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   ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  0810.3 / ว 2931  ลงวันท่ี  15  
พฤษภาคม  2562  เร่ือง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ได้ก าหนดระยะเวลาแผนพฒันาท้องถ่ินเป็นระยะเวลาห้าปี  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ือให้มี
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งบประมาณในพืน้ท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กบัประชาชน   ซึ่งเทศบาลต าบล   
ชะอวดได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเตมิ  (ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ. 2559  และ  (ฉบบัท่ี  3)  พ.ศ. 2561    
 

  แผนพฒันาท้องถ่ิน  เป็นแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีก าหนดวิสยัทศัน์  ประเด็น
ยทุธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตวัชีว้ดั  ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์  โดยสอดคล้องกับแผนพฒันาจงัหวดั  ยทุธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อนัมีลกัษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาท่ีจัดท าขึน้ส าหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเน่ืองและเป็นแผนก้าวหน้า  และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือ
เปล่ียนแปลงแผนพฒันาท้องถ่ิน   ซึ่งมีความส าคญัตอ่เทศบาลเป็นอย่างยิ่ง  เน่ืองจากเป็นแผนพฒันา  ท่ีน าไปสู่
สภาพการณ์อนั   พงึประสงค์  สามารถน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการ  ของประชาชนในเขต
เทศบาลได้อยา่งแท้จริง 
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ส่วนที่  1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 

 



 

 
 
 
 
 
 

   
                     1.1 ท่ีตัง้ของเทศบาลต าบลชะอวด 
     เทศบาลต าบลชะอวด  ตัง้อยู่ในเขตท้องท่ี  หมู่ท่ี 1 (บางส่วน) ต าบลชะอวดและท้องท่ี หมู่ท่ี 3  
(บางสว่น) ต าบลทา่ประจะ  อ าเภอชะอวด  อยูท่างด้านทิศใต้  ของจงัหวดันครศรีธรรมราช  ห่างจากตวัจงัหวดัโดย
ทางรถไฟและรถยนต์  ประมาณ  70  กิโลเมตร  มีอาณาเขตตดิตอ่  ดงันี ้
    ทิศเหนือ ตดิตอ่กบัองค์การบริหารสว่นต าบลชะอวด  อ าเภอชะอวด  

จงัหวดันครศรีธรรมราช 
    ทิศใต้  ตดิตอ่กบัองค์การบริหารสว่นต าบลทา่เสม็ด  อ าเภอชะอวด  

จงัหวดันครศรีธรรมราช 
    ทิศตะวนัออก ตดิตอ่กบัองค์การบริหารสว่นต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด  

จงัหวดันครศรีธรรมราช 
    ทิศตะวนัตก ตดิตอ่กบัเทศบาลต าบลทา่ประจะ  อ าเภอชะอวด  จงัหวดันครศรีธรรมราช 
    ปัจจุบนัเทศบาลต าบลชะอวดมีพืน้ท่ีประมาณ  0.50  ตารางกิโลเมตร  จดัตัง้เป็นสุขาภิบาล  
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เม่ือวนัท่ี  20  สิงหาคม 2499  ประกาศในกิจจานเุบกษา เล่มท่ี 73 ตอน 75    
ลงวนัท่ี  20  กันยายน  2499  และได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลต าบล  เม่ือวนัท่ี  25  พฤษภาคม  2542        
ตามพระราชบญัญตัเิปล่ียนแปลงฐานะของสขุาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ. 2542 

 

1. ด้านกายภาพ 

ส่วนที่  1 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพืน้ฐาน 

 



 

                    2 
        1.2  ลกัษณะภมูิประเทศ 

     เป็นท่ีราบลุม่น า้ทว่มถึง  ประมาณ  40  %  ของพืน้ท่ี 
         1.3  ลกัษณะภมูิอากาศ   
     เป็นแบบร้อนชืน้แถบมรสุม  คือมีฝนตกชุกสลับกับฤดูแล้ง  ภาคใต้ไม่มีฤดูหนาวเน่ืองจาก      
อยู่ใกล้เส้นศนูย์สูตรและรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงใต้และลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือท าให้มีฝน
ตกชกุทัง้ปี 
                    1.4  ลกัษณะของดนิ 
     ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย  แต่ในเขตเทศบาลต าบลชะอวดมีพืน้ท่ีส าหรับส าหรับการ
เพาะปลกูน้อยมาก  เน่ืองจากประชาชนประกอบอาชีพค้าขายท าให้มีอาคารพาณิชย์เกือบเตม็พืน้ท่ี 
  
 
    
         2.1 เขตการปกครอง 

  เทศบาลต าบลชะอวด  มีเขตการปกครองทัง้หมด  7  ชมุชน  ดงันี ้
  1) ชมุชนฝ่ังตะวนัตก   
  2) ชมุชนค านวณศลิป์ 
  3) ชมุชนตลาดสด 
  4) ชมุชนธานีรัตน์ 
  5) ชมุชนศรีมาประสิทธ์ิ 
  6) ชมุชนตลาดลา่ง 
  7) ชมุชนรถไฟสาย 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ด้านการเมือง / การปกครอง 
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         2.2 การเลือกตัง้ 
    การเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทัว่ไป  เม่ือวนัท่ี  24  มีนาคม  2562 

ผู้ มีสิทธิออกเสียงเลือกตัง้ 
 

หนว่ยท่ี 
ผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ 

ชาย หญิง รวม 
1 260 306 647 
2 306 368 674 
3 299 394 693 
4 362 391 753 

รวม 1,227 1,459 2,686 
 
 
   

     3.1  ข้อมลูเก่ียวกบัจ านวนประชากร 
 

ชุมชน 
ประชากร 

ชาย หญิง รวม 
ไมก่ าหนดชมุชน (ประชากรแฝง) 
 

59 79 138 

ฝ่ังตะวนัตก 479 534 1,013 

ค านวณศลิป์ 125 170 295 

ตลาดสด 292 342 634 

ธานีรัตน์ 214 243 457 

ศรีมาประสิทธ์ิ 252 348 600 

ตลาดล่าง 180 205 385 

รถไฟสาย 3 113 98 211 

 รวม 1,714 2,019 3,733                                                                                                                                                                                                                                                 

ข้อมลู  ณ  วนัท่ี  4  มิถนุายน  2562 
    

 

3. ประชากร 
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     3.2  ชว่งอายแุละจ านวนประชากร 
 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
น้อยกวา่  1  ปี 12 15 27 

1 ปี 13 19 32 
2 ปี 27 18 45 
3 ปี 28 49 77 
4 ปี 30 31 61 
5 ปี 34 36 70 
6 ปี 26 31 57 
7 ปี 26 37 63 
8 ปี 28 21 49 
9 ปี 27 31 58 
10 ปี 19 28 47 
11 ปี 28 36 64 
12 ปี 28 26 54 
13 ปี 25 24 49 
14 ปี 32 25 57 
15 ปี 18 21 39 
16 ปี 22 21 42 
17 ปี 15 33 48 
18 ปี 14 21 35 
19 ปี 28 26 54 
20 ปี 31 20 51 
21 ปี 19 22 41 
22 ปี 18 27 45 
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ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
23 ปี 20 16 36 
24 ปี 25 18 43 
25 ปี 24 24 48 
26 ปี 21 18 39 
27 ปี 19 22 41 
28 ปี 21 23 44 
29 ปี 27 21 48 
30 ปี 16 21 37 
31 ปี 14 21 35 
32 ปี 18 21 39 
33 ปี 27 28 55 
34 ปี 13 16 29 
35 ปี 30 18 48 
36 ปี 25 20 45 
37 ปี 21 22 43 
38 ปี 26 18 44 
39 ปี 20 24 44 
40 ปี 24 26 50 
41 ปี 16 29 45 
42 ปี 30 33 63 
43 ปี 21 26 47 
44 ปี 22 29 51 
45 ปี 35 33 68 
46 ปี 19 29 48 
47 ปี 27 34 61 
48 ปี 27 28 55 
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ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
49 ปี 33 28 61 
50 ปี 27 28 55 
51 ปี 21 30 51 
52 ปี 34 26 60 
53 ปี 30 31 61 
54 ปี 22 28 50 
55 ปี 18 29 47 
56 ปี 14 25 39 
57 ปี 22 32 54 
58 ปี 25 32 57 
59 ปี 26 31 57 
60 ปี 21 26 47 
61 ปี 11 23 34 
62 ปี 21 18 39 
63 ปี 15 26 41 
64 ปี 17 25 42 
65 ปี 14 12 26 
66 ปี 14 23 37 
67 ปี 14 18 32 
68 ปี 6 22 28 
69 ปี 10 14 24 
70 ปี 14 20 34 
71 ปี 8 13 21 
72 ปี 6 13 19 
73 ปี 12 20 32 
74 ปี 11 15 26 
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ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
75 ปี 13 10 23 
76 ปี 2 17 19 
77 ปี 13 9 22 
78 ปี 11 12 23 
79 ปี 10 9 19 
80 ปี 7 3 10 
81 ปี 4 15 19 
82 ปี 9 10 19 
83 ปี 2 14 16 
84 ปี 7 14 21 
85 ปี 4 6 10 
86 ปี 2 6 8 
87 ปี 7 3 10 
88 ปี 4 8 12 
89 ปี 5 12 17 
90 ปี 1 3 4 
91 ปี 1 8 9 
92 ปี 0 4 4 
93 ปี 3 6 9 
94 ปี 1 0 1 
95 ปี 0 4 4 
96 ปี 1 2 3 
97 ปี 1 0 1 
98 ปี 1 1 2 
99 ปี 0 0 0 
100 ปี 0 0 0 
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ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

อายมุากกวา่ 100 ปี 1 0 1 
รวม 1,712 2,019 3,731 

 
 
                 
      4.1 การศกึษา 
            โรงเรียนท่ีอยูใ่นเขตเทศบาลต าบลชะอวด  มีดงันี ้
            4.1.1 ศนูย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลชะอวด   

                    - นกัเรียน   จ านวน  166  คน 
                    - ครูผู้ดแูลเดก็     จ านวน      3  คน         
                    - ผู้ชว่ยครู      จ านวน      5  คน 

                            - แมค่รัว     จ านวน      1  คน 
                     - นกัการภารโรง  จ านวน      1  คน 
             4.1.3  โรงเรียนอนบุาลพรอดุม 

                 - นกัเรียน   จ านวน  86  คน  แยกเป็น 
            (1) ชัน้อนบุาล  1  จ านวน  19  คน 
            (2) ชัน้อนบุาล  2 จ านวน  23  คน 
            (3) ชัน้อนบุาล  3 จ านวน  44  คน 
                - ครู   จ านวน    7  คน 

             4.1.4  โรงเรียนอนบุาลลกูแก้ว 
                 - นกัเรียน   จ านวน  106  คน  แยกเป็น 
            (1) ชัน้อนบุาล  1  จ านวน    26  คน 
            (2) ชัน้อนบุาล  2 จ านวน    30  คน 
            (3) ชัน้อนบุาล  3 จ านวน    36  คน 
            (4) เดก็เล็ก  จ านวน    14  คน 
                - ครู   จ านวน    10  คน 
 

 
 
 
 

4. สภาพทางสังคม 



 

9 
             4.1.5 โรงเรียนบ้านชะอวด 

                 - นกัเรียน    จ านวน  1,253  คน  แยกเป็น 
            (1) ชัน้อนบุาล  จ านวน     117  คน 
            (2) ชว่งชัน้ท่ี 1 (ป.1-ป.3) จ านวน     652  คน 
            (3) ชว่งชัน้ท่ี 2 (ป.4-ป.6) จ านวน     484  คน 
                - ครู   จ านวน       64  คน 

      4.2  สาธารณสขุ 
             4.2.1 ข้อมลูด้านบคุลากร 
                   - แพทย์     จ านวน         8  คน 

                  - ทนัตแพทย์    จ านวน         5  คน 
                     - ทนัตสาธารณสขุ   จ านวน         9  คน 
                     - เภสชักร     จ านวน         9  คน 
                     - พยาบาลวิชาชีพ    จ านวน       65  คน 
                     - พยาบาลเทคนิค    จ านวน         1  คน 
                     - เจ้าพนกังานสาธารณสขุชมุชน จ านวน    3  คน 
                     - นกัวิชาการสาธารณสขุ    จ านวน    3  คน 

             4.2.2 ข้อมลูด้านการรักษาวินิจฉยัโรค 
          (1) จ านวนผู้ รับบริการ / ปี  จ านวน  44,220  คน 
    -  เพศชาย   19,887  คน 
    -  เพศหญิง  24,333  คน 
          (2) จ านวนผู้ รับบริการ / ปี แยกตามโรคท่ีเข้ารับการรักษา 
    - โรคระบบหวัใจและหลอดเลือด จ านวน  27,325  คน 
    - โรคระบบทางเดินอาหาร จ านวน  20,539  คน 
    - โรคระบบทางเดินหายใจ จ านวน  18,509  คน 
    - โรคเก่ียวกบักระดกูและข้อ จ านวน  13,679  คน 
    - โรคติดเชือ้และปรสิต                 จ านวน  6,417  คน 
    - โรคเก่ียวกบัตอ่มไร้ทอ่ โภชนาการ      จ านวน  25,998  คน 
    - สาเหตจุากภายนอกอ่ืนๆ ท่ีท าให้ป่วย  จ านวน  28,552  คน 
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(3) ข้อมลูด้านการป้องกนัและควบคมุโรค  (เฉพาะในเขตเทศบาล) 

        - ผู้ ป่วยไข้เลือดออก    จ านวน     2  คน 
        - ผู้ ป่วยโรคฉ่ีหน ู   จ านวน     -  คน 
        - ผู้ ป่วยโรคมือเท้าปาก   จ านวน     6  คน 
        - ผู้ ป่วยโรคอจุจาระร่วง   จ านวน   25  คน 
      4.3  อาชญากรรม 
             อาญาทัว่ไป  จ านวน  814  คดี 
      4.4  ยาเสพติด 
             เกิดขึน้ในพืน้ท่ีอ าเภอชะอวด  รอบปี  2561  จ านวน  720  คดี 
      4.5  การสงัคมสงเคราะห์ 
             ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช  สังกัดส านักบริหารการศึกษาพิเศษ  
ส านกังานคณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  กระทรวงศกึษาธิการ  ร่วมกบัองค์กรภาคประชาชนได้ด าเนินการจดัตัง้
ศนูย์การเรียนเฉพาะความพิการในจงัหวดันครศรีธรรมราช  โดยได้เปิดศนูย์การเรียน  (เฉพาะความพิการ)  ประจ า
อ าเภอชะอวด ซึ่งทางเทศบาลต าบลชะอวดให้ใช้ศูนย์บริการสาธารณสุขเป็นสถานท่ีส าหรับท ากายภาพบ าบดั  
ฟืน้ฟูผู้พิการ  ทุกวันพุธ  สัปดาห์ท่ี  2  ของเดือน  ผู้ ใช้บริการ  ประมาณ  15  คน  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเด็กอายุ
ระหวา่ง  3 - 15  ปี 
 
 
      5.1 การคมนาคมขนสง่ 
            5.1.1 รถไฟ 

-ขบวนท่ี  451     ออกจากชะอวดเวลา  07.28  น.  
-ขบวนท่ี  446   ออกจากชะอวดเวลา  09.44  น. 
-ขบวนท่ี  447    ออกจากชะอวดเวลา  09.48  น. 
-ขบวนท่ี  41  ออกจากชะอวดเวลา  10.38  น. 
-ขบวนท่ี  455    ออกจากชะอวดเวลา  11.27  น. 
-ขบวนท่ี  456   ออกจากชะอวดเวลา  12.20  น. 
-ขบวนท่ี  445   ออกจากชะอวดเวลา  13.21  น. 
-ขบวนท่ี  448   ออกจากชะอวดเวลา  14.05  น. 
-ขบวนท่ี  452   ออกจากชะอวดเวลา  16.34  น. 
 
 
 

5. ระบบบริการพืน้ฐาน 
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            5.1.2 รถโดยสารปรับอากาศ สายชะอวด - ทุง่สง กรุงเทพฯ มี 1 บริษัทคือ ศรีสเุทพทวัร์ 
            5.1.3 รถยนต์สองแถว  
   -สายชะอวด - ทุง่สง 
   -สายชะอวด - เชียรใหญ่ 
                 5.2 การไฟฟ้า           
           5.2.1 พืน้ท่ีท่ีได้รับบริการไฟฟ้า  100  %  ของพืน้ท่ีทัง้หมด 
           5.2.2 ไฟฟ้าสาธารณะ  จ านวน  26  จดุ  ครอบคลมุถนนและซอยตา่ง ๆ  
      5.3 การประปา 
             5.3.1 พืน้ท่ีท่ีใช้น า้ประปา  100  %  ของพืน้ท่ีทัง้หมด 
            5.3.2 น า้ประปาท่ีผลิตได้  5,040 ลกูบาศก์เมตร / วนั 
            5.3.3 น า้ประปาท่ีใช้เฉล่ีย  4,000  ลกูบาศก์เมตร / วนั 
            5.3.4 แหลง่น า้ดบิหลกัท่ีใช้ในการผลิตน า้ประปา 
        -คลองชะอวด 
        -อา่งเก็บน า้ห้วยน า้ใส 
            5.3.5 แหลง่น า้ดบิส ารอง 
       -ป่าชมุชนพรุควนเงิน 
       -บอ่ดนิผู้ใหญ่เทศ 
      5.4 โทรศพัท์ 
            5.4.1 โทรศพัท์สว่นบคุคลในพืน้ท่ีเทศบาลท่ีเปิดใช้จริง  900  หมายเลข  ส ารอง 600 หมายเลข 
            5.4.2 โทรศพัท์สาธารณะในพืน้ท่ี  ไมมี่ 
            5.4.3 ชุมสายโทรศพัท์ในเขตพืน้ท่ี  1,500  หมายเลข  และจ านวนหมายเลขท่ีสามารถให้บริการ  
ได้สงูสดุ  1,500  หมายเลข 
      5.5 ไปรษณีย์หรือการส่ือสารหรือการขนสง่  และวสัด ุ ครุภณัฑ์ 
            มีท่ีท าการไปรษณีย์ให้บริการ  จ านวน  1  แหง่  โดยการส่ือสารแหง่ประเทศไทย 
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      6.1 การเกษตร  
               เขตเทศบาลต าบลชะอวดมีพืน้ท่ีส าหรับการเพาะปลกูน้อยมาก  มีเฉพาะผกัสวนครัวเล็ก ๆ น้อย ๆ  
เน่ืองจากประชาชนประกอบอาชีพค้าขายท าให้มีอาคารพาณิชย์เกือบเตม็พืน้ท่ี 
      6.2 การประมง 
            ในเขตเทศบาลไมมี่การท าประมง 
      6.3 การปศสุตัว์ 
            ในเขตเทศบาลไมมี่การปศสุตัว์ 
      6.4 การบริการ 
            6.4.1 การบริการภายในเทศบาล 
                     -การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
                     -การรับช าระภาษีนอกสถานท่ี 
                     -การออกใบอนญุาตก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคมุอาคารฯ 
                     -การเก็บขนขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู 
                     -การขึน้ทะเบียนผู้สงูอาย ุผู้พิการ ผู้ ป่วยเอดส์พร้อมแจกเบีย้ยงัชีพ 
            6.4.2 การบริการในเขตพืน้ท่ีเทศบาล 
        (1) สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม 
              -สถานีบริการน า้มนั      จ านวน  2  แหง่ 
              -ตลาดสด            จ านวน  2  แหง่ 
              -ตลาดเปิดท้าย          จ านวน  1  แหง่ 
        (2) สถานประกอบการเทศพาณิชย์ 
              -โรงฆา่สตัว์           จ านวน  1  แหง่ 
        (3) สถานประกอบการด้านบริการ 
              -ธนาคาร            จ านวน  3  แหง่ 
              -สถานท่ีจ าหนา่ยอาหาร  จ านวน  320  แหง่ 
      6.5  การท่องเท่ียว 
             มีแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ  คือ  บริเวณริมคลองชะอวด  ลานกีฬาออกก าลังกายกลางแจ้ง  
สวนสาธารณะหลงัสถานีรถไฟชะอวด 
 
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
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      6.6  อตุสาหกรรม 
             การอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลต าบลชะอวด  เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  ประเภท         
อูซ่อ่มรถ  เคร่ืองจกัรกล  เคร่ืองยนต์  อตุสาหกรรมท าขนมแห้ง  ร้านเสริมสวย  ขัน้ตอนการผลิตใช้เทคโนโลยีไม่สงู
มากนกั  เป็นอตุสาหกรรมในครัวเรือนเป็นสว่นใหญ่ 
 
 
                 7.1 การนบัถือศาสนา 
           7.1.1 ผู้นบัถือศาสนาพทุธ  ร้อยละ  95  ของจ านวนประชากรทัง้หมดในเขตเทศบาลต าบลชะอวด  
มีวดั  จ านวน  1  แหง่  คือวดัศรีมาประสิทธ์ิ 
           7.1.2 ผู้นบัถือศาสนาอิสลาม  ร้อยละ  3  ของจ านวนประชากรทัง้หมดในเขตเทศบาล 

          7.1.3 ผู้นบัถือศาสนาคริสต์    ร้อยละ  2  ของจ านวนประชากรทัง้หมดในเขตเทศบาล 
                 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี     

          7.2.1 งานประเพณีลากพระชิงถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระเทพฯ  
                   เกิดจากความเช่ือตามพทุธประวตัิ  เม่ือถึงวนัแรมหนึง่ค ่าเดือน 11 พทุธศาสนิกชน   

แสดงความปิตยิินดีในการเสดจ็กลบัจากดาวดงึส์ของพระพุทธองค์  โดยมีกิจกรรม  ดงันี ้
      1) ลากพระซึง่เป็นพระพทุธรูป  หมายถึง  พระพทุธเจ้าอนัแสดงออกถึงความเคารพ    

ศรัทธา  และเช่ือมัน่ในพทุธศาสนา   
        2) การร่วมมือร่วมใจของพทุธศาสนิกชนแสดงถึงความสามคัคีความเอือ้อาทร 
ซึง่กนัและกนั 
        3) ประกวดเรือพนมพระ  ประกวดร้องเรือ  ประกวดขบวนลากเรือพนมพระ  ประกวดธิดาเรือ
พนมพระ  การแขง่ขนัแทงต้ม  ฯลฯ 
                               4) กิจกรรมนนัทนาการ        
        5) พิธีสมโภชน์เรือพนมพระ   

          7.2.2 ประเพณีวนัสงกรานต์  (งานฉลองสิบสองนกัษัตริย์)  เป็นประเพณีวนัขึน้ปีใหมข่องไทย 
แตโ่บราณ  โดยมีกิจกรรม  ดงันี ้

      1) พิธีสรงน า้พระ 
                      2) รดน า้ด าหวัผู้สงูอาย ุ
                              3) ยกย่องให้ความส าคญัผู้สงูอายุ 

 
 
 
 

7.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
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                    7.2.3 ประเพณีลอยกระทง  เป็นประเพณีส าคญัมีความเช่ือว่าได้บูชาพระเกศแก้วจุฬามหาบน
สวรรค์  ชัน้ดาวดึงส์บชูารอยพระพุทธบาทท่ีประดิษฐาน ณ ริมฝ่ังแม่น า้  นมัมทาน  หรือเป็นการตอบแทนและขอ
ขมาตอ่พระแมค่งคาท่ีมีน า้ให้อปุโภค  บริโภคและละเมิดทิง้สิ่งปฏิกลูลงไป  โดยมีกิจกรรม  ดงันี ้  
                               1) ประกวดกระทง 
                       2) กิจกรรมนนัทนาการ 
                               3) ประกวดหนนู้อยนพมาศ  

          7.2.4 ประเพณีสารทเดือนสิบ  ความส าคญัเป็นความเช่ือทางศาสนาขอพทุธศาสนิกชนของชาว
นครศรีธรรมราช  และชาวปักษ์ใต้  ซึ่งเช่ือว่าบรรพบรุุษท่ีล่วงลบัไปแล้ว  หากท าชัว่จะตกนรกกลายเป็นเปรตต้อง
อาศยัผลบุญท่ีลูกหลานอุทิศส่วนกุศลให้แต่ละปีมายงัชีพ  ดงันัน้ในวนัแรม  1  ค ่า  เดือนสิบคนบาปทัง้หลาย        
ท่ีเรียกวา่  เปรต  จงึถกูปลอ่ยตวักลบัมายงัโลกมนษุย์ เพ่ือมาขอสว่นบญุจากลกูหลาน  ญาติพ่ีน้องและกลบัไปนรก
ในวนัแรม 15 ค ่า  เดือนสิบ ในโอกาสนีเ้องลูกหลานและผู้ยงัมีชีวิตอยู่จึงน าอาหารไปท าบุญท่ีวดั  เพ่ืออุทิศส่วน
กศุลให้แก่ผู้ ท่ีลว่งลบัไปแล้ว  โดยมีกิจกรรม  ดงันี ้     

1) แสดงความกตญัํกูตเวทีตอ่บรรพบรุุษท่ีลว่งลบัไปแล้ว  เพ่ือตอบแทนบญุคณุ  
โดยการท าบญุอทุิศสว่นกศุลไปให้ 

2) เป็นโอกาสในการรวมญาตท่ีิอยู่หา่งไกลได้พบปะท าบญุร่วมกนัสร้างความรักความ 
สามคัคีรักใคร่สนิทสนมในหมูญ่าติ 

3) เป็นการท าบญุในโอกาสท่ีได้รับผลผลิตทางการเกษตรท่ีเร่ิมออกผล เพราะเช่ือวา่เป็น 
สิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว 

4) ฤดฝูนในภาคใต้เร่ิมปลายเดือนสิบพระภิกษุสงฆ์บิณฑบาตรล าบาก  ชาวบ้านจงึจดั 
เสบียงอาหารน าไปถวายพระในรูปของส ารับให้ทางวดัได้เก็บรักษาเป็นเสบียงส าหรับ พระภิกษุสงฆ์ตลอด 
ฤดฝูน 

            7.2.5 งานประจ าปี  ประเพณีดอกจดูบาน 
                     เป็นการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตร  และผลิตภัณฑ์สินค้าพืน้เมือง ประเภท

ศลิปหตัถกรรมตา่ง ๆ ท่ีเกิดจากภมูิปัญญาท้องถ่ินน าผลงานมาแสดง โดยเอาดอกจดูซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของอ าเภอ
ชะอวดมาเป็นสญัลกัษณ์ของงานและตัง้ช่ืองานวา่  "งานประเพณีวนัดอกจดูบาน"  โดยมีกิจกรรม  ดงันี ้
                                  1) ออกร้านแสดงและจ าหนา่ยผลิตผลทางการเกษตรและผลิตภณัฑ์ศลิปหตัถกรรมตา่ง ๆ 

                     2) กิจกรรมของสว่นราชการตา่ง ๆ 
         3) มีมหรสพ และรายการบนัเทิงตา่ง ๆ เพ่ือดงึดดูคนเข้ามาชมงาน 

      7.3 ภมูิปัญญาท้องถ่ิน  ภาษาถ่ิน 
            7.3.1 วฒันธรรมท้องถ่ินภาคใต้  ได้แก่  การร ามโนราห์  มีนางละออง-นายสวสัดิ ์ ชว่ยพลูช ู  
            7.3.2 การหลอ่พระพทุธรูป  ได้แก่  นายสมปอง  หลเมฆ  และนายวิโรจน์  สวุรรณคีรี 
            7.3.3 การท าหตัถกรรมเคร่ืองจกัรสาน  ได้แก่  นายวนั  หนรุู่น 



 

15 
            7.3.4 การท าต้นกฐิน  ได้แก่  นายยก  ศรีจนัทร์ 
            7.3.5 การท าผลิตภณัฑ์จากกระจดู  ได้แก่  นางสบาย  ภิรมย์รักษ์ 
            7.3.6 การท าขนมเดือนสิบ  ได้แก่  นางเสาวลกัษณ์  ยอดขวญั  และนางสดุใจ  คงดี   
            7.3.7 การเพาะพนัธุ์พืชและสตัว์  ได้แก่  นายศภุชยั  นาคปลดั  (เพาะพนัธุ์นกเขา  นกกรงหวัจกุ) 
            7.3.8 การท าขนมพืน้บ้าน  ได้แก่  นางสมจิตร  มณีรัตน์  นายบุญริน -นางนิภาพรรณ  ด้วงสังข์   
(ท าขนมเปียกปนู ข้าวต้มมดั  ขนมชัน้  ขนมกวน  ขนมอมรา  ฯลฯ) 
            7.3.9 การจดัหมรับเดือนสิบ  ได้แก่  นางลิ่ม  แสงด า 
            7.3.10 เศรษฐกิจพอเพียงด้านการแปรรูปอาหาร  เช่น  เพาะถั่วงอก  ลูกเนียง  ลูกเหรียง  ได้แก่  
นายวิเชียร  พรหมเรือง  นางช่ืน  สวุรรณคีรี  นางโสภา  คงศรีทอง 
           7.3.11 หตัถกรรมจกัรสานรูปสตัว์ด้วยลวดปลอดสนิม  ได้แก่  นายโสภณ  ยมพมาศ 
                 7.4 สินค้าพืน้เมืองและของท่ีระลกึ 
           ผลิตภณัฑ์จากกระจดู  ได้แก่  กระเป๋า  กลอ่งใสท่ิชช ู เส่ือ  ท่ีรองแก้ว-จาน ฯลฯ 
 
 
 

      8.1 น า้  เทศบาลต าบลชะอวดมีคลองชะอวดไหลผา่น  ติดตอ่กบัหมูบ้่านต าบลตา่ง ๆ  และอ าเภอ    
เชียรใหญ่  อ าเภอหวัไทร  อ าเภอปากพนงั  จงัหวดันครศรีธรรมราช   
      8.2 ป่าไม้  เขตเทศบาลต าบลชะอวดไมมี่ป่าไม้ 
      8.3 ภเูขา  เขตเทศบาลต าบลชะอวดไมมี่ภเูขา 
      8.4 คณุภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  มีความอดุมสมบรูณ์ 
 
 
      9.1 บคุลากรเทศบาลต าบลชะอวด 
  9.1.1 พนกังานเทศบาล  จ านวน  24  คน 
  9.1.2 พนกังานครู  จ านวน    3  คน 
  9.1.3 ลกูจ้างประจ า  จ านวน    3  คน 
  9.1.4 พนกังานจ้างตามภารกิจ จ านวน  20  คน 
  9.1.5 พนกังานจ้างทัว่ไป  จ านวน  32  คน 
  9.1.6 พนกังานจ้างตามโครงการ จ านวน    6  คน 
   (ข้อมลู  ณ  เดือนพฤษภาคม  2562) 
 
 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

9. อ่ืน ๆ  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
 “ประเทศมีความม่ันคง  ม่ังค่ัง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”  น าไปสูก่ารพฒันาให้คนไทยมีความสขุและตอบสนองตอ่การบรรลซุึง่ผลประโยชน์แหง่ชาติ
ในการท่ีจะพฒันาคณุภาพชีวิต  สร้างรายได้ระดบัสงูเป็นประเทศท่ีพฒันาแล้ว  และสร้างความสขุ 
ของคนไทย  สงัคมมีความมัน่คง  เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแขง่ขนัได้ในระบบเศรษฐกิจ 
 กรอบแนวทางท่ีส าคัญของยุทธศาสตร์ชาตริะยะ  20  ปี 
  1. ด้านความม่ันคง 
      (1) เสริมสร้างความมัน่คงของสถาบนัหลกัและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 

ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)  6  ด้าน 

  1. ยทุธศาสตร์ด้านความมัน่คง 

  2. ยทุธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ขนั 

  3. ยทุธศาสตร์การพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพคน 

  4. ยทุธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเทา่เทียมกนัทางสงัคม 

  5. ยทุธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

  6. ยทุธศาสตร์ด้านการปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

ระยะที่ 1 

5 ปี 

ระยะที่ 2 

10 ปี 

ระยะที่ 3 

15 ปี 

ระยะที่ 4 

20 ปี ปี 2560 

แผน 12 

พ.ศ.2560 - 2564 

แผน 13 

พ.ศ.2565 - 2569 

 

แผน 14 

พ.ศ.2570 - 2574 

 

แผน 15 

พ.ศ.2575 - 2579 

 

ปี 2579 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ 20  ปี 
 

ส่วนที่  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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      (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพฒันาความมัน่คงทางการเมือง ขจดัคอรัปชัน่ สร้าง
ความเช่ือในกระบวนการยตุธิรรม 
      (3) การรักษาความมัน่คงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจดัการ
ความมัน่คงชายแดนและชายฝ่ังทะเล 
      (4) การพฒันาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดบั  และรักษา
ดลุยภาพความสมัพนัธ์กบัประเทศมหาอ านาจ  เพ่ือป้องกนัและแก้ไขปัญหาความมัน่คงรูปแบบใหม่ 

    (5) การพฒันาเสริมสร้างศกัยภาพการผนึกก าลงัป้องกนัประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกบัประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

    (6) การพฒันาระบบการเตรียมพร้อมแหง่ชาตแิละระบบบริหารจดัการภยัพิบตัิ   
รักษาความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

    (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเก่ียวข้องแนวดิง่สูแ่นวระดบัระนาบมากขึน้ 
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    (1) การพฒันาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สง่เสริมการค้าการลงทนุ พฒันาสูช่าตกิารค้า 

(2) การพฒันาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยัง่ยืน  
และสง่เสริมเกษตรกรรายยอ่ยสูเ่กษตรยัง่ยืนเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

    (3) การพฒันาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชมุชน พฒันาทกัษะผู้ประกอบการ ยกระดบัผลิต
ภาพแรงงานและพฒันา  SMEs  สูส่ากล   

    (4) การพฒันาพืน้ท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง  พฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
และพฒันาระบบเมืองศนูย์กลางความเจริญ 
      (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลงังาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการวิจยัและพฒันา 

    (6) การเช่ือมโยงกบัภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก  สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพฒันากับนานา
ประเทศ  สง่เสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ  ฯลฯ 

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
    (1) พฒันาศกัยภาพคนตลอดชว่งชีวิต 
    (2) การยกระดบัการศกึษาและการเรียนรู้ให้มีคณุภาพเทา่เทียมและทัว่ถึง 
    (3) ปลกูฝังระเบียบวินยั  คณุธรรม  จริยธรรม  คา่นิยมท่ีพงึประสงค์ 
    (4) การสร้างเสริมให้คนมีสขุภาวะท่ีดี 
    (5) การสร้างความอยูดี่มีสขุของครอบครัวไทย 
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4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
    (1) สร้างความมัน่คงและการลดความเหล่ือมล า้ทางเศรษฐกิจและสงัคม 
    (2) พฒันาระบบบริการและระบบบริหารจดัการสขุภาพ 
    (3) มีสภาพแวดล้อมและนวตักรรมท่ีเอือ้ตอ่การด ารงชีวิตในสงัคมสงูวยั 
    (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบนัทางสงัคม  ทนุทางวฒันธรรมและความเข้มแข็งของชมุชน 
    (5) พฒันาการส่ือสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนบัสนนุการพฒันา 
5. ด้านการสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    (1) จดัระบบอนรัุกษ์  ฟืน้ฟแูละป้องกนัการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

      (2) วางระบบบริหารจดัการน า้ให้มีประสิทธิภาพทัง้  25  ลุม่น า้ เน้นการปรับระบบการบริหาร
จดัการอทุกภยัอยา่งบรูณาการ 

    (3) การพฒันาและใช้พลงังานท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
    (4) การพฒันาเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
    (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตวัให้พร้อมกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
    (6) การใช้เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลงัเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    (1) การปรับโครงสร้าง  บทบาท  ภารกิจของหนว่ยงานภาครัฐ  ให้มีขนาดท่ีเหมาะสม 
    (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบรูณาการ 
    (3) การพฒันาระบบบริหารจดัการก าลงัคนและพฒันาบคุลากรภาครัฐ 
    (4) การตอ่ต้านการทจุริตและประพฤตมิิชอบ 
    (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตา่งๆให้ทนัสมยั  เป็นธรรมและเป็นสากล 
    (6) พฒันาระบบให้บริหารประชาชนของหนว่ยงานภาครัฐ 
    (7) ปรับปรุงการบริหารจดัการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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การพฒันาประเทศตามแนวทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติท่ีผ่านมา  ส่งผลให้
ประเทศไทยมีระดบัการพฒันาท่ีสงูขึน้ตามล าดบั  ได้แก่  เศรษฐกิจไทยมีขนาดใหญ่ขึน้ มีฐานการผลิตและ บริการ
ท่ีมีความเข้มแข็งและโดดเด่นในหลายสาขา  และความร่วมมือกับมิตรประเทศทัง้ในรูปทวิภาคีและพหุ  ภาคี  
รวมถึงความร่วมมือกบัประเทศในอนภุูมิภาคและอาเซียนมีความเข้มข้นและชดัเจนขึน้ ขยายโอกาสด้าน  การค้า
และการลงทุนของไทยเพิ่มขึน้ ในขณะท่ีโครงสร้างพืน้ฐานมีการพฒันาครอบคลุมมากขึน้ และการ บริการทาง
สงัคมทกุด้านท่ีมีความครอบคลมุทัว่ถึง ท าให้รายได้ประชาชนสงูขึน้  ปัญหาความยากจนลดลง และคณุภาพชีวิต
ประชาชนดีขึน้ อยา่งไรก็ตามโครงสร้างเศรษฐกิจไทยมีความเช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจและสงัคมโลกมากขึน้ จึงท าให้
มีความอ่อนไหวและผนัผวนตามปัจจยัภายนอก  ในขณะท่ีความสามารถในการแข่งขนัปรับตวัช้าเน่ืองจากการ
ยกระดบัห่วงโซ่มูลค่าการผลิตเกษตร  อุตสาหกรรม  และบริการสู่การใช้องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี     
และนวตักรรมยงัด าเนินการได้น้อย ท าให้ฐานการผลิตเกษตร  อุตสาหกรรม และบริการมีผลิตภาพการผลิตต ่า  
ประกอบกบัประเทศไทยยงัประสบปัญหาคณุภาพในเกือบทกุด้าน ท่ีส าคญัได้แก่  คณุภาพคน คณุภาพการศกึษา  
คณุภาพบริการสาธารณะและบริการสาธารณสุข  สังคมไทยยังมีความเหล่ือมล า้สูง  ก่อให้เกิดความแตกแยก  
นอกจากนีท้รัพยากรธรรมชาติร่อยหรอและสิ่งแวดล้อมเส่ือมโทรมอย่างรวดเร็ว  มีภาวะขยะล้นเมือง  และการ
บริหารจดัการน า้ยงัไมเ่ป็นระบบโครงขา่ยท่ีสมบรูณ์ ในขณะท่ีความเส่ียงและผลกระทบท่ีเกิดจากสภาพภูมิอากาศ
ผนัผวนมีความรุนแรงมากขึน้ ท าให้กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสงัคมท่ีเก่ียวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีความเข้มงวดมากขึน้ ซึ่งส่วนหนึ่งสะท้อนถึงปัญหาการจดัการภาครัฐท่ีขาดประสิทธิภาพเพราะการ
บริหารจดัการยงัขาดเอกภาพ  และการปฏิรูปกฎหมายเพ่ือพฒันาประเทศยงัล่าช้า   ดงันัน้  การพฒันาประเทศ
ในชว่งแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12  จ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือวางรากฐานของประเทศในระยะยาวให้มุ่ง
ต่อยอดผลสัมฤทธ์ิของแผนท่ีสอดคล้องเช่ือมโยงและรองรับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองกันไปตลอด  20  ปี          
ตามกรอบยทุธศาสตร์ชาต ิ(พ.ศ. 2560 - 2579)  
 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  12 
1. วตัถปุระสงค์  
    1.1  เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนท่ีสมบรูณ์  มีคณุธรรมจริยธรรม  มีระเบียบวินยั  

คา่นิยมท่ีดี  มีจิตสาธารณะและมีความสขุ โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี  ครอบครัวอบอุ่น  ตลอดจนเป็นคนเก่ง    
ท่ีมีทกัษะความรู้ความสามารถและพฒันาตนเองได้ตอ่เน่ืองตลอดชีวิต  

   1.2  เพ่ือให้คนไทยมีความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสงัคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง 
ทรัพยากรและบริการทางสงัคมท่ีมีคณุภาพ  ผู้ ด้อยโอกาสได้รับการพฒันาศกัยภาพ  รวมทัง้ชมุชนมีความเข้มแข็ง
พึง่พาตนเองได้  

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 
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   1.3  เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง  แขง่ขนัได้  มีเสถียรภาพและมีความยัง่ยืน สร้างความเข้มแข็ง 

ของฐานการผลิตและบริการเดมิและขยายฐานใหมโ่ดยการใช้นวตักรรมท่ีเข้มข้นมากขึน้ สร้างความเข้มแข็ง 
ของเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความมัน่คงทางพลงังาน อาหารและน า้  

   1.4  เพ่ือรักษาและฟืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาตแิละคณุภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนบัสนนุ 
การเตบิโตท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมและการมีคณุภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน  

   1.5  เพ่ือให้การบริหารราชการแผน่ดนิมีประสิทธิภาพ โปร่งใส  ทนัสมยั  และมีการท างาน 
เชิงบรูณาการของภาคีการพฒันา  
       1.6  เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพฒันาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการพฒันา  
ยกระดบัฐานการผลิตและบริการเดมิและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

   1.7  เพ่ือผลกัดนัให้ประเทศไทยมีความเช่ือมโยงกับประเทศตา่งๆ ทัง้ในระดบัอนุภูมิภาค ภูมิภาคและ
นานาชาติได้อย่างสมบรูณ์และมีประสิทธิภาพ  รวมทัง้ให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและสร้างสรรค์ในด้านการค้า  
การบริการและการลงทนุภายใต้กรอบความร่วมมือตา่ง ๆ  ทัง้ในระดบัอนภุมูิภาค  ภมูิภาคและโลก  

2. เป้าหมายรวมเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของ
แผนพฒันาฯ  ฉบบัท่ี  12  ประกอบด้วย  

     2.1 คนไทยมีคณุลกัษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์  มีวินยั  มีทศันคติและพฤติกรรมตามบรรทดัฐานท่ีดี
ของสังคม  มีความเป็นพลเมืองต่ืนรู้  มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบและท าประโยชน์ตอ่ส่วนรวม มีสขุภาพกายและใจท่ีดี  มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิต
ท่ีพอเพียงและมีความเป็นไทย  

     2.2 ความเหล่ือมล า้ทางด้านรายได้และความยากจนลดลง  เศรษฐกิจฐานราก  มีความเข้มแข็ง 
ประชาชนทกุคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสงัคมท่ีมี  คณุภาพอย่างทัว่ถึง
และเป็นธรรม กลุม่ท่ีมีรายได้ต ่าสดุร้อยละ 40  มีรายได้เพิ่มขึน้อยา่งน้อยร้อยละ 15  

     2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขนัได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและ
ดิจิทลั  มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสงัคมผู้ประกอบการ  ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีเข้มแข็ง
สามารถใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีดจิิทลัในการสร้างสรรค์คณุคา่สินค้าและบริการ มีระบบการผลิตและให้บริการ
จากฐานรายได้เดมิท่ีมีมลูคา่เพิ่มสงูขึน้  และมีการลงทนุในการผลิตและบริการฐานความรู้ชัน้สงูใหม่ ๆ  ท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทัง้กระจายฐานการผลิตและการ  ให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหล่ือมล า้        
โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอตัราการขยายตวัเฉล่ียร้อยละ  5 ตอ่ปี  และมีปัจจยัสนบัสนนุ  อาทิ  ระบบ  
โลจิสตกิส์  พลงังาน  และการลงทนุวิจยัและพฒันาท่ีเอือ้ตอ่การขยายตวัของภาคการผลิตและบริการ  

 
 
 
 



 

21 
     2.4 ทนุทางธรรมชาติและคณุภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนบัสนนุการเติบโตท่ี  เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม  

มีความมัน่คงทางอาหาร  พลงังานและน า้ โดยเพิ่มพืน้ท่ีป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพืน้ท่ีประเทศเพ่ือรักษาความ
สมดุลของระบบนิเวศ  ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 7  ภายในปี  
2563  เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ  มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยท่ีได้รับการจัดการอย่างถูกหลัก
สขุาภิบาลเพิ่มขึน้ และรักษาคณุภาพน า้และคณุภาพอากาศในพืน้ท่ีวิกฤตให้อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน  

     2.5 มีความมัน่คงในเอกราชและอธิปไตย  สงัคมปลอดภยั  สามคัคี  สร้างภาพลกัษณ์ดี และเพิ่มความ
เช่ือมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย  ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหา
อาชญากรรมลดลง  ปริมาณความสญูเสียจากภยัโจรสลดัและการลกัลอบขนส่งสินค้าและค้ามนษุย์ลดลง มีความ
พร้อมท่ีปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบตัิทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการก าหนด
บรรทดัฐานระหวา่งประเทศ  เกิดความเช่ือมโยงการขนส่งโลจิสติกส์  ห่วงโซ่มลูคา่เป็นหุ้นส่วนการพฒันาท่ีส าคญั
ในอนภุูมิภาค  ภูมิภาคและโลก   และอตัราการเติบโตของมลูคา่การลงทนุและการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค  
ภมูิภาคและอาเซียนสงูขึน้  

     2.6 มีระบบบริหารจดัการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ  ทนัสมยั  โปร่งใส   ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจ
และมีสว่นร่วมจากประชาชน  บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึง่ภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพิ่มการ
ใช้ระบบดิจิทลัในการให้บริการ  ปัญหาคอร์รัปชัน่ลดลงและการบริหารจดัการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี
อิสระมากขึน้ โดยอนัดบัประสิทธิภาพภาครัฐท่ีจดัท าโดยสถาบนัการจดัการนานาชาติและอนัดบัความยากง่ายใน
การด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึน้ การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง  ฐานภาษีกว้างขึ น้  
และดชันีการรับรู้การทจุริตดีขึน้  รวมถึงมีบคุลากรภาครัฐท่ีมีความรู้ความสามารถและปรับตวัได้ทนักับยคุดิจิทลั
เพิ่มขึน้ 
 

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่   12  มีทัง้หมด  10  ยุทธศาสตร์ โดยมี  6  ยุทธศาสตร์ตามกรอบ  
ยุทธศาสตร์ชาต ิ 20  ปีและอีก 4  ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน   ดังนี ้ 

1. การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทนุมนษุย์ 
    ทนุมนษุย์ของประเทศไทยยงัมีปัญหาในด้านคณุภาพคนในแตล่ะชว่งวยั โดยผลลพัธ์ทางการศกึษาของ

เด็กวยัเรียนค่อนข้างต ่า  การพฒันาความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะท่ีคนไทยจ านวน   
ไม่น้อยยงัไม่สามารถคดักรองและเลือกรับ  12  วฒันธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลตอ่วิกฤตคา่นิยม  ทศันคติ
และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต  การพฒันาในระยะตอ่ไปจึงต้องให้ความส าคญักับการวางรากฐานการพฒันา
คนให้มีความสมบูรณ์  เพ่ือให้คนไทยมีทศันคติและพฤติกรรมตามบรรทดัฐานท่ีดีของสงัคม ได้รับการศึกษาท่ีมี
คณุภาพสูงตามมาตรฐานสากลและสามารถ  เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง มีสุขภาวะท่ีดีขึน้ คนทุกช่วงวยัมี
ทกัษะ  ความรู้  และความสามารถเพิ่มขึน้  รวมทัง้สถาบนัทางสงัคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพฒันา
ประเทศเพิ่มขึน้   
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2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล า้ในสงัคม  
    การพฒันา ในช่วงท่ีผ่านมาท าให้สงัคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน  แตก่ารแก้ปัญหาความเหล่ือมล า้

และสร้างความเป็นธรรมในสงัคมไทยมีความคืบหน้าช้า  ทัง้เร่ืองความแตกตา่งของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร  
ความแตกต่างของคณุภาพการบริการภาครัฐ  รวมทัง้ข้อจ ากดัในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยี
ของกลุ่มผู้ ด้อยโอกาสและกลุ่มท่ีอยู่ในพืน้ท่ีห่างไกล  ดงันัน้  การพฒันาในระยะตอ่ไป จึงจ าเป็นต้องมุ่งลดปัญหา
ความ เหล่ือมล า้ด้านรายได้ของกลุ่มคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสงัคมท่ีแตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน    
เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพืน้ฐานทางสงัคมของภาครัฐ รวมทัง้เพิ่มศกัยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มี
ความเข้มแข็ง  เพ่ือให้ชมุชนพึง่พาตนเองและได้รับสว่นแบง่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึน้  

3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแขง่ขนัได้อยา่งยัง่ยืน  
    เศรษฐกิจไทยขยายตวัต ่ากวา่ศกัยภาพอย่างตอ่เน่ืองเป็นเวลาหลายปี  ทัง้จากผลกระทบของเศรษฐกิจ

โลกซบเซา  และข้อจ ากัดภายในประเทศเองท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการ
แขง่ขนั รวมทัง้ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตวัช้า การพฒันา  5  ปีตอ่จากนีไ้ป จึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้
ตามศกัยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคสง่ออกมีการพฒันาจนสามารถขยายตวัและเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจไทย  ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพิ่มขึน้ การลงทนุภาครัฐและเอกชนมีการขยายตวัอย่างตอ่เน่ืองและ
มาจากความร่วมมือกันมากขึน้ ประชาชนและผู้ ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึน้ และประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกิจสงูขึน้ นอกจากนีย้งัเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง 
ภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึน้ มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ       
การท่องเท่ียวสามารถ ท ารายได้และแข่งขนัได้มากขึน้ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบ
เศรษฐกิจมากขึน้ ภาคการเงินมีประสิทธิภาพ 

4. การเตบิโตท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน  
    ปัจจบุนัสภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าลงัเป็นจดุอ่อนส าคญัตอ่การรักษาฐานการผลิต

และการให้บริการ รวมทัง้การด ารงชีวิตของคนไทย  ซึง่ปัญหาดงักลา่วเกิดจากการลดลงของพืน้ท่ีป่าไม้  ทรัพยากร
ดินเส่ือมโทรม  ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม  ความเส่ียงในการขาดแคลนทรัพยากรน า้ในอนาคต  
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสงูขึน้ตามการขยายตวัของเศรษฐกิจและชมุชนเมือง การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภยัพิบตัิทางธรรมชาติมีความผนัผวนและรุนแรงมากขึน้  และข้อตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง
สภาพภมูิอากาศทวีความเข้มข้น  ซึง่จะสง่ผลตอ่แนวทางการพฒันาประเทศในอนาคต  ดงันัน้ การพฒันาในระยะ
ตอ่ไปจึงมุ่งเน้นการรักษาและฟืน้ฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างความมัน่คงด้านน า้และการบริหารจดัการ
ทรัพยากรน า้ให้มีประสิทธิภาพ  การสร้างคณุภาพ สิ่งแวดล้อมท่ีดี  ลดมลพิษและลดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ  การเพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตวัต่อ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจดัการเพ่ือลดความเส่ียงจากภัยพิบตั ิ 
และลดความสญูเสียในชีวิตและทรัพย์สินท่ีเกิดจากสาธารณภยั  
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5. ด้านความมัน่คง  
    กระแสโลกาภิวตัน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบนัมีแนวโน้มส่งผลกระทบตอ่ความมัน่คง

และเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิต ิ ทัง้ภยัคกุคามภายนอกในเร่ืองการขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาท
ของประเทศมหาอ านาจในภูมิภาคต่างๆ ของโลกอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย และภัยคุกคาม
ภายในประเทศ  ได้แก่   ความเห็นตา่งทางความคดิและอดุมการณ์ของคนในชาติ  การสร้างสถานการณ์ในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้  และการคกุคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ดงันัน้ การพฒันาในระยะตอ่ไปจึง
เน้นในเร่ืองการปกป้องและเชิดชสูถาบนัพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบนัหลกัของประเทศ สงัคมมีความสมานฉันท์ 
ประชาชนมีสว่นร่วมป้องกนัแก้ไขปัญหาความมัน่คง  ประชาชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต้มีความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน  มีโอกาสในการศกึษาและการประกอบอาชีพท่ีสร้างรายได้เพิ่มขึน้ ประเทศไทยมีความสมัพนัธ์และ
ความร่วมมือด้านความมัน่คงกับนานาประเทศในการป้องกันภัยคกุคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ  มีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทัง้ภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ และ
แผนงานด้านความมัน่คงมีการบรูณาการสอดคล้องกบันโยบายการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

6. การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมภิบาลในภาครัฐ  
    การป้องกนัการทจุริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสงัคมไทย  ระบบการบริหารจดัการในภาครัฐ

ท่ีขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคท่ีส าคญัต่อการพฒันาประเทศมาอย่างต่อเน่ือง  ทัง้การให้บริการประชาชนยัง
ไมไ่ด้มาตรฐานสากล  การบงัคบัใช้กฎหมายท่ีขาดประสิทธิภาพ  การบริหารจดัการและการให้บริการของท้องถ่ิน
ขาดความโปร่งใส  ระบบและกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถอ านวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็น
ธรรม  รวมทัง้การทุจริตประพฤติมิชอบในสงัคมไทย  การพฒันาระยะตอ่ไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจดัการ
ภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นในเร่ืองการลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการและการให้บริการของภาครัฐ  รวมทัง้ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ  
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การปรับคะแนนดชันีการรับรู้การทจุริต
ให้อยูใ่นระดบัท่ีดีขึน้และการลดจ านวนการด าเนินคดีกบัผู้มิได้กระท าความผิด  

7. การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสตกิส์  
    ท่ีผ่านมาการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้านความ

ตอ่เน่ืองในการด าเนินการและปัญหาเชิงปริมาณ  คณุภาพ  และการบริหารจดัการการให้บริการท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล  ท าให้มีข้อจ ากดัในการสนบัสนนุการพฒันาประเทศให้มีประสิทธิภาพ  การพฒันาในระยะตอ่ไป
จงึมุง่เน้นในเร่ืองการลดความเข้มของการใช้พลงังานและลด ต้นทนุโลจิสตกิส์ของประเทศ  การพัฒนาระบบขนส่ง
ทางรางและทางน า้   เพิ่มปริมาณการเดนิทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง  และขยายขีดสามารถในการ
รองรับปริมาณผู้ โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค  การเพิ่ม
ความสามารถในการแขง่ขนัด้านโลจิสตกิส์และการอ านวยความสะดวกทางการค้า  การพฒันาด้านพลงังานเพ่ือ           
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เพิ่มสดัส่วนการใช้พลงังานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลงังานขัน้สุดท้าย และลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการ
ผลิตไฟฟ้า การพฒันาเศรษฐกิจดจิิทลั และการพฒันาด้านสาธารณปูการ (น า้ประปา) 

8. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวตักรรม  
    การพฒันา เศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา  อาศยัการเพิ่มประสิทธิภาพจาก

ปัจจัยความได้เปรียบด้านแรงงาน  ทรัพยากรธรรมชาติและการน าเข้าเทคโนโลยีส าเร็จรูปจากต่างประเทศ
มากกวา่การสะสมองค์ความรู้เพ่ือพฒันาเทคโนโลยีของตนเอง  ท าให้ส่วนแบง่ผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่ง
มีมูลค่าเพิ่มสูงตกอยู่กับประเทศผู้ เป็นเจ้าของเทคโนโลยี  อีกทัง้การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียง
พอท่ีจะขบัเคล่ือนประเทศสู่สงัคมนวตักรรมได้  การพฒันาจึงเน้นในเร่ืองการเพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศ  และการเพิ่มความสามารถในการประยกุต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรม
เพ่ือยกระดบัความสามารถการแขง่ขนัของภาคการผลิตและบริการ และคณุภาพชีวิตของประชาชน  

9. การพฒันาภาค  เมือง  และพืน้ท่ีเศรษฐกิจ  
    ในช่วงแผนพฒันาฯ  ฉบบัท่ี  12  ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศกัยภาพและภูมิสงัคมเฉพาะของ

พืน้ท่ีและการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุก  เพ่ือเสริมจุดเด่นในระดบัภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและ
บริการท่ีส าคญั  ประกอบกับการขยายตวัของประชากรในเขตเมืองจะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและ
ยกระดบัรายได้ของประชาชนโดยการพฒันาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศกัยภาพในการรองรับการค้าการลงทนุ  
รวมทัง้ลดแรงกดดนัจากการกระจกุตวัของการพฒันาในกรุงเทพฯ  และภาคกลางไปสู่ภูมิภาค  นอกจากนีก้ารเป็น
ส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยงัเป็นโอกาสในการเปิดพืน้ท่ีเศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเช่ือมโยง
การค้าการลงทนุในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย   ดงันัน้ การพฒันาจึงมุ่งเน้นในเร่ืองการลด
ชอ่งวา่งรายได้ระหวา่งภาคและมีการกระจาย รายได้ท่ีเป็นธรรมมากขึน้ การเพิ่มจ านวนเมืองศนูย์กลางของจงัหวดั
เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสงัคม พืน้ท่ีฐานเศรษฐกิจหลกัมีระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสงูและเป็น
มิตรตอ่สิ่งแวดล้อม  และการเพิ่มมลูคา่การลงทนุในพืน้ท่ีเศรษฐกิจใหมบ่ริเวณชายแดน   

10. ยทุธศาสตร์ด้านการตา่งประเทศ  ประเทศเพ่ือนบ้าน  และภมูิภาค   
      การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบบัท่ี  12  ยึดหลักคิดเสรี    

เปิดเสรีและเปิดโอกาสโดยมุง่เน้นการพฒันาและขยายความร่วมมือทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม ความมัน่คง และอ่ืนๆ 
กบัมิตรประเทศ  และเป็นการขบัเคล่ือนตอ่เน่ืองจากการด าเนินการภายใต้แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี  11  โดยก าหนด
เป็นแนวทางการด าเนินนโยบายการค้าและการลงทุนท่ีเสรี  เปิดกว้าง  และเป็นธรรม ด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุก    
ในการแสวงหาตลาดใหม่ๆ  ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทนุในต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือ
การพฒันากบัประเทศในอนภุมูิภาคและภมูิภาครวมทัง้ประเทศนอกภมูิภาค  
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  วิสัยทัศน์  (Vission) 
 “ศนูย์กลางการเกษตร  การทอ่งเท่ียวนานาชาต ิ มีระบบโลจิสตกิส์ท่ีสมบรูณ์  เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม”   
 

พันธกิจ  (Mission) 
 1. พฒันาการผลิต  การแปรรูปในการบริหารจดัการปาล์มน า้มนั  ยางพารา  และไม้ผล 
 2. พฒันาการประมง  การเพาะเลีย้งสตัว์น า้เศรษฐกิจ  รวมถึงการปศสุตัว์ท่ีสามารถสร้างความโดดเดน่ 
 3.พฒันาทรัพยากรการท่องเท่ียว สร้างรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย การบริหารจดัการ และสร้าง
เครือขา่ยการทอ่งเท่ียวระหวา่งกลุม่จงัหวดั 

4. พฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน  การขนสง่และโลจิสตกิส์เพ่ือรองรับการพฒันาของกลุม่จงัหวดั 
 5. อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศลิปวฒันธรรม และสภาพสงัคมท่ีดี 
 

เป้าประสงค์รวม 
 1. กลุม่จงัหวดัเป็นศนูย์กลาง  การผลิตและแปรรูป  ยางพารา  ปาล์มน า้มนัของประเทศ 
 2. เป็นกลุ่มจังหวัดชัน้น าด้านการเพาะเลีย้งสตัว์น า้เศรษฐกิจ   และการเลีย้งสตัว์เศรษฐกิจท่ีมีความ      
โดดเดน่ในพืน้ท่ี 

3. กลุ่มจังหวัดเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวนานาชาติท่ีมีคุณภาพ   และมีความหลากหลายของรูปแบบ          
การทอ่งเท่ียว 
4. มีระบบโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสตกิส์ท่ีมีศกัยภาพในการรองรับการพฒันาด้านตา่ง ๆ ของกลุม่ 
 5. กลุม่จงัหวดัมีทรัพยากรธรรมชาตท่ีิสมบรูณ์  มีสิ่งแวดล้อม  สภาพสงัคมท่ีดี 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาการผลิต  การแปรรูป  และการบริหารจัดการ  พืชเศรษฐกิจหลัก                  
(ปาล์มน า้มนั  ยางพารา  ไม้ผล) 
 ยุทธศาสตร์ที่  2  การเพิ่มผลผลิตจากการประมงชายฝ่ัง  การเพาะเลีย้งสตัว์น า้เศรษฐกิจ  และการเลีย้ง
สตัว์เศรษฐกิจท่ีมีความโดดเดน่ในพืน้ท่ี 
 ยุทธศาสตร์ที่  3  พฒันาสู่การเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวนานาชาติท่ีมีคณุภาพ  และมีความหลากหลายของ
รูปแบบการทอ่งเท่ียว 
 ยุทธศาสตร์ที่  4  พฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน  การขนส่ง และโลจิสติกส์  เพ่ือรองรับการพฒันาของ
กลุม่จงัหวดั 
 ยุทธศาสตร์ที่  5  การพฒันาสูก่ารเป็นเมืองสีเขียวและสงัคมคณุภาพ 

1.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย  พ.ศ. 2561 - 2564 
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วิสัยทัศน์  ( Vission ) 
 “นครแหง่อารยธรรม  นา่อยู่นา่เท่ียว  การเกษตรและอตุสาหกรรมยัง่ยืน” 
 

ค านิยามวิสัยทัศน์ 

ค าจากวิสัยทัศน์ หมายถงึ 

นครแหง่ 
อารยธรรม 

นครศรีธรรมราชเมืองท่ีมีความหลากหลายทางศาสนา  พลเมืองอยู่ร่วมกนัอย่างเอือ้อาทรมี
แหล่งบม่เพาะบุคคลด้วยสถาบนัการเรียนรู้ทัง้ในและนอกระบบ   และมีประเพณีวฒันธรรม   
ท่ีสืบทอดอยา่งยาวนาน 

นา่อยู่ทอ่งเท่ียว เมืองท่ีปลอดภยัจากอาชญากรรม  อบุตัิภยั  ภยัพิบตัิทางธรรมชาติ  ชมุชนเข้มแข็ง  เป็นท่ีอยู่
อาศยัชัน้ดีและประชาชนมีความสุข มีสุขภาพอนามัยดี   ชุมชนมีความมั่นคงทางอาหาร
สงู  เป็นเมืองอาหารปลอดภยั  เมืองสีเขียวท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมืองพลงังานสะอาด 
เมืองท่ีมีการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ น า้ การบริหารจดัการสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน เมืองท่ี
มีระบบาธารณูปโภค  ระบบคมนาคมท่ีเช่ือมโยงทัง้ทางบก   ทางน า้ทางอากาศอย่างครบ
วงจร  ระบบโลจิสติกส์ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความเป็นเจ้าบ้านท่ีดีและเป็นคนอธัยาศยั
ไมตรีท่ีดี เป็นเมืองแหง่ทอ่งเท่ียวท่ีอบอุน่ 

การเกษตร
อตุสาหกรรมยัง่ยืน 

นครศรีธรรมราชมีฐานเศรษฐกิจเข้มแข็งจากภายในจังหวัด  เป็นแหล่งการผลิตทาง
การเกษตรท่ีมีความสมดุลของระบบนิเวศ   และสภาพแวดล้อม  มุ่งเน้นการผลิตท่ีมี
คณุภาพ  ปลอดภยั  มีมาตรฐาน  และเพิ่มมลูคา่  ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และน า
นวตักรรม เทคโนโลยีอนัทนัสมยัมาประยกุต์ใช้  ส่งผลให้เกษตรกร  ประชาชนชาวจงัหวดั
นครศรีธรรมราช  มีงาน อาชีพ  รายได้  การบริหารจดัการด้านโครงสร้างพืน้ฐานการผลิตทาง
การเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพสงูสดุในเร่ืองดิน  น า้  และระบบชลประทานรวมทัง้การจดัสรร
ท่ีดนิท ากิน  เป็นเมืองท่ีเน้นการจดัการด้านการสง่เสริมการผลิตพืช  สตัว์  ประมง  การพฒันา
ศกัยภาพเกษตรสู่   smart farmer  การพฒันาองค์กร เกษตรกรให้เข้มแข็ง การบริหารจดัการ
ฟาร์มสู่  smart farm  ระบบการวางแผนการผลิตเพ่ือการสร้างมลูคา่ผ่านการแปรรูปและการ
พฒันาตลาดสินค้า 

 
 

แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2557 - 2560)  ฉบับทบทวนใหม่  
(รอบปี พ.ศ. 2560)  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ค าจากวิสัยทัศน์ หมายถงึ 

 เกษตรท่ีมีความยัง่ยืนและเช่ือมโยงเครือขา่ยด้านการตลาดทัง้ภายในและภายนอกประเทศ   
มีการแปรรูปเพิ่มคณุคา่  มลูคา่สินค้าเกษตรสร้างผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจและการประยกุต์ 
ใช้นวตักรรมด้านการเกษตรคูข่นานภมูิปัญญาท้องถ่ิน  เศรษฐกิจเตบิโตจากการทอ่งเท่ียว 
เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวพทุธศาสตร์  เศรษฐกิจจากฐานรากการค้า  การลงทนุ  การบริการ   
และอตุสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมท่ีเติบโตและแข่งขนัได้  

 

จุดยืนการพัฒนาจังหวัด  (positioning) 
 จากข้อมูลการวิเคราะห์ศกัยภาพของจงัหวดั  ได้ก าหนดทิศทางการพฒันายุทธศาสตร์ในภาพรวมของ
จงัหวดันครศรีธรรมราช  ได้ก าหนดจดุยืนการพฒันาจงัหวดั  3 ประเดน็ดงันี ้
 1.  เมืองสืบสานศลิปวฒันธรรม  สงบสขุ  นา่เท่ียว 
 2.  เมืองเกษตรนวตักรรมและอตุสาหกรรมสีเขียว 
 3.  ศนูย์กลางการคมนาคมขนสง่และกระจายสินค้าของภาคใต้ 
 

เป้าประสงค์รวม (วัตถุประสงค์)  (Objective) 
 1.  เพิ่มรายได้จากการเกษตร  อตุสาหกรรม  รายการท่องเท่ียว  โดยควบคูก่บัการยกระดบัมาตรฐาน
คณุภาพ   
 2.  ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมได้รับการจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน 
 3.  ประชาชนยดึหลกัธรรมะในการด าเนินชีวิตและมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ 
 4.  ศลิปวฒันธรรมและประเพณีมีการส่ือสารอยา่งตอ่เน่ือง 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ ( Strategic  Issue) 
 1. บริหารจดัการเกษตรและอตุสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
 2. พฒันาการทอ่งเท่ียวบนพืน้ฐานธรรมะ  ธรรมชาต ิ และศลิปวฒันธรรม 
 3. บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 
 4. พฒันาคน  ชมุชน  และสงัคมให้นา่อยู ่ เข้มแข็ง  มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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วิสัยทัศน์  “องค์กรหลกัในการพฒันา  ยดึหลกัธรรมาภิบาล  และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  
 

พันธกิจ  ( mission) 
 1.  บริหารจดัการองค์กรภายใต้หลกัธรรมาภิบาล  โดยการมีสว่นร่วมจากทกุภาคสว่น 
 2.  ส่งเสริม  พฒันาแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ  ประวตัิศาสตร์  และวฒันธรรมให้ได้มาตรฐานและ
ปลอดภยั 
 3.  สง่เสริมและพฒันาศกัยภาพด้านกีฬา 
 4. พฒันาศกัยภาพการจดัการศกึษาสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้กบัประชาชน 
 5.  สง่เสริม  ท านบุ ารุง  ศาสนา  ศลิปวฒันธรรม  จารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถ่ินอนัดีงาม 
 6. พฒันาคณุภาพชีวิตประชาชนทกุกลุม่วยั  ให้อยู่ดีสขุพึ่งพาตนเองได้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 7.  ฟืน้ฟ ู อนรัุกษ์  และบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยืน 
 8.  พฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานสาธารณูปโภค  และสาธารณปูการ 
 

เป้าประสงค์  (goals) 
1. องค์กรแหง่การเรียนรู้  ท่ีมีการบริหารจดัการภายใต้หลกัธรรมาภิบาล  สามารถให้บริการสาธารณะได้

อยา่งมาตรฐาน 
2. นครศรีธรรมราช  เป็นเมืองทอ่งเท่ียวท่ีได้มาตรฐานและปลอดภยั 
3. ประชาชน  นกัเรียน  นกัศกึษา  มีสขุภาพอนามยัท่ีดีมีสถานท่ีออกก าลงักายครอบคลมุทกุอ าเภอ 
4. การศกึษามีคณุภาพ  เตรียมพร้อมการเป็นประชาคมอาเซียน 
5. ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ินอันดีงาม   ได้รับการส่งเสริม     

สนบัสนนุ  ท านบุ ารุงให้คงอยูแ่ละเจริญรุ่งเรือง 
6. ประชาชนมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้และสามารถพึง่พาตนเองได้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
7. ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  มีความสมดลุ  และยัง่ยืน 
8. ระบบบริหารจดัการโครงสร้างพืน้ฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการได้มาตรฐาน  ประชาชนได้รับ

ความสะดวกสามารถเข้าถึง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางพัฒนา 
 1.  ด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภบิาล 
     1.1  พฒันาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  (Learning  organization)  และสง่เสริมการจดัการความรู้ 
     1.2  เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการองค์กร 
     1.3  จดัหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทนัสมยั 

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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 2. ด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา 
     2.1  สง่เสริมการทอ่งเท่ียว  ปรับปรุง  พฒันาสถานท่ีทอ่งเท่ียว  และบริการการทอ่งเท่ียว 
         2.2  จดัให้มีและบ ารุงรักษาสนามกีฬาประจ าอ าเภอ  ลานกีฬา  ศนูย์ออกก าลงักาย   
สวนสขุภาพ  สวนสาธารณะให้ครอบคลมุทกุอ าเภอ 
     2.3  ส่งเสริมและสนบัสนุนการกีฬาในระดบัอ าเภอ  ระดบัจงัหวดั  ระดบัภาค  ระดบัชาติ  ในระดบั
นานาชาต ิ

     2.4  สง่เสริมพฒันาเดก็เยาวชน  และบคุลากรทางการกีฬา  ให้มีทกัษะด้านการกีฬา 
 3. ด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     3.1  ยกระดบัคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาโรงเรียนในสงักดัให้ได้มาตรฐานและส่งเสริมสนบัสนนุ
โรงเรียนในพืน้ท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช 
     3.2  สง่เสริมและพฒันากิจกรรมเดก็เยาวชนและประชาชนให้ได้รับการพฒันาทกุ ๆ ด้าน 
     3.3  สง่เสริมและสนบัสนนุการเรียนรู้ของชมุชนเพ่ือเสริมสร้างสงัคมแหง่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
     3.4  ท าน ุ บ ารุงและสง่เสริมศาสนา  ศลิปวฒันธรรม  จารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
 4. ด้านคุณภาพชีวิต 
     4.1  สง่เสริมและพฒันาด้านสาธารณสขุ 
     4.2  สง่เสริมสนบัสนนุการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     4.3  พฒันา  สง่เสริมคณุภาพชีวิตของเดก็เยาวชน  สตรี  ผู้สงูอาย ุ ผู้พิการ  และผู้ ด้อยโอกาส 
     4.4  สง่เสริม  สนบัสนนุ  การประกอบอาชีพของประชาชนให้พึง่พาตนเองได้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 5. ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
     5.1  สร้างจิตส านกึ  อนรัุกษ์  ฟืน้ฟ ู ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
     5.2  สง่เสริม  สนบัสนนุ  การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
     5.3  สง่เสริม  สนบัสนนุระบบการจดัเก็บขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู 
     5.4  สง่เสริม  สนบัสนนุการใช้พลงังานทางเลือกและพลงังานทดแทน 
     5.5  จดัหา  บ ารุง  รักษาแหลง่น า้เพ่ือการเกษตรอปุโภคและบริโภคป้องกนัอทุกภยัและภยัแล้ง 
 6. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
     6.1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซอ่มแซม  ถนน  สะพาน  ท่ีเช่ือมตอ่ระหวา่งของกรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
     6.2  ก่อสร้าง  ขยายเขต  ปรับปรุง  ซอ่มแซม  ระบบประปา/ไฟฟ้าในสว่นท่ี  อบจ. รับผิดชอบ 
 
 
 
 



 

30 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์  “องค์กรหลกัในการพฒันา  ยดึหลกัธรรมาภิบาล  และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวดันครศรีธรรมราช  (พ.ศ. 2561- 2564) 
ได้ก าหนดขึน้เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบนัภายใต้แนวคิด   “หลักความพอเพียง”  ตามแนว
พระราชด าริฯ  โดยอาศยักรอบแนวทางจากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ฉบบัท่ี 12  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย   ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
นครศรีธรรมราช และภารกิจ 6 ด้าน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามแผนปฏิบตัิการก าหนดขัน้ตอนการ
กระจายอ านาจฯ  มาตรา 32 (1)  รวมทัง้ได้ทบทวนจากยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  ฉบบัปี  พ.ศ. 2560 - 2562  ประกอบด้วย  ยทุธศาสตร์  พนัธกิจและเป้าหมายการพฒันา  ดงันี ้
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
     พันธกิจ 
  1. พฒันาศกัยภาพเกษตรกรให้มีองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริม
การสร้างเครือขา่ยเกษตรกร 
  2. พัฒนาอาชีพท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและความต้องการของตลาด  วิสาหกิจชุมชน
สนับสนุนการใช้ภูมิ ปัญญาท้องถ่ินและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มมูลค่ าการผลิตด้าน
การเกษตร  อตุสาหกรรม  และบริการ  ฯลฯ 
  3. สง่เสริมการผลิตและจ าหนา่ยสินค้าเกษตรกรทัง้ท่ีเป็นอาหาร  มิใชอ่าหารและพลงังานทดแทน 
  4. สนบัสนนุจดัรูปท่ีดนิเพ่ือการพฒันาชมุชนเมืองและชนบท 
  5. จดัให้มีระบบโครงสร้างพืน้ฐานและแหลง่น า้เพ่ือการเกษตรอยา่งทัว่ถึงและเพียงพอ 
  6. ฟืน้ฟ ู พฒันาทรัพยากรเพ่ือการทอ่งเท่ียว  ทัง้แหลง่ทอ่งเท่ียว  บคุลากร   
ภาคการตลาด  ประชาสมัพนัธ์การทอ่งเท่ียว  เพ่ือเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของจงัหวดั 
  7. สง่เสริมการลงทนุ  การพาณิชย์  และพฒันาธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการทอ่งเท่ียว 
  8. ส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัยพัฒนาท่ีผสมผสานภูมิปัญญาท้องถ่ินกับองค์ความรู้ใหม ่  
สนบัสนนุ  การวิจยัและพฒันาร่วมระหวา่งนกัวิชาการและชมุชน  โดยให้ความส าคญักบัความสอดคล้อง 
กบัความต้องการ  ภาคเศรษฐกิจชมุชน 

  9. พฒันาความเช่ือมโยงของระบบตลาด  ระบบขนสง่และระบบโลจิสตกิส์ 
 
 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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 เป้าหมายการพัฒนา 

1. รายได้ของชมุชนเพิ่มขึน้โดยเฉล่ียร้อยละ 10  ตอ่ปี 
 2. ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากท่ีดนิอยา่งเป็นธรรม  ท่ีดนิมีคณุคา่และได้รับประโยชน์มากขึน้ 
 3. จงัหวดันครศรีธรรมราชเป็นเมืองนา่ทอ่งเท่ียวตดิอนัดบัของภาคใต้ 
 4. เศรษฐกิจเติบโตในอตัราท่ีเหมาะสมกับศกัยภาพของจงัหวดั โดยให้ความส าคญักับการเพิ่มมูลค่า
การค้าการลงทนุของจงัหวดั 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
 พันธกิจ 
 1. ฟืน้ฟพืูน้ท่ีป่าและระบบนิเวศให้เกิดความอดุมสมบรูณ์ 

2. ส่งเสริมการบริหารจดัการน า้ในพืน้ท่ีต้นน า้และลุ่มน า้อย่างมีคณุภาพ   โดยให้มีระบบช่วยตดัสินใจใน
การบริหารจดัการน า้  ระบบพยากรณ์และเตือนภยัน า้แล้งและน า้ทว่ม รวมทัง้สง่เสริมให้มีระบบ การจดัการน า้เสีย 

 3. ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคมุการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวในชมุชน   ให้อยู่ในขีดความสามารถการ
รองรับระบบนิเวศ 

4. ส่งเสริมการด ารงชีวิตตามวิถีไทย  เพ่ือปลกูฝังคา่นิยมการบริโภค  อย่างพอเพียงและยัง่ยืน  การสร้าง
เครือขา่ยชมุชนเพ่ือการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมชมุชน 

 5. ส่งเสริมให้ชุมชน  หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการเพ่ือลดมลพิษและควบคมุกิจกรรมท่ีส่งผล
กระทบต่อคณุภาพชีวิตและประชาชน  เสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไกการจดัการขยะชุมชน  ขยะอันตราย  
ขยะอิเลคทรอนิกส์  ขยะติดเชือ้  ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดและคดัแยกขยะใน
แหลง่ก าเนิด สนบัสนนุการสร้างธุรกิจจากขยะรีไซเคลิ และสนบัสนนุให้มีระบบเก็บขนและก าจดัขยะแบบศนูย์รวม 

 6. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการก าจดั  บ าบดัมลพิษ  ทัง้ด้านวิชาการ  บคุลากรและสร้างจิตส านึกของ
ชมุชนในการมีสว่นร่วมตดิตาม  ตรวจสอบ  เฝ้าระวงั  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 7. สง่เสริมสนบัสนนุครัวเรือน  ชมุชน  ใช้พลงังานทดแทน  พลงังานทางเลือก  พลงังานใสสะอาด 

 8. สนบัสนนุสง่เสริมการรังวดัและจดัท าแผนท่ี  เพ่ือแสดงแนวเขตท่ีดนิของรัฐ 

 9. ผลกัดนัให้มีระบบคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรม  อนุรักษ์ฟื้นฟูความ
หลากหลายของพนัธุกรรมท้องถ่ิน  เพ่ือรักษา  ปกป้องระบบนิเวศท่ีเช่ือมโยงวิถีชีวิตและวฒันธรรมชมุชน 
 

 เป้าหมายการพัฒนา 

 1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดลุเชิงนิเวศอย่างยัง่ยืน   ประชาชนมีการด ารงชีวิตอยู่
อยา่งมีความสขุภายใต้คณุภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี 

 2. ประชาชนมีจิตส านกึและมีสว่นร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

 3. ครัวเรือน  ชมุชน  มีทางเลือกในการใช้พลงังานและมีพลงังานใช้อยา่งเพียงพอ 

  4.  คณุภาพสิ่งแวดล้อมอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

 พันธกิจ 

 1. พฒันาทรัพยากรมนษุย์และองค์กรภาคประชาสงัคมให้มีศกัยภาพเพ่ือรองรับการพฒันา   ในทกุด้าน 

 2. พฒันาคณุภาพการศกึษา  กระบวนการเรียนรู้คูค่ณุธรรม  จริยธรรม  จดัการศกึษาทัง้ใน และนอก
ระบบ  สนับสนุนการจัดท าหลักสูตรท้องถ่ิน  ส่งเสริมให้เยาวชน  ประชาชน  ใช้ประโยชน์  จากเทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงสร้างสรรค์อยา่งฉลาดเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ 
 3. รณรงค์ให้เกิดการพฒันาและปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพอนามยั   พฒันาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูก
สขุลกัษณะ 

 4. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข   ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์แผนไทย           
(แพทย์ทางเลือก)  ทัง้ในระดบัชมุชนและสถานพยาบาล 

 5. รณรงค์  ป้องกนั  ควบคมุการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพ่ือลดจ านวนผู้ เสพและผู้ เก่ียวข้องให้น้อยลง
 6. รณรงค์  ควบคมุการแพร่ระบาด ของโรคตดิตอ่ร้ายแรงและป้องกนัการเกิดโรคไมต่ิดตอ่   
เฝ้าระวงัป้องกนัปัญหาการป่วยและตายด้วยโรคอบุตัใิหม่ 
 7. ส่งเสริมการจดัระเบียบชมุชน สงัคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณภยัเพ่ือความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 8. พฒันาการกีฬา  เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกก าลงักายและเล่นกีฬา  จดัหาสถานท่ี     
จดักิจกรรมออกก าลงักายและเลน่กีฬาอยา่งทัว่ถึง 

 9. ส่งเสริมการท านุบ ารุงและรักษา  ศิลปวฒันธรรม  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน พฒันา ฟืน้ฟู    
ตอ่ยอดแหลง่เรียนรู้ทางวฒันธรรมเพื่อสง่เสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนและเผยแพร่สูส่งัคมโลก 

10.สงเคราะห์  และพฒันาเดก็  เยาวชน  สตรี  คนชราและผู้ ด้อยโอกาสในสงัคมให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดีและ
พึง่พาตนเองได้ 

 11. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน  สนับสนุนการจดัท าและใช้แผนชุมชน  
สง่เสริมกิจกรรมชมุชนและสวสัดกิารชมุชน 

 เป้าหมายการพัฒนา 

 1. ประชาชน/เยาวชน  มีความรู้  มีคณุธรรม  จริยธรรม  ด ารงชีวิตได้อยา่งปกตสิขุ 

 2. ประชาชนได้รับสวสัดกิารพืน้ฐานอยา่งทัว่ถึงเป็นธรรมและมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 

 3. ประชาชนมีคณุภาพชีวิตเพิ่มขึน้ทัง้ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา รวมทัง้มีอนามยัการเจริญพนัธุ์          
ท่ีเหมาะสมในทกุชว่งวยั 

 4. ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงระบบสขุภาพท่ีมีคณุภาพเพิ่มขึน้และปัจจยัเส่ียงตอ่สขุภาพลดลง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

 พันธกิจ 

1.พฒันาเส้นทางคมนาคมภายในเขตพืน้ท่ีรับผิดชอบให้ได้มาตรฐานสะดวกปลอดภยัอย่างทัว่ถึง 

 2. พฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานให้มีประสิทธิภาพและครบถ้วนเพียงพอ 

 3. พฒันาระบบสาธารณปูโภคสาธารณปูการขัน้พืน้ฐานให้มีประสิทธิภาพอย่างทัว่ถึงทกุพืน้ท่ี 
 เป้าหมายการพัฒนา 

 1.  มีระบบโครงสร้างพืน้ฐานท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก  รวดเร็ว  ปลอดภยั และเช่ือมโยง   กบัระบบ
ขนสง่อ่ืน  รวมทัง้เพียงพอตอ่ความต้องการของประชาชน 

2.  มีระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการขัน้พืน้ฐาน ท่ีมีประสิทธิภาพทัว่ถึงทกุพืน้ท่ี 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

 พันธกิจ 

 1.  รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้  ปลกูฝังจิตส านึก  คา่นิยมตามหลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ  เสริมสร้างวฒันธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและจิตส านึกธรรมาภิบาล
ให้แก่เยาวชนประชาชนทกุระดบั  ทกุภาคสว่น 

 2.  พฒันาการบริหารจดัการองค์กรตามหลกัธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใสสนบัสนุนให้ใช้
ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มคา่  ปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบการให้บริการประชาชน  ลดขัน้ตอนการ
ท างานเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

3.  พฒันาและส่งเสริมการจดัท าแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีตอบสนองความต้องการในระดบัชุมชนภายใต้
กระบวนการมีสว่นร่วมจากทกุภาคสว่น  สนบัสนนุให้มีระบบฐานข้อมลูกลางและระบบการตดิตามประเมินผล 

 4.  พฒันาศกัยภาพบคุลากรขององค์กรอย่างสม ่าเสมอและตอ่เน่ือง  เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัริาชการ 

 เป้าหมายการพัฒนา 

 1.  ประชาชนมีจิตส านกึท่ีดี  มีสว่นร่วมในการพฒันาท้องถ่ิน 

 2.  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีความพร้อมในการแก้ปัญหาและให้บริการประชาชน 

 3.  มีการบริหารจดัการท่ีโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ  และเพิ่มการมีสว่นร่วมของทกุภาคีในการพฒันา 
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2.1  วิสัยทัศน์   
"ชะอวดเป็นเมืองน่าอยู่  ด้วยการบริหารจัดการที่ดี  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพษิ  เศรษฐกิจ 

ชุมชนเข้มแข็ง  คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีคุณธรรม"  
 

2.2  ยุทธศาสตร์  
       1. ยทุธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน 
       2. ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคม 

        3. ยทุธศาสตร์ด้านการจราจร สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
        4. ยทุธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียว 
        5. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหาร 
        6. ยทุธศาสตร์ด้านกิจการพาณิชย์ 
 

 2.3  เป้าประสงค์ 
       เทศบาลต าบลชะอวดหวงัเป็นอย่างยิ่งท่ีจะพฒันาท้องถ่ินให้เจริญก้าวหน้า  มุ่งหวงัให้ประชาชนมี
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้  จึงก าหนดเป้าประสงค์เพ่ือให้สามารถด าเนินการกิจกรรม/โครงการให้บรรลุตามวิสัยทัศน์  
ดงันี ้

       1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่   มุ่งพัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โดยการปรับปรุงถนน       
ทางเท้า  ทอ่ระบายน า้  ฝาครูะบายน า้  ระบบไฟฟ้า  และปรับปรุงระบบจราจรและโครงสร้างพืน้ฐานอ่ืน ๆ 

       2. ด้านการบริหารจัดการท่ีดี  พัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของหน่วยงาน  
ปรับปรุงระบบการท างาน  จัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้ทันสมัย  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการท างาน       
ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริการ 

       3. ด้านการพฒันาสิ่งแวดล้อมและภูมิทศัน์เมือง  โดยการสร้างจิตส านึกให้ประชาชนช่วยกันบ าบดั
ฟืน้ฟ ู  เฝ้าระวงัรักษาสิ่งแวดล้อม  พฒันาและปรับปรุงสถานท่ีทิง้ขยะ   

       4. ด้านเศรษฐกิจ  มุ่งส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในแตล่ะชมุชน  โดยการสนบัสนนุ
ให้มีการเรียนรู้แก่ประชาชนในด้านอาชีพตามความสนใจ สนับสนุนให้ตัง้กลุ่มอาชีพ  ให้ความรู้  จัดสถานท่ี
อปุกรณ์  ให้ความรู้ในด้านการตลาด 

       5. พฒันาเดก็ เยาวชน  สตรีและผู้สงูอาย ุ โดยสง่เสริมสนบัสนนุกิจกรรมและการพฒันาคณุภาพชีวิต
ของเดก็  เยาวชน  สตรี  และผู้สงูอาย ุ ผู้ ด้อยโอกาส  คนพิการและผู้ ป่วยโรคเอดส์ 

       6. ด้านการศึกษา  ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้เรียนเต็มความสามารถ  พัฒนาระบบการเรียนรู้       
การสอนและการจดักิจกรรมของผู้ เรียนให้เกิดประสิทธิภาพและส่งเสริมสนบัสนนุให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต  

2. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลชะอวด 
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       7. พฒันาด้านสาธารณสขุ  มุ่งพฒันาระบบบริการสาธารณสขุแก่ประชาชน  ส่งเสริมการออกก าลงั

กายเพ่ือสขุภาพร่างกายท่ีสมบรูณ์   สร้างความร่วมมือด้านสาธารณสขุกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริการ  จดัระบบสารสนเทศด้านสาธารณสขุ 
        8. พฒันาคณุธรรมและจริยธรรมเด็ก  เยาวชน   ประชาชนทัว่ไป  ให้คณุธรรมและจริยธรรมพฒันา
เด็กและเยาวชนทัง้ในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ให้มีจิตใจท่ีดีงาม ปลกูจิตส านึกให้มีความเอือ้อาทร  
ตอ่กนั  เพ่ือความสงบสขุในสงัคม 
                   9. มุ่งบริหารท้องถ่ินด้วยหลกัประชาธิปไตย ประชาชนร่วมรับรู้และร่วมตดัสินใจ   ยึดหลกับ้านเมือง
เป็นของประชาชน 
 

 2.4  ตัวชีวั้ด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวชีวั้ด 

1. การแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

1. ประชาชนร้อยละ 60  ได้รับการฝึกอบรมอาชีพ 
2. ประชาชนร้อยละ 60   มีรายได้เพิ่มขึน้ 
3. ประชาชนร้อยละ  60  มีความพงึพอใจในโครงการ/กิจกรรม 

2. การพฒันาคนและสงัคม 1. เดก็ เยาวชนได้เข้าเรียนใน ศพด. และ ร.ร.เทศบาลไมน้่อยกวา่ร้อยละ  90 
2. ผู้ เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมงานประเพณีเพิ่มขึน้ไม้น้อยกวา่ร้อยละ  80  
3. ผู้สงูอาย ุผู้พิการ ผู้ ป่วยเอดส์ท่ีขึน้ทะเบียนได้รับเบีย้ยงัชีพ  100  % 
4. สืบสานงานประเพณีวฒันธรรมให้คงอยู่ 
5. ประชาชนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80  มีความพงึพอใจในโครงการ/กิจกรรม 

3. ด้านการจราจร  
    สาธารณปูโภค 
    และสาธารณปูการ 

1. มีสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณปูการท่ีได้มาตรฐานไมน้่อยกวา่ร้อยละ  80 
2. อบุตัเิหตลุดลงร้อยละ  50  
3. ความสงบเรียบร้อยและปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึน้ร้อยละ  30 

4. ด้านสิ่งแวดล้อม 
    และการท่องเท่ียว 

1. พฒันาและปรับปรุงภมูิทศัน์เมืองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
    และสวยงาม 
2. มีขยะตกค้างน้อยกวา่ร้อยละ  10 
3. รณรงค์  สร้างจิตส านกึในการรักษาความสะอาด 

5. ด้านการบริหาร 1. พนกังานเทศบาลได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทกัษะและความรู้ตามสายงาน  
    ร้อยละ 80 
2. มีอปุกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ครบถ้วน  ทนัสมยั 
3. การปฏิบตัริาชการมีประสิทธิภาพเกินร้อยละ  80 
4. ประชาชนมีความพงึพอใจของบคุลากรและการบริการ 
    ไมน้่อยกว่าร้อยละ  80 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวชีวั้ด 
6. ด้านกิจการพาณิชย์ 1. พฒันาปรับปรุงแผงจ าหน่ายสินค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย   สวยงาม 

    และถกูสขุลกัษณะ 
2. ควบคมุ  ดแูลการฆา่สกุรในโรงฆา่สตัว์ให้มีความปลอดภยัและ 
    ถกูสขุลกัษณะเกินร้อยละ  90 

 
2.5  ค่าเป้าหมาย 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าหมาย 
1. การแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

สง่เสริมอาชีพเพ่ือเพิ่มรายได้ให้กบัประชาชน  โดยเน้นหลกัตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. การพฒันาคนและสงัคม 1. พฒันาศกัยภาพของคนในชมุชนให้เข้มแข็งและสามารถพึง่พาตนองได้ 
    อยา่งยัง่ยืน 
2. สง่เสริมให้คนมีคณุภาพชีวิตท่ีดี 
3. จดักิจกรรมงานประเพณีเพ่ือสืบสานตอ่ไปยงัรุ่นลกูหลาน 
4. กวดขนัและรักษาความสงบเรียบร้อยในทกุด้าน 
5. พฒันาระบบบริการสาธารณสขุแก่ประชาชน 
6. จดัระเบียบการวางจ าหนา่ยสินค้าในท่ีสาธารณะถนนสายตา่งๆ 

3. ด้านการจราจร  
    สาธารณปูโภคและ 
    สาธารณปูการ 

พฒันาสาธารณปูโภค  สาธารณปูการ  โดยการปรับปรุงถนน  ทางเท้า   
ทอ่ระบายน า้  ฝาครูะบายน า้  ระบบไฟฟ้าและโครงสร้างพืน้ฐานอ่ืน ๆ 
  

4. ด้านสิ่งแวดล้อม 
    และการท่องเท่ียว 

1. ปรับปรุงภมูิทศัน์ให้เป็นเมืองสะอาด  น่าอยู่  ร่มร่ืนและเป็นเอกลกัษณ์ 
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการก าจดัขยะมลูฝอย  
3. มีขยะตกค้างเป็นศนูย์ 

5. ด้านการบริหาร 1. อตัราการเกิดภยัประเภทตา่ง ๆ ลดลง 
2. พฒันาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชน 
3. บคุลากรมีทกัษะและศกัยภาพท่ีดี  
4. มีอปุกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีพร้อมเพ่ือประสิทธิภาพในการให้บริการ 
5. การบริหารจดัการโปร่งใส เป็นธรรม 
6. สร้างขวญัก าลงัใจท่ีดีให้บคุลากร 

6. ด้านกิจการพาณิชย์ พฒันาตลาดให้เป็นตลาดสดนา่ซือ้ 



 

37 
 2.6  กลยุทธ์ 
        เพ่ือให้บรรลวุิสยัทศัน์  ท่ีวา่ “ชะอวดเป็นเมืองนา่อยู ่ ด้วยการบริหารจดัการท่ีดี สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  
เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง  คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีคุณธรรม”  คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลชะอวดได้               
ให้ความส าคญัเก่ียวกบัการวางแผนการพฒันา  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน  
ซึ่งต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีและภารกิจของเทศบาล  เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สงูสดุ  พฒันาเทศบาล
ต าบลชะอวดให้ก้าวหน้าอยา่งยัง่ยืน 
 

 2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  การจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ินส่ีปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลต าบลชะอวด  เป็นการใช้จดุ
แข็งและศักยภาพท่ีมีอยู่มาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึน้อย่างยั่งยืน  โดยให้
ความส าคญักบัการบริหารงานตามหลกัธรรมภิบาล  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  มุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการร่วมคดิ  ร่วมท า  ร่วมรับผิดชอบ  เพ่ือให้บรรลวุิสยัทศัน์และยทุธศาสตร์ท่ีวางไว้ 
 

 2.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  การจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลต าบลชะอวด  มีความเช่ือมโยง
ของยทุธศาสตร์ในภาพรวม  ดงันี ้
 
 

วิสยัทศัน์ 
 

ยทุธศาสตร์การพฒันา 
 

เป้าประสงค์ 
 

ตวัชีว้ดั 
 

คา่เป้าหมาย 
 

กลยทุธ์ 
 

จดุยืนทางยทุธศาสตร์ 
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 3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การวิเคราะห์จุดอ่อน  จุดแข็ง  โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนา 

 

ด้าน จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน / อุปสรรค 
โครงสร้างพืน้ฐาน 
 
 
 
 
 
 
 

-สภาพถนนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ 
 อยูใ่นสภาพดี เป็นศนูย์กลางการ 
 คมนาคมของอ าเภอชะอวด    
-มีสวนสาธารณะเป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ 
 ส าหรับประชาชนในเขตเทศบาล  
 และประชาชนทัว่ไป 
-มีกล้องวงจรปิดถนนสายหลกั และจดุ
เส่ียงเพ่ือป้องกนัการก่ออาชญากรรม 

-พอ่ค้าแม่ค้าวางของจ าหน่ายกีดขวาง 
 ท าให้ประชาชนไมส่ามารถใช้ทางเท้า 
 ได้อย่างสะดวก    
-การจดัสรรงบประมาณอดุหนนุ 
 จากรัฐบาลไมเ่พียงพอ 

การพัฒนาสังคม 
 
 
 
 
 
 
 

-ประชาชนสว่นใหญ่มีความรู้และ 
 การศกึษา 
-มีวฒันธรรมประเพณีท้องถ่ินเป็น  
 เอกลกัษณ์สืบทอดมานาน ชมุชน  
 ต่ืนตวัและมีสว่นร่วมในการสืบสาน   
 วฒันธรรม  ประเพณีท้องถ่ิน 
 
 

-คนบางกลุม่ขาดจริยธรรม คณุธรรม     
 มีวิถีชีวิตแบบตา่งคนตา่งอยู่ 
-กระแสบริโภคนิยมและวตัถนุิยม  
 รุนแรงท าลายวิถีชีวิตของประชาชน 
-ประชาชนบางกลุม่มีฐานะทาง   
 เศรษฐกิจไมดี่ ต้องหาเช้ากินค ่า   
 ไมมี่เวลาในการดแูลเอาใจใสล่กู ท าให้ 
 พฒันาการของเดก็ไมเ่ป็นไปตามวยั 

การพัฒนาการเมือง 
และการบริหาร 

-มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทนัสมยั 
 ในการปฏิบตังิาน 
-พนกังานเทศบาล พนกังานจ้าง 
 สว่นใหญ่อาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีท าให้มี 
 จิตอาสาท่ีจะพฒันาเทศบาล 
 ให้ก้าวหน้าอยา่งยัง่ยืน 

-ไมส่ามารถแก้ไขปัญหาและบริการ  
 ให้กบัประชาชนได้อย่างหลากหลาย  
 เน่ืองจากตดิขดักบัระเบียบ ข้อปฏิบตัิ 
 ตา่ง ๆ  
 

ด้านเศรษฐกิจ 
 

-เทศบาลต าบลชะอวดเป็นศนูย์กลาง 
 การค้าและแหลง่กระจายสินค้าไปยงั  
 หมูบ้่านและอ าเภอใกล้เคียง 

-พืน้ท่ีน้อยท าให้เกิดความแออดั 

ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

-มีระบบบ าบดัน า้เสียรวมก่อนปลอ่ยน า้ 
 ลงคลองชะอวด 

-ทต.ชะอวดเป็นท่ีลุม่น า้ทว่มสงู 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง 

 

 

ด้าน ศักยภาพของเทศบาล 
โครงสร้างพืน้ฐาน 
 
 
 
 

-สภาพถนนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางและคอนกรีต สามารถ 
 ใช้งานได้ดี 
-เป็นศนูย์กลางการคมนาคมขนสง่ของอ าเภอชะอวด มีสถานีขนสง่เดินทางไป – มา 
 ระหวา่งจงัหวดั  
- มีสถานีรถไฟสามารถเดินทางระหวา่งอ าเภอและระหวา่งจงัหวดั 
-มีสวนสาธารณะเป็นสถานท่ีพกัผอ่นหย่อนใจและใช้ออกก าลงักายส าหรับ 
 ประชาชนในเขตเทศบาลและประชาชนทัว่ไป 

การพฒันาสงัคม 
 

-มีการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีโดยประชาชนเข้ามามีสว่นร่วม  เชน่  
 การรดน า้ผู้สงูอาย ุงานประเพณีลากพระ   
-เทศบาลมีนโยบายจะด าเนินการจดัตัง้โรงเรียนเทศบาลเพ่ือรองรับเดก็นกัเรียน 
 อนบุาลในเขตเทศบาลต าบลชะอวด   
-มีโครงการจดัซือ้อาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กนกัเรียนของโรงเรียนในเขต 
 เทศบาลเพ่ือเป็นการสง่เสริมสขุภาพของอนามยัของนกัเรียน 

 -มีการจดัการแขง่ขนักีฬาระหวา่งชมุชนในเขตเทศบาลเป็นประจ าทกุปี 
 เพ่ือสง่เสริมสขุภาพและสร้างความสามคัคีรวมทัง้เพ่ือให้ใช้เวลาวา่งให้เป็น 
 ประโยชน์ 
 

ด้านการพฒันา
การเมือง 
และการบริหาร 

-มีการบริหารงานท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
-มีการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
 จดัเก็บรายได้ 
-มีการสง่พนกังานเทศบาลเข้าร่วมอบรม/ประชมุสมัมนาหลกัสตูรตา่ง ๆ  
 เพ่ือเพิ่มศกัยภาพในการปฏิบตังิานอยา่งสม ่าเสมอ 
-มีเคร่ืองมืออปุกรณ์ท่ีสามารถใช้งานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

ด้านเศรษฐกิจ -ตลาดสดเทศบาลและตลาดประชารัฐเป็นศนูย์กลางการค้าขายของอ าเภอชะอวด 
-สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กบัคนชะอวด 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  3 
การน าแผนพฒันาท้องถิ่น

ไปสู่การปฏบิตั ิ
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ท่ี 
 

ยทุธศาสตร์ 
 

ด้าน 
 

แผนงาน 
หนว่ยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
หนว่ย 

สนบัสนนุ 
1 การแก้ไขปัญหา 

ความยากจน 
บริการชมุชน 
และสงัคม 

สร้างความเข้มแข็ง
ของชมุชน 

กองการศกึษา - 

2 การพฒันาคนและ
สงัคม 

บริการชมุชน 
และสงัคม 

-การศกึษา 
-สาธารณสขุ 
-เคหะและชมุชน 
-การศาสนา 
 วฒันธรรม 
 และนนัทนาการ 
-สร้างความ 
 เข้มแข็งของ 
 ชมุชน 
-การรักษาความ 
 สงบภายใน 

-ส านกัปลดัฯ 
-กองสาธารณสขุฯ 
-กองการศกึษา 
 

- 

3 การจราจร 
สาธารณปูโภค 
และสาธารณปูการ 

บริการชมุชน 
และสงัคม 

เคหะและชมุชน -ส านกัปลดัฯ 
-กองชา่ง 

- 

4 สิ่งแวดล้อม 
และการทอ่งเท่ียว 

-บริหารทัว่ไป 
-บริการชมุชน 
และสงัคม 
 

-บริหารงานทัว่ไป 
-การศาสนา
วฒันธรรม 
และนนัทนาการ 
-เคหะและชมุชน 

-ส านกัปลดัฯ 
-กองสาธารณสขุฯ 

- 

5 การบริหาร 
 
 
 

-บริหารงานทัว่ไป 
-บริการชมุชน 
 และสงัคม 
-การเศรษฐกิจ 

-บริหารทัว่ไป 
-การรักษาความ 
 สงบภายใน 
-การพาณิชย์ 

-ส านกัปลดัฯ 
-กองสาธารณสขุฯ 

- 

6 ด้านกิจการพาณิชย์ บริการชมุชน 
และสงัคม 

-สาธารณสขุ -กองสาธารณสขุฯ - 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

 



 

 
 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด   

 
ยทุธศาสตร์ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยทุธศาสตร์  ด้านการแก้ไขปัญหา 
ความยากจน 
    1.1 แผนงาน  สร้างความเข้มแข็ง 
ของชมุชน 

 
 
3 

 
 

200,000 

 
 
3 

 
 

200,000 

 
 
3 

 
 

200,000 

 
 
3 

 
 

200,000 

 
 
3 

 
 

200,000 

 
 
15 

 
 

1,100,000 

รวม 3 200,000 3 200,000 3 200,000 3 200,000 3 200,000 15 1,100,000 
2.  ยทุธศาสตร์  ด้านการพฒันาคน 
และสงัคม 
     2.1  แผนงาน  บริหารงานทัว่ไป 
     2.2  แผนงาน  การรักษาความสงบ
ภายใน 
     2.3  แผนงาน  สาธารณสขุ 
     2.4  แผนงาน  การศกึษา 
     2.5  แผนงาน  สร้างความเข้มแข็ง 
ของชมุชน 

 
 
13 
4 
 
12 
49 
12 
 
 
 

 
 

851,000 
100,000 

 
720,000 
2,624,790 
1,160,000 

 

 
 
15 
4 
 
19 
51 
13 

 
 

961,000 
100,000 

 
1,040,000 
4,738,160 
1,750,000 

 
 
16 
5 
 
20 
70 
17 

 
 

1,091,000 
170,000 

 
3,040,000 
8,096,160 
18,750,000 

 
 
16 
5 
 
20 
70 
17 

 
 

1,091,000 
170,000 

 
3,040,000 
8,096,160 
18,750,000 

 
 
16 
5 
 
20 
70 
17 

 
 

1,091,000 
170,000 

 
3,040,000 
8,496,160 
19,600,000 

 
 
76 
23 
 
91 
310 
76 

 
 

5,085,000 
710,000 

 
10,880,000 
32,051,130 
60,500,000 
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แบบ ผ.01 



 

 
 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด   

 
ยทุธศาสตร์ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

     2.6  แผนงานการศาสนา  วฒันธรรม
และนนัทนาการ 
     2.7  แผนงาน  งบกลาง 

14 
 
4 

1,980,000 
 

6,242,000 

15 
 
4 

2,024,000 
 

6,185,200 

14 
 
4 

2,369,000 
 

6,397,600 

14 
 
4 

2,369,000 
 

6,833,200 

14 
 
4 

2,469,000 
 

7,133,200 

71 
 
20 

11,211,000 
 

32,792,000 
รวม 108 13,677,790 121 16,798,360 146 39,913,760 146 40,349,360 146 41,999,360 667 153,229,130 

3.  ยทุธศาสตร์  ด้านการจราจร  
สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
     3.1  แผนงาน  บริหารงานทัว่ไป 
     3.2  แผนงาน  เคหะและชมุชน 
     3.3  แผนงาน  การพาณิชย์ 
     3.4  แผนงาน  การศกึษา 
     3.5  แผนงาน  งบกลาง 

 
 
- 
15 
1 
2 
1 

 
 
- 

23,697,900 
20,000 

1,200,000 
55,000 

 
 
- 
22 
2 
2 
1 

 
 
- 

33,097,900 
620,000 
1,200,000 
55,000 

 
 
- 
55 
2 
2 
1 

 
 
- 

174,956,900 
620,000 
1,200,000 
55,000 

 
 
- 
55 
2 
2 
1 

 
 
- 

183,956,900 
620,000 
1,200,000 
55,000 

 
 
2 
55 
2 
2 
1 

 
 

12,900,000 
233,896,900 
620,000 
1,200,000 
55,000 

 
 
2 
202 
9 
10 
5 

 
 

12,900,000 
649,606,500 
2,500,000 
6,000,000 
275,000 

รวม 19 24,972,900 27 34,972,900 60 176,771,900 60 185,771,900 62 248,671,900 228 671,281,500 
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แบบ ผ.01 



 

 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด   
 

ยทุธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4.  ยทุธศาสตร์  ด้านสิง่แวดล้อมและการ
ทอ่งเที่ยว 
     4.1  แผนงาน  บริหารงานทัว่ไป 
     4.2  แผนงาน  เคหะและชมุชน 
 

 
 
- 
3 

 
 
- 

274,000 

 
 
- 
16 

 
 
- 

7,684,000 

 
 
4 
16 

 
 

11,500,000 
7,684,000 

 
 
4 
16 

 
 

11,100,000 
7,684,000 

 
 
4 
16 

 
 

11,100,000 
7,684,000 

 
 
12 
67 

 
 

33,700,000 
31,010,000 

รวม 3 274,000 16 7,684,000 20 19,184,000 20 18,784,000 20 18,784,000 79 64,710,000 
5.  ยทุธศาสตร์  ด้านการบริหาร 
     5.1  แผนงาน  บริหารงานทัว่ไป 
     5.2  แผนงาน  การรักษาความสงบ
ภายใน 
     5.3  แผนงาน  เคหะและชมุชน 
     5.4  แผนงาน  งบกลาง 
 

 
22 
6 
 
3 
1 

 
3,340,000 
660,000 

 
1,300,000 
129,000 

 
23 
7 
 
3 
1 

 
4,340,000 
876,000 

 
1,300,000 
129,000 

 
32 
9 
 
3 
1 

 
5,050,000 
3,353,000 

 
1,300,000 
153,000 

 
31 
9 
 
3 
1 

 
4,350,000 
3,353,400 

 
1,300,000 
160,000 

 
34 
9 
 
3 
3 

 
15,150,000 
3,353,400 

 
1,300,000 
165,000 

 
142 
40 
 
15 
7 

 
32,230,000 
11,596,200 

 
6,500,000 
737,800 

รวม 32 5,429,000 34 6,645,000 45 9,856,000 44 9,163,400 49 19,968,400 204 51,064,000 
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แบบ ผ.01 



 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด   

 
ยทุธศาสตร์ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6.  ยทุธศาสตร์  ด้านกิจการ
พาณิชย์ 
     6.1  แผนงาน  การพาณิชย์ 
 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1,500,000 

 
1 

 
1,500,000 

 
1 

 
1,500,000 

 
1 

 
1,500,000 

 
4 

 
6,000,000 

รวม - - 1 1,500,000 1 1,500,000 1 1,500,000 1 1,500,000 4 6,000,000 
รวมทัง้สิน้ 165 44,553,690 202 67,800,260 275 247,485,660 273 255,828,660 281 331,123,660 1,197 947,3844,630 
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แบบ ผ.01 



 

แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  1  การบริหารจดัการการเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรสขุภาพ และน านวตักรรมเกษตรมาใช้เพื่อสร้างมลูคา่เพิ่มผลผลติและสร้างรายได้ 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดันครศรีธรรมราชที่  3  การพฒันาคณุภาพชีวติ 
     1.  ยทุธศาสตร์ การแก้ไขปัญหาความยากจน 
          1.1  แผนงาน  สร้างความเข็มแขง็ของชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

สง่เสริมการประกอบ
อาชีพในชมุชน 
 

เพื่อสง่เสริมอาชีพแก่ประชาชน
ให้มีรายได้เพิ่มขึน้ 

ฝึกอบรมกลุม่อาชีพ 
จ านวน 7 ชมุชน โดย
สนบัสนนุงบประมาณ
ในการด าเนินการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 100,000 
 

ประชาชนมี
รายได้เพิม่ขึน้ 

ประชาชนมี
รายได้และมี
อาชีพอยา่ง
มัน่คง 

กอง
การศกึษา 

2 สง่เสริมอาชีพ
ผู้ ด้อยโอกาส คนพิการ
และผู้ ป่วยเอดส ์

เพื่อให้ผู้ ด้อยโอกาส คนพิการ
และผู้ ป่วยเอดสใ์ห้มีรายได้
เพิ่มขึน้ 
 

ผู้ ด้อยโอกาส คนพิการ
และผู้ ป่วยเอดสใ์นเขต
เทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 100,000 
 

ผู้ ด้อยโอกาส
มีรายได้
เพิ่มขึน้ 

ผู้ ด้อยโอกาส คน
พิการและผู้ ป่วย
เอดส์มีรายได้ไม่
เป็นภาระของ
สงัคม 

กอง 
การศกึษา 

3 
 
 

บริหารจดัการศนูย์
จ าหนา่ยผลติภณัฑ์ 
ชมุชน 

เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการ
บริหารจดัการศนูย์ฯ 

บริหารจดัการศนูย์
จ าหนา่ยผลติภณัฑ์ ให้
มีประสทิธิภาพ 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี
สถานท่ี
จ าหนา่ย
ผลติภณัฑ์ 

ประชาชนมี
รายได้สามารถ
ช่วยเหลอืตวัเอง
ได้ 

กอง
การศกึษา 

รวม 3  โครงการ - - 200,000 200,000 200,000 200,000 300,000 - - - 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  พฒันาคน ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัที่  3  การพฒันาคนและคณุภาพชีวติ 
     2. ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคม 
          2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จดังานวนัเฉลมิ 
พระชนมพรรษา   
สมเด็จพระนางเจ้า
สริิกิติ์พระบรม 
ราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพนัปีหลวง 

เพื่อให้ประชาชนมี
โอกาสได้แสดง
ความจงรักภกัด ี

จดักิจกรรมเฉลมิ 
พระเกียรติฯ 
 
 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้
ร่วมแสดงความ
จงรักภกัด ี

ประชาชนม ี
สว่นร่วมในการ
แสดงความ
จงรักภกัด ี

ส านกัปลดัฯ 

2 คา่พวงมาลา 
วนัปิยมหาราช  
 

เพื่อร าลกึถงึพระ
มหากรุณาธิคณุ 
พระปิยมหาราช 
 

วางพวงมาลา  
ณ หอประชมุ 
อ าเภอชะอวด 
 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ร้อยละ 80 ของ
ของหนว่ยงาน
ได้ร่วมแสดง 
ความจงรักภกัด ี

ประชาชน 
ได้ร่วมร าลกึถึง 
พระปิยมหาราช 

ส านกัปลดัฯ 

3 จดังาน 
วนัฉตัรมงคล 

เพื่อให้ประชาชนมี
โอกาสได้แสดง
ความจงรักภกัด ี

จดักิจกรรมเพื่อ 
เฉลมิพระเกียรติฯ 

- - 10,000 10,000 10,000 หนว่ยงานได้
ร่วมกิจกรรม 

ได้ร่วมร าลกึถึง
การครองราชย์ฯ 

ส านกัปลดัฯ 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  พฒันาคน ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัที่  3  การพฒันาคนและคณุภาพชีวติ 
     2. ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคม   
          2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 จดังานวนั 
คล้ายวนัเฉลมิ      
พระชนมพรรษา 
พระบาทสมเดจ็   
พระปรมินทร์       
มหาภมูิพล อดลุยเดช 
วนัชาต ิ
และวนัพอ่แหง่ชาติ 

เพื่อร าลกึถงึ 
พระมหา
กรุณาธิคณุ 

จดักิจกรรมเฉลมิ 
พระเกียรติฯ 
 

50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้
ร่วมแสดง 
ความจงรักภกัด ี

ข้าราชการ 
พอ่ค้า 
ประชาชน 
ได้ร่วมร าลกึ 
ถึงรัชกาลที่ 9 

 

ส านกัปลดัฯ 

5 จดังานวนัเฉลมิ 
พระชนมพรรษา 
พระบาทสมเดจ็ 
พระวชิรเกล้า
เจ้าอยูห่วั 

เพื่อร าลกึถงึ 
พระมหา
กรุณาธิคณุ 

จดักิจกรรมเฉลมิ 
พระเกียรติฯ 
 

150,000 150,000 180,000 180,000 180,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้
ร่วมแสดง 
ความจงรักภกัด ี

ข้าราชการ 
พอ่ค้า 
ประชาชน 
ได้ร่วมร าลกึ 
ถึงรัชกาลที่ 10 

ส านกัปลดัฯ 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  พฒันาคน ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัที่  3  การพฒันาคนและคณุภาพชีวติ 
     2. ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคม 
          2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 จดังานวนัเฉลมิ 
พระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนาง 
เจ้าสทุิดา พชัรสธุา
พิมลลกัษณ      
พระบรมราชิน ี

เพื่อร าลกึถงึ 
พระมหา
กรุณาธิคณุ 

จดักิจกรรมเฉลมิ 
พระเกียรติฯ 
 

- 100,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้
ร่วมแสดง 
ความจงรักภกัด ี

ข้าราชการ 
พอ่ค้าประชาชน 
โอกาสได้ร่วม
เฉลมิพระเกียรต ิ

ส านกัปลดัฯ 

7 ปกป้องสถาบนั
ส าคญัของชาต ิ
 

เพื่อปลกูจิตส านกึ
ให้รักและปกป้อง
สถาบนั
พระมหากษัตริย์ 
 

จดักิจกรรมเก่ียวกบั 
การปกป้องสถาบนั 
 

20,000 20,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนรู้สกึ
รักสถาบนั
พระมหากษัตริย์ 

 

ท าให้ประชาชน
รักและปกป้อง
สถาบนั 

 

ส านกัปลดัฯ 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  พฒันาคน ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัที่  3  การพฒันาคนและคณุภาพชีวติ 
     2. ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคม 
          2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 จดังาน 
วนัคล้ายวนั
สวรรคต
พระบาทสมเดจ็
พระปรมินทร    
มหาภมูิพล     
อดลุยเดช 

เพื่อร าลกึถงึ 
พระมหา
กรุณาธิคณุ 

จดักิจกรรมตา่ง ๆ เพื่อ
ร าลกึถึงพระมหา
กรุณาธิคณุ 
 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนรู้สกึ
รักสถาบนั
พระมหากษัตริย์ 

 

สว่นราชการมี
โอกาสได้ร าลกึ
ถึงพระมหา
กรุณาธิคณุ 

ส านกัปลดัฯ 

9 จดังาน 
วนัท้องถ่ินไทย 
 

เพื่อร าลกึถงึพระ
มหากรุณาธิคณุ
รัชกาลที่ 5 

วางพานพุม่ดอกไม้สด 
ณ อปท.ท่ีได้รับ
มอบหมายให้ 
เป็นเจ้าภาพ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 
ของหนว่ยงาน 
มีโอกาสเข้าร่วม
พิธีร าลกึ 

หนว่ยงาน
ท้องถ่ินได้
ตระหนกัถึง
ความส าคญั
ของการ
ปกครองท้องถ่ิน 

ส านกัปลดัฯ 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  พฒันาคน ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัที่  3  การพฒันาคนและคณุภาพชีวติ 
     2. ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคม 
          2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 จดังานรัฐพิธีอื่น ๆ  
ที่เกิดขึน้ระหวา่งปี 

เพื่อรับรองงานรัฐ
พิธีตา่ง  ๆที่เกิดขึน้
ระหวา่งปี 

งานรัฐพิธีตามนโยบาย
รัฐบาล จงัหวดัหรือ
หนว่ยงานอื่นที่
เก่ียวข้อง 
 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 การจดังาน
เก่ียวกบังานรัฐ
พิธีเป็นไปอยา่ง
สมพระเกียรต ิ
 

หนว่ยงาน
ท้องถ่ินได้
ตระหนกัถึง
ความส าคญั
ของสถาบนั
พระมหากษัตริย์ 
 

ส านกัปลดัฯ 
 

11 คา่ใช้จา่ยโครงการ 
จดัตกแตง่ขบวนรถ
บปุผชาต ิ

เพื่อร่วมขบวนแห ่
ในงานประเพณี
ดอกจดูบานอ าเภอ
ชะอวด 

จดัรถบปุผชาต ิ
ร่วมขบวนแห ่
 

30,000 30,000 - - - อนรัุกษ์และ 
สบืสาน
ประเพณีของดี
เมืองชะอวด 

เกิดการอนรัุกษ์
และสบืสาน
ประเพณีของด ี 

ส านกัปลดัฯ 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  พฒันาคน ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู่ เข้มแข็ง มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัที่  3  การพฒันาคนและคณุภาพชีวติ 
     2. ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคม 
          2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 คา่ใช้จา่ยโครงการ 
จดัตกแตง่ขบวนรถ
บปุผชาติผลาชาติ
ของดีเมืองชะอวด 

เพื่อร่วมขบวนแห ่
ในงานประเพณี 

จดัตกแตง่ขบวนรถ
บปุผชาติผลาชาต ิ

- - 30,000 30,000 30,000 อนรัุกษ์และสบืสาน
ประเพณีของด ี
เมืองชะอวด 

เกิดการอนรัุกษ์
และสบืสาน
ประเพณี 

ส านกัปลดัฯ 
 

13 คา่ใช้จา่ยโครงการ
เตรียมการ 
รับเสด็จตาม
หมายก าหนดการ 

เพื่อเตรียมรองรับ
การรับเสดจ็ 
ตามที่ได้รับการ 
สัง่การ 

เตรียมการรับเสดจ็ 
ตามที่รับได้การสัง่การ 
 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีโอกาส
ได้ร่วมกิจกรรม  

การด าเนินการ
เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
สมพระเกียรต ิ

ส านกัปลดัฯ 

14 ช่วยเหลอืประชาชน เพื่อช่วยเหลอื
ผู้ ด้อยโอกาส  
ผู้ยากไร้หรือ 
ผู้ประสบภยัตาม
อ านาจหน้าที่ของ
เทศบาล 

ประชาชนในเขต  
ทต.ชะอวด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ 
ผู้ ด้อยโอกาสผู้ยาก 
ไร้หรือผู้ประสบภยั
ได้รับการชว่ยเหลอื
จากเทศบาล 

ผู้ ด้อยโอกาส 
ผู้ยากไร้หรือ
ผู้ประสบภยัมี
ขวญัก าลงัใจ 

ส านกัปลดัฯ 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  พฒันาคน ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัที่  3  การพฒันาคนและคณุภาพชีวติ 
     2. ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคม 
          2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 ฝึกอบรมด้านความ
ปลอดภยั 
อาชีวอนามยัและ
สภาพแวดล้อม 
ในการท างาน 
 

เพื่อฝึกอบรมด้าน
ความปลอดภยั
ฝึกซ้อมดบัเพลงิ
และอพยพหนีไฟ 

คณะผู้บริหาร 
พนกังานเทศบาล 
และพนกังานจ้าง 
ใน ทต.ชะอวด 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

มีความพร้อม
ในการรับมือ
กรณีเกิดภยั 

สามารถรู้เทา่ทนั
ภยัและป้องกนัการ
เกิดความเสยีหาย
ให้น้อยลง 

ส านกัปลดัฯ 

16 สร้างความ
ปรองดอง
สมานฉนัท์ 
 

เพื่อสร้างความรัก
ความสามคัคใีห้
เกิดขึน้ในชมุชน 
 

ประชาชนในเขต  
ทต.ชะอวด 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนเกิด
ส านกึรักซึง่กนั
และกนั 

เกิดความสามคัคี
ในชมุชน 

 

ส านกัปลดัฯ 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  พฒันาคน ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัที่  3  การพฒันาคนและคณุภาพชีวติ 
     2. ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคม 
          2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 ให้ความช่วยเหลอื
เพื่อเยยีวยาและ
ฟืน้ฟหูลงัเกิดภยั
การสง่เสริมและ
พฒันาคณุภาพ
ชีวิตหรือการ
ป้องกนัและระงบั
โรคติดตอ่ 

เพื่อช่วยเหลอื
ประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อน
หรือไมส่ามารถ
ช่วยเหลอืตนเองได้
ในการด ารงชีพ 

ผู้ประสบภยัในเขต  
ทต.ชะอวด 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ประชาชนได้รับ
ความชว่ยเหลอื
ตามเหต ุ
แหง่ภยั 

ประชาชนสามารถ
ด ารงชีพได้อยา่ง
ปกต ิ

ส านกัปลดัฯ 

รวม 17   โครงการ - - 851,000 961,000 1,091,000 1,091,000 1,091,000 - - - 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  พฒันาคน ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัที่  3  การพฒันาคนและคณุภาพชีวติ 
     2. ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคม 
          2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 คา่ใช้จา่ยโครงการ
อบรมเก่ียวกบั 
ยาเสพตดิ 

เพื่อลดการแพร่
ระบาดของยา 
เสพติดและปัญหา
อาชญากรรม ฯลฯ 
 

-ประชาชนในเขต
เทศบาล 
-นกัเรียนโรงเรียนบ้าน
ชะอวด 
โรงเรียนชะอวด 
 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ของ
ปัญหายาเสพ
ติดและ
อาชญากรรม
ลดลง 

ท าให้ปัญหายา 
เสพติดและ
อาชญากรรม
ลดลง 
 

ส านกัปลดัฯ 

2 คา่ใช้จา่ยโครงการ
ป้องกนัและลด
อบุตัิเหตทุางถนน
ในช่วงเทศกาล
ส าคญั 
 

เพื่อป้องกนัและลด
อบุตัิเหตทุางถนน
ในช่วงเทศกาล
ส าคญั 
 

ตัง้จดุบริการประชาชน
ช่วงเทศกาลส าคญั  
เช่น วนัปีใหม ่
วนัสงกรานต์ ฯลฯ 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อบุตัิเหตใุนชว่ง
เทศกาลลดลง 

 

ลดการเกิด
อบุตัิเหตใุนชว่ง
เทศกาลส าคญั 

 

ส านกัปลดัฯ 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  พฒันาคน ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัที่  3  การพฒันาคนและคณุภาพชีวติ 
     2. ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคม 
          2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 คา่ใช้จา่ยโครงการ
ขบัขี่ปลอดภยัสร้าง
วินยัจราจร 
 

เพื่อให้ประชาชนใน
เขตเทศบาลมวีินยั 
ในการใช้รถใช้ถนน 
 

จดัอบรมและสอบ
ใบขบัขี่โดยรถโมบาย
เคลือ่นท่ีจาก สนง.
ขนสง่ จว.นศ. 
 

- - 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ 70 ของ
อบุตัิเหตลุดลง 

ปัญหา
การจราจร 
ในเขตเทศบาล
ลดลง 

 

ส านกัปลดัฯ 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  พฒันาคน ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัที่  3  การพฒันาคนและคณุภาพชีวติ 
     2. ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคม 
          2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 สร้างสขุให้แก่
ประชาชน 
 

เพื่อเสริมสร้าง
แนวคิดทีด่ ี
ให้แก่ประชาชน 
 

ประชาชนในเขต  
ทต.ชะอวด 
 
 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนใน
ชมุชนมแีนวคดิ
ที่ดีและมีความ
เข้าใจกนั 
มากขึน้ 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 
มีทศันคติทีด่ ี
ตอ่กนั 
 
 

ส านกัปลดัฯ 

5 เยี่ยมบ้านปลอดภยั 
ในเขตเทศบาล 
 

เพื่อสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดี
ระหวา่งเทศบาล 
และประชาชน 
 

เขต ทต.ชะอวด 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน 
มีความพงึพอใจ 
ในการบริหาร 

เกิดวามสมัพนัธ์ 
ที่ดีระหวา่ง
เทศบาลและ
ประชาชน 

 

ส านกัปลดัฯ 

รวม 5  โครงการ - - 100,000 100,000 170,000 170,000 170,000 - - - 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  พฒันาคน ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต 
     2. ยทุธศาสตร์ การพฒันาคนและสงัคม 
          2.3 แผนงาน สาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. ก่อสร้างศนูย์บริการ
สาธารณสขุเทศบาล
ต าบลชะอวด 

เพื่อให้มีสถานท่ี
เหมาะสมส าหรับ
บริการประชาชน
ด้านสขุภาพ 

ศนูย์บริการ
สาธารณสขุ  
จ านวน 1 แหง่ 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีสถานท่ีบริการ
ให้ประชาชน
เข้าถงึการบิการ
ขัน้พืน้ฐาน 

ประชาชนได้รับ
บริการทางด้าน
สขุภาพอยา่ง
ทัว่ถึง 

กอง
สาธารณสขุ 

2. บริหารจดัการและ
ให้บริการด้าน
สาธารณสขุ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการรับบริการ 

คา่ใช้จา่ยโครงการ
คา่จ้างเจ้าหน้าที่ ฯลฯ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชน
กลุม่เป้าหมาย
เข้าถงึการ
บริการ 

ประชาชนได้รับ
การบริการท่ี
รวดเร็วและมี
ประสทิธิภาพ 

กอง
สาธารณสขุ 

3. คา่ใช้จา่ยในการอบรม
กลุม่เสีย่ง 
 (เงินอดุหนนุ 
จากกรมฯ) 

เพื่อเป็นการป้องกนั
และควบคมุโรค
หรือพฤติกรรมเสีย่ง
ตอ่โรค 

จดัอบรมกลุ่มเส่ียงเช่น 
นกัเรียน  
ร.ร. บ้านชะอวด  
ร.ร. ชะอวด ประชาชน
กลุ่มเส่ียง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สง่เสริมให้เกิด
การพฒันางาน
บริการ
สาธารณสขุ 

ท าให้การ
บริการ
สาธารณสขุ   
มีศกัยภาพ 

กอง
สาธารณสขุ 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  พฒันาคน ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต 
     2. ยทุธศาสตร์ การพฒันาคนและสงัคม 
          2.3 แผนงาน สาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4. คา่ใช้จา่ยด าเนินงาน
สง่เสริมสขุภาพ 
(เงินอดุหนนุจากกรมฯ) 

เพื่อให้
กลุม่เป้าหมายมี
สขุภาพท่ี
สมบรูณ์ 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80ของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับการ
สง่เสริมสขุภาพ 

ประชาชนม ี
สขุภาวะมากขึน้ 

กอง
สาธารณสขุ 

5. รณรงค์ควบคมุและ
ป้องกนัโรคพิษสนุขับ้า 

เพื่อป้องกนัการ
เกิดโรคและ
ควบคมุไมใ่ห้มี
การแพร่ 
กระจาย 

จดักิจกรรมป้องกนัและ
ควบคมุ โรคพิษสนุขับ้า 
1 ครัง้ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 90 ของ
สตัว์เลีย้งในเขต
เทศบาลได้รับการ
ฉีดวคัซีน 

ประชาชนใน 
เขตเทศบาล
ปลอดภยัจาก
โรคพิษสนุขับ้า 

กอง
สาธารณสขุ 

6. ท าหมนัสนุขัและแมว เพื่อควบคมุการ
เผยแพร่พนัธ์
ของสตัว์ 

จดักิจกรรมท าหมนัสนุขั
และแมว 1 ครัง้/ปี 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ
สนุขัและแมว
ได้รับการท าหมนั 

มีการควบคมุ
ประชากรสตัว์
ไมใ่ห้มีการแพร่
พนัธ์ 

กอง
สาธารณสขุ 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  พฒันาคน ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต 
     2. ยทุธศาสตร์ การพฒันาคนและสงัคม 
          2.3  แผนงาน สาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7. เผยแพร่ความรู้
ด้านสาธารณสขุ
แก่ชมุชน
ประชาชน 
นกัเรียน 

เพื่อเผยแพร่ให้
ประชาชนและ
นกัเรียนมคีวามรู้ด้าน
การดแูลสขุภาพของ
ตนเอง 

ประชาชนนกัเรียนใน
เขต  ทต.ชะอวด 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 20 ของ
ประชาชนใน
เขตเทศบาลมี
ความรู้ในการ
ดแูลสขุภาพ
ตนเอง 

ประชาชน 
นกัเรียน 
สามารถดแุล
สขุภาพตวัเอง
และคนใน
ครอบครัวได้ 
 
 
 

กอง
สาธารณสขุ 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  พฒันาคน ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต 
     2. ยทุธศาสตร์ การพฒันาคนและสงัคม 
          2.3 แผนงาน สาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8. พฒันาศกัยภาพ
อาสาสมคัร
สาธารณสขุ 

เพื่อพฒันาศกัยภาพ
ของอาสาสมคัร
สาธารณสขุให้
สามารถดแูลสขุภาพ
ของประชาชนได้
อยา่งมีประสทิธิภาพ 

-จดักิจกรรมประชมุ
ประจ าเดือน 
-อบรมฟืน้ฟ ู
-อบรมและศกึษาดงูาน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ80 ของ 
อสม.ในเขต
เทศบาลมี
ศกัยภาพในการ
ด าเนินงาน
สาธารณสขุ 
มลูฐาน 

อสม.มีความรู้ 
ความสามารถ
ในการดแูล
สขุภาพของ
ประชาชนได้
อยา่งมี
ประสทิธิภาพ 

กอง
สาธารณสขุ 

9. จดักิจกรรมวนั
อาสาสมคัร
สาธารณสขุ 

เพื่อเชิดชเูกียรตขิอง 
อสม. และสร้างขวญั
ก าลงัใจในการ
ปฏิบตัิงาน 

จดักิจกรรมให้ อสม. 
เทศบาลต าบลชะอวด  
ปีละ 1 ครัง้ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จดักิจกรรม 
 1 ครัง้/ปี ในวนั  
อสม.แหง่ชาต ิ

อสม.มีขวญั
ก าลงัใจใน
การ
ปฏิบตัิงาน 
 

กอง
สาธารณสขุ 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  พฒันาคน ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต 
     2. ยทุธศาสตร์ การพฒันาคนและสงัคม 
          2.3 แผนงาน สาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10. ตรวจสขุภาพ
ผู้สงูอายปุระจ าปี 

เพื่อให้ผู้สงูอายมุี
สขุภาพกายและ
สขุภาพจิตที่ดีอยูใ่น
สงัคมอยา่งมีความสขุ 

จดักิจกรรมการตรวจ
สขุภาพและให้ความรู้
เก่ียวกบัการดแุล
สขุภาพให้กบัผู้สงูอายุ
ในเขตเทศบาล 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากร กลุม่
ผู้สงูอายไุด้รับ
การตรวจ
สขุภาพ 

ผู้สงูอายมุีสขุภาพ
กายสขุภาพจิตดีอยู่
ในสงัคมอยา่งมี
ความสขุ 

กอง
สาธารณสขุ 

11. ตรวจคดักรอง
โรคเบาหวานและ
โรคความดนั
โลหิตสงู 

เพื่อเฝ้าระวงัป้องกนั
และควบคมุ
โรคเบาหวานและโรค
ความดนัโลหิตสงูใน
ประชาชนกลุม่เสีย่ง 

-ตรวจวดัความดนัโลหิต 
-ตรวจระดบัน า้ตาลใน
เลอืด 
-ให้ความรู้เก่ียวกบั
โรคเบาหวานและโรค
ความดนัโลหิตสงู 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชากร กลุม่
เสีย่งได้รับการ
ตรวจคดักรอง
โรค 

ประชาชนมีความรู้
และพฤติกรรมที่
ถกูต้องในการดแูล
สขุภาพเพื่อป้องกนั
และควบคมุโรค
ความดนัโลหิตสงู
และโรคเบาหวาน 

กอง
สาธารณสขุ 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  พฒันาคน ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต 
     2. ยทุธศาสตร์ การพฒันาคนและสงัคม 
          2.3  แผนงาน สาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12. ควบคมุและ
ป้องกนัโรคติดตอ่
ที่น าโดยแมลง
และสตัว์น าโรค 

เพื่อป้องกนัโรคตดิตอ่
ในเขตเทศบาล 

ชมุชนฝนเขตเทศบาล - 20,000 20,000 20,000 20,000 ด าเนินการ
รณรงค์  
 3-4 ครัง้/ปี 

สามารถ
ป้องกนัการ
แพร่ระบาด
ของโรคติดตอ่ 

กอง
สาธารณสขุ 

13. อบรม อสม. ใหม่
(ทดแทน) 

เพื่อทดแทน อสม. ที่
พ้นสภาพและให้มี 
อสมดแูลสขุภาพ
ประชาชนอยา่งทัว่ถงึ 

10 ราย/ปี 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 ครัง้/ปี ท าให้มี อสม.
อยา่งเพียงพอ
และสามารถ
ปฏิบตัิงานได้
อยา่งมี
ประสทิธิภาพ 

กอง
สาธารณสขุ 

14. ควบคมุและ
ป้องกนัโรค
ไข้เลอืดออก 

เพื่อควบคมุและ
ป้องกนัโรค
ไข้เลอืดออกใน
ท้องถ่ิน 

จดักิจกรรมรณรงค์
ควบคมุและป้องกนัโรค
ไข้เลอืดออกในชมุชน
เขตเทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รณรงค์ป้องกนั
และควบคมุ 
 3 ครัง้/ปี 

ลดปัญหาการ
แพร่ระบาด
ของโรค 

กอง
สาธารณสขุ 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  พฒันาคน ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต 
     2. ยทุธศาสตร์ การพฒันาคนและสงัคม 
          2.3 แผนงาน สาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15. สขุภาพดีเร่ิมที่บ้าน 
(home healt care) 

เพื่อติดตามเยีย่ม
บ้านและดแูล
สขุภาพของ
ผู้สงูอาย ุผู้พิการ 
ผู้ ป่วยเรือ้รังและ
ด้อยโอกาส 

ติดตามเยี่ยมผู้สงูอาย ุ   
ผู้พิการ ผู้ ป่วยเรือ้รัง
และผู้ ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาล 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
กลุม่ผู้สงูอาย ุ  
ผู้พิการ ผู้ ป่วย
เรือ้รัง และ
ผู้ ด้อยโอกาส
ได้รับการดแูล
สขุภาพท่ี
ถกูต้อง 

ผู้สงูอาย ุ   
ผู้พิการ ผู้ ป่วย
เรือ้รัง และ
ผู้ ด้อยโอกาสมี
คณุภาพชีวิต 
ดีขึน้ 

กอง
สาธารณสขุ 

16. คา่ใช้จา่ยในการ
อบรมผู้ประกอบ 
การงานสขุาภิบาล
อาหาร  
(เงินอดุหนนุ) 

เพื่อให้
ผู้ประกอบการ มี
ความรู้ ทกัษะตาม
หลกัสขุาภิบาล
อาหาร 

ผู้ประกอบการค้า
ร้านอาหารในเขต
เทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการพฒันา
งานสขุาภิบาล
อาหารอยา่ง
เป็นธรรม 

ผู้บริโภคมี
ความ
ปลอดภยั 

กอง
สาธารณสขุ 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  พฒันาคน ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต 
     2. ยทุธศาสตร์ การพฒันาคนและสงัคม 
          2.3  แผนงาน สาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17. เงินอดุหนนุส าหรับ
สนบัสนนุการ
บริการสาธารณสขุ
เป็นคา่ตอบแทน 
(เงินอดุหนนุ) 

เพื่อพฒันา
ศกัยภาพของการ
บริการด้าน
สาธารณสขุ 
 

เขตเทศบาล 
ต าบลชะอวด 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สง่เสริมให้เกิด
การพฒันางาน
บริการ
สาธารณสขุ 

ท าให้การ
บริการ
สาธารณสขุมี
ศกัยภาพ 

กอง
สาธารณสขุ 

18. คา่ใช้จา่ยในการ
บ ารุงรักษาหรือ
ซอ่มแซมทรัพย์สนิ 

เพื่อบ ารุงรักษาหรือ
ซอ่มแซมทรัพย์สนิท่ี
อยูใ่นความ
รับผิดชอบ 

ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
 และสิง่ก่อสร้าง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 บ ารุงซอ่มแซม
ทรัพย์สนิให้อยู่
ในสภาพดี
พร้อมใช้งาน 

ครุภณัฑ์และ
สิง่ก่อสร้าง
ของเทศบาล
อยูใ่นสภาพดี
พร้อมใช้งาน 

กอง
สาธารณสขุ 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  พฒันาคน ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต 
     2. ยทุธศาสตร์ การพฒันาคนและสงัคม 
          2.3  แผนงาน สาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19. โครงการสตัว์ปลอด
โรคคนปลอดภยั 
จากโรคพษิสนุขับ้า
ตามปณิธาน  
ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้า
จฬุาภรณ 
วลยัลกัษณ์ 
อคัรราชกมุารี  
กรมพระศรีสวางค 
วฒัน  วรขตัติย 
ราชนารี 

เพื่อป้องกนัการเกิด
โรคและควบคมุ
ไมใ่ห้มีการ
แพร่กระจายของ
โรคพิษสนุขับ้า 
 

จดักิจกรรมป้องกนั
และควบคมุและ
ควบโรคพิษ 
สนุขับ้า 1 ครัง้ 
 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 90 
ของสตัว์เลีย้ง
ในเขต
เทศบาล 
ได้รับวคัซีน 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ปลอดภยัจาก
โรคพิษ 
สนุขับ้า 

กอง
สาธารณสขุ 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  พฒันาคน ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต 
     2. ยทุธศาสตร์ การพฒันาคนและสงัคม 
          2.3  แผนงาน สาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20. โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสขุ 

เพื่อสนอง
พระราชด าริที่
พระราชทานให้ไว้
ในการด าเนินงาน
ด้านสาธารณสขุ 
 

อดุหนนุให้แกช่มุชน
ในเขตเทศบาล
ต าบลชะอวด 
จ านวน 7 ชมุชน 
เพื่อจดักิจกรรมด้าน
สาธารณสขุชมุชน
ละ 20,000 บาท 

- 140,000 140,000 140,000 140,000 ชมุชนในเขต
เทศบาล
ต าบลชะอวด 
7 ชมุชน  
มีการจดั
กิจกรรมด้าน
สาธารณสขุ 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ได้รับ
ประโยชน์ด้าน
สาธารณสขุ
อยา่งทัว่ถงึ 

กอง
สาธารณสขุ 

รวม 20 โครงการ - - 720,000 1,040,000 3,040,000 3,040,000 3,040,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  การพฒันาคน ชมุชน และสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแขง็ มัง่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดั ที่  3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต    
     2.  ยทุธศาสตร์  การพฒันาคนและสงัคม 
          2.4 แผนงานการศกึษา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อดุหนนุอาหารกลางวนั 
ให้ ร.ร. บ้านชะอวด 
(เงินอดุหนนุจากกรมฯ) 

เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหาร
ครบถ้วน 

เด็กนกัเรียน  
ร.ร. บ้าน ชะอวด 
(เดก็ชัน้อนบุาล      
 ป.1 – ป.6) 

5,664,000 5,664,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 
 
 

นกัเรียนทกุคนได้
รับประทาน 
อาหารกลางวนั 

เด็กนกัเรียน 
เจริญเติบโต 
ตามวยั 

กองการ 
ศกึษา 

2 อดุหนนุอาหารกลางวนั 
ร.ร.ทต.ชะอวด 
(เงินอดุหนนุจากกรมฯ) 

เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหาร
ครบถ้วน 

เด็กนกัเรียน 
ร.ร.ทต.ชะอวด 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 นกัเรียนทกุคนได้
รับประทาน 
อาหารกลางวนั 

เด็กนกัเรียน 
เจริญเติบโต 
ตามวยั 

กองการ 
ศกึษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ก.   ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  การพฒันาคน ชมุชน และสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัง่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข.   ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ที่  3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต    
     2.  ยทุธศาสตร์  การพฒันาคนและสงัคม 
          2.4  แผนงานการศกึษา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 สนบัสนนุโครงการ
สง่เสริมความเป็นเลศิ
ทางด้านวชิาการ ให้แก่ 
ร.ร. บ้านชะอวด 

เพื่อเสริมทกัษะการ
เรียนการสอน 

นกัเรียน ร.ร. บ้านชะอวด 50,000 - - - - นกัเรียนสอบ 
เข้าเรียนตอ่ 
ได้มากขึน้ 

เด็กมีทกัษะ 
ที่ดีขึน้ 

กองการ 
ศกึษา 

4 สนบัสนนุโครงการ
สง่เสริมความเป็นเลศิ
ทางด้านวชิาการให้แก่ 
ร.ร. ชะอวด 

เพื่อเสริมทกัษะการ
เรียนการสอน 

นกัเรียน ร.ร. ชะอวด 50,000 - - - - นกัเรียนสอบ 
เข้าเรียนตอ่ 
ได้มากขึน้ 

เด็กมีทกัษะ 
ที่ดีขึน้ 

กองการ 
ศกึษา 

5 สนบัสนนุโครงการ
สง่เสริมความเป็นเลศิ
ทางด้านวชิาการให้แก่ 
ร.ร. ชะอวดวิทยาคาร 

เพื่อเสริมทกัษะการ
เรียนการสอน 

นกัเรียน ร.ร. ชะอวด 
วิทยาคาร 

50,000 - - - - นกัเรียนสอบ 
เข้าเรียนตอ่ 
ได้มากขึน้ 

เด็กมีทกัษะ 
ที่ดีขึน้ 

กองการ 
ศกึษา 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  การพฒันาคน ชมุชน และสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัง่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข.  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ที่  3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต    
     2.  ยทุธศาสตร์  การพฒันาคนและสงัคม 
          2.4  แผนงาน  การศกึษา  (โรงเรียนเทศบาลต าบลชะอวด) 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 คา่ตดิตัง้อินเตอร์เน็ต 
ASDL (งบเงินอดุหนนุ) 

เพื่อความสะดวกในการ
สือ่สารด้านตา่ง ๆ  

ติดตัง้ ณ โรงเรียน
เทศบาลต าบลชะอวด 

9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 การสือ่สารมี
ความสะดวก 

ให้การติดตอ่
ราชการมีความ
สะดวกและ
คลอ่งตวัยิ่งขึน้ 

กองการ 
ศกึษา 

7 คา่ตดิตัง้อินเตอร์เน็ต 
WiFi  (งบเงินอดุหนนุ) 

เพื่อความสะดวกในการ
สือ่สารด้านตา่งๆ  

ติดตัง้ ณ โรงเรียน
เทศบาลต าบลชะอวด 

7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 การสือ่สารมี
ความสะดวก 

ให้การติดตอ่
ราชการมีความ
สะดวกและ
คลอ่งตวัยิ่งขึน้ 

กองการ 
ศกึษา 

8 คา่ใช้จา่ยในการพฒันา/
ปรับปรุงห้องสมดุ 
(งบเงินอดุหนนุ) 

เพื่อเป็นแหลง่เรียนรู้
ให้กบัเด็กนกัเรียน 

โรงเรียนเทศบาล 
ต าบลชะอวด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ห้องสมดุของ
โรงเรียนได้
มาตรฐาน 

นกัเรียนได้ใช้ใน
การค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเตมิ 

กองการ 
ศกึษา 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. 2561 – 2565) 

 เทศบาลต าบลชะอวด 
ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  การพฒันาคน ชมุชน และสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัง่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข.  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ที่  3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต    
     2.  ยทุธศาสตร์  การพฒันาคนและสงัคม 
          2.4  แผนงาน  การศกึษา  (โรงเรียนเทศบาลต าบลชะอวด) 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 คา่ใช้จา่ยในการพฒันา 
แหลง่เรียนรู้ 
(งบเงินอดุหนนุ) 

เพื่อเพิ่มกิจกรรมเสริม
ของเดก็ปฐมวยั 

โรงเรียนเทศบาล 
ต าบลชะอวด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เพิ่ม
ประสทิธิภาพ
การเรียนการ
สอน 

ท าให้นกัเรียน
มีสือ่ที่มี 
ประสทิธิภาพ 

กองการ 
ศกึษา 

10 คา่ใช้จา่ยปรับปรุง/
ซอ่มแซมอาคารเรียน 
(งบเงินอดุหนนุ) 

เพื่อให้อาคารสมบรูณ์
และพร้อมรองรับการ
เรียนการสอน 

โรงเรียนเทศบาล 
ต าบลชะอวด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีอาคารเรียนที่
เอือ้ตอ่การจดั
ประสบการณ์ 
การเรียนรู้ 

ท าให้นกัเรียน
มีความพร้อม
ในการเรียน
การสอน
ยิ่งขึน้ 

กองการ 
ศกึษา 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

 เทศบาลต าบลชะอวด 
ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  การพฒันาคน ชมุชน และสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัง่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข.  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ที่  3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต    
     2.  ยทุธศาสตร์  การพฒันาคนและสงัคม 
          2.4  แผนงาน  การศกึษา  (โรงเรียนเทศบาลต าบลชะอวด) 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 คา่ใช้จา่ยในการจดั
การศกึษาระดบัอนบุาล 
(เงินอดุหนนุกรมสง่เสริม) 

เพื่อให้นกัเรียนมคีวาม
พร้อมในการเรียนรู้ใน
ทกุด้าน 

- คา่จดัการเรียนการสอน 
  รายหวั 
- คา่หนงัสอื 
- คา่เคร่ืองอปุกรณ์ 
  การเรียน 
- คา่เคร่ืองแบบนกัเรียน 
- คา่กิจกรรมพฒันา  
  คณุภาพผู้ เรียน ฯลฯ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การเรียนการ
สอนมี
ประสทิธิภาพ 

ท าให้มคีวาม
พร้อมในการ
เรียนการสอน 

กอง
การศกึษา 

12 อดุหนนุคา่ใช้จา่ยในการ
พฒันาบคุลากรทาง
การศกึษา 
(เงินอดุหนนุกรมสง่เสริม) 
และเทศบาลสมทบ 

เพื่อพฒันาศกัยภาพ
บคุลากรทางการศกึษา 

ฝึกอบรมบคุลากร
ทางการศกึษา 

62,000 62,000 62,000 62,000 62,000 บคุลากรได้รับ
การฝึกอบรม 

บคุลากรมี
ศกัยภาพท่ีดีขึน้ 

กอง
การศกึษา 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

 เทศบาลต าบลชะอวด 
ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  การพฒันาคน ชมุชน และสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัง่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข.  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ที่  3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต    
     2.  ยทุธศาสตร์  การพฒันาคนและสงัคม 
          2.4  แผนงาน  การศกึษา  (โรงเรียนเทศบาลต าบลชะอวด) 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 บริหารจดัการโรงเรียน 
เทศบาลต าบลชะอวด 

เพื่อจดัการการศกึษา
ปฐมวยัระดบัอนบุาล 

-คา่จ้างผู้ชว่ยครูและ 
นกัการภารโรง 
-คา่จ้างเหมาบริการ 
-คา่วสัดกุารศกึษา 
-คา่วสัดกุารเกษตร 
-คา่พฒันาบคุลากร 
/นกัเรียน 
-คา่วสัดอุปุกรณ์ตา่งๆ  
-คา่ใช้จ่ายโครงการและ 
กิจกรรมตา่งๆ ฯลฯ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 นกัเรียนได้รับ
การจดัการ
เรียนรู้อยา่ง
เป็นมาตรฐาน 

เด็กมี
พฒันาการ
ที่เหมาะสม
ตามวยั 

กอง
การศกึษา 

14 จ้างท าป้ายโรงเรียน เพื่อประชาสมัพนัธ์ให้
ประชาชนได้รับทราบ
วา่เป็นสถานศกึษา 

ป้ายโรงเรียน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน  
 1 ป้าย 

เกิดความ
สวยงาม 

กอง
การศกึษา 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 เทศบาลต าบลชะอวด 

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  การพฒันาคน ชมุชน และสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัง่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข.  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ที่  3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต    
     2.  ยทุธศาสตร์  การพฒันาคนและสงัคม 
          2.4  แผนงาน  การศกึษา  (โรงเรียนเทศบาลต าบลชะอวด) 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 ปรับปรุงอาคาร
สถานท่ี 

เพื่อให้อาคารสถานท่ี
มีสภาพพร้อมใช้งาน 

รร.ทต.ชะอวด - - 200,000 200,000 200,000 มีสภาพอาคาร
ที่สภาพดี 
ปลอดภยั 

อาคารมี
สภาพดี 
ปลอดภยั 

กอง
การศกึษา 

16 จ้างเหมาปรับปรุง 
ภมูิทศัน์ 

เพื่อให้สถานศกึษา 
มีภมูิทศัน์ที่สวยงาม 

รร.ทต.ชะอวด 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 สถานศกึษามี
ภมูิทศัน์ที่
สวยงาม 

สถานศกึษา 
มีภมูิทศัน์ที่
สวยงาม 

กอง
การศกึษา 

17 ปรับปรุงภมูิทศัน์ เพื่อให้สถานศกึษา 
มีสภาพพร้อมใช้งาน 

รร.ทต.ชะอวด - - 200,000 200,000 200,000 สถานศกึษามี
สภาพพร้อม 
ใช้งาน 

เกิดความ
สวยงาม 

กอง
การศกึษา 

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ภายใน
บริเวณโรงเรียน 

เพื่อให้สถานศกึษา 
มีถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ 

ตามแบบแปลน 
ทต.ชะอวด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็
ภายในบริเวณ
โรงเรียน 

นกัเรียน  ครู  
มีความ
สะดวก 

กอง
การศกึษา 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  การพฒันาคน ชมุชน และสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัง่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข.  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ที่  3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต    
     2.  ยทุธศาสตร์  การพฒันาคนและสงัคม 
          2.4  แผนงาน  การศกึษา  (โรงเรียนเทศบาลต าบลชะอวด) 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 ก่อสร้างคู
ระบายน า้ใน
โรงเรียน 

เพื่อให้สถานศกึษา 
มีครูะบายน า้ 
ในโรงเรียน 

สถานศกึษา 
มีครูะบายน า้ใน
โรงเรียน 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 สถานศกึษา 
มีครูะบายน า้ใน
โรงเรียน 

ลดปัญหา 
น า้ทว่ม 

กอง
การศกึษา 

20 ปรับปรุง
ห้องเรียนและ
ห้องจดักิจกรรม 

เพื่อให้มีห้องเรียนและ
ห้องจดักิจกรรม
เพียงพอกบัจ านวน
นกัเรียน 

มีห้องเรียนและ 
ห้องจดักิจกรรม 

- - 500,000 500,000 500,000 มีห้องเรียนและ 
ห้องจดักิจกรรม 

เด็กมี
พฒันาการท่ีด ี

กอง
การศกึษา 

21 ก่อสร้าง 
โรงอาหาร 

เพื่อความสะดวก 
ของนกัเรียน 

สถานศกึษา 
มีโรงอาหาร
เพียงพอกบันกัเรียน 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สถานศกึษา 
มีโรงอาหาร
เพียงพอกบันกัเรียน 

เด็กได้รับความ
สะดวก 

กอง
การศกึษา 

22 ก่อสร้างลาน
กีฬาของ
โรงเรียน 

เพื่อให้สถานศกึษา 
มีลานกีฬาทีม่ี
ประสทิธิภาพ 

สถานศกึษา 
มีลานกีฬาทีม่ี
ประสทิธิภาพ 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สถานศกึษา 
มีลานกีฬาทีม่ี
ประสทิธิภาพ 

สถานศกึษา 
มีลานกีฬาทีม่ี
ประสทิธิภาพ 

กอง
การศกึษา 

74 



 

แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 เทศบาลต าบลชะอวด 

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  การพฒันาคน ชมุชน และสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัง่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข.  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ที่  3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต    
     2.  ยทุธศาสตร์  การพฒันาคนและสงัคม 
          2.4  แผนงาน  การศกึษา  (โรงเรียนเทศบาลต าบลชะอวด) 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 ก่อสร้างศาลาที่พกั
ผู้ปกครอง 

เพื่อใช้เป็นท่ีพกัแก่
ผู้ปกครองและผู้มา
ติดตอ่ราชการ 

สถานศกึษามีที่พกัแก่
ผู้ปกครองและผู้มา
ติดตอ่ราชการ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สร้างศาลา 
ที่พกั 

ผู้ปกครอง
ได้รับความ
สะดวก 

กอง
การศกึษา 

24 ก่อสร้างโรงจอดรถ เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
จอดรถบคุลากรและผู้
ที่มาตดิตอ่ราชการ 

ตามแบบแปลน  
ทต.ชะอวด 

- - 500,000 500,000 500,000 มีโรงจอดรถ
ได้มาตรฐาน 

มีสถานท่ีจอด
รถบคุลากร
และผู้ที่มา
ติดตอ่ราชการ 

กอง
การศกึษา 

25 ก่อสร้างห้องเก็บของ เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
เก็บของให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ตามแบบแปลน  
ทต.ชะอวด 

- - 200,000 200,000 200,000 จ านวน   
1 ห้อง 

มีความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

กอง
การศกึษา 

26 ก่อสร้างรัว้โรงเรียน เพื่อให้เด็กมคีวาม
ปลอดภยั 

รัว้โรงเรียน - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1  แหง่ สถานศกึษา 
มีรัว้รอบ 
ขอบชิด 

กอง
การศกึษา 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 เทศบาลต าบลชะอวด 

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  การพฒันาคน ชมุชน และสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัง่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข.  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ที่  3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต    
     2.  ยทุธศาสตร์  การพฒันาคนและสงัคม 
          2.4  แผนงาน  การศกึษา  (โรงเรียนเทศบาลต าบลชะอวด) 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 จ้างเหมาท าห้องเรียน
อจัฉริยะ 
 
 

เพื่อให้มีห้องเรียน
อจัฉริยะเสริม
พฒันาการนกัเรียน 

ห้องเรียนอจัฉริยะ 
1ห้อง 

- - 500,000 500,000 500,000 มีห้องส าหรับ
เสริม
พฒันาการ
นกัเรียน 

นกัเรียนมี
พฒันาการท่ีด ี

กอง
การศกึษา 

28 ก่อสร้างเสาธง 
 

เพื่อให้สถานศกึษามี
เสาธงใช้จดักิจกรรม
แก่เดก็นกัเรียน 

จ านวน  1  เสา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน 1 เสา โรงเรียนมี
ความ
สวยงาม 

กอง
การศกึษา 

29 คา่ใช้จา่ยรายการ 
คา่จดัการเรียนการ
สอน (รายหวั) 

เพื่อสง่เสริม
พฒันาการส าหรับ
เด็กปฐมวยั 

เด็กนกัเรียน 
 ร.ร.ทต.ชะอวด 

283,000 283,000 283,000 283,000 283,000 เด็กได้รับ
พฒันาการ
ตามวยั 

เด็กมี
พฒันาการ
เหมาะสม 
กบัวยั 

กอง
การศกึษา 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  การพฒันาคน ชมุชน และสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัง่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข.  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ที่  3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต    
     2.  ยทุธศาสตร์  การพฒันาคนและสงัคม 
          2.4  แผนงาน  การศกึษา  (โรงเรียนเทศบาลต าบลชะอวด) 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 คา่ใช้จา่ยโครงการ
ปรับพืน้ฐานส าหรับ
เด็กปฐมวยั 

เพื่อสง่เสริม
พฒันาการส าหรับ
เด็กปฐมวยั 

เด็กนกัเรียน 
 ร.ร.ทต.ชะอวด 

300 300 300 300 300 เด็กได้รับการ
พฒันาการ 
ตามวยั 

เด็กมี
พฒันาการ
เหมาะสมวยั 

กอง
การศกึษา 

31 คา่ใช้จา่ยโครงการจ้าง
เหมาครูเจ้าของภาษา 

เพื่อสง่เสริม
พฒันาการส าหรับ
เด็กปฐมวยั 

เด็กนกัเรียน 
 ร.ร.ทต.ชะอวด 

48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 เด็กได้รับการ
พฒันาการ 
ตามวยั 

เด็กมี
พฒันาการ
เหมาะสมวยั 

กอง
การศกึษา 

32 เงินอดุหนนุส าหรับ
วสัดกุารเรียนการสอน 
(รายหวั) 

เพื่อสง่เสริมพฒันา
เด็กส าหรับเด็ก
ปฐมวยั 

เด็กนกัเรียน 
 ร.ร.ทต.ชะอวด 

255,000 255,000 255,000 255,000 255,000 เด็กนกัเรียน
ได้รับการ
พฒันาตามวยั 

เด็กมี
พฒันาการ
เหมาะสมวยั 

กอง
การศกึษา 

33 เงินอดุหนนุส าหรับ
คา่อาหารกลางวนั 

เพื่อสนบัสนนุ
คา่อาหารกลางวนั 
แก่เดก็ปฐมวยั 
 

เด็กนกัเรียน 
 ร.ร.ทต.ชะอวด 

560,000 560,000 560,000 560,000 560,000 เด็กนกัเรียน
ได้รับการ
พฒันาตามวยั 

เด็กมี
พฒันาการ
เหมาะสมวยั 
 

กอง
การศกึษา 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 เทศบาลต าบลชะอวด 

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  การพฒันาคน ชมุชน และสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัง่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข.  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ที่  3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต    
     2.  ยทุธศาสตร์  การพฒันาคนและสงัคม 
          2.4  แผนงาน  การศกึษา  (โรงเรียนเทศบาลต าบลชะอวด) 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 เงินอดุหนนุ
ส าหรับก่อสร้าง
อาคาร 
ร.ร. ทต.ชะอวด 
 
 
 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีใน
การจดัประสบการณ์
ส าหรับเด็กปฐมวยั 

อาคาร  
ร.ร.ทต.ชะอวด 

- - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 อาคาร 
โรงเรียน 
ทต.ชะอวด
ตามแบบ 
ของกรมฯ 

มีสถานท่ีใน
การจดั
ประสบการ
ณ์ส าหรับ
เด็กปฐมวยั 

กอง
การศกึษา 

35 เงินอดุหนนุ
คา่ใช้จา่ยในการ
จดัการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน 

เพื่อใช้ในการจดั
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

การจดัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กนกัเรียน
ได้รับการ
พฒันา 
ตามวยั 

เด็กมี
พฒันาการ
เหมาะสมวยั 

กอง
การศกึษา 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  การพฒันาคน ชมุชน และสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัง่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข.  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ที่  3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต    
     2.  ยทุธศาสตร์  การพฒันาคนและสงัคม 
          2.4  แผนงาน  การศกึษา  (โรงเรียนเทศบาลต าบลชะอวด) 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 -เงินเดือนและ
สวสัดิการ 
-คา่ตอบแทน 
เงินเพิม่คา่ครองชีพ
ชัว่คราวเงิน
ประกนัสงัคมของ
พนกังานจ้าง(ภารโรง) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
สวสัดิการคา่ตอบแทน
แก่บคุลากรของ  
ร.ร.ทต.ชะอวด 

ครูผู้ดแูลเด็ก 
รร.ทต. ชะอวด 

1,200,000 1,330,000 1,430,000 1,536,000 1,600,000 จ่ายให้
บคุลากร  
รร.ทต.ชะอวด 

บคุลากร 
มีขวญั
ก าลงัใจที่ด ี

กอง
การศกึษา 

37 เงินอดุหนนุส าหรับ
สง่เสริมศกัยภาพการ
จดัการศกึษาท้องถ่ิน
(ปัจจยัพืน้ฐานส าหรับ
นกัเรียนยากจน) 

เพื่อจ่ายเป็นคา่สง่เสริม
ศกัยภาพการจดั
การศกึษาท้องถ่ิน
(ปัจจยัพืน้ฐานส าหรับ
นกัเรียนยากจน) 

นกัเรียน 
 ร.ร.ทต.ชะอวด 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สง่เสริมศกัยภาพ
การจดัการศกึษา
ท้องถ่ิน
(ปัจจยัพืน้ฐาน
ส าหรับนกัเรียน
ยากจน) 

นกัเรียน 
มีปัจจยั 
พืน้ฐานท่ีด ี

กอง
การศกึษา 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  การพฒันาคน   ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแขง็ มัง่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต 
     2.  ยทุธศาสตร์  การพฒันาคนและสงัคม 
          2.4  แผนงาน  การศกึษา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38 การจดัท าแผนการ
ศกึษา 

เพื่อให้การศกึษาของ
เยาวชนในเขตเทศบาลมี
ความพร้อมมากขึน้ 

อบรมและจดัท าแผนการ
ศกึษา จ านวน 1  ครัง้ 

50,000 50,000 50,000 50,000 100,000 พนกังานกอง
การศกึษา
และครูผู้ดแูล
เด็ก จ านวน
20 คน 

ระบบ
การศกึษามี
ประสทิธิภาพ 

กอง
การศกึษา 

39 อบรมสมัมนาและ
ศกึษาดงูานของ
พนกังานครูเทศบาล
และบคุลากรทางการ
ศกึษา 

เพื่อพฒันาครูและ
บคุลากรทางการศกึษา 
ให้มีประสทิธิภาพ 

อบรมสมัมนาและศกึษา 
ดงูานการศกึษา 

150,000 150,000 150,000 150,000 200,000 พนกังานครู
และบคุลากร
ทางการศกึษา
ทัง้หมด 

การศกึษา
ของเทศบาลมี
ประสทิธิภาพ 

กอง
การศกึษา 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  การพฒันาคน   ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแขง็ มัง่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต 
     2.  ยทุธศาสตร์  การพฒันาคนและสงัคม 
          2.4  แผนงาน  การศกึษา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 จดัตัง้โรงเรียนเทศบาล
ต าบลชะอวด 

เด็กและเยาวชนได้รับ
การศกึษาอยา่งทัว่ถึง 

เด็กและเยาวชน 
ในเขตเทศบาล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กและ
เยาวชนใน
เขตเทศบาล 

เด็กและ
เยาวชนได้
เรียนหนงัสอื 

กอง
การศกึษา 

41 ก่อสร้างอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาล 
ต าบลชะอวด 

เป็นสถานท่ีเรียน 
ของเดก็เยาวชน 

จ านวน  1  หลงั - - 6,000,000 6,000,000 6,000,000 อาคารเรียน 
จ านวน 1หลงั 

เป็นสถานท่ี
เรียนหนงัสอื
ของเดก็และ
เยาวชน 

กอง
การศกึษา 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4   การพฒันาคน   ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัง่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต 
     2.  ยทุธศาสตร์  การพฒันาคนและสงัคม 
          2.4  แผนงาน  การศกึษา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42 จดังานฉลองวนัเด็ก
แหง่ชาต ิ

เพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจ
ให้เดก็และเยาวชน 

เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลชะอวด 

50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 เด็กและ
เยาวชนได้
ร่วมกิจกรรม
วนัเดก็ 
 

เด็กและ
เยาวชนมี
ขวญัก าลงัใจ
ที่ดี 

กอง
การศกึษา 

43 สง่เสริมกิจกรรมคา่ย
เยาวชนเทศบาล 
ต าบลชะอวด 

เพื่อให้เยาวชนสามารถใช้
ชีวิตร่วมกนัและสร้าง 
ความสามคัค ี

เยาวชนในเขตเทศบาล
ต าบลชะอวด 

100,000 100,000 100,000 100,000 50,000 เด็กและ
เยาวชนเข้า
คา่ย 1 ครัง้/ปี 

 

สร้างความรู้
รักสามคัค ี

กอง
การศกึษา 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  การพฒันาคน   ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแขง็ มัง่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต 
     2.  ยทุธศาสตร์  การพฒันาคนและสงัคม 
          2.4  แผนงาน  การศกึษา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

44 สง่เสริมกิจกรรมศนูย์
การเรียนรู้และศนูย์ ICT 
ทต.ชะอวด 

เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน
การเรียนรู้ตามกลุม่วชิาชีพ
ที่อบรม 

เยาวชน ประชาชนในเขต
เทศบาลและบริเวณ
ใกล้เคยีง 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 เยาวชน 
ประชาชนใน
เขตเทศบาล
และบริเวณ
ใกล้เคยีง 

การด าเนิน
กิจกรรม
เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์ 

กอง
การศกึษา 

45 
 

ให้ทนุการศกึษา 
ผู้ ด้อยโอกาส 
(หนึง่ชมุชน 
หนึง่ปริญญาตรี) 

สง่เสริมและสนบัสนนุ 
การศกึษาแก่ผู้ ด้อยโอกาส 

ผู้ ด้อยโอกาส 
ในเขตเทศบาล 

231,000 231,000 231,000 231,000 231,000 ผู้ ด้อยโอกาส
ได้รับทนุ 
การศกึษา  
7 คน 

พฒันา
คณุภาพชีวิต
ด้านการ 
ศกึษา 

กอง
การศกึษา 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  การพฒันาคน   ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแขง็ มัง่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต 
     2.  ยทุธศาสตร์  การพฒันาคนและสงัคม 
          2.4  แผนงาน  การศกึษา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

46 ปรับปรุงภมูิทศัน์โรงเรียน
เทศบาลต าบลชะอวด 

เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่
เอือ้ตอ่การจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

นกัเรียนโรงเรียน
เทศบาลต าบลชะอวด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เป็นโรงเรียน
นา่อยูแ่ละมี
ความ
สวยงาม 

โรงเรียน
เทศบาลมี
สภาพแวดล้อม
ที่ดี 

กอง
การศกึษา 

47 การบริหารจดัการ
ห้องสมดุเคลือ่นท่ี 
 

เพื่อสง่เสริมการอา่น
ให้กบัผู้สนใจ 
ในเขตเทศบาล 

ผู้สนใจในเขตเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน 
มีสถานท่ี 
อา่นหนงัสอื 

ผู้สนใจทัว่ไปมี
โอกาสในการ
รับรู้ขา่วสาร
มากขึน้ 

กอง
การศกึษา 

48 จดัซือ้อปุกรณ์เคร่ืองเลน่
สนามกลางแจ้ง 
พร้อมติดตัง้ 

เพื่อเตรียมความพร้อม
ทางด้านร่างกาย 

ซือ้เคร่ืองเลน่สนาม
กลางแจ้งส าหรับติดตัง้  
ศพด.ทต. ชะอวด 

100,000 100,000 500,000 500,000 500,000 เด็กมีสนาม 
เด็กเลก็เพื่อ
ออกก าลงั
กาย 

เด็กมคีวาม
พร้อมทางด้าน
พฒันาการ 
ด้านร่างกาย 

กอง
การศกึษา 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  การพฒันาคน   ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแขง็ มัง่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต 
     2.  ยทุธศาสตร์  การพฒันาคนและสงัคม 
          2.4  แผนงาน  การศกึษา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่
จะได้รับ 

หนว่ยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

49 เตรียมความพร้อมการ 
ถ่ายโอนภารกิจด้าน
การศกึษา 

เพื่อรองรับภารกิจถ่าย
โอนด้านการศกึษา 

จ านวน  1  แหง่ 50,000 50,000 50,000 50,000 100,000 โรงเรียนในเขต
เทศบาล 
ต าบลชะอวด 

เทศบาลมี
ความพร้อม
ในการถ่าย
โอนภารกิจ 

กอง
การศกึษา 

 

 

 

 

 

85 



 

 
แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  การพฒันาคน   ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแขง็ มัง่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต 
     2.  ยทุธศาสตร์  การพฒันาคนและสงัคม 
          2.4  แผนงาน  การศกึษา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

50 ปรับปรุงศนูย์ ICT   
ทต.ชะอวด 

เพื่อให้บริการประชาชน
ในการใช้อินเตอร์เนต็ 

ศนูย์ ICT 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เป็นศนูย์  ICT  
ที่ได้ได้มาตรฐาน 

ประชาชน
ได้รับความรู้
จากการใช้
บริการของ
ศนูย์  ICT 

กอง
การศกึษา 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  การพฒันาคน   ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแขง็ มัง่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต 
     2.  ยทุธศาสตร์  การพฒันาคนและสงัคม 
          2.4  แผนงาน  การศกึษา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
51 โครงการอาหารเสริม (นม) 

ให้แก่นกัเรียนโรงเรียน
สงักดั สพฐ. 
 (โรงเรียนบ้านชะอวด  
เด็กอนบุาล  
เด็กชัน้  ป.1 – ป.6 ) 

ให้เดก็ได้รับ
สารอาหารอยา่ง
ครบถ้วน 

(เดก็โรงเรียน 
บ้านชะอวด 
เด็กอนบุาล  
เด็กชัน้ ป.1-ป.6) 
 

2,682,680 2,682,680 2,800,000 2,800,000 2,800,000 (เดก็โรงเรียน
บ้านชะอวด 
เด็กอนบุาล 
เด็กชัน้ 
ป.1-ป.6) 

เด็กมี
สขุภาพ
สมบรูณ์
แข็งแรง 

กอง
การศกึษา 

52 โครงการอาหารเสริม (นม) 
ให้แก่นกัเรียนโรงเรียน 
 ทต.ชะอวด 

ให้เดก็ได้รับ
สารอาหาร 
อยา่งครบถ้วน 

เด็กโรงเรียนเทศบาล 
ต าบลชะอวด 

191,620 191,620 300,000 300,000 300,000 เด็กโรงเรียน
เทศบาล
ต าบลชะอวด 

เด็กมี
สขุภาพ
สมบรูณ์
แข็งแรง 

กอง
การศกึษา 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  การพฒันาคน   ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแขง็ มัง่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต 
     2.  ยทุธศาสตร์  การพฒันาคนและสงัคม 
          2.4  แผนงาน  การศกึษา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

53 โครงการปรับปรุงอาคาร
ส านกังานกองการศกึษา 

เตรียมความพร้อม
รองรับการให้บริการ
แก่ประชาชนที่มา
ติดตอ่ราชการ 

ตามแบบแปลน  
 ทต.ชะอวด 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 
1  หลงั 

ประชาชนมา
ติดตอ่ราชการ
มีความ
สะดวก 

กอง
การศกึษา 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  การพฒันาคน   ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแขง็ มัง่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต 
     2.  ยทุธศาสตร์  การพฒันาคนและสงัคม 
          2.4  แผนงาน  การศกึษา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

54 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ า
ศนูย์ ICT  ทต.ชะอวด 

เพื่อเป็นศนูย์บริการ
ให้ประชาชนในการ
รับรู้ข้อมลูขา่วสาร
ตา่ง ๆ 
 

   จ านวน  1  คน - - 110,000 110,000 110,000 ประชาชน
ใช้เวลาวา่ง
ให้เป็น
ประโยชน์ 

ประชาชน 
มีความรู้ใน
เร่ืองตา่ง ๆ  

กอง
การศกึษา 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  - 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  การพฒันาคน   ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแขง็ มัง่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต 
     2.  ยทุธศาสตร์  การพฒันาคนและสงัคม 
          2.4  แผนงาน  การศกึษา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

55 คา่บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ์ (รายจ่ายเพื่อ
ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา
โครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาด
ใหญ่ คา่บ ารุงรักษา   
หรือซอ่มแซมที่ดินและ
สิง่ก่อสร้าง คา่ซอ่มแซม 
อาคารและสิง่ก่อสร้างที่อยูใ่น
ความรับผิดชอบ 

เพื่อให้ครุภณัฑ์
และสิง่ก่อสร้าง 
ที่อยูใ่นความ
รับผิดชอบอยูใ่น
สภาพท่ีดี 

ครุภณัฑ์และ
ทรัพย์สนิตา่ง ๆ  
ในความรับผิดชอบ 

130,000 130,000 500,000 500,000 500,000 มีความ
คลอ่งตวัใน
การให้ 
บริการแก่
ประชาชน 

การ
ให้บริการ
ประชาชนมี
ความ
รวดเร็ว 

กอง
การศกึษา 

รวม 55  โครงการ - - 17,744,400 18,224,400 42,916,100 43,022,100 43,186,100 - - - 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  พฒันาคน  ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่ เข้มแข็ง  มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข.  ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่   3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต 
     2.  ยทุธศาสตร์ การพฒันาคนและสงัคม 
          2.4  แผนงาน  การศกึษา  (ศนูย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลชะอวด) 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จดัซือ้อปุกรณ์ 
เคร่ืองเลน่สนาม
กลางแจ้งพร้อมติดตัง้ 

เพื่อเตรียมความ
พร้อมทางด้าน
ร่างกาย 

ซือ้เคร่ืองเลน่สนาม
กลางแจ้งส าหรับติดตัง้  
ศพด.ทต. ชะอวด 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 500,000 เด็กมีสนามเด็กเลน่
เพื่อออกก าลงักาย 

เด็กมคีวามพร้อม
ทางด้าน
พฒันาการ 
ด้านร่างกาย 

กอง
การศกึษา 

2 ห้องเรียนอจัฉริยะ เพื่อให้เด็กนกัเรียน 
ศพด.ทต.ชะอวด  
ได้เรียนรู้เทคโนโลย ี
 

จ านวน  1  ศนูย์ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 นกัเรียน 
มีศนูย์การเรียนรู้ 
ที่ทนัสมยั 

ท าให้เด็ก 
มีพฒันาการ 
ที่เหมาะสมกบัวยั 

กอง
การศกึษา 

3 ปรับปรุงศนูย์พฒันา 
เด็กเลก็ ทต.ชะอวด 

เพื่อเป็นสถานท่ีการ
จดัประสบการณ์ 
ของนกัเรียน  
ศพด.ทต. ชะอวด 

ศพด.ทต.ชะอวด 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ศพด.ทต.ชะอวด  
นา่อยู ่
ถกูสขุลกัษณะ 

นกัเรียนมีสถานท่ี
ส าหรับการจดั
ประสบการณ์ 
การเรียนรู้ 

กอง
การศกึษา 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. 2561  -  2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  พฒันาคน  ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่ เข้มแข็ง  มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข.  ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่   3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต 
     2.  ยทุธศาสตร์ การพฒันาคนและสงัคม 
          2.4  แผนงาน  การศกึษา  (ศนูย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลชะอวด) 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 อาหารเสริม (นม) 
ให้แก่ศนูย์พฒันา         
เด็กเลก็เทศบาล          
ต าบลชะอวด 

ให้เดก็ได้รับ
สารอาหาร                 
อยา่งครบถ้วน 

เด็กนกัเรียนศนูย์พฒันา         
เด็กเลก็เทศบาล 
ต าบลชะอวด 
 

280,690 342,160 342,160 342,160 342,160 เด็กมีพฒันาการ 
เหมาะสมกบัวยั 

เด็กมีสขุภาพ
สมบรูณ์แข็งแรง 

กอง
การศกึษา 

5 บริหารจดัการ 
ศนูย์พฒันาเดก็เลก็
เทศบาลต าบลชะอวด 
 

เพื่อจดัการการศกึษา
ระดบัปฐมวยั 

-คา่จ้างเหมาบริการ 
-คา่วสัดกุารศกึษา 
-คา่วสัดงุานบ้าน 
งานครัว            
-คา่วสัดงุานไฟฟ้า 
-คา่วสัดงุานประปา 
-คา่วสัดงุานเกษตร 
-คา่ใช้จ่ายในวนัส าคญั 
-คา่ใช้จ่ายโครงการ/
กิจกรรมตา่ง ๆ  ฯลฯ 

100,000 100,000 150,000 150,000 150,000 ศนูย์พฒันา 
เด็กเลก็ 
ได้มาตรฐาน 

เกิดความพร้อม
ในการเรียน 
การสอน 

กอง
การศกึษา 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. 2561  -  2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  พฒันาคน  ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่ เข้มแข็ง  มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข.  ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่   3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต 
     2.  ยทุธศาสตร์ การพฒันาคนและสงัคม 
          2.4  แผนงาน  การศกึษา  (ศนูย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลชะอวด) 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ 

เพื่อเป็นสถานท่ี             
ในการจดักิจกรรม
ตา่งๆให้กบันกัเรียน 

มีอาคารเอนกประสงค์ 
ไว้จดักิจกรรม 
ที่หลากหลาย 
 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 อาคาร
เอนกประสงค์ 
ได้มาตรฐาน 

มีสถานท่ีในการ  
จดักิจกรรมตา่งๆ 
ให้กบันกัเรียน 

กอง
การศกึษา 

7 ก่อสร้างศาลาที่พกั
ผู้ปกครองนกัเรียน 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
รับรองผู้ปกครองที่มา
ติดตอ่ราชการ 

มีศาลาที่พกั 
ผู้ปกครองนกัเรียน 

200,000 - - - - มีสถานท่ีรับรอง
ผู้ปกครอง 
ที่มาตดิตอ่
ราชการ 
 

มีสถานท่ีรับรอง
ผู้ปกครอง 
ที่มาตดิตอ่ราชการ 

กอง
การศกึษา 

8 ก่อสร้างลานกิจกรรม
กลางแจ้ง 

เพื่อเป็นสถานท่ีใน 
การจดักิจกรรมตา่ง ๆ
ให้กบันกัเรียน 

มีลานกิจกรรมกลางแจ้ง - - 500,000 500,000 500,000 มีสถานท่ีในการ
จดักิจกรรมตา่งๆ 
ให้กบันกัเรียน 

มีสถานท่ี                  
ในการจดักิจกรรม
ตา่งๆให้กบันกัเรียน 

กอง
การศกึษา 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  พฒันาคน  ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่ เข้มแข็ง  มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข.  ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่   3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต 
     2.  ยทุธศาสตร์ การพฒันาคนและสงัคม 
          2.4  แผนงาน  การศกึษา  (ศนูย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลชะอวด) 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 ก่อสร้างโรงอาหาร เพื่อเป็นสถานท่ี 
ในการประกอบ
อาหาร 

มีโรงอาหารส าหรับ
ประกอบอาหาร 
และเป็นสถานท่ี 
ส าหรับนกัเรียน
รับประทานอาหาร 
 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน  1  หลงั นกัเรียนได้รับความ
สะดวก 

กอง
การศกึษา 

10 คา่ใช้จา่ยรายการ 
คา่จดัการเรียน 
การสอน  (รายหวั) 
 

เพื่อสง่เสริม
พฒันาการ 
ส าหรับเด็กปฐมวยั 
 

-คา่วสัดกุารศกึษา 
-สือ่การเรียนการสอน 
-เคร่ืองเลน่พฒันาการ 
-คา่ใช้จ่ายโครงการ/
กิจกรรมตา่ง ๆฯลฯ 

209,100 340,000 340,000 340,000 340,000 เด็กได้รับการ
เสริมพฒันาการ
ตามวยั 
 

เด็กมีพฒันาการ 
เหมาะสมกบัวยั 
 

กอง
การศกึษา 

11 อดุหนนุอาหาร
กลางวนั 
 ศพด.ทต.ชะอวด 

เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารครบถ้วน 

เด็กนกัเรียน  
ศพด.ทต.ชะอวด 
 

735,000 980,000 980,000 980,000 980,000 นกัเรียนทกุคนได้
รับประทาน
อาหารกลางวนั 

นกัเรียนมี
พฒันาการสมบรูณ์
ตามวยั 

กอง
การศกึษา 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  พฒันาคน  ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่ เข้มแข็ง  มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข.  ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่   3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต 
     2.  ยทุธศาสตร์ การพฒันาคนและสงัคม 
          2.4  แผนงาน  การศกึษา  (ศนูย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลชะอวด) 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 คา่ใช้จา่ยในการ         
จดัการศกึษาส าหรับ
ศนูย์พฒันาเดก็เลก็
เทศบาลต าบลชะอวด
(ศพด.) 
 

เพื่อให้เด็กได้รับการ
ช่วยเหลอืด้าน
การศกึษา 
 

เด็กปฐมวยั ศนูย์พฒันา
เด็กเลก็ ทต.ชะอวด          
ช่วงอาย ุ 3-5 ขวบ 
ได้แก่  
- คา่หนงัสอืเรียน  
- คา่อปุกรณ์การเรียน   
- คา่เคร่ืองแบบนกัเรียน 
-  คา่กิจกรรมพฒันา
คณุภาพผู้ เรียน 

- 226,000 226,000 226,000 226,000 ร้อยละ  90          
ของนกัเรียน                
มีพฒันาการท่ีด ี
 

เด็กมีพฒันาการ
เหมาะสมตามวยั 
 

กอง
การศกึษา 
 

13 เด็กปฐมวยัปลอดภยั
ไมจ่มน า้  ศนูย์พฒันา
เด็กเลก็เทศบาล          
ต าบลชะอวด 

เพื่อให้เด็กมีทกัษะ
การเอาชีวิตรอด 
จากน า้  
 

1. เด็กปฐมวยัชว่งอาย ุ   
3-5 ขวบ  ศนูย์พฒันา
เด็กเลก็เทศบาล         
ต าบลชะอวด 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ  90   
ของนกัเรียนมีทกัษะ 
การเอาตวัรอด        
จากน า้ 
 

เด็กมีพืน้ฐานการ
ช่วยเหลอืตนเอง 
 

กอง
การศกึษา 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. 2561  -  2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  พฒันาคน  ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่ เข้มแข็ง  มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข.  ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต 
     2.  ยทุธศาสตร์ การพฒันาคนและสงัคม 
          2.4  แผนงาน  การศกึษา  (ศนูย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลชะอวด) 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการสนามเดก็
เลน่สร้างปัญญา 

เพื่อให้เด็กมี
พฒันาการ เหมาะสม
ตามวยั 

สนามเดก็เลน่ 
พร้อมวสัดอุปุกรณ์ 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ  90  ของ
นกัเรียนมีอปุกรณ์             
เคร่ืองเลน่
เหมาะสมตามวยั 

เด็กมีพฒันาการท่ี
ดีตามวยั 

กอง
การศกึษา 

 

15 ก่อสร้างโรงจอดรถ เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
จอดรถของบคุลากร
และผู้มาติดตอ่
ราชการ 

ตามแบบแปลน 
ทต.ชะอวด 

- - 500,000 500,000 500,000 มีโรงจอดรถได้
มาตรฐาน 

มีสถานท่ีจอดรถ
ของบคุลากรและ 
ผู้มาติดตอ่
ราชการ 

กอง
การศกึษา 

 

16 คา่ใช้จา่ยในการ
พฒันาผู้ประกอบ
วิชาชีพ 

เพื่อพฒันาผู้ประกอบ
วิชาชีพครู 

พนกังานครูดทศบาล - - 6,000 6,000 6,000 เพื่อพฒันา 
ผู้ประกอบ 
วิชาชีพครู 

พนกังานครู 
มีประสทิธิภาพ 

กอง
การศกึษา 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. 2561  -  2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  พฒันาคน  ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่ เข้มแข็ง  มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข.  ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต 
     2.  ยทุธศาสตร์ การพฒันาคนและสงัคม 
          2.4  แผนงาน  การศกึษา  (ศนูย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลชะอวด) 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 คา่จ้างเหมาบริการ
ผู้ดแูลเด็ก  ผู้ช่วยครู 
นกัการภารโรง/ 
คนครัว 

เพื่อจดัประสบการณ์
เด็กปฐมวยั 
และเพิ่ม
ประสทิธิภาพการ
รักษาความสะอาด 

มีบคุลากร
เหมาะสม เพียงพอ 

- 800,000 800,000 800,000 800,000 มีบคุลากรเพียงพอ
ตอ่จ านวนนกัเรียน 
มีนกัการภารโรง             
ดแูลรักษาความ
สะอาดมีคนครัว
ประกอบอาหาร 

เด็กมีพฒันาการ 
ที่ดีตามวยั 
ศพด.สะอาดนา่อยู ่

กอง
การศกึษา 

 

18 คา่ใช้จา่ยโครงการ
จ้างเหมาครู 
เจ้าของภาษา 

เพื่อสง่เสริมทกัษะ
การใช้ภาษา 
ของเดก็ปฐมวยั 

นกัเรียนได้เรียนรู้ 
โดยครูเจ้าของ
ภาษา 

- - 240,000 240,000 240,000 มีครูเจ้าของภาษา นกัเรียนมีทกัษะ
การใช้ภาษาดีขึน้ 

กอง
การศกึษา 

 
19 คา่ใช้จา่ยในการ

พฒันาครูและ
บคุลากรทางการ
ศกึษา 

เพื่อพฒันาครูและ
บคุลากรทางการ
ศกึษา 

ฝึกอบรมครูและ
บคุลากรทางการ
ศกึษา 

- - 62,000 62,000 62,000 ครูและบคุลากร
ได้รับการฝึกอบรม 

ท าให้มคีวามพร้อม
ในการจดัการเรียน
การสอนส าหรับเดก็
ปฐมวยั 

กอง
การศกึษา 

 

รวม 19  โครงการ   2,624,790 4,738,160 8,096,160 8,096,160 8,496,160 - - - 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 เทศบาลต าบลชะอวด 

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  การพฒันาสงัคม การเรียนรู้และภมูิปัญญาเพื่อการอยูด่ีมีสขุ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ที่  3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต    
     2.  ยทุธศาสตร์  การพฒันาคนและสงัคม 

2.5 แผนงาน สร้างความเข้มแขง็ของชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อดุหนนุให้แกช่มรม
ผู้สงูอาย ุ

ผู้สงูอายมุีสขุภาวะที่ดี
เหมาะสมตามวยั  
ได้กระท าและบรูณาการ 
กิจกรรมและน าไปใช้ใน 
ชีวิตประจ าวนัได้อยา่งมี
ความสขุ 

ผู้สงูอายใุนชมรม 50,000 50,000 50,000 50,000 100,000 ชมรมผู้สงูอาย ุ
ทต.ชะอวด 

ผู้สงูอายุ
ด าเนินชีวติ 
ได้อยา่งมี
ความสขุ 

กอง
การศกึษา 

2 อดุหนนุสมทบกองบญุ
สวสัดิการชมุชน 
 ทต.ชะอวด 

เพื่อสมทบกองบญุ 
รายหวัของสมาชิก 

สมาชิกกองบญุ  
ทต.ชะอวด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สมาชิกกองบญุ
มีสวสัดิการท่ีด ี

สมาชิกกอง
บญุได้รับ
สวสัดิการกอง
บญุอยา่ง
ทัว่ถึง 

กอง
การศกึษา 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. 2561 – 2565) 

 เทศบาลต าบลชะอวด 

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  การพฒันาสงัคม การเรียนรู้และภมูิปัญญาเพื่อการอยูด่ีมีสขุ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ที่  3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต    
     2.  ยทุธศาสตร์  การพฒันาคนและสงัคม 
          2.5  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 เงินอดุหนนุส าหรับ
ป้องกนัและแก้ไข
ปัญหา 
ยาเสพตดิ 
(เงินอดุหนนุ) 
 
 

เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ทราบถึงโทษยาเสพติด 

เด็กและเยาวชน 
ในเขตเทศบาล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กและ
เยาวชน 
ไมต่ิดยา
เสพติด 

เด็กมี
สขุภาพ 
ที่ดีร่างกาย
แข็งแรง 

กอง
การศกึษา 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  - 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  การพฒันาสงัคม การเรียนรู้และภมูิปัญญาเพื่อการอยูด่ีมีสขุ 
ข.  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ที่  3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต    
     2.  ยทุธศาสตร์  การพฒันาคนและสงัคม 
          2.5  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 จดัตัง้โรงเรียน
ผู้สงูอาย ุ
เทศบาล 
ต าบลชะอวด 

เพื่อสง่เสริมการพฒันา 
คณุภาพชีวิตและการ
จดัการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
อีกทัง้เสริมสร้างสขุภาพ 
ที่ดีทัง้ทางด้านร่างกายและ
จิตใจ , สง่เสริมภมูิปัญญา
และวฒันธรรมท้องถ่ิน
ตอ่ไป  

ผู้สงูอายใุนเขต
เทศบาล 
ต าบลชะอวด 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้สงูอาย ุ
มีคณุภาพ
ชีวิตทีด่ีขึน้ 
 

ผู้สงูอาย ุ
มีคณุภาพ
ชีวิตทีด่ีทัง้
ทางด้าน
ร่างกายและ
จิตใจได้
สง่เสริม 
ภมูิปัญญา
และ
วฒันธรรม
ท้องถ่ินตอ่ไป 
 

กอง
การศกึษา 

รวม 4   โครงการ   250,000 350,000 350,000 350,000 400,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  พฒันาคน ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแขง็ มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ  อปท. ในเขตจงัหวดัที่  3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต 
     2.  ยทุธศาสตร์ การพฒันาคนและสงัคม 
          2.5  แผนงาน  สร้างความเข้มแขง็ของชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่
จะได้รับ 

หนว่ยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 พฒันาศกัยภาพกลุม่สตรี เพื่อให้สตรีได้รับการ
พฒันาในด้านตา่ง ๆ  

กลุม่สตรีในเขตชมุชน 
7  ชมุชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 100,000 กลุม่สตรี
ได้รับการ
พฒันา 

กลุม่สตรีมี
คณุภาพชีวิต
ที่ดีขึน้ 
 
 

กอง
การศกึษา 

2 พฒันาศกัยภาพผู้สงูอาย ุ เพื่อให้สงูอายไุด้รับการ
พฒันาในด้านตา่ง ๆ 

ผู้สงูอายใุนเขตเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 200,000 ผู้สงูอายไุด้รับ
การพฒันา 
 
 

ผู้สงูอายมุีสขุ
ภาวะที่ด ี

กอง
การศกึษา 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  - 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  พฒันาคน ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแขง็ มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยทุธศาสตร์การพฒันาของ  อปท. ในเขตจงัหวดัที่  3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต  
     2.  ยทุธศาสตร์ การพฒันาคนและสงัคม 
          2.5  แผนงาน  สร้างความเข้มแขง็ของชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
ชมุชน 

เพื่อให้ชมุชนมีสถานท่ี 
ออกก าลงักาย 

จ านวน  7  แหง่ 100,000 100,000 100,000 100,000 200,000 
 

 

ประชาชนมี
สถานท่ีออก
ก าลงักาย 

ชมุชนมีสถานท่ี 
ออกก าลงักาย 

กอง
การศกึษา 

4 สง่เสริมกิจกรรมศนูย์
เยาวชนและประชาชน
เทศบาลต าบลชะอวด 

สง่เสริมความรักความ
สามคัคี ให้เยาวชน 
ประชาชน มีสขุภาวะที่ด ี

เยาวชนและประชาชน
ในเขตเทศบาล 
ต าบลชะอวด 

100,000 100,000 100,000 100,000 500,000 เยาวชน 
ประชาชนได้
ร่วมกิจกรรม 
ตา่ง ๆ  

ท าให้เยาวชน
รู้จกัการใช้ชีวติ
ร่วมกบับคุคล
อื่นและ
ประชาชนมีสขุ
ภาวะที่ด ี

กอง
การศกึษา 

5 ร่วมใจอนรัุกษ์ภมูิปัญญา
ท้องถ่ิน 

เพื่อสบืสานภมูิปัญญา
ท้องถ่ินให้คงอยูส่บืไป 

สนบัสนนุให้ประชาชน
ร่วมกนัอนรัุกษ์ภมูิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

50,000 50,000 50,000 50,000 100,000 
 
 

ประชาชนได้
ร่วมอนรัุกษ์ภมูิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

ประชาชนได้สบื
ทอดภมูิปัญญา
ท้องถ่ิน 

กอง
การศกึษา 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  พฒันาคน ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแขง็ มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยทุธศาสตร์การพฒันาของ  อปท. ในเขตจงัหวดัที่  3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต 
     2.  ยทุธศาสตร์ การพฒันาคนและสงัคม 
          2.5  แผนงาน  สร้างความเข้มแขง็ของชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ก่อสร้างทางลาดห้องน า้ ป้าย
สญัลกัษณ์ 
ส าหรับคนพิการ ผู้สงูอาย ุ

เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่คนพิการ 
ผู้สงูอาย ุ

สถานท่ี – อาคารในเขต
เทศบาล ทต.ชะอวด 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ผู้พิการ 
ผู้สงูอาย ุ

ผู้พิการ 
ผู้สงูอายไุด้รับ
ความสะดวก 

กอง
การศกึษา 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  - 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  พฒันาคน ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ  อปท. ในเขตจงัหวดัที่  3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต 
     2.  ยทุธศาสตร์ การพฒันาคนและสงัคม 
          2.5  แผนงาน  สร้างความเข้มแขง็ของชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้าง
อาคารศนูย์ภมูิ
ปัญญาผู้สงูอาย ุ

ผู้สงูอายมุีสถานท่ี
ท ากิจกรรมตา่ง ๆ  

จ านวน  1  หลงั 
 

- - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ผู้สงูอายมุี
สถานท่ีท า
กิจกรรม 
ตา่ง ๆ  

ผู้สงูอายไุด้พบปะ
สงัสรรค์และได้เผยแพร่
ผลงานของผู้สงูอายใุห้
ประชาชนได้เรียนรู้ 

กอง
การศกึษา 

8 โครงการก่อสร้าง
อาคารศนูย์เยาวชน
และประชาชน 

เยาวชน ประชาชน
มีสถานท่ีท า
กิจกรรม 

จ านวน  1  หลงั - - 6,000,000 6,000,000 6,000,000 เยาวชน
ประชาชนมี
กิจกรรม
ร่วมกนั 

เยาวชนและประชาชนได้
ท ากิจกรรมร่วมกนั 

กอง
การศกึษา 

9 โครงการก่อสร้าง
อาคารศนูย์ฟืน้ฟผูู้
พิการและพฒันา
ผู้ ด้อยโอกาส 

เพื่อให้ผู้พิการและ
ผู้ ด้อยโอกาสมี
สถานท่ีท ากิจกรรม 

จ านวน  1  หลงั - - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ผู้พิการและ
ผู้ ด้อยโอกาส
มีสขุภาวะที่ด ี

ผู้พิการและ
ผู้ ด้อยโอกาสมีสขุภาวะ
ที่ดีและเป็นแหลง่
แลกเปลีย่นเรียนรู้ 

กอง
การศกึษา 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  - 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  พฒันาคน ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ  อปท. ในเขตจงัหวดัที่  3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต 
     2.  ยทุธศาสตร์ การพฒันาคนและสงัคม 
          2.5  แผนงาน  สร้างความเข้มแขง็ของชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาเอนกประสงค์ 

ประชาชนได้ออก
ก าลงักาย 

ตามแบบแปลน  ทต. ชะอวด - -  3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชนมี
สขุภาพท่ีดี 

ประชาชนมี
สขุภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กอง
การศกึษา 

11 โครงการสง่เสริม
อาสาสมคัรดแูลผู้พิการ 

มีคนดแูลผู้พิการ 
ที่มีความรู้ 

ผู้พิการในเขต  ทต.ชะอวด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้พิการ 
มีสขุภาวะ 
ที่ดี 

ผู้พิการอยูใ่น
สงัคมได้อยา่งมี
ความสขุ 

กอง
การศกึษา 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  - 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ก.   ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  การพฒันาคน ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแขง็ มัง่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.   ยทุธศาสตร์การพฒันาของ  อปท. ในเขตจงัหวดัที่  3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวติ 
     2.  ยทุธศาสตร์ การพฒันาคนและสงัคม 
          2.5  แผนงาน  สร้างความเข้มแขง็ของชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 อบรมสมัมนาและศกึษาดู
งานในนอกสถานทีใ่น
ประเทศและตา่งประเทศ
ของคณะกรรมการชมุชน
สมาชิกชมุชน สมาชิก
กลุม่อาชีพ คณะผู้บริหาร
เทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลชะอวด 
พนกังานเทศบาล
ลกูจ้างประจ า พนกังาน
จ้างและผู้ที่เก่ียวข้อง 
 
 

อบรมสมัมนาและศกึษาดู
งานในนอกสถานทีใ่น
ประเทศและตา่งประเทศของ
คณะกรรมการชมุชนสมาชิก
ชมุชน สมาชิกกลุม่อาชีพ 
คณะผู้บริหารเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
ชะอวด พนกังานเทศบาล
ลกูจ้างประจ า พนกังานจ้าง
และผู้ที่เก่ียวข้อง 
 

คณะกรรมการชมุชน 
สมาชิกชมุชน สมาชิก
กลุม่อาชีพ คณะผู้บริหาร
เทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลชะอวด
พนกังานเทศบาล 
ลกูจ้างประจ า พนกังาน
จ้างและผู้ที่เก่ียวข้อง 

450,000 450,000 450,000 450,000 500,000 ศกึษาดงูาน 
แล้วน ามา
บรูณาการ
ใช้ในเขต  
ทต.ชะอวด 

ผู้ เข้าร่วม
โครงการน า
ความรู้มา
ประยกุต์ใช้กบั
ท้องถิ่นตนเอง 

กอง
การศกึษา 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. 2561  - 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  การพฒันาคน ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแขง็ มัง่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ  อปท. ในเขตจงัหวดัที่  3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต 
     2.  ยทุธศาสตร์ การพฒันาคนและสงัคม 
          2.5  แผนงาน  สร้างความเข้มแขง็ของชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ
หลกั 

 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 พฒันาศกัยภาพ
กรรมการชมุชน 

เพื่อพฒันาศกัยภาพ
ของผู้น าชมุชนในการ
มีสว่นร่วมในด้านการ
พฒันาชมุชน 
ด้านตา่ง ๆ  

กรรมการชมุชน 
ทัง้ 7 ชมุชน 

150,000 150,000 150,000 150,000 200,000 เพื่อ
พฒันา
ศกัยภาพ
กรรมการ
ชมุชน 

ผู้น าชมุชนมี
ศกัยภาพและ
ความคิด
สร้างสรรค์ใน
การพฒันา
ชมุชน 

กอง
การศกึษา 

รวม 13   โครงการ - - 1,400,000 1,400,000 18,400,000 18,400,000 19,200,000 - - - 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 เทศบาลต าบลชะอวด 

ก.   ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  การพฒันาสงัคม การเรียนรู้และภมูิปัญญาเพื่อการอยูด่ีมีสขุ 
ข.   ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ที่  3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวติ    
     2.  ยทุธศาสตร์  การพฒันาคนและสงัคม 
          2.6  แผนงาน  การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อดุหนนุการแขง่ขนั
กีฬาชมุชนเทศบาล
สานสมัพนัธ์ 

เพื่อให้ประชาชนมี
สขุภาพร่างกายแขง็แรง
หา่งไกลจากยาเสพตดิ 

ชมุชนในเขตเทศบาล 
7  ชมุชน 

140,000 140,000 - - - ประชาชนได้
ออกก าลงักาย 

ท าให้
ประชาชนมี
สขุภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง 

กอง
การศกึษา 

รวม 1  โครงการ - - 140,000 140,000 - - - - - - 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  - 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  การพฒันาคน ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแขง็ มัง่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต 
     2.  ยทุธศาสตร์  การพฒันาคนและสงัคม 
          2.6  แผนงาน  การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 
 

แขง่ขนักีฬาชมุชน
เทศบาลสานสมัพนัธ์ 

เพื่อสร้างความสมัพนัธ์
และเช่ือมความสามคัคี
ระหวา่งชมุชน 

ชมุชนในเขตเทศบาล
ต าบลชะอวด 

200,000 200,000 250,000 250,000 300,000 ประชาชน 7 
ชมุชนเข้าร่วม
แขง่ขนักีฬา 

สร้าง
ความสมัพนัธ์
อนัดีระหวา่ง
ชมุชน 

กอง
การศกึษา 

2 สง่เสริมการออกก าลงั
กายเพื่อสขุภาพแก่
ประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนมี
สขุภาพแข็งแรง 

เต้นแอโรบิค ไทเก็ก โยคะ 
ลลีาศ บาสโลบ 
แชร์เลนจ์เดย์ ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนจ านวน
มากได้ออกก าลงั
กาย 

ท าให้ประชาชน
มีสขุภาพ
แข็งแรง 

กอง
การศกึษา 

3 เข้าร่วมและเป็น
เจ้าภาพในการแขง่ขนั
กีฬา อปท.สานสมัพนัธ์
ท้องถ่ิน อ.ชะอวด 

เพื่อเป็นคา่ใช้จา่ยในการ
เป็นเจ้าภาพและแขง่ขนั
กีฬาประเภทอื่นๆ  

คา่ใช้จา่ยในการเข้าร่วม
และเป็นเจ้าภาพในการ
แขง่ขนักีฬาเทศบาล 
สานสมัพนัธ์ 

500,000 500,000 - - - พนกังาน/สมาชิก/
ผู้บริหารร่วม
แขง่ขนักีฬา อปท. 

สร้างความรัก
ความสามคัคี
ระหวา่ง อปท. 

กอง
การศกึษา 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  - 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  การพฒันาคน ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแขง็ มัง่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต 
     2.  ยทุธศาสตร์  การพฒันาคนและสงัคม 
          2.6  แผนงาน  การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 สง่ทีมนกักีฬา – กรีฑาเข้า
ร่วมแขง่ขนักีฬา 
อ าเภอชะอวด 

เพื่อให้นกัเรียนได้พฒันา
ทกัษะทางด้านร่างกาย 

เด็กนกัเรียน ร.ร.เทศบาล
ต าบลชะอวด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กได้เข้าร่วม
แขง่ขนักีฬา 

เด็กมี
พฒันาการ
ทางด้าน
ร่างกาย 

กอง
การศกึษา 

5 คา่ใช้จา่ยโครงการแขง่ขนั
กีฬาผู้สงูอาย ุทต.ชะอวด 

เพื่อสง่เสริมการออกก าลงั
กายให้กบัผู้สงูอาย ุ

ชมรมผู้สงูอาย ุ
 ทต.ชะอวด 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ผู้สงูอายไุด้ 
เข้าร่วม
แขง่ขนักีฬา 

ผู้สงูอายไุด้
ร่วมพบปะ
สงัสรรค์ 

กอง
การศกึษา 

6 ปรับปรุงลานกีฬา 
(หน้าโรงเรียน 
บ้านชะอวด) 

เพื่อสง่เสริมให้เยาวชนและ 
ประชาชนได้ออกก าลงักาย 

เยาวชน ประชาชนในเขต
ได้ออกก าลงักาย  
มีสขุภาพท่ีด ี

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เยาวชน 
ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

เยาวชน 
ประชาชนมี
สขุภาพท่ีดี
และสร้าง
ความสามคัค ี

กอง
การศกึษา 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  - 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  การพฒันาคน   ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแขง็ มัง่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต 
     2.  ยทุธศาสตร์ การพฒันาคนและสงัคม 
          2.6  แผนงาน  การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 สง่เสริมกิจกรรม
พระพทุธศาสนา  
(วนัวิสาขบชูา  
วนัอาสาฬบชูา  
วนัมาฆบชูา  
แหผ้่าขึน้ธาต ุฯลฯ) 

สง่เสริมกิจกรรม
พระพทุธศาสนา 
ให้คงอยูส่บืไป 

วดัในเขตเทศบาล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนร่วม
กิจกรรม 
วนัส าคญัทาง
พระพทุธศาสนา 

ท าให้
พระพทุธศาสนา
อยูคู่ค่นไทย
ยาวนาน 

กอง
การศกึษา 

8 จดังานประเพณี 
วนัลอยกระทง 

เพื่อสบืสานประเพณี
วฒันธรรมอนัดงีาม 

 จ านวน  1  ครัง้ 150,000 150,000 150,000 150,000 200,000 ประชาชนร่วม
ประเพณี 
ลอยกระทง 

ประชาชนได้สบื
ทอดประเพณี
วฒันธรรม 

กอง
การศกึษา 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  - 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  พฒันาการทอ่งเที่ยวบนพืน้ฐานธรรมะ ธรรมชาติและศิลปวฒันธรรม 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต 
     2.  ยทุธศาสตร์ การพฒันาคนและสงัคม 
          2.6  แผนงาน  การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 จดังานประเพณีลากพระ 
ชิงถ้วยพระราชทานฯ 

เพื่อสบืสานประเพณี
วฒันธรรมอนัดงีาม 

จ านวน  1  ครัง้ 550,000 550,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนร่วม
สบืสาน
ประเพณี 
ลากพระ 

ประชาชนได้
สบืทอด
ประเพณี
วฒันธรรม 
 

กอง
การศกึษา 

10 จดังานท าบญุตกับาตร 
วนัขึน้ปีใหม ่

ท าให้ประชาชนได้ร่วม
ท าบญุในวนัขึน้ปีใหม ่

 วนัท่ี 1 มกราคม 
ของทกุปี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน 
ได้ท าบญุ 
ตกับาตร 

ประชาชนได้
สบืสาน
ประเพณี 
ที่ดีงาม 
 

กอง
การศกึษา 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  - 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  พฒันาการทอ่งเที่ยวบนพืน้ฐานธรรมะ ธรรมชาติและศิลปวฒันธรรม 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต 
     2.  ยทุธศาสตร์ การพฒันาคนและสงัคม 
          2.6  แผนงาน  การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 จดังานประเพณี 
วนัสงกรานต์ 

เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีให้อยูคู่ค่นไทย 

จดังานประเพณี 
สงกรานต์และ 
รดน า้ด าหวัผู้สงูอาย ุ

100,000 100,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร่วม
ประเพณี 
วนัสงกรานต์ 

ประชาชนมีสว่น
ร่วมการสบืสาน
ประเพณี 

กอง
การศกึษา 

12 จดัท าป้ายโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์เผยแพร่
กิจกรรมงานประเพณี
กีฬาและศาสนา 

เพื่อเผยแพร่และ
ประชาสมัพนัธ์กิจกรรม
ของเทศบาล 

ประชาสมัพนัธ์การจดั
งานประเพณีและงาน
อื่นๆ ของเทศบาล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
รับทราบ
กิจกรรมของ
เทศบาลต าบล
ชะอวด 

ท าให้ประชาชน
ได้รับทราบข้อมลู
ขา่วสารของ 
 ทต.ชะอวด 

กอง
การศกึษา 

13 จดังานประเพณี 
เดือนสบิ (แหห่มรับ)  

เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

ประชาชนในชมุชน 
 7 ชมุชน 

10,000 10,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชน
ร่วมงาน
ประเพณี 
เดือนสบิ 

ประชาชน 
มีสว่นร่วม 
การสบืสาน
ประเพณี 

กอง
การศกึษา 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561  - 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  2  พฒันาการทอ่งเที่ยวบนพืน้ฐานธรรมะ ธรรมชาติและศิลปวฒันธรรม 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต 
     2.  ยทุธศาสตร์ การพฒันาคนและสงัคม 
           2.6  แผนงาน  การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 
 
 
 

สง่นกักีฬาเข้าร่วม
แขง่ขนักบัหนว่ยงาน
อื่น 

 
 

เพื่อสง่เสริม สนบัสนนุ 
ให้เดก็เยาวชนและ
ประชาชนเข้าร่วมการ
แขง่ขนักีฬา 

 

เยาวชนและ
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน 
เด็ก เยาวชน 
ได้เข้าร่วมการ
แขง่ขนักีฬา 
กบัหนว่ยงาน
อื่น 

สร้างความรัก 
ความสามคัค ี

กอง
การศกึษา 

15 จ้างเหมาผู้น าเต้น 
ออกก าลงักาย 

สง่เสริมสขุภาพของ
ประชาชนในเขตให้มี
สขุภาพท่ีดี 

จ านวน  1  คน - 44,000 44,000 44,000 44,000 ประชาชนมี
สขุภาพท่ีดี 

ประชาชนมี
สขุภาพท่ีดี 

กอง
การศกึษา 

รวม 15  โครงการ - - 1,980,000 2,024,000 2,369,000 2,369,000 2,469,000 - - - 
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                        แบบ ผ02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  พฒันา ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยทุธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต 
     2. ยทุธศาสตร์ การพฒันาคนและสงัคม 
          2.7  แผนงาน งบกลาง 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2653 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. สมทบกองทนุ
หลกัประกนั
สขุภาพ 

เพื่อดแูลสขุภาพ
สง่เสริมสขุภาพ
ป้องกนัโรค ให้กบั
ประชาชนทกุกลุม่
ในเขตเทศบาล 

สมทบตามข้อตกลงการ
ด าเนินงานกองทนุฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1ครัง้/ปี เด็กเยาวชนและ
ประชาชนได้รับ
การดแุลสขุภาพ
ทัว่ถึงกนั 

กอง
สาธารณสขุ 

2 เบีย้ยงัชีพ
ผู้สงูอาย ุ

เพื่อให้ผู้สงูอายมุี
คณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ 

ผู้สงูอายใุนเขตเทศบาล 4,576,800 4,615,200 4,827,600 5,100,000 5,400,000 ผู้สงูอาย ุ
ที่มีสทิธิ 

 ผู้สงูอายมุีคณุภาพ  
 ชีวิตที่ดีขึน้ 

กอง
การศกึษา 

3 เบีย้ยงัชีพ 
ผู้พิการ 

เพื่อให้ผู้พิการมี
คณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ 

ผู้พิการในเขตเทศบาล 1,536,000 1,440,000 1,440,000 1,603,200 1,603,200 ผู้พิการ 
ที่มีสทิธิ 

ผู้พิการมีคณุภาพ
ชีวิตทีด่ีขึน้ 

กอง
การศกึษา 

4 เบีย้ยงัชีพ 
ผู้ ป่วยเอดส ์

เพื่อให้ผู้ ป่วยเอดส์มี
คณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ 

ผู้ ป่วยเอดสใ์นเขต
เทศบาล 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้ ป่วยเอดส ์
ที่มีสทิธิ 

ผู้ ป่วยเอดส์มี
คณุภาพชีวิตที่ดี
ขึน้ 

กอง
การศกึษา 

รวม 4  โครงการ - - 6,242,800 6,185,200 6,397,600 6,833,200 7,133,200 - - - 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  พฒันาคน ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัที่  4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
     3. ยทุธศาสตร์ด้านการจราจร สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
          3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างซุ้มเฉลมิ
พระเกียรติ   

เพื่อร าลกึถงึและ 
แสดงความ
จงรักภกัด ี

จ านวน  2  ซุ้ม 
 

- - - - 3,000,000 เพื่อแสดงความ
จงรักภกัด ี
 

เพื่อให้
ประชาชนระลกึ
ถึงพระมหา
กรุณาธิคณุ 
 

ส านกัปลดัฯ 
 

2 ก่อสร้างอาคาร
ส านกังาน 
 

เพื่อใช้เป็นอาคาร
ส านกังาน
หอประชมุ 
ที่จอดรถ 
ห้องน า้สาธารณะ 
ฯลฯ 
 

ตามแบบแปลน  
ทต.ชะอวด 
 

- - - - 9,900,000 มีสถานท่ี
ปฏิบตัิงาน 
ที่เพียงพอ 
 

มีอาคารส าหรับ
การปฏิบตัิงาน
ที่สวยงาม ครบ
วงจร 
 

ส านกัปลดัฯ 
 

รวม 2  โครงการ - - - - - - 12,900,000 - - - 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  1  บริหารจดัการเกษตรและอตุสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจรและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 
ข.  ยทุธศาสตร์การพฒันาของ  อปท. ในเขตจงัหวดัที่  4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
     3.  ยทุธศาสตร์  ด้านจราจร  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
          3.2  แผนงาน   เคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. ก่อสร้างผนงั  
ค.ส.ล. ทางระบาย
น า้ บางทบัยาง      
พร้อมฝาปิด  
ค.ส.ล. 
 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาการ
พงัทลาย 
ของดิน 
 

กว้างเฉลีย่      
3.50-4.00 ม.    
ยาว 60 ม.  

- - 1,800,000 1,800,000 1,800,000 สามารถแก้ปัญหา
ผนงัดินพงัทลาย 

ป้องกนั    
การบกุรุก        
ล าเหมือง 
 

กองชา่ง 
 

2. ก่อสร้างครูะบาย
น า้ถนนนพอทุิศ 
 

เพื่อระบายน า้
ให้สะดวก  
 

กว้าง 0.40 ม.   
ยาว 200 ม.  

- - 800,000 800,000 800,000 สามารถระบายน า้ 
ได้สะดวก 

แก้ปัญหา      
น า้ทว่มขงั 
 

กองชา่ง 
 

3. ขยายซอยวงั
ค้างคาว 

เพื่อให้สญัจร 
ได้สะดวก 

กว้างเฉลีย่      
1.50 – 2.00 ม.  

- - 200,000 200,000 200,000 ประชาชน มคีวาม
สะดวกในการสญัจร 

ท าให้ การสญัจร
สะดวกมากขึน้ 
 

กองชา่ง 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  1  บริหารจดัการเกษตรและอตุสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจรและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 
ข.  ยทุธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
     3.  ยทุธศาสตร์  ด้านจราจร  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
          3.2  แผนงาน   เคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4. ก่อสร้างปรับปรุง
บนัได ค.ส.ล.       
ลงคลองชะอวด    
ฝ่ังตะวนัตก       
และฝ่ังตะวนัออก 
 

เพื่อให้
ประชาชน         
มีทางขึน้-ลง   
ริมคลอง 
 

จ านวน 2 แหง่  - - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีทาง  ขึน้ – ลง 
คลอง ชะอวด 
เพิ่มขึน้ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก มีทางขึน้ – 
ลง ท่ีเพียงพอ 

กองชา่ง 
 

5. ก่อสร้างครูะบายน า้ 
ค.ส.ล. ถนนรถไฟ
สาย 1 และสาย 2 
 

เพื่อแก้ปัญหา 
น า้ขงั 
 

กว้าง 0.40 ม.   
ยาว 200 ม.      

- - - 9,000,000 9,000,000 การระบายน า้มี
ความสะดวกมาก
ขึน้ แก้ปัญหาน า้ขงั 

แก้ปัญหา น า้ขงั 
 

กองชา่ง 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  1  บริหารจดัการเกษตรและอตุสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจรและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 
ข.  ยทุธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
     3.  ยทุธศาสตร์  ด้านจราจร  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
          3.2  แผนงาน   เคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั (KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6. ก่อสร้างผนงั       
กนัตลิง่คลองไขเ่นา่ 
 

เพื่อแก้ปัญหา
ดินไหล 
 

ลกึ 2.50 – 3.00 ม. 
ยาว 120 ม.  

- - 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ป้องกนัดินไหลลงสูล่ า
เหมือง 

แก้ปัญหา  
ล าเหมืองตืน้เขิน 
 

กองชา่ง 
 

7. ปรับปรุง,ก่อสร้าง
ลานกีฬาพร้อม
ระบบระบายน า้ 
 

ให้มีสนามกีฬา
ที่ทนัสมยั      
ลดอบุตัิเหต ุ
แก้ปัญหาน า้ขงั 
 

จ านวน 2 แหง่  - - 1,600,000 1,600,000 1,600,000 มีสนามกีฬาที่ทนัสมยั 
ประชาชนมีความ
สะดวกในการใช้ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเลน่กีฬา 
 

กองชา่ง 
 

8. ก่อสร้างทางเดิน
เท้าสะพาน 
ข้ามคลองชะอวด 

เพื่อความ
ปลอดภยัในการ
สญัจร ไป – มา 

จ านวน 1 แหง่   
ด้านทิศเหนือ     
ของสะพาน       
ข้ามคลอง            
ชะอวดเดมิ  

- - 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ประชาชนได้มี       
ทางข้ามที่ปลอดภยั 

ท าให้การสญัจร
สะดวกยิง่ขึน้ 

กองชา่ง 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก.   ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  1  บริหารจดัการเกษตรและอตุสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
ข.  ยทุธศาสตร์การพฒันาของ  อปท. ในเขตจงัหวดัที่  4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
     3.  ยทุธศาสตร์  ด้านจราจร  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
          3.2  แผนงาน   เคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั (KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9. ก่อสร้างครูะบายน า้  
ค.ส.ล. หลงับ้านนาง
สาคร ถึงคลองชะอวด 

ลดปัญหา    
น า้ขงั 
 

ขนาด 
กว้าง 0.80 ม.  
ยาว 20 ม.  

- - 600,000 
 

600,000 600,000 มีทางระบายน า้   
ที่ได้มาตรฐาน 

แก้ปัญหา น า้ขงั 
 

กองชา่ง 
 

10. ก่อสร้างทางเดินเท้า
ถนนประชาบ ารุง 
 

เพื่อความ
ปลอดภยั 
ในการสญัจร 
 

ขนาด 
กว้าง 1.20 – 1.50 ม.    
ยาว 180 ม.  

- - 700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

มีทางสญัจร 
ที่มาตรฐาน 
และปลอดภยั 

ป้องกนัอบุตัเิหต ุ
 

กองชา่ง 
 

11. ปรับปรุง,ซอ่มแซม 
ผิวจราจร โดย 
ปแูอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตถนน ในเขต
เทศบาลต าบลชะอวด 

เพื่อให้การ
สญัจรสะดวก
ปลอดภยั 

รายละเอียด        
ตามแบบมาตรฐาน 

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 มีเส้นทาง 
ที่ปลอดภยั 
และมาตรฐาน 

ลดปัญหาการ
เกิด อบุตัเิหต ุ

กองชา่ง 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  1  บริหารจดัการเกษตรและอตุสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจรและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 
ข.  ยทุธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
     3.  ยทุธศาสตร์  ด้านจราจร  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
          3.2  แผนงาน   เคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั (KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12. ก่อสร้างทางเดินเท้า
พร้อมทางระบายน า้
ถนนวฒุิราษฎร์
รังสฤษดิ ์

เพื่อให้ประชาชน
มีทางเท้าสญัจร 
ไป – มา 

กว้าง 1 – 1.50 ม. 
ยาว 190 ม.  

- - 900,000 
 

900,000 
 

900,000 
 

มีทางเท้าที่สญัจร     
ไป – มา เพิ่มขึน้ 

ป้องกนัอบุตัเิหตุ
ในการสญัจร 
 ไป – มา 

กองชา่ง 
 

13. ปรับปรุงตีเส้นจราจร
และเคร่ืองหมาย
จราจร ป้ายบอกทาง
และป้ายช่ือถนน      
ซอย ตา่งๆ 

เพื่อให้การสญัจร  
ไป – มา สะดวก 

ถนนทกุสาย        
ในเขตเทศบาล
ต าบลชะอวด  

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เป็นไปตาม
มาตรฐานงาน
จราจร 

ประชาชนสญัจร 
ไป – มา สะดวก
และปลอดภยั 
 

กองชา่ง 
 

14. ซอ่มแซมรถเครน เพือ่ให้สามารถ      
ใช้งาน 
ได้ตามปกต ิ

จ านวน 1 คนั - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รถเครน สามารถ   
ใช้งานได้ปกต ิ

เทศบาล มีรถ
เครน ที่สามารถ
ออกไปซอ่มแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ 

กองชา่ง 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  1  บริหารจดัการเกษตรและอตุสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจรและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
     3.  ยทุธศาสตร์  ด้านจราจร  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
          3.2  แผนงาน   เคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั (KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15. ก่อสร้างก าแพง   
กนัตลิง่พงั       
 พร้อมทางเดิน
เท้าล าเหมืองนาย
มุย่ 

เพื่อกนัตลิง่พงั
และประชาชน     
มีทางเท้า  
ในการสญัจร  
ไป – มา 

ความยาว 450 ม.  - - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 กนัตลิง่พงั แก้ปัญหา
ความเดือดร้อนใน
การสญัจร ไป – มา 
ของประชาชน 

-ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในการ
สญัจร ไป – มา 
-ป้องกนัตลิง่พงั    
ริมเหมือง 

กองชา่ง 
 

16. ก่อสร้างก าแพง
กนัตลิง่พงัริม
คลองชะอวด 
ฝ่ังตะวนัออก 
และฝ่ังตะวนัตก  
สดุเขตเทศบาล
ต าบลชะอวด 

เพื่อป้องกนั
การพงัทลาย 
ของตลิง่ 

ก่อสร้างก าแพง   กนั
ตลิง่พงั 

- - 40,000,000 
 

40,000,000 40,000,000 แก้ปัญหาตลิง่พงัและ
แก้ปัญหาการบกุรุก
ที่ดิน ริมคลอง   
ชะอวด 

เป็นท่ีพกัผอ่น
หยอ่นใจ 
 

กองชา่ง 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  1  บริหารจดัการเกษตรและอตุสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจรและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 
ข.  ยทุธศาสตร์การพฒันาของ  อปท. ในเขตจงัหวดัที่  4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
     3.  ยทุธศาสตร์  ด้านจราจร  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
          3.2  แผนงาน   เคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั (KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17. ปรับปรุงผิวจราจร 
ถนนรถไฟสาย 3 

แก้ปัญหาเป็น
หลมุเป็นบอ่ 

ขนาดกว้าง    
8 – 10 ม.            
ยาว 300 ม.  

- - 1,750,000 
 

1,750,000 
 

1,750,000 
 

มีถนนที่ได้
มาตรฐานของ
ท้องถ่ิน 

ป้องกนัอบุตัเิหต ุ กองชา่ง 
 

18. ก่อสร้างครูะบายน า้ 
ค.ส.ล. ระหวา่งบ้าน
นายมนญู – โกดงั 
นายสมชยั 

เพื่อแก้ปัญหา 
น า้ขงั 

ก่อสร้างครูะบายน า้
ขนาด 0.80 ม.ยาว 
85 ม.  

- - 400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

มีถนนและทางเท้า
ที่ได้มาตรฐาน 

ป้องกนั  
อบุตัิเหต ุ
จากการสญัจร     
ไป – มา 

กองชา่ง 
 

19. ก่อสร้างปรับปรุงถนน
และทางเท้าถนน 
ศรีมาประสทิธ์ิ 
ถนนศรีมาประสทิธ์ิ1 
ถนนศรีมาประสทิธ์ิ2 
ถนนศรีมาประสทิธ์ิ3 

เพื่อความ
ปลอดภยั 
ในการใช้ถนน
และทางเท้า 

จ านวน 4 สาย   - 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 มีถนนและทางเท้า      
ที่ได้มาตรฐาน 

ป้องกนั 
อบุตัิเหต ุ
จากการสญัจร    
 ไป – มา 

กองชา่ง 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  1  บริหารจดัการเกษตรและอตุสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจรและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 
ข.  ยทุธศาสตร์การพฒันาของ  อปท. ในเขตจงัหวดัที่  4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
     3.  ยทุธศาสตร์  ด้านจราจร  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
          3.2  แผนงาน   เคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั (KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20. ก่อสร้างครูะบาย
น า้หลงั กศน. ถึง
ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 
เทศบาลต าบล 
ชะอวด 

แก้ปัญหา  
น า้ขงั 

ก่อสร้างครูะบายน า้
จ านวน 1 แหง่ 

- - 2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

มีทาง ระบายน า้    
ที่ได้มาตรฐาน 

แก้ปัญหา น า้ขงั กองชา่ง 
 

21. ก่อสร้างป้าย 
บอกทาง 

เพื่อให้
ประชาชน
สญัจร 
ไป – มา 
ได้รับทราบ
เส้นทาง 

ในเขตเทศบาล
ต าบลชะอวด 

- - 750,000 
 

750,000 
 

750,000 
 

ประชาชนสะดวก    
ในการใช้เส้นทาง 

ป้องกนั ความ
ผิดพลาด   
ในการใช้เส้นทาง 

กองชา่ง 
 

22. ก่อสร้างปรับปรุง     
ครูะบายน า้ถนน
รถไฟสาย 1 

แก้ปัญหา  
น า้ทว่มขงั 

ขนาด 0.40 ม.    
ยาว 200 ม.  

- - 800,000 800,000 800,000 สามารถระบายน า้   
ได้สะดวก 

แก้ปัญหา  
น า้ทว่มขงั 

กองชา่ง 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  1  บริหารจดัการเกษตรและอตุสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจรและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 
ข.  ยทุธศาสตร์การพฒันาของ  อปท. ในเขตจงัหวดัที่  4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
     3.  ยทุธศาสตร์  ด้านจราจร  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
          3.2  แผนงาน   เคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23. ก่อสร้างรางระบาย
น า้หลงัตลาด
เอกชน – ถนนศรี
มาประสทิธ์ิ 

แก้ปัญหา  
น า้ขงั 

ขนาด 0.40 ม.    
ยาว 120 ม.  

- - 480,000 480,000 480,000 สามารถระบายน า้ 
ได้สะดวก 

แก้ปัญหา น า้ขงั กองชา่ง 
 

24. ก่อสร้างปรับปรุง
ถนนค านวณศิลป์ 
สาย 1, สาย 2   
พร้อมทางเดินเท้า 

เพื่อความ
สะดวก ใน
การสญัจร 
 ไป – มา 

จ านวน 2 แหง่    - - 1,300,000 
 

1,300,000 
 

1,300,000 
 

ได้มาตรฐานทาง
หลวงท้องถ่ิน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สญัจร ไป – มา 

กองชา่ง 
 

25. ก่อสร้างปรับปรุง
ถนนทางเดินเท้า
ถนนศิริวิเชียร,   
ถนนชมบญุ,        
ถนนธานีรัตน์ 

เพื่อความ
สะดวก      
ในการสญัจร 
ไป – มา 

ความยาว 300 ม.  - - 1,300,000 
 

1,300,000 
 

1,300,000 
 

ได้มาตรฐานทาง
หลวงท้องถ่ิน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภยั ในการ
สญัจร 

กองชา่ง 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  1  บริหารจดัการเกษตรและอตุสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจรและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 
ข.  ยทุธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
     3.  ยทุธศาสตร์  ด้านจราจร  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
          3.2  แผนงาน   เคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26. ปรับปรุงครูะบาย
น า้ซอยบ้าน 
นายจาย 

เพื่อไมใ่ห้
เกิดน า้ทว่ม
ขงั 

กว้าง 0.40 ม.      
ยาว 100 ม.   

- - 400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

ป้องกนัน า้ทว่มขงั ลดปัญหาน า้ทว่มขงั กองชา่ง 
 

27. ปรับปรุงทางลง
คลองชะอวด  
ถนนจนัทรานนท์ 

ประชาชน
สะดวกใน
การลงคลอง
ชะอวด 

จ านวน 1 แหง่    - - 600,000 
 
 

600,000 
 

600,000 
 

มีทางลงคลอง       
 ชะอวดเพิ่มขึน้ 

ประชาชนสะดวก
เพิ่มขึน้ในการลง
คลองชะอวด 

กองชา่ง 
 

28. ปรับปรุงซอ่มแซม
สญัญาณไฟจราจร 

แก้ปัญหา
สญัญาณ   
ไฟจราจร 

จ านวน 3 แหง่ - - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 สญัญาณ ไฟจราจร
สามารถใช้งานได้ 

ประชาชน มคีวาม
ปลอดภยั  
ในการใช้รถ 

กองชา่ง 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  1  บริหารจดัการเกษตรและอตุสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจรและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 
ข.  ยทุธศาสตร์การพฒันาของ  อปท. ในเขตจงัหวดัที่  4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
     3.  ยทุธศาสตร์  ด้านจราจร  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
          3.2  แผนงาน   เคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั (KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29. ก่อสร้างปรับปรุง   
ไฟสาธารณะ 

ประชาชน 
 จะได้มีไฟ
สาธารณะ    
ที่เพียงพอ 

ในเขตเทศบาล
ต าบลชะอวด 

- - 1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

เทศบาลต าบล 
ชะอวดมีไฟ
สาธารณะเพิม่ขึน้ 

ประชาชน มี
ความปลอดภยั 

กองชา่ง 
 

30. ปรับปรุงซอ่มแซม 
ผิวจราจรแอสฟัลท์  
ติกคอนกรีต       
ถนนอรุณประชา 

เพื่อป้องกนั
อบุตัิเหตแุละ
เกิดความ
ปลอดภยั 

ถนนอรุณประชา
ตลอดสาย  

- 1,500,000 
 

- - - มีถนนที่ได้
มาตรฐาน 

ป้องกนั 
อบุตัิเหต ุ

กองชา่ง 
 

31. ปรับปรุงซอ่มแซม  
ผิวจราจรแอสฟัลท์      
ติกคอนกรีต       
ถนนประชาบ ารุง 

เพื่อป้องกนั
อบุตัิเหต ุ

ถนนประชาบ ารุง
ตลอดสาย 

- 1,500,000 
 

- - - มีถนน ท่ีได้
มาตรฐาน 

ป้องกนั 
อบุตัิเหต ุ

กองชา่ง 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  1  บริหารจดัการเกษตรและอตุสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจรและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ  อปท. ในเขตจงัหวดัที่  4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
     3.  ยทุธศาสตร์  ด้านจราจร  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
          3.2  แผนงาน   เคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั (KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32. ก่อสร้างครูะบาย
น า้ถนนล้อมอทุิศ 

แก้ปัญหา
การระบาย
น า้ ไมใ่ห้  
น า้ทว่มขงั 

กว้าง 0.40 ม.      
ยาว 135 ม.  

- - 540,000 
 

540,000 
 

540,000 
 

มีทาง ระบายน า้  
ที่ได้มาตรฐาน 

ลดปัญหา น า้ทว่ม
ขงั 

กองชา่ง 
 

33. ก่อสร้างซุ้มประตู
ทางเข้าเทศบาล
ต าบลชะอวด ถนน
วฒุิราษฎร์รังสฤษดิ ์

แสดงพืน้ท่ี
เขตเทศบาล
ต าบล 
ชะอวด 

จ านวน 3 แหง่ - - 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

ซุ้มประต ู   3 ซุ้ม ประชาชนจะได้ 
รับทราบแนวเขต
เทศบาลต าบล      
ชะอวด 

กองชา่ง 
 

34. ปรับปรุงครูะบาย
น า้ชมุชนตลาดสด 

เพื่อให้
สามารถท า
ความ
สะอาดคู
ระบายน า้
สะดวกขึน้ 

จ านวน  1  แหง่ - - 800,000 800,000 800,000 มีครูะบายน า้ที่ได้
มาตรฐาน 

ลดปัญหา 
 น า้ทว่มขงั 

กองชา่ง 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  1  บริหารจดัการเกษตรและอตุสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจรและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 
ข.  ยทุธศาสตร์การพฒันาของ  อปท. ในเขตจงัหวดัที่  4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
     3.  ยทุธศาสตร์  ด้านจราจร  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
          3.2  แผนงาน   เคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั (KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35. ก่อสร้างปรับปรุง   
ฝาครูะบายน า้     
ถนนธานีรัตน์สาย 2 

เพื่อป้องกนั 
น า้ทว่มขงั 

จ านวน  1  แหง่ 500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 
 

500,000 
 
 

500,000 
 
 

มีครูะบายน า้   
ที่ได้มาตรฐาน 

ลดปัญหา  
น า้ทว่มขงั 

กองชา่ง 
 

36. ปรับปรุงทางเดิน
เท้าบริเวณถนน         
หน้า กศน. 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการใช้
ถนน 

จ านวน  1  แหง่ - - 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ป้องกนัการเกิด
อบุตัิเหต ุ

ผู้สญัจร   
ไป – มา ได้รับ  
ความสะดวก 

กองชา่ง 
 

37. ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ 

เพื่อให้มี แสง
สวา่งทีเ่พียงพอ 
 

ปักเสาเดินสาย  
จ านวน 7 ต้น 

- - 
 

300,000 300,000 300,000 เพิ่มความสวา่ง 
บริเวณถนน
สาธารณะ 

เพื่อความ
ปลอดภยั ใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สนิ 

กองชา่ง 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  1  บริหารจดัการเกษตรและอตุสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจรและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ  อปท. ในเขตจงัหวดัที่  4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
     3.  ยทุธศาสตร์  ด้านจราจร  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
          3.2  แผนงาน   เคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั (KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38. ก่อสร้างหอนาฬิกา เพื่อความ
สวยงาม 

จ านวน 1 แหง่ - - 
 

800,000 
 
 

800,000 
 
 

800,000 
 
 

มีนาฬิกา 
บอกเวลา 

ประชาชน 
ได้รู้เวลา 

กองชา่ง 
 

39. ยกระดบัถนน
เช่ือมตอ่เขต       
อบต.ทา่เสม็ด 

ป้องกนั 
อบุตัิเหต ุ

จ านวน 1 แหง่ - - 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

มีถนน ท่ีได้
มาตรฐาน 

ป้องกนั 
อบุตัิเหต ุ

กองชา่ง 
 

40. ปรับปรุงถนน       
วฒุิราษฎร์
รังสฤษดิ์บริเวณ
หลงัสถานีรถไฟ 
เป็นผิวจราจร  
ค.ส.ล. 

ป้องกนั 
อบุตัิเหต ุ
 

รายละเอียด        
ตามแบบมาตรฐาน 

1,500,000 
 

1,500,000 
 
 

- - - มีถนนที่ได้
มาตรฐาน 

ป้องกนั 
อบุตัิเหต ุ

กองชา่ง 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  1  บริหารจดัการเกษตรและอตุสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจรและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 
ข.  ยทุธศาสตร์การพฒันาของ  อปท. ในเขตจงัหวดัที่  4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
     3.  ยทุธศาสตร์  ด้านจราจร  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
          3.2  แผนงาน   เคหะและชมุชน  

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั (KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

41 ก่อสร้างปรับปรุง
ถนนตลาดลา่ง     
สาย 1 และสาย 2 

ป้องกนั 
อบุตัิเหต ุ

รายละเอียด       ตาม
แบบมาตรฐาน 

- - 
 

3,000,000 
 
 

3,000,000 
 
 

3,000,000 
 
 

มีถนน ท่ีได้
มาตรฐานทาง
หลวงท้องถ่ิน 

ป้องกนั 
อบุตัิเหต ุ

กองชา่ง 
 

42 ก่อสร้างสะพาน   
ข้ามคลองชะอวด 

แก้ปัญหา
การจราจร 

จ านวน  1  แหง่ - - 
 

- 
 

- 
 

50,000,000 
 

จ านวน 1 แหง่ แก้ปัญหา
การจราจร 

กองชา่ง 
 

43 ก่อสร้างปรับปรุง
อาคารร้านค้า     
ถนนริมคลอง       
ชะอวดฝ่ังตะวนัออก 

แก้ปัญหา
ความไมเ่ป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

จ านวน  1  แหง่ - 
 

- 
 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

จ านวน 1 แหง่ เพื่อความเป็น
ระเบียบของ
บ้านเมือง 

กองชา่ง 

44 จ้างลกูจ้างโครงการ
ตา่งๆ 

เพื่อเพิ่ม
ประสทิธิภาพ
ในการ
ปฏิบตัิงาน 

จ านวน 4 คน 432,000 432,000 432,000 432,000 432,000 จ้างตามนโยบาย
รัฐบาลที่จะปรับ
ลดอตัราการจ้าง
พนกังานจ้าง 

การปฏิบตัิงาน     
มีประสทิธิ ภาพ 

กองชา่ง 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  1  บริหารจดัการเกษตรและอตุสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจรและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 
ข.  ยทุธศาสตร์การพฒันาของ  อปท. ในเขตจงัหวดัที่  4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
     3.  ยทุธศาสตร์  ด้านจราจร  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
          3.2  แผนงาน   เคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั (KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

45 ปรับปรุงถนน         
สรุพรรณ 

เพื่อให้     
การสญัจร
สะดวก 

กว้าง 6.00 – 6.50 ม.  
ยาว 85.50 ม.  

900,000 900,000 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก   
ในการสญัจร       
ไป – มา 

ท าให้การสญัจร
สะดวกมากขึน้ 

กองชา่ง 
 

46 ปรับปรุงถนน    
เลยีบบางนายมุย่  

เพื่อให้     
การสญัจร
สะดวก 

กว้าง 6.00 – 9.00 ม.  - - 
 

7,000,000 
 

7,000,000 
 
 

7,000,000 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก   
ในการสญัจร       
ไป – มา 

ท าให้การสญัจร
สะดวกมากขึน้ 

กองชา่ง 
 

47 ปรับปรุงเกาะกลาง
ถนนวฒุิราษฎร์
รังสฤษดิ ์

เพื่อป้องกนั
อบุตัิเหต ุ

ความยาว 50 ม.  85,000 
 

85,000 
 
 
 

- 
 

- 
 

- ลดการเกิด 
อบุตัิเหต ุ

ป้องกนัการเกิด
อบุตัิเหต ุ

กองชา่ง 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  1  บริหารจดัการเกษตรและอตุสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจรและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ  อปท. ในเขตจงัหวดัที่  4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
     3.  ยทุธศาสตร์  ด้านจราจร  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
          3.2  แผนงาน   เคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั (KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

48 ก่อสร้างสะพาน   
บางทบัยาง 

เพื่อระบายน า้ทว่มขงั
ในช่วงฤดฝูน 

จ านวน 1 แหง่  5,000,000 5,000,000 5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

ลดปัญหาน า้
ทว่มขงั 

ระบายน า้ ได้ดี
ยิ่งขึน้ 

กองชา่ง 
 

49 คา่ใช้จา่ยในการ
ด าเนินการรังวดั      
ที่สาธารณะ 

เพื่อจ่ายเป็น
คา่ใช้จา่ยในการ
ด าเนินการรังวดัที่
สาธารณะ 

โครงการท่ีจะต้องใช้
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะ 

10,000 10,000 
 

10,000 10,000 
 

10,000 การด าเนิน 
งานมี
ประสทิธิภาพ 

การด าเนินงาน   
มีประสทิธิ ภาพ 

กองชา่ง 
 

50 คา่จ้างเหมาบริการ
ออกแบบและ
ทดสอบข้อมลู
ตา่งๆทางด้าน       
วิศวกรรม 

เพื่อจ่ายเป็นคา่จ้าง
เหมาบริการออกแบบ
และทดสอบข้อมลู
ตา่งๆทางด้าน
วิศวกรรม 

โครงการท่ีจะต้องใช้
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะ 

20,000 20,000 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

การด าเนิน 
งาน  มี
ประสทิธิภาพ 

การด าเนินงาน   
มีประสทิธิ ภาพ 

กองชา่ง 

 
 

133 



 

 
แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  1  บริหารจดัการเกษตรและอตุสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจรและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 
ข.  ยทุธศาสตร์การพฒันาของ  อปท. ในเขตจงัหวดัที่  4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
     3.  ยทุธศาสตร์  ด้านจราจร  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
          3.2  แผนงาน   เคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั (KPI) 

ผลที่คาดวา่
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

51 ปรับปรุงหรือซอ่มแซม
ฝาครูะบายน า้ในเขต
เทศบาลต าบล ชะอวด 

เพื่อความ
ปลอดภยั  ของ
ผู้สญัจรไป – มา 

ในเขตเทศบาล 
ต าบลชะอวด 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 
 

500,000 
 
 

500,000 
 
 

ป้องกนัการเกิด
อบุตัิเหต ุ

ลดปัญหาการ
เกิด อบุตัเิหต ุ

กองชา่ง 
 

52 ซอ่ม/ปรับปรุง   
ป้ายช่ือถนน 

เพื่อความ
สะดวกในการ
สญัจร ไป – มา 

ในเขตเทศบาล 
ต าบลชะอวด 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนได้รับ
ความสะดวก   
ในการใช้เส้นทาง 

ประชา ชน
สญัจรไป–มา 
สะดวก    
และปลอดภยั 

กองชา่ง 
 

53 ก่อสร้าง/ปรับปรุง คู
ระบายน า้ หลงัศนูย์
พฒันาเด็กเลก็
เทศบาลต าบลชะอวด 
ถนนรถไฟสาย 3 ถงึ
หลงัโรงเรียนชะอวด 

เพื่อแก้ไข
ปัญหา 
น า้ทว่มขงั 

จ านวน  1  แหง่ - 3,000,000 
 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก  ใน
การสญัจร  ไป – มา 

ท าให้ การ
สญัจรสะดวก  
มากขึน้ 

กองชา่ง 

134 



 

 
แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  1  บริหารจดัการเกษตรและอตุสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจรและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 
ข.  ยทุธศาสตร์การพฒันาของ  อปท. ในเขตจงัหวดัที่  4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
     3.  ยทุธศาสตร์  ด้านจราจร  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
          3.2  แผนงาน   เคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั (KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

54 ปรับปรุงถนน อรุณ
ประชาโดยปแูอส
ฟัลท์ติก คอนกรีต 

เพื่อให้ การ
สญัจรสะดวก 

ขนาดกว้างเฉลีย่   11 ม. 
ยาว 150 ม. ให้ได้พืน้ท่ีไม่
น้อยกวา่ 480 ตาราง
เมตร  

200,000 200,000 - 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก  ใน
การสญัจร   
ไป – มา 

ท าให้การสญัจร
สะดวกมากขึน้ 

กองชา่ง 
 

55 ก่อสร้างเขื่อน     
กนัตลิง่พงัริมคลอง
ชะอวดฝ่ังตะวนัออก
และฝ่ังตะวนัตก       
ด้านทิศเหนือของ
สะพานข้ามคลอง 
ชะอวดพร้อม
ปรับปรุงภมูิทศัน์ 

เพื่อป้องกนั
ตลิง่พงั 
ริมคลอง 
ชะอวด 

เช่ือมตอ่โครงขา่ยทาง
ระหวา่ง   ทต.ชะอวด 
และ อบต.ชะอวด 

- - 25,000,000 
 
 

25,000,000 
 
 

25,000,000 
 
 

ประชาชนมีความ
พงึพอใจ 

ลดปัญหาตลิง่พงั กองชา่ง 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  1  บริหารจดัการเกษตรและอตุสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจรและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 
ข.  ยทุธศาสตร์การพฒันาของ  อปท. ในเขตจงัหวดัที่  4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
     3.  ยทุธศาสตร์  ด้านจราจร  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
          3.2  แผนงาน   เคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั (KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

56 ก่อสร้างทอ่ระบาย
น า้คอนกรีตเสริม
เหลก็พร้อมทางเท้า   
ถนนรถไฟสาย 3 
 

ลดปัญหา    
น า้ทว่มขงั 

เช่ือมตอ่โครงขา่ยทาง
ระหวา่ง       ทต.ชะอวด 
และ อบต.ชะอวด 

3,909,900 3,909,900 - - - ประชาชน          
มีความพงึพอใจ 

ประชาชนได้รับ   
ความสะดวก 

กองชา่ง 

57 ก่อสร้างเขื่อน    
กนัตลิง่พงั 
ริมคลองชะอวด               
ฝ่ังตะวนัออกตัง้แต่
วดัศรีมาประสทิธ์ิ
ถึงสะพานโค้ง
รถไฟ พร้อม
ปรับปรุงภมูิทศัน์ 

เพื่อป้องกนั
ตลิง่พงั       
ริมคลอง      
ชะอวด 

เช่ือมตอ่โครงขา่ยทาง
ระหวา่ง  ทต.ชะอวด  
และ อบต.ชะอวด 

- - 30,000,000 
 
 

30,000,000 
 
 

30,000,000 
 
 

ประชาชน         
มีความพงึพอใจ 

ประชาชนได้รับ   
ความสะดวก 

กองชา่ง 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  1  บริหารจดัการเกษตรและอตุสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจรและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 
ข.  ยทุธศาสตร์การพฒันาของ  อปท. ในเขตจงัหวดัที่  4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
     3.  ยทุธศาสตร์  ด้านจราจร  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
          3.2  แผนงาน   เคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

58 ก่อสร้างโป๊ะ     
ข้ามคลองชะอวด 

เพื่อป้องกนั
อบุตัิเหต ุ

ขนาดกว้าง 2.00 ม. 
ยาว 31 ม. 

491,000 491,000 491,000 
 

491,000 
 

491,000 
 

ประชาชน         
 มีความพงึพอใจ 

ประชาชนชมุชน      
ฝ่ังตะวนัตกและ
ชมุชนตลาดสดสญัจร    
ไป-มา ได้รับความ
สะดวก 

กองชา่ง 
 

59 ปรับปรุงภมูิทศัน์ 
ริมเขื่อน  กนัตลิง่ 
ฝ่ังตะวนัตก         
และฝ่ังตะวนัออก 
 

เพื่อความ
สวยงาม       
เป็นระเบียบ 
และปลอดภยั 
 

บริเวณแนวเสา,ราว
ผนงักนัตลิง่ทัง้สองฝ่ัง 
 

- - 150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

มีสถานท่ีพกัผอ่น
หยอ่นใจที่สวยงาม       
เป็นระเบียบ และ
ปลอดภยั 

เป็นสถานท่ีพกัผอ่น
หยอ่นใจ 
 

กองชา่ง 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  พฒันาคน  ชมุชน  และสงัคมให้นา่อยู ่ เข้มแขง็  มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี 
     3.  ยทุธศาสตร์  ด้านจราจร  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
          3.2  แผนงาน   เคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั (KPI) 

ผลที่คาดวา่
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

60. วางทอ่ระบายน า้                  
ถนนหลงั 
ร.ร. บ้านชะอวด 
 

แก้ปัญหาการ
ระบายน า้ไมใ่ห้
ทว่มขงั  
 

วางทอ่ระบายน า้ 
          0.80 เมตร  

- 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

สามารถระบาย
น า้ได้สะดวก 

แก้ปัญหาน า้
ทว่มขงั 
 

กองชา่ง 
 

61. ปรับปรุงพืน้ท่ีจอดรถ
บริเวณข้างบ้านพกั
นายอ าเภอชะอวด 
และข้างส านกังาน
เทศบาลต าบล 
ชะอวด 
 
 

เพื่อใช้เป็น
สถานท่ีจอดรถ
บคุลากร และ 
ผู้ที่มาติดตอ่
ราชการ 
 

ปพูืน้ ค.ส.ล.  
 หนา 0.15 เมตร  
ให้ได้พืน้ท่ี       
 ไมน้่อยกวา่     
817 ตารางเมตร                

- 600,000 600,000 600,000 600,000 มีพืน้ท่ี จอดรถที่มี
ประสทิธิภาพ 

มีสถานท่ีจอด
รถบคุลากร
และผู้ที่มา
ติดตอ่ราชการ 

กองชา่ง 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  พฒันาคน  ชมุชน  และสงัคมให้นา่อยู ่ เข้มแขง็  มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี 
     3.  ยทุธศาสตร์  ด้านจราจร  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
          3.2  แผนงาน   เคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั (KPI) 

ผลที่คาดวา่
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

62 ปรับปรุง            
ลานออก
ก าลงักาย
กลางแจ้ง 
 

เพื่อให้
ประชาชน      
ใช้เป็นสถานท่ี
ออกก าลงักาย 
 

ปพูืน้ ค.ส.ล.   
หนา 0.10 เมตร          
ให้ได้พืน้ท่ี         
ไมน้่อยกวา่ 2,942 
ตารางเมตร   
 
    

- - 1,323,900 
 

1,323,900 
 

1,323,900 
 

ประชาชน    
มีสถานท่ี
ส าหรับออก
ก าลงักาย 

ประชาชนมี
สขุภาพกาย
และใจ   
ที่แข็งแรง 
 

กองชา่ง 
 

63 คา่ใช้จา่ยใน
การจดัการ
จราจร  
สญัญาณไฟ
จราจร 

เพื่อจดัซือ้ไฟ
กระพริบ 
พร้อมติดตัง้ 

จ านวน  2  ชดุ - - 60,000 60,000 - ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สญัจรไป – 
มา 

ป้องกนัและ
ลดปัญหาการ
เกิดอบุตัเิหต ุ

กองชา่ง 

รวม 63 โครงการ   23,697,900 33,097,900 174,956,900 183,956,900 233,896,900 - - - 
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แบบ ผ.02 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  1  บริการจดัการเกษตรและอตุสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจรเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขต 
     3. ยทุธศาสตร์ ด้านจราจร สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
          3.3 แผนงาน การพาณิชย์ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. 
 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง  
โรงฆา่สตัว์เทศบาล
ต าบลชะอวด 

เพื่อให้มีโรงฆา่สตัว์
ที่ได้มาตรฐาน 

จ านวน 1 แหง่     
ตามแบบแปลน  
 ทต.ชะอวด 

- 600,000 600,000 600,000 600,000 มีโรงฆา่
สตัว์ที่ได้
มาตรฐาน 
 1 แหง่ 

-ทต.ชะอวด 
มีโรงฆา่สตัว์ที่
ได้มาตรฐาน 
-เนือ้ที่ออกจาก
โรงฆา่สตัว์
สะอาดไมม่ีสิง่
ปนเปือ้น 

กอง
สาธารณสขุ 

2. คา่ใช้จา่ยในการ
บ ารุงรักษาหรือ
ซอ่มแซมทรัพย์สนิ 

เพื่อบ ารุงรักษาหรือ
ซอ่มแซมทรัพย์สนิ 
ที่อยูใ่นความ
รับผิดชอบ 

ครุภณัฑ์ที่ดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 บ ารุง
ซอ่มแซม
ทรัพย์สนิให้
อยูใ่นสภาพ
ดีพร้อมใช้
งาน 

ครุภณัฑ์และ
สิง่ก่อสร้างของ
เทศบาลอยูใ่น
สภาพดีพร้อม
ใช้งาน 

กอง
สาธารณสขุ 

 

รวม 2  โครงการ - - 20,000 620,000 620,000 620,000 620,000 - - - 
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แบบ ผ.๐2 

       
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

 เทศบาลต าบลชะอวด 
ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  1  บริหารจดัการเกษตรและอตุสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจรและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 
ข.  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขต   
     3.  ยทุธศาสตร์ ด้านจราจร สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 

3.4 แผนงานการศกึษา  

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปรับปรุงศนูย์ฝึกอาชีพ
เทศบาลต าบลชะอวด
และศนูย์ป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั
เทศบาลต าบลชะอวด
เป็นโรงเรียนเทศบาล
ต าบลชะอวด 

เพื่อเป็นสถานท่ีการ
จดัการเรียนการ
สอนของนกัเรียน
โรงเรียนเทศบาล
ต าบลชะอวด 

อาคารโรงเรียน
เทศบาลต าบล 
ชะอวด 
จ านวน 1 หลงั 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เด็กในเขต
เทศบาล
ต าบล 
ชะอวดมี
โรงเรียนที่ได้
มาตรฐาน 

เด็กมีสถานท่ี
เรียนและ
ช่วยเหลอื
ผู้ ด้อยโอกาส
ทางการศกึษา 

กอง
การศกึษา 

2 
 
 
 

ก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์แอสฟัลท์
ติกคอนกรีตผสม
ยางพารา 

เพื่อใช้เป็นลาน
อเนกประสงค์
เทศบาลต าบล 
ชะอวด 

ก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์
โรงเรียน ทต.ชะอวด  
บริเวณถนน 
รถไฟสาย 3 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 นกัเรียน 
ร้อยละ 80  
ได้ออกก าลงักาย 

โรงเรียน 
ทต.ชะอวด 
มีสถานท่ีใน
การจดั
กิจกรรม 

กอง
การศกึษา 

รวม 2   โครงการ - - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 - - - 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  1  บริหารจดัการเกษตรและอตุสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจรและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 
ข.  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขต 
     3.   ยทุธศาสตร์  ด้านจราจร  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
          3.5  แผนงาน   งบกลาง 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. คา่ใช้จา่ยในการ 
จดัการจราจร 

เพื่อให้มี
สญัญาณ 
ไฟจราจร 
เคร่ืองหมาย
จราจร 
 
 
 

พืน้ท่ีในเขตเทศบาล
ต าบลชะอวด 

55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวก  ในการสญัจร  
ไป – มา 

ลดปัญหาการเกิด
อบุตัิเหต ุ

กองชา่ง 
 

รวม 1  โครงการ - - 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 - - - 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่ 2  พฒันาการทอ่งเที่ยวบนพืน้ฐานธรรมะ  ธรรมชาติและศิลปวฒันธรรม 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัที่  2  การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ  สิง่แวดล้อมและพลงังาน 
     4. ยทุธศาสตร์ด้านสิง่แวดล้อมและการทอ่งเที่ยว 
        4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จดัท าตลาดน า้ 
คลองชะอวด 
พร้อมปรับปรุง 
ภมูิทศัน์ 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อเปิดเป็นตลาด
น า้ส าหรับการ 
ค้าขาย 
-เพื่อเป็นสถานท่ี
ทอ่งเที่ยว 
-เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจ 
 
 
 
 

-ออกแบบจดัท าตลาด
น า้พร้อมปรับปรุง 
ภมูิทศัน์โดยรอบ 
-บริหารจดัการตลาดน า้ 
-ก่อสร้างสิง่อ านวย 
ความสะดวก 
สาธารณปูโภค 
สาธารณปูการ ตา่ง ๆ 
 

- - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชน 
ในเขตเทศบาล 
มีรายได้เพิ่มขึน้ 
 

-ท าให้เศรษฐกิจ
ดีขึน้ 
-เกิดเงิน
หมนุเวยีน 
ในเขตเทศบาล 
-ประชาชนมี
สถานท่ี
ทอ่งเที่ยวและ
พกัผอ่น 
หยอ่นใจ 

ส านกัปลดัฯ 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่ 2  พฒันาการทอ่งเที่ยวบนพืน้ฐานธรรมะ  ธรรมชาติและศิลปวฒันธรรม 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัที่  2  การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ  สิง่แวดล้อมและพลงังาน 
     4. ยทุธศาสตร์ด้านสิง่แวดล้อมและการทอ่งเที่ยว 
        4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 สง่เสริมการ
ทอ่งเที่ยว 

เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจในเขต 
ทต.ชะอวด 

ก่อสร้างสิง่อ านวย
ความสะดวก 
สาธารณปูโภค 
สาธารณปูการตา่ง ๆ  

- - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 70ของ
ประชาชนมี
รายได้เพิม่ขึน้ 

-ท าให้เศรษฐกิจ
ดีขึน้ 
-เกิดเงินทนุ
หมนุเวยีนใน
เขตเทศบาล 
-มีสถานท่ี
ทอ่งเที่ยว 
และพกัผอ่น
หยอ่นใจ 

ส านกัปลดัฯ 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่ 2  พฒันาการทอ่งเที่ยวบนพืน้ฐานธรรมะ  ธรรมชาติและศิลปวฒันธรรม 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัที่  2  การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ  สิง่แวดล้อมและพลงังาน 
     4. ยทุธศาสตร์ด้านสิง่แวดล้อมและการทอ่งเที่ยว 
        4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วตัถปุระสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

 
ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

 
หนว่ยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ปรับปรุงภมูิทศัน์
ในเขต  
ทต.ชะอวด 

เพื่อให้
สภาพแวดล้อมใน
เขตเทศบาลนา่อยู่
และสวยงาม 

ปรับปรุงภมูิทศัน์ในเขต
เทศบาลครบวงจร 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 พืน้ท่ีเทศบาลมี
สิง่แวดล้อมทีด่ี 

ท าให้ในเขต 
เทศบาลม ี
ความสวยงาม 

ส านกัปลดัฯ 
 

 
 
 

4 จดัตัง้ศนูย์ข้อมลู
ส าหรับ
นกัทอ่งเที่ยว 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แก่
นกัทอ่งเที่ยว 

จดัเตรียมเอกสารสิง่
อ านวยความสะดวก
ตา่งๆ  

- - 500,000 100,000 100,000 นกัทอ่งเที่ยวมี
ความพงึพอใจ
ในการบริการ 

นกัทอ่งเที่ยว
ได้รับความ
สะดวก 

ส านกัปลดัฯ 

รวม 4   โครงการ - - - - 11,500,000 11,100,000 11,100,000 - - - 
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                       แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  5  การพฒันาสงัคม การเรียนรู้และภมูิปัญญาเพื่อการอยูด่ีมีสขุ 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  2  การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ สิง่แวดล้อมและพลงังาน 
    4. ยทุธศาสตร์ ด้านสิง่แวดล้อมและการทอ่งเที่ยว 
        4.2 แผนงาน เคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. 
 

รณรงค์รักษ์
สิง่แวดล้อมใน
ชมุชน 

เพื่อสร้างจิตส านกึ
ในการอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอม 

จดักิจกรรมรณรงค์ 
“รักษ์สิง่แวดล้อม
ให้กบัชมุชนในเขต
เทศบาล” 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ชมุชนในเขต
เทศบาล 
ได้จดักิจกรรม
ด้านสิง่แวดล้อม  
2 ครัง้/ปี 

ประชาชนมี
จิตส านกึทีด่ ี
ตอ่สิง่แวดล้อม 

กอง
สาธารณสขุ 

2. ก่อสร้างบอ่บ าบดั
น า้เสยีรวม  
(งบองค์การ
จดัการน า้เสยี) 

เพื่อก าจดัน า้
เสยีก่อนปลอ่ย 
ลงที่สาธารณะ 

สร้างบอ่บ าบดัน า้เสยี
รวมในเขตเทศบาล 

- 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีแหลง่บ าบดัน า้
เสยี 1 แหง่ 

น า้ในคลอง 
ชะอวดมีการ
ปนเปือ้นน้อยลง 

กอง
สาธารณสขุ 

3. รักษ์คลองชะอวด เพื่อรักษาคณุภาพ
น า้ในคลองชะอวด 

-ก าจดัผกัตบชวา 
วชัพืช ในคลอง 
ชะอวด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 คลองชะอวด
ได้รับการดแูล
อยา่งตอ่เนื่อง 

รักษ์คลอง 
ชะอวด 
ให้สะอาด  
ลดมลพิษ 

กอง
สาธารณสขุ 
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                        แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  5  การพฒันาสงัคม การเรียนรู้และภมูิปัญญาเพื่อการอยูด่ีมีสขุ 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  2  การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ สิง่แวดล้อมและพลงังาน 
    4. ยทุธศาสตร์ ด้านสิง่แวดล้อมและการทอ่งเที่ยว 
        4.2 แผนงาน เคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4. เพิ่มผลผลติสตัว์น า้
ในเขตรักษาพนัธ์สตัว์
น า้คลองชะอวด 

เพื่อเพิ่มทรัพยากร
สตัว์น า้ ผลผลติ
สตัว์น า้ในเขตรักษา
สตัว์น า้ในคลอง 
ชะอวด 

-ปลอ่ยสตัว์น า้ใน
คลองชะอวดในวนั
ส าคญัปีละ 1-2ครัง้ 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 คลองชะอวด 
ได้มีการเพิ่ม
ทรัพยากร 
สตัว์น า้ 

ท าให้เกิด
สมดลุทาง
ธรรมชาต ิ

กอง
สาธารณสขุ 

5. 
 

ปรับปรุงที่ทิง้ขยะ เพื่อให้การก าจดั
ขยะมลูฝอยมี
ประสทิธิภาพถกู
หลกัสขุาภิบาล 

ปรับปรุงสถานท่ีและ
ระบบฝังกลบ 
ขยะมลูฝอย 
ปรับปรุงทางเดินรถ 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 พืน้ท่ีทิง้ขยะ
ได้รับการ
ปรับปรุงและมี
ประสทิธิภาพใน
การจดัระบบ 

ลดปัญหา
การเกิด
มลพิษที่เกิด
จากขยะ 
มลูฝอย 

กอง
สาธารณสขุ 
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                         แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  5  การพฒันาสงัคม การเรียนรู้และภมูิปัญญาเพื่อการอยูด่ีมีสขุ 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  2  การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ สิง่แวดล้อมและพลงังาน 
    4. ยทุธศาสตร์ ด้านสิง่แวดล้อมและการทอ่งเที่ยว 
        4.2 แผนงาน เคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6. ถนนปลอดถงัขยะ เพื่อให้เกิดความ
สะอาดและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ถนทกุสาย ในเขต  
ทต.ชะอวด 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ถนนในเขต
เทศบาลมี
ความสะอาด
สวยงาม 

ท าให้เขต
เทศบาลมี
ความสะอาด
และเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

กอง
สาธารณสขุ 

7. ก่อสร้างโรงคดัแยก
ขยะแบบสายสะพาน
ล าเลยีง 

เพื่อให้การคดัแยก
ขยะมีประสทิธิภาพ
ยิ่งขึน้ 

ก่อสร้างโรงคดัแยก
ขยะตามแบบแปลน 
ทต.ชะอวด 

- 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีการจดัการ
ขยะอยา่งเป็น
ระบบ 

การคดัแยก
ขยะมี
ประสทิธิภาพ
ยิ่งขึน้ 

กอง
สาธารณสขุ 
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                         แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  5  การพฒันาสงัคม การเรียนรู้และภมูิปัญญาเพื่อการอยูด่ีมีสขุ 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  2  การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ สิง่แวดล้อมและพลงังาน 
    4. ยทุธศาสตร์ ด้านสิง่แวดล้อมและการทอ่งเที่ยว 
        4.2 แผนงาน เคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8. 
 

จ้างเหมาขดุลอก
ทอ่ระบายน า้ 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การอดุตนัของทอ่ 
ระบายน า้ 

จ้างเหมาเอกชน 
ขดุลอกทอ่ระบายน า้
ในเขตเทศบาล 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ระบบระบาย
น าในเขต
เทศบาลมี
ปัญหาอดุตนั 

-ลดปัญหาน า้
ทว่มขงั 
-ครูะบายน า้
ไมอ่ดุตนั 

กอง
สาธารณสขุ 

9. โครงการ 
ธนาคารขยะ 

เพื่อน าขยะ 
เหลอืใช้กลบัมาใช้
ใหม ่

จดัตัง้ธนาคารขยะ
พร้อมอาคารคดัแยก  
1 แหง่ 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 มีการคดัแยก
ขยะอยา่งเป็น
ระบบ 

ลดปัญหา
ขยะมลูฝอย
ล้นพืน้ท่ีทิง้
ขยะ 

กอง
สาธารณสขุ 

10. รณรงค์การคดัแยก
ขยะและการทิง้
ขยะลงถงั 

เพื่อให้เกิดความ
สะอาดและความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ประชาชนทกุครัวเรือน
ในเขตเทศบาล 
ต าบลชะอวด 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ปริมาณขยะ
ลดลง 

ประชาชน
ตระหนกัและ
เห็นความ 
ส าคญัในการ
คดัแยกขยะ 

กอง
สาธารณสขุ 
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                         แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  5  การพฒันาสงัคม การเรียนรู้และภมูิปัญญาเพื่อการอยูด่ีมีสขุ 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  2  การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ สิง่แวดล้อมและพลงังาน 
    4. ยทุธศาสตร์ ด้านสิง่แวดล้อมและการทอ่งเที่ยว 
        4.2 แผนงาน เคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11. เพิ่มประสทิธิภาพ
การรักษาความ
สะอาดและความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยของ
บ้านเมือง 

เพื่อให้พืน้ท่ี
เทศบาลมคีวาม
สะอาดและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

จ้างเหมาเก็บกวาด
เก็บขนขยะภายในเขต
เทศบาล 

_ 200,000 200,000 200,000 200,000 การรักษา
ความสะอาด
มี
ประสทิธิภาพ 

เขตเทศบาลมี
ความสะอาด
และเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

กอง
สาธารณสขุ 
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                   แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  5  การพฒันาสงัคม การเรียนรู้และภมูิปัญญาเพื่อการอยูด่ีมีสขุ 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  2  การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ สิง่แวดล้อมและพลงังาน 
    4. ยทุธศาสตร์ ด้านสิง่แวดล้อมและการทอ่งเที่ยว 
        4.2 แผนงาน เคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12. 
 

ก่อสร้างรัว้ล้อม
สถานท่ีทิง้ขยะ 

-เพื่อป้องกนั 
ขยะปลวิ 
-เพื่อควบคมุมลพิษ 

ก่อสร้างรัว้ล้อม
สถานท่ีทิง้ขยะ 

- 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ลดปัญหาการ
ร้องเรียน เร่ือง
มลภาวะ 

ลดปัญหาการ
เกิดมลพษิ
จากสถานท่ีทิง้
ขยะมลูฝอย 

กอง
สาธารณสขุ 

13. ก่อสร้างสถานท่ี
ก าจดัสิง่ปฏิกลู 

เพื่อให้มกีารจดัการ
สิง่ปฏิกลู 
อยา่งถกูลกัษณะ 

สถานท่ีด าเนินการ  
1 แหง่ 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการจดัการ
สิง่ปฏิกลู
อยา่งมีระบบ 

ลดปัญหา
ความ
เดือดร้อน
ร าคาญจาก
การทิง้ปฏิกลู 

กอง
สาธารณสขุ 
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                   แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  5  การพฒันาสงัคม การเรียนรู้และภมูิปัญญาเพื่อการอยูด่ีมีสขุ 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  2  การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ สิง่แวดล้อมและพลงังาน 
    4. ยทุธศาสตร์ ด้านสิง่แวดล้อมและการทอ่งเที่ยว 
        4.2 แผนงาน เคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14. จดัสร้างเตาเผาขยะ
ขนาดเลก็ 

เพื่อให้การก าจดั
ขยะถกูสขุลกัษณะมี่
มลพิษ 

ก่อสร้างเตาเผาขยะ 
จ านวน 1 เตา 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีการจดัการ
ขยะอยา่งเป็น
ระบบ 

-มีการก าจดั
ขยะที่ถกูต้อง 
-ลดปัญหา
มลพิษ 
 

กอง
สาธารณสขุ 

15. บริหารจดัการขยะ
มลูฝอยในชมุชน 

เพื่อบริการจดัการ
ขยะมลูฝอยใน
ชมุชนให้เกิด
ประสทิธิภาพ 

-จดัซือ้ถงัขยะ/วสัดุ
ตา่งๆ 
-จดักิจกรรมสร้าง
จิตส านกึแก่องค์กร
และชมุชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีระบบการ
จดัการขยะใน
ชมุชน 

-การจดัการ
ขยะมลูฝอยมี
ประสทิธิภาพ 
-สิง่แวดล้อม 
ดีขึน้ 
 

กอง
สาธารณสขุ 
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                        แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  5  การพฒันาสงัคม การเรียนรู้และภมูิปัญญาเพื่อการอยูด่ีมีสขุ 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  2  การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ สิง่แวดล้อมและพลงังาน 
    4. ยทุธศาสตร์ ด้านสิง่แวดล้อมและการทอ่งเที่ยว 
        4.2 แผนงาน เคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16. 
 

จ้างเหมากวาดขยะ
ถนนสาธารณะ 
และทางเท้า 

เพื่อให้ในเขต
เทศบาลมคีวาม
สะอาดมากยิง่ขึน้ 

จ านวน 3 คน 234,000 324,000 324,000 324,000 324,000 ถนน
สาธารณะ
และทางเท้า
เกิดความ
สะอาด
เรียบร้อย 

เขตเทศบาล 
ชะอวดมีความ 
สะอาดมาก
ยิ่งขึน้ 

กอง
สาธารณสขุ 

รวม 16 โครงการ - - 274,000 7,684,000 7,684,000 7,684,000 7,684,000 - - - 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  พฒันาคน ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัที่  3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต   
     5. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหาร 
         5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จดัเวทีประชาคม 
เพื่อการจดัท า
แผนพฒันาท้องถ่ิน   
แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถ่ิน  
และแผนชมุชน ฯลฯ 
 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
เข้ามามีสว่นร่วม 
ในการพฒันา
ชมุชนของตนเอง 
 

จ านวน  7  ชมุชน  
 

30,000 30,000 - - - ประชาชนมีสว่น
ร่วมในการ
พฒันาชมุชน
ของตนเอง 
มากขึน้ 
 

ประชาชนมีสว่น
ร่วมในการ
พฒันาท้องถ่ิน 
 

ส านกัปลดัฯ 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่ 4  พฒันาคน ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัที่  3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต 
      5. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหาร 
          5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 จดัประชมุประชาคมเพื่อ
สง่เสริมสนบัสนนุการ
จดัท าแผนชมุชนและ
กิจกรรมสนบัสนนุการจดั
ประชมุประชาคมแผน
ชมุชนการพฒันาผู้น า
ชมุชน สร้างเครือขา่ย
องค์กรชมุชนและ
สนบัสนนุการขบัเคลือ่น
แผนชมุชนแบบบรูณา
การเพื่อน าข้อมลูมา
จดัท าแผนพฒันาท้องถ่ิน 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
เข้ามามีสว่นร่วมใน
การพฒันาชมุชน
ของตนเอง 
 

ตามสดัสว่น
ประชาคมท้องถ่ิน
ระดบัชมุชน, 
ระดบัต าบล  
หรือประชาชนในเขต 
ทต.ชะอวด 
 

- - 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมี
สว่นร่วมใน
การพฒันา
ชมุชนของ
ตนเองมากขึน้ 
 

ประชาชนมี
สว่นร่วมใน
การพฒันา
ท้องถ่ิน 

ส านกัปลดัฯ 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่ 4  พฒันาคน ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัที่  3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต 
      5. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหาร 
           5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 เทศบาลพบประชาชน 
 

เพื่อให้บริการด้าน 
ตา่ง ๆ แก่ประชาชน 
ในเขต ทต.ชะอวด 

ด าเนินการใน
เขต ทต.ชะอวด 
 

30,000 
 

30,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ประชาชนได้รับ 
การบริการด้าน
ตา่งๆ สะดวก
ยิ่งขึน้ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การบริการ 
ด้านตา่ง ๆ 

ส านกัปลดัฯ 
 

4 จ้างท าป้ายประชาสมัพนัธ์ 
อิเลก็ทรอนิกส์พร้อมติดตัง้ 
 

เพื่อใช้ประชาสมัพนัธ์ 
การจดักิจกรรม 
ตา่ง ๆของเทศบาล 
 

จ านวน 1 ป้าย 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1,500,000 
 

ป้าย
ประชาสมัพนัธ์ 
อิเลก็ทรอนิกส์ 
จ านวน 1 ป้าย 
 

ประชาชนในเขต
และนอกเทศบาล 
สามารถรับรู้
ข้อมลูขา่วสารได้
ทนัทว่งท ี

ส านกัปลดัฯ 
 

5 พฒันาศกัยภาพและศกึษา
ดงูาน ของคณะผู้บริหาร 
พนกังานเทศบาล  
ลกูจ้างประจ า   
และพนกังานจ้าง 

เพื่อพฒันาศกัยภาพ
ของคณะผู้บริหาร
พนกังานเทศบาล  
ลกูจ้างประจ า   
และพนกังานจ้าง 

คณะผู้บริหาร  
พนกังาน
เทศบาล  
ลกูจ้างประจ า  
พนกังานจ้าง 

100,000 
 

100,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

คณะผู้บริหาร
และพนกังานได้
น าความรู้มา
พฒันาในชมุชน 
 

เกิดการพฒันา 
ในการบริหารงาน 
ด้านกิจการสภา 
 

ส านกัปลดัฯ 
 

156 



 

 
แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  พฒันาคน ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัที่  3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต 
     5. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหาร 
          5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 พฒันาศกัยภาพ
และศกึษาดงูาน
คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล 
พนกังานเทศบาล 
ลกูจ้างประจ า  
พนกังานจ้าง 

เพื่อพฒันา
ศกัยภาพของคณะ
ผู้บริหารและ
สมาชิกสภา
เทศบาล 
 

คณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนกังานเทศบาล  
ลกูจ้างประจ า  
พนกังานจ้าง 
 

300,000 
 

300,000 
 

350,000 
 

350,000 
 

350,000 
 

คณะผู้บริหาร
และสมาชิก
สภาเทศบาลได้
น าความรู้มา
พฒันาในชมุชน 
 

เกิดการพฒันา 
ในการ
บริหารงาน 
ด้านกิจการสภา 
 

ส านกัปลดัฯ 
 

7 คา่ใช้จา่ยส าหรับ
การเลอืกตัง้ 

เพื่อเป็นคา่ใช้จา่ย 
ในการเลอืกตัง้
ตามทีก่ฎหมาย
ก าหนด 

จดัการเลอืกตัง้ในเขต
เทศบาล 

500,000 
 

500,000 
 

700,000 
 

- 
 

- 
 

ประชาสมัพนัธ์
รณรงค์การ
เลอืกตัง้ 
 

การเลอืกตัง้ 
มีความพร้อม 
และเกิด
ประสทิธิภาพ 

ส านกัปลดัฯ 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่ 4  พฒันาคน ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี 
     5. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหาร 
         5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 ปรับปรุงอาคาร
เพื่อจดัตัง้เป็น
ส านกังาน
ทะเบียนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบล 
ชะอวดจากส านกั
ทะเบียนอ าเภอ 

เพื่อเพิ่มศกัยภาพ 
ในการปฏิบตังิาน 
 

จดัตัง้อาคารส านกังาน 
ทะเบียนท้องถ่ิน
เทศบาล 
แยกจากส านกัทะเบียน
อ าเภอ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

5,000,000 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการติดตอ่
งานทะเบยีนฯ 
 

สถานท่ี
ปฏิบตัิงาน 
มีความพร้อม 
 

ส านกัปลดัฯ 
 

9 ติดตัง้ระบบ
คอมพิวเตอร์ 
และระบบสือ่สาร
ข้อมลู 
 

เพื่อให้บริการ
ประชาชน 
 

ส านกัทะเบียนท้องถ่ิน 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

5,000,000 
 

ประให้บริการ
ประชาชนด้าน
งานทะเบยีน
ราษฎรและบตัร
ประจ าตวั 
 

ประชาชนชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
มากขึน้ 

ส านกัปลดัฯ 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่ 4  พฒันาคน ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี 
     5. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหาร 
         5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 ปรับปรุงอาคาร
ตา่ง ๆ ที่อยูใ่น
ความรับผิดชอบ 
 

เพื่อให้อยูใ่นสภาพ
ดีไมช่ ารุดทรุดโทรม 
 

อาคารท่ีได้รับมอบ 
จากสว่นราชการอื่น ๆ  
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

ปรับปรุงอาคาร 
ให้อยูส่ภาพ 
ดีขึน้ 
 

อาคาร 
ที่อยูใ่นความ
รับผิดชอบอยู่
ในสภาพด ี
 

ส านกัปลดัฯ 
 

11 ด าเนินการ 
ตามแผนสทิธิ
มนษุยชน
แหง่ชาต ิ
 

เพื่อคุ้มครองสทิธิ
ของบคุคลตามแผน
สทิธิมนษุยชน
แหง่ชาต ิ
 

ด าเนินการตาม
นโยบายที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

อตัราการเกิด 
อาชญากรรม
ลดลง 
 

เพื่อป้องกนัการ
ละเมิดสทิธิ 
ด้านตา่ง ๆ  
 

ส านกัปลดัฯ 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  พฒันาคน ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี 
     5. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหาร 
          5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 ด าเนินการตาม
นโยบายรัฐบาล 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
สงัคมด้านตา่งๆ 

นโยบายตา่งๆ  
ตามที่ได้รับมอบหมาย 
ให้ด าเนินการ 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปัญหาสงัคม
ลดลง 

ท าให้การ
พฒันาด าเนิน
ไปด้วยความ
เรียบร้อย 
 
 

ส านกัปลดัฯ 

13 ปรับปรุงอาคาร
ส านกังาน 
 

เพื่อเพิ่มพืน้ท่ี 
ใช้สอยและ
ประโยชน์การ 
ใช้งาน 
 

อาคารส านกังาน
เทศบาล 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

อาคาร
ส านกังาน 
มีความเป็น
ระเบียบ 
 

อาคาร
ส านกังาน 
เป็นสดัสว่น
สวยงามสะดวก
ในการให้บริการ 
 

ส านกัปลดัฯ 
 

 

160 
 



 

 
แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่ 4  พฒันาคน ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี 
     5. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหาร 
        5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 อบรม
ภาษาองักฤษ
รองรับการเข้าสู่
การเป็นระชาคม
อาเซยีน 

เพื่อให้พนกังาน
สามารถสือ่สาร 
ด้วยภาษาองักฤษ 
 

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนกังาน 
ลกูจ้างประจ า 
พนกังานจ้าง 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

การใช้ภาษา 
ดีขึน้ 
 

ท าให้มคีวาม
มัน่ใจในการ
สือ่สารกบั
ชาวตา่งชาต ิ
 

ส านกัปลดัฯ 
 

15 คา่ใช้จา่ยในการ
ส ารวจและ
จดัเก็บข้อมลู
พืน้ฐานของ อปท. 
 

เพื่อจดัเก็บข้อมลู
พืน้ฐานประกอบ 
การจดัท า
แผนพฒันาท้องถ่ิน 
 

คา่วสัดอุปุกรณ์ 
คา่ตอบแทน คา่ใช้จา่ย 
อื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ได้ข้อมลู
พืน้ฐาน 
ที่เป็นจริง 
 

สามารถแก้ไข
ปัญหาให้
ประชาชนได้
ตรงจดุ 
 

ส านกัปลดัฯ 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่ 4  พฒันาคน ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี 
     5. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหาร 
         5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 คา่ใช้จา่ยในการ
บ ารุงรักษาหรือ
ซอ่มแซม
ทรัพย์สนิ 
 

เพื่อบ ารุงรักษาหรือ
ซอ่มแซมทรัพย์สนิท่ี
อยูใ่นความ
รับผิดชอบของ 
แตล่ะสว่นราชการ 
 

ครุภณัฑ์  ที่ดิน  
และสิง่ก่อสร้าง 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

บ ารุงซอ่มแซม
ทรัพย์สนิให้อยู ่
ในสภาพด ี
พร้อมใช้งาน 
 

เพื่อให้ครุภณัฑ์ 
และสิง่ก่อสร้าง
ของเทศบาล 
อยูใ่นสภาพด ี
พร้อมใช้งาน 
 

ส านกัปลดัฯ 
 

17 คา่ใช้จา่ยในการ
รับรองและเลีย้ง
รับรองของ
เทศบาล 
 

เพื่อจ่ายเป็นคา่
รับรองและคา่เลีย้ง
รับรอง 
 

-คา่รับรองในการ
ต้อนรับบคุคลหรือคณะ
บคุคล 
-คา่เลีย้งรับรอง 
ในการประชมุสภา
ท้องถ่ิน 

110,000 
 

110,000 
 

110,000 
 

110,000 
 

110,000 
 

ผู้มาเยือนได้รับ
ความพงึพอใจ 
 

การเลีย้งรับรอง
เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
 
 

ส านกัปลดัฯ 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  พฒันาคน ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี 
     5. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหาร 
         5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 ประชมุองค์กร
ปกครองสว่น
ท้องถ่ินและ
หวัหน้าสว่น
ราชการอ าเภอ 
ชะอวด 
 
 
 
 
 

-เพื่อเป็นการพบปะ
หารือการปฏิบตัิ
ราชการ 
-เพื่อมอบนโยบาย
การปฏิบตัิราชการ 
-เพื่อสรุปผลการ
ปฏิบตัิราชการ 
-เพื่อแก้ไขปัญหา
ข้อขดัข้องในการ
ปฏิบตัิราชการ 

หวัหน้าสว่นระดบั
อ าเภอ ผู้บริหารท้องถ่ิน 
ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 การปฏิบตัิ
ราชการมี
ผลสมัฤทธ์ิท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ท าให้การปฏิบตัิ
ราชการราบร่ืน 
-การแก้ไขปัญหา
ประชาชนเป็นได้
ด้วยความรวดเร็ว 
-มีความรัก
สามคัคชี่วยเหลอื
กนัในการปฏิบตัิ
ราชการ 

ส านกัปลดัฯ 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  พฒันาคน ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี 
     5. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหาร 
         5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 การ
ประชาสมัพนัธ์
กิจกรรมและผล
การด าเนินงาน 
ของเทศบาล 
 

เพื่อประชาสมัพนัธ์
ขา่วสารและ
กิจกรรมของ
เทศบาล 
 

- ประชาสมัพนัธ์
โครงการและการ
ด าเนินงาน 
ของเทศบาลผา่นสถานี
วิทยกุระจายเสยีง 
- จดัท าวารสาร  
หนงัสอืพิมพ์ แผน่พบั
เทศบาลสมัพนัธ์ ปฏิทิน 
วีดีทศัน์ ฯลฯ 
 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

ประชาชนได้
รับรู้ข้อมลู
ขา่วสาร 
และกิจกรรม 
ของเทศบาล 
 

ให้ประชาชน
รับทราบข้อมลู
ขา่วสาร 
และกิจกรรม 
ของเทศบาล 
 

ส านกัปลดัฯ 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  พฒันาคน ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี 
     5. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหาร 
         5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 ซอ่มแซมปรับปรุง
ระบบเสยีงตาม
สายทัง้ระบบ 
 

ให้บริการประชาชน  
และประชาสมัพนัธ์
ขา่วสารของ  
ทต.ชะอวด 
 

ในเขตเทศบาล 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

เพิ่ม
ประสทิธิภาพ 
ในการรับรู้
ขา่วสาร 
 

ประชาชนใน
เขต ทต.ชะอวด
รับรู้ขา่วสารได้
ทัว่ถึง 
 

ส านกัปลดัฯ 
 

21 จดัตัง้สถานวีิทยุ
ชมุชนเทศบาล 

เพื่อประชาสมัพนัธ์
ผลการปฏิบตัิงาน
ของเทศบาล 

1 ช่องความถ่ี - - - - 300,000 ตัง้สถานวีิทยุ
ชมุชนเทศบาล  
1 ช่องความถ่ี 

ประชาชนได้
รับทราบข้อมลู
ขา่วสาร 
 

ส านกัปลดัฯ 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  พฒันาคน ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี 
     5. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหาร 
         5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 จดักิจกรรม 
วนัเทศบาล 
 

เพื่อเป็นการระลกึ 
ถึงประวตัิความ
เป็นมาและการ 
ยกฐานะเทศบาล 
 

ปีละ  1  ครัง้ 
 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

เพื่อให้ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาลและ
พนกังานได้
ระลกึถึงประวตั ิ
ความเป็นมา
และการยก
ฐานะเทศบาล 

ผู้บริหาร  
สมาชิกสภา
เทศบาลและ
พนกังานทกุคน 
ได้ร่วมพบปะ
สงัสรรค์ 
 

ส านกัปลดัฯ 
 

23 คา่ตอบแทน 
คณะกรรมการ
พฒันาท้องถ่ิน 
 

เพื่อเป็น
คา่ตอบแทน 
คณะกรรมการ 
ชดุตา่ง ๆ 
 

-คณะกรรมการ
สนบัสนนุ ฯ 
-คณะกรรมการ 
พฒันาฯ 
-คณะกรรมการ 
ติดตามฯ 

- 
 

- 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

การปฏิบตัิงาน 
มีประสทิธิภาพ 
 

กรรมการม ี
ขวญัก าลงัใจ 
ที่ดีขึน้ 
 

ส านกัปลดัฯ 
 

 

166 



 

 
 

แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  พฒันาคน ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี 
     5. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหาร 
         5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 บริหารงาน 
ตามหลกั 
ธรรมาภิบาล 
 

เพื่อให้การ
ปฏิบตัิงานเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
 

พนกังานเทศบาล 
ลกูจ้างประจ า 
และพนกังานจ้าง 
 

- 
 

- 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

การปฏิบตัิงาน 
มีประสทิธิภาพ 
 

ประชาชนได้รับ 
การบริการท่ีด ี
ตรงความ
ต้องการ 

ส านกัปลดัฯ 
 

25 พฒันาคณุธรรม 
จริยธรรม 
 

เพื่อสง่เสริม
คณุธรรม 
จริยธรรม 
 

พนกังานเทศบาล 
ลกูจ้างประจ า 
และพนกังานจ้าง 
 

- 
 

- 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

การปฏิบตัิงาน 
มีประสทิธิภาพ 
 

ประชาชนได้รับ 
การบริการท่ีด ี
ตรงความ
ต้องการ 
 

ส านกัปลดัฯ 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  พฒันาคน ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี 
     5. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหาร 
         5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 สง่เสริมคณุธรรม 
และจริยธรรม 
ในการป้องกนั
การทจุริต 
 

เพื่อให้การ
ปฏิบตัิงานเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

พนกังานเทศบาล 
ลกูจ้างประจ า 
และพนกังานจ้าง 
 

- 
 

- 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

การปฏิบตัิงาน 
มีประสทิธิภาพ 

ประชาชนได้รับ 
การบริการท่ีด ี
ตรงความ
ต้องการ 

ส านกัปลดัฯ 
 

27 ฝึกอบรมคณุธรรม
จริยธรรมแก่
ผู้บริหารสมาชิก
สภาเทศบาล  
ลกูจ้างประจ า 
และพนกังานจ้าง 

เพื่อปลกูฝัง
จิตส านกึตอ่การ
ด้านการทจุริต 
สร้างจิตส านกึ 
และความส านกึ 
ในการปฏิบตัิ
ราชการ 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนกังาน
เทศบาล ลกูจ้างประจ า 
และพนกังานจ้าง 
 

- 
 

- 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

การปฏิบตัิงาน 
มีประสทิธิภาพ 
 

ประชาชน 
มีความพงึพอใจ 
ในการ
ปฏิบตัิงาน 

ส านกัปลดัฯ 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  พฒันาคน ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี 
      5. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหาร 
          5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 สร้างภมูิคุ้มกนั 
ทางสงัคมให้เดก็ 
และเยาวชน 
 

ปลกูฝังเยาวชนให้ 
มีคณุธรรม 
จริยธรรม 
ไมย่อมรับการทจุริต 
คอรัปชัน่ 
 
 

เด็กและเยาวชน 
ในเขตเทศบาล   
300  คน 

- - 20,000 20,000 20,000 เยาวชน 
ประชาชนใน
เขตเทศบาล 
และบริเวณ
ใกล้เคยีง 

เด็กและเยาวชน 
เกิดความ
ตระหนกัรู้
สามารถ
แยกแยะถกูผิด 
ดีชัว่และน า
ความรู้มา 
ปรับใช้กบั
ตนเองได้ 
 
 

ส านกัปลดัฯ 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  พฒันาคน ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี 
     5. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหาร 
          5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 เผยแพร่ข้อมลู 
ขา่วสารการจดัซือ้ 
จดัจ้าง  
 

- เพื่อให้ประชาชน
รับทราบข้อมลู
ขา่วสาร 
- เสริมสร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบตัิงาน 

เผยแพร่ข้อมลูขา่วสาร 
การจดัซือ้ จดัจ้าง 
ทกุโครงการ 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

เผยแพร่ข้อมลู
ขา่วสาร 
ได้ไมน้่อยกวา่  
3  ช่องทาง 
 

-ประชาชน
เข้าถงึข้อมลู 
ขา่วสาร 
-การจดัพสัดุ
เป็นไปอยา่ง
โปร่งใส 

ส านกัปลดัฯ 
 

30 จ้างหนว่ยงาน
ส ารวจความ 
พงึพอใจของ
ผู้ รับบริการ 
 

สร้างจิตส านกึแก่
บคุลากร 
ผู้ให้บริการ 
ปฏิบตัิหน้าที่ 
โดยยดึประโยชน์ 
ของประชาชน 

จ้างสถาบนัการศกึษา 
ระดบัอดุมศกึษา 
ท าการส ารวจ 
ความพงึพอใจ 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ผลผลติผลการ
ส ารวจความ 
พงึพอใจ 
ของประชาชน 
ตอ่การ
ด าเนินงาน 

ประชาชน 
มีความพงึพอใจ 
ไมต่ ่ากวา่ร้อย
ละ 80 
 

ส านกัปลดัฯ 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  พฒันาคน ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี 
      5. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหาร 
          5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 ลดขัน้ตอน 
และระยะเวลา 
การปฏิบตัิ
ราชการ 
 

เพื่อให้การ
ปฏิบตัิงาน 
เป็นไปด้วยรวดเร็ว 
ถกูต้อง ครบถ้วน 

ประชาชนทัง้ในเขต
เทศบาลและนอกเขต 
เทศบาลที่มาติดตอ่
ราชการ 

- - 5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

ประชาชนได้รับ 
การบริการ 
อยา่งสะดวก 
รวดเร็ว 

ประชาชน 
มีความพงึพอใจ
ในการบริการ
ของเทศบาล             

ส านกัปลดัฯ 
 

32 จดัท ารายงาน 
การควบคมุ
ภายใน 
 

เพื่อติดตามและ
ประเมินผลควบคมุ
ภายใน 
 

สว่นราชการ 
ทกุหนว่ยงานของ
เทศบาล 
 

- 
 

- 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

รายงานผลฯ 
ตามก าหนด 
 

ลดข้อผิดพลาด 
และความเสีย่ง 
ตอ่การ
ปฏิบตัิงาน 
 

ส านกัปลดัฯ 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  พฒันาคน ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี 
     5. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหาร 
         5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 อบรมให้ความรู้ 
ด้านระเบยีบ 
กฎหมายท้องถ่ิน 
ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภา
ท้องถ่ิน 
 

เพื่อให้ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาลเพิม่พนู
ความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกฎหมาย 
ตา่ง ๆ ส าหรับการ
ปฏิบตัิท้องถ่ิน 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล 
 

- 
 

- 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

ผู้บริหารมี
ความรู้ความ
เข้าใจระเบียบ 
กฎหมายทีใ่ช้ 
ในการ
ปฏิบตัิงาน 
ของ อปท. 
 
 
 

ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
เทศบาล น า
ความรู้ที่ได้รับ
มาปฏิบตัิงาน 
ได้อยา่งถกูต้อง 

ส านกัปลดัฯ 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  พฒันาคน ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี 
     5. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหาร 
         5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 ปรับปรุงศนูย์
ข้อมลูขา่วสาร
ของเทศบาล 
ต าบลชะอวด 
 

-เผยแพร่ข้อมลู
ขา่วสารแก่
ประชาชนอยา่ง
ครบถ้วน 
-เพิ่มช่องทางการ
รับรู้ขา่วสาร 
ให้ประชาชน 
มีสว่นร่วมในการ
ตรวจสอบ 
การปฏิบตัิงาน 
 
 

ศนูย์ข้อมลูขา่สาร 
จ านวน  1  แหง่ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เพิ่มช่อง
ทางการรับ
ข้อมลูของ
ประชาชน 
 

ประชาชนได้รับ 
ทราบข้อมลู
ขา่วสาร
ครบถ้วน 
ทกุด้าน 

ส านกัปลดัฯ 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่ 4  พฒันาคน ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี 
     5. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหาร 
         5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 อดุหนนุโครงการ
ปรับปรุงและ
พฒันาศนูย์ข้อมลู
ขา่วสารการซือ้
หรือการจ้างให้ 
อบต.ชะอวด 

เพื่ออดุหนนุให้แก่ 
อบต.ชะอวดในการ
ด าเนินการของศนูย์
ข้อมลูขา่วสาร 

อดุหนนุการด าเนินการ
ให้ อบต.ชะอวด 

15,000 - - - - การจดัซือ้ 
จดัจ้างโปร่งใส 

การด าเนินการ
ตามระเบียบ
พสัดโุปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

ส านกัปลดัฯ 

36 อดุหนนุโครงการ
จดัตัง้ศนูย์
ปฏิบตัิการร่วม 
ในการช่วยเหลอื
ประชาชน 
ของ อปท. 

เพื่ออดุหนนุให้แก่ 
อบต.ชะอวดในการ
จดัตัง้ศนูย์
ปฏิบตัิการร่วม 
ในการช่วยเหลอื
ประชาชน 

อดุหนนุการด าเนินการ
ให้ อบต.ชะอวด 

- 15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

ประชาชนมี
ความพงึพอใจ 

การชว่ยเหลอื
ประชาชน
เป็นไปอยา่ง
ทัว่ถึง 

ส านกัปลดัฯ 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่ 4  พฒันาคน ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี 
     5. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหาร 
          5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ 
ฝ่ังตะวนัตก 

-เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
จดักิจกรรมตา่ง ๆ 
ของเทศบาล 
-เพื่อให้อาคาร
สถานท่ีอยูใ่นสภาพ
พร้อมใช้งาน 

ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ 
 จ านวน 1 หลงั 
 ตามแปลน  
ทต.ชะอวด 

- 1,000,000 1,000,000 
 

1,000,000 - 
 

อาคาร
อเนกประสงค์ 
จ านวน 1 หลงั 

-การจดั
กิจกรรมของ
เทศบาลเป็นไป
ด้วยความ
สะดวก 
-อาคารสถานท่ี
มีสภาพดี 
สวยงาม พร้อม
ใช้งาน 

ส านกัปลดัฯ 

รวม 37  โครงการ - - 3,330,000 4,330,000 5,040,000 4,340,000 15,140,000 - - - 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่ 4  พฒันาคน ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี 
     5. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหาร 
         5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ฝึกซ้อมแผน
ป้องกนัภยั 
ฝ่ายพลเรือน 
 

เพื่อเพิ่ม
ประสทิธิภาพ 
ของ อปพร. 
 

อปพร.ทต.ชะอวด 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

อตัราการเกิด 
อคัคีภยัลดลง 
 

สามารถรู้เทา่
ทนัและ
ช่วยเหลอื
ผู้ประสบภยัได้
ทนัทว่งท ี
 

ส านกัปลดัฯ 
 

2 ฝึก อปพร.
ทบทวน 
 

เพื่อเพิ่ม
ประสทิธิภาพ 
ของ อปพร. 
 

อปพร.ทต.ชะอวด 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

สมาชิก อปพร. 
มีประสทิธิภาพ
มากขึน้ 
 

อปพร.เทศบาล 
มีความพร้อม 
ในการปฏิบตัิ
หน้าที่ 
 

ส านกัปลดัฯ 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่ 4  พฒันาคน ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี 
     5. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหาร 
         5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 สนบัสนนุกิจการ 
อปพร. 
 

เพื่อเป็นคา่ใช้จา่ย
ตา่ง ๆ ของสมาชิก 
อปพร. 
 

อปพร. ทต.ชะอวด 
 

10,000 
 

10,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

อปพร.มีความ
พร้อมในการ
ปฏิบตัิงาน 
 

อปพร.มีขวญั
ก าลงัใจ 
 

ส านกัปลดัฯ 
 

4 จดัระเบยีบ 
ทางเท้าและที่
สาธารณะในเขต 
ทต.ชะอวด 
 

-เพื่อจดัระเบยีบการ
วางขายสนิค้าใน
เขต ทต.ชะอวด 
-เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้าน
การจราจร 
 

เขต ทต.ชะอวด 
 

50,000 
 

50,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

การสญัจร 
สะดวก   
 

ประชาชนผู้
จบัจ่ายซือ้ของ
ได้รับความ
สะดวกและมี
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 
 

ส านกัปลดัฯ 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่ 4  พฒันาคน ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี 
     5. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหาร 
         5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ปรับปรุงอาคาร
ศนูย์ป้องกนั 
และบรรเทา 
สาธารณภยั 
พร้อมก่อสร้าง 
โรงจอดรถ 

ให้มีที่เก็บรถ 
อยา่งเป็นระเบียบ 
และปลอดภยั 
 

ตามแบบแปลน  
ทต.ชะอวด 
 

- 
 

- 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

-ป้องกนัการ 
สญูหาย 
-มีความเป็น
ระเบียบ 
 
 

มีโรงจอดรถ 
ที่ปลอดภยั 
 

ส านกัปลดัฯ 
 

6 เสริมสร้าง
ศกัยภาพชมุชน 
ด้านการป้องกนั 
และบรรเทา 
สาธารณภยั 
 

เพื่อให้เจ้าหน้าที ่
และประชาชนรู้ 
เทา่ทนัภยั 
 

เจ้าหน้าที่ท่ี
เก่ียวข้อง 
และประชาชน 
ในเขตเทศบาล 
 

20,000 
 

20,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

อตัราการเกิด
อคัคีภยัลดลง 
 

เจ้าหน้าที่และ
ประชาชนสามารถ
รู้เทา่ทนัภยัและ
สามารถป้องกนัให้
เกิดความเสยีหาย
น้อยลง 

ส านกัปลดัฯ 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่ 4  พฒันาคน ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี 
      5. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหาร 
           5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 ฝึกอบรมกู้ภยั 
ทางน า้ 
 

เพื่อเพิ่ม
ประสทิธิภาพ 
ของ อปพร. 
 

อปพร.ทต.ชะอวด 
 

- 
 

- 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

สมาชิกอปพร. 
มีประสทิธิภาพ 
มากขึน้ 
 

สามารถรู้ 
เทา่ทนัและ
ช่วยเหลอื
ผู้ประสบภยั 
ได้ทนัทว่งท ี
 

ส านกัปลดัฯ 
 

8 จ้างลกูจ้าง
โครงการ 
เพื่อปฏิบตัิงาน
เทศกิจ 
 

เพื่อเพิ่ม
ประสทิธิภาพ 
ในการท างาน 
 

จ านวน  2  คน 
 

- 
 

216,000 
 

218,400 
 

218,400 
 

218,400 
 

ลกูจ้างโครงการ 
งานเทศกิจ 
จ านวน 2 คน 
 

การปฏิบตัิงาน 
มีประสทิธิภาพ 
 
 

ส านกัปลดัฯ 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่ 4  พฒันาคน ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี 
     5. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหาร 
         5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 คา่ใช้จา่ยในการ
บ ารุงรักษาหรือ
ซอ่มแซม
ทรัพย์สนิ 
 

เพื่อบ ารุงรักษา 
หรือซอ่มแซม
ทรัพย์สนิท่ีอยูใ่น
ความรับผิดชอบ
ของแตล่ะสว่น
ราชการ 
 
 
 

ครุภณัฑ์  ที่ดิน  
และสิง่ก่อสร้าง 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 บ ารุงซอ่มแซม
ทรัพย์สนิให้อยู ่
ในสภาพดี
พร้อมใช้งาน 

เพื่อให้ครุภณัฑ์
และสิง่ก่อสร้าง
ของเทศบาลอยู่
ในสภาพด ี
พร้อมใช้งาน 

ส านกัปลดัฯ 
 

รวม 9  โครงการ - - 660,000 876,000 3,353,400 3,353,400 3,353,400 - - - 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  พฒันาคน  ชมุชน  และสงัคมให้นา่อยู ่ เข้มแข็ง  มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

5.  ยทุธศาสตร์   ด้านการบริหาร 
5.3  แผนงาน  บริหารงานทัว่ไป   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จ้างท าป้ายโฆษณา 
และเผยแพร่ก าหนด 
การช าระภาษีและ
ประชาสมัพนัธ์อื่น ๆ 
 
 
 
 

เพื่อเผยแพร่ 
การจดัเก็บภาษี 
และกิจกรรมอื่น ๆ 

เผยแพร่ก าหนดจดัเก็บภาษี
และกิจกรรมอื่นๆ 
 
 

10,000 
 

 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

อตัราการ
จดัเก็บภาษี 
เพิ่มขึน้ 

ประชาชนได้รับ
ข้อมลูขา่วสาร
ทัว่ถึงและถกูต้อง 

กองคลงั 

รวม 1  โครงการ - - 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - - - 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  พฒันาคน  ชมุชน  และสงัคมให้นา่อยู ่ เข้มแขง็  มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยทุธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
     5.  ยทุธศาสตร์  ด้านการบริหาร 
          5.4  แผนงาน   เคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ
หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. คา่ใช้จา่ยในการ
บ ารุงรักษาหรือ
ซอ่มแซม
ทรัพย์สนิ 

เพื่อ
บ ารุงรักษา
หรือซอ่มแซม
ทรัพย์สนิท่ีอยู่
ในความ
รับผิดชอบ 

ครุภณัฑ์  ที่ดิน   
และสิง่ก่อสร้าง 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 บ ารุงซอ่มแซม
ทรัพย์สนิให้อยูใ่น
สภาพดี พร้อมใช้งาน 

ครุภณัฑ์  และ
สิง่ก่อสร้างของ
เทศบาลอยูใ่นสภาพ
ดี พร้อมใช้งาน 

กองชา่ง 
 

2. ปรับปรุงอาคาร 
โรงเก็บวสัด ุ    
กองชา่ง 

เพื่อใช้       
เป็นท่ีเก็บวสัด ุ

จ านวน 1 แหง่ 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 การจดัเก็บวสัด ุมี
ความเรียบร้อย 

ป้องกนั  การสญูหาย กองชา่ง 

รวม 2 โครงการ - - 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 - - - 
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                         แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  พฒันาคน ชมุชน และสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
    5. ยทุธศาสตร์ ด้านการบริหาร 
          5.4 แผนงาน เคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2653 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. คา่ใช้จา่ยใน
การบ ารุงรักษา
หรือซอ่มแซม
ทรัพย์สนิ 

เพื่อบ ารุงรักษาหรือ
ซอ่มแซมทรัพย์สนิท่ี
อยูใ่นความ
รับผิดชอบ 

ครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิง่ก่อสร้าง 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 บ ารุง
ซอ่มแซม
ทรัพย์สนิให้
อยูใ่นสภาพ
ดีพร้อม 
ใช้งาน 

ครุภณัฑ์และ
สิง่ก่อสร้าง
ของเทศบาล
อยูใ่นสภาพดี
พร้อมใช้งาน 

กอง
สาธารณสขุ 

รวม 1 โครงการ - - 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 - - - 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่ 4  พฒันาคน  ชมุชน  และสงัคมให้นา่อยู ่ เข้มแข็ง  มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี 
     5. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหาร 
           5.5  แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 
 
 
 

เงินชว่ยพเิศษ 
คา่ท าศพ 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นคา่ท า
ศพพนกังาน 
ลกูจ้างที่เสยีชีวิต 
ระหวา่งรับราชการ 
 
 
 
 
 

ตามข้อเท็จจริง 
 
 
 
 

129,900 
 
 
 

 

129,900 
 

 
 

 
 

153,000 
 

 
 

 
 

160,000 
 
 
 

 
 

165,000 
 

สร้างขวญั
ก าลงัใจที่ด ี
 
 
 
 

ญาติได้รับ
สวสัดิการ 
ตามสทิธิ 
 
 
 
 

ส านกัปลดัฯ 
 
 
 

รวม 1  โครงการ - - 129,000 129,000 153,000 160,000 165,000 - - - 
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                        แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่ 1  บริการจดัการเกษตรและอตุสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ  อปท.  ในเขตจงัหวดัที่  3  การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต 
    6. ยทุธศาสตร์ ด้านกิจการพาณิชย์ 
        6.1 แผนงานการพาณิชย์ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. 
 

ปรับปรุงอาคาร
ตลาดสด 

เพื่อให้อาคารตลาด
สดเทศบาลมคีวาม
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
ถกูสขุลกัษณะ 

ปรับปรุงตลาดสด  
แผงจ าหนา่ยสนิค้า
และจดัระบบการค้า 

- 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ตลาดสด
เทศบาลได้
มาตรฐาน
เป็นตลาด
สดนา่ซือ้ 

ผู้ประกอบการ
และผู้บริโภคมี
ตลาดสดที่มี
ระเบียบรองรับ
การขยายตวั
ทางการค้า 
มากขึน้ 

กอง
สาธารณสขุ 

รวม 1  โครงการ - - - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 - - - 
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แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4  พฒันาคน ชมุชนและสงัคมให้นา่อยู ่เข้มแข็ง มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัที่  4  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
     3. ยทุธศาสตร์ด้านการจราจร สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ 
          3.2 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปรับปรุงถนน 
เลยีบบางนายมุย่  

-เพื่อให้การ
ระบายน า้
เป็นไป
โดยสะดวก 

บริเวณถนนหลงั
โรงเรียนบ้านชะอวด 
ตามแบบแปลน 

- - 6,587,600 6,587,600 6,587,600 จ านวน 1 สาย ลดปัญหา 
น า้ทว่มขงั 
 

กองชา่ง 

รวม 1  โครงการ - - - - 6,587,600 6,587,600 6,587,600 - - - 
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แบบ ผ.03 

บัญชีครุภณัฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ส านกังาน พดัลมดดูอากาศ  
จ านวน 10 ตวั 

- - 15,000 15,000 15,000 ส านกัปลดัฯ 
 

2 บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ส านกังาน โทรศพัท์เคลือ่นท่ี 
จ านวน 6 เคร่ือง 
 

- - 30,000 30,000 30,000 ส านกัปลดัฯ 
 

3 บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองปรับอากาศ 
จ านวน 17 ตวั 
 

561,000 561,000 550,800 550,800 550,800 ส านกัปลดัฯ 
 

4 บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองโทรสาร 
จ านวน 1 เคร่ือง 
 

- - 30,000 30,000 30,000 ส านกัปลดัฯ 
 

5 บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
จ านวน  1  เคร่ือง 
 

- - 120,000 120,000 120,000 ส านกัปลดัฯ 
 

 
 

187 



 

 
 

แบบ ผ.03 
บัญชีครุภณัฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ที่ดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ส านกังาน ตู้ เหลก็แบบ  2  บาน   
จ านวน  4  ตู้ 
 

- - 22,000 22,000 - ส านกัปลดัฯ 
 

7 บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ส านกังาน เก้าอีส้ านกังาน 
แบบมีพนกัพิง 
และที่ตัง้แขน 
จ านวน 17 ตวั 

- - 76,500 76,500 - ส านกัปลดัฯ 
 

8 บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ส านกังาน โต๊ะท างาน 
พร้อมกระจก(4.5 ฟตุ) 
จ านวน  1  ตวั 
 

8,000 - - - - ส านกัปลดัฯ 
 

9 บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ส านกังาน เก้าอีข้าเหลก็บนุวม 
จ านวน  15  ตวั 
 

- 10,000 - - 10,000 ส านกัปลดัฯ 
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แบบ ผ.03 
บัญชีครุภณัฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ส านกังาน โต๊ะวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
จ านวน  10  ตวั 

45,000 45,000 45,000 - - ส านกัปลดัฯ 
 

11 บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ยานพาหนะ 
และขนสง่ 

รถจกัรยานยนต์จ านวน 1 คนั 
 

- - 50,500 50,500 50,500 ส านกัปลดัฯ 
 

12 บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ยานพาหนะ 
และขนสง่ 

รถยนต์จ านวน 1 คนั 
 

900,000 - - - - ส านกัปลดัฯ 
 

13 บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ยานพาหนะ 
และขนสง่ 

รถตู้จ านวน 1 คนั 
 

1,294,000 - - - 1,294,000 ส านกัปลดัฯ 
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แบบ ผ.03 
บัญชีครุภณัฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ไฟฟ้า 
และวิทย ุ

กล้องโทรทศัน์วงจรปิดชนดิ
เครือขา่ยแบบมมุมองคงที ่
ส าหรับติดตัง้ภายในอาคาร 
และบริเวณอาคารโดยรอบ 
จ านวน 8 ตวั 
 

- - 300,000 300,000 - ส านกัปลดัฯ 
 

15 บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ไฟฟ้า 
และวิทย ุ

เคร่ืองขยายเสยีง 
พร้อมอปุกรณ์ 
จ านวน 1 ชดุ 
 

- 20,000 20,000 20,000 - ส านกัปลดัฯ 
 

16 บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ไฟฟ้า 
และวิทย ุ

ไมล์ห้องประชมุสภา 
พร้อมสายไฟ 
จ านวน 25  ชดุ 
 

- 50,000 50,000 50,000 - ส านกัปลดัฯ 
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แบบ ผ.03 
บัญชีครุภณัฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์โฆษณา 
และเผยแพร่ 

เคร่ืองมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
พร้อมอปุกรณ์ตอ่พว่ง 
จ านวน 1 ชดุ 
 

36,000 - - - - ส านกัปลดัฯ 
 

18 บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์โฆษณา 
และเผยแพร่ 

เคร่ืองขยายเสยีง 
พร้อมอปุกรณ์ 
จ านวน 1 ชดุ 
 

- - 20,000 20,000 20,000 ส านกัปลดัฯ 
 

19 บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์โฆษณา 
และเผยแพร่ 

กล้องถ่ายรูป 
จ านวน 1 ตวั 
 

- - 9,000 9,000 9,000 ส านกัปลดัฯ 
 

20 บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์โฆษณา 
และเผยแพร่ 

จานดาวเทียม 
พร้อมติดตัง้ 
จ านวน 1 ชดุ 
 

- - 5,000 5,000 5,000 ส านกัปลดัฯ 
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แบบ ผ.03 
บัญชีครุภณัฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์โรงงาน เคร่ืองปัม้น า้ 
จ านวน 1 เคร่ือง 
 

- - 50,000 50,000 50,000 ส านกัปลดัฯ 
 

22 บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ 

 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
พร้อมอปุกรณ์ตอ่พว่ง 
จ านวน 5 ชดุ 
 

110,000 110,000 110,000 110,000 - ส านกัปลดัฯ 
 

23 บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ 

 

เคร่ืองส ารองไฟ 
จ านวน 5 เคร่ือง 
 

12,500 12,500 15,800 15,800 - ส านกัปลดัฯ 
 

24 บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ 

 

เคร่ืองพมิพ์Multifuntion 
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวด า จ านวน 5 เคร่ือง 

- 75,000 75,000 75,000 - ส านกัปลดัฯ 
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แบบ ผ.03 

 
บัญชีครุภณัฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ 

 

เคร่ืองพมิพ์ชนิดเลเซอร์ชนิด 
LED ส ีแบบ Network 
จ านวน  1  เคร่ือง 

12,000 12,000 12,000 12,000 - ส านกัปลดัฯ 
 

26 บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ 

 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
โน้ตบุ๊คจ านวน 1 เคร่ือง 
 

21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 ส านกัปลดัฯ 
 

27 บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ 

 

เคร่ืองรับสญัญาณ 
อินเตอร์เน็ตพร้อมอปุกรณ์
ติดตัง้จ านวน  1  ชดุ 

- - 120,000 120,000 120,000 ส านกัปลดัฯ 
 

27 บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ไฟฟ้า 
และวิทย ุ

ติดตัง้เสยีงตามสายพร้อม
อปุกรณ์ครบชดุ จ านวน 4 ชดุ 

42,000 42,000 42,000 42,000 - ส านกัปลดัฯ 
 

28 บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ไฟฟ้า 
และวิทย ุ

เคร่ืองขยายเสยีงใช้ส าหรับ
ระบบเสยีงตามสาย  
จ านวน 2 เคร่ือง 

60,000 60,000 60,000 60,000 - ส านกัปลดัฯ 
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แบบ ผ.03 

บัญชีครุภณัฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ส านกังาน 
 

เคร่ืองฉีดน า้แรงดนัสงู  
จ านวน 1 เคร่ือง 

8,000 8,000 8,000 - - ส านกัปลดัฯ 
 

30 บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ 

อปุกรณ์อา่นบตัรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) จ านวน 1 เคร่ือง 

- 700 700 700 700 ส านกัปลดัฯ 
 

31 บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

คา่จดัซือ้เคร่ืองเลน่  
ดีวีดี จ านวน 1 เคร่ือง  

- - 3,500 
 

- - ส านกัปลดัฯ 
 

32 บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ไฟฟ้า 
และวิทย ุ

คา่จดัซือ้มกิเซอร์  ขนาด 8 ช่อง 
จ านวน 1 เคร่ือง 
 

- - 8,500 8,500 - ส านกัปลดัฯ 
 

33 บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ไฟฟ้า 
และวิทย ุ

คา่จดัซือ้ไมโครโฟนพร้อมสาย  
และขาตัง้แบบสัน้ 
จ านวน 2 ชดุ 
 

- - 5,000 5,000 - ส านกัปลดัฯ 
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แบบ ผ.03 
บัญชีครุภณัฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ไฟฟ้า   
และวิทย ุ

 

คา่จดัซือ้ไมล์ลอยคู ่
จ านวน 1 ชดุ  
 

- - 8,000 8,000 - ส านกัปลดัฯ 
 

35 บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ไฟฟ้า 
และวิทย ุ

คา่จดัซือ้โทรโขง่จ านวน 2 ตวั 
 

- - 9,000 
 

- - ส านกัปลดัฯ 
 

36 บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์           
งานบ้านงานครัว 

 

ตู้ครัวพร้อมซิง้ค์ล้างจาน  
แบบอา่งคูจ่ านวน 1 ชดุ 

- - 12,000 - - ส านกัปลดัฯ 
 

37 บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ 
ส านกังาน 

 

คา่จดัซือ้เคร่ืองโทรศพัท์ 
จ านวน  5  เคร่ือง 

- - 6,000 6,000 6,000 ส านกัปลดั 

รวม 3,109,500 1,027,200 1,910,300 1,832,800 2,332,000 - 
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แบบ ผ.03 
บัญชีครุภณัฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 การรักษา 
ความสงบภายใน 

 

คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์ 

ครุภณัฑ์ 
ส านกังาน 

เคร่ืองปรับอากาศ 
จ านวน  2  เคร่ือง 
 

- - 64,800 64,800 64,800 ส านกัปลดัฯ 
 

2 การรักษา 
ความสงบภายใน 

 

คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ 
และขนสง่ 

เคร่ืองเรือยนต์ 
จ านวน  1  เคร่ือง 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านกัปลดัฯ 
 

3 การรักษา 
ความสงบภายใน 

 

คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ 
และขนสง่ 

รถตรวจการณ์ 
เคลือ่นท่ีเร็ว(กู้ภยั) 
จ านวน  1  คนั 
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ส านกัปลดัฯ 
 

4 การรักษา 
ความสงบภายใน 

 

คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ 
และขนสง่ 

รถยนต์ตรวจการณ์ 
จ านวน  1  คนั 
 

1,489,000 1,489,000 1,489,000 1,489,000 1,489,000 ส านกัปลดัฯ 
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แบบ ผ.03 

บัญชีครุภณัฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 การรักษา 
ความสงบภายใน 

 

คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ 
และขนสง่ 

เรืออลมูิเนียมพร้อมชดุลากเรือ 
จ านวน  4  ล า 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ส านกัปลดัฯ 
 

6 การรักษา 
ความสงบภายใน 

 

คา่ครุภณัฑ์ ที่ดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ 
และขนสง่ 

เคร่ืองเรือชนิดหางสัน้ขนาด  30  
แรงม้า จ านวน  4  เคร่ือง 

520,000 520,000 520,000 520,000 520,000 ส านกัปลดัฯ 
 

7 การรักษา 
ความสงบภายใน 

 

คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ 
และขนสง่ 

เคร่ืองเรือเบนซิน2 จงัหวะ ชนิด
หางสัน้พร้อมอปุกรณ์ 
ขนาด  40  แรงม้า 
จ านวน  2  เคร่ือง 

320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 ส านกัปลดัฯ 
 

8 การรักษา 
ความสงบภายใน 

 

คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ไฟฟ้า 
และวิทย ุ

เคร่ืองรับสง่วิทยชุนดิติดรถยนต์ 
จ านวน  2  เคร่ือง 

78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 ส านกัปลดัฯ 
 

9 การรักษา 
ความสงบภายใน 

 

คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ไฟฟ้า 
และวิทย ุ

เคร่ืองรับสง่วิทยรุะบบ VHF / 
FM ชนิดมือถือ  
จ านวน 6 เคร่ือง 
 

72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 ส านกัปลดัฯ 
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แบบ ผ.03 
บัญชีครุภณัฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 การรักษา 
ความสงบภายใน 

 

คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ไฟฟ้า 
และวิทย ุ

เคร่ืองก าเนดิกระแสไฟฟ้า 
ขนาด 5 KW จ านวน 1 เคร่ือง 
 

57,500 57,500 - - - ส านกัปลดัฯ 
 

11 การรักษา 
ความสงบภายใน 

 

คา่ครุภณัฑ์ ที่ดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ไฟฟ้า 
และวิทย ุ

กล้องโทรทศัน์วงจรปิด 
ชนิดเครือขา่ย  แบบมมุมอง
คงที่ส าหรับตดิตัง้ภายนอก
อาคารจ านวน 16 ตวั 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

ส านกัปลดัฯ 
 

12 การรักษา 
ความสงบภายใน 

 

คา่ครุภณัฑ์ ที่ดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์โฆษณา 
และเผยแพร่ 

 

โทรทศัน์แอลอีดี (LEDTV) 
ขนาด 40 นิว้จ านวน 1 เคร่ือง 

13,100 13,100 13,100 13,100 13,100 ส านกัปลดัฯ 
 

13 การรักษา 
ความสงบภายใน 

 

คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ครุภณัฑ์
งานบ้าน 
งานครัว 

ตู้ เย็นขนาด 7 คิวบิกฟตุ 
จ านวน  1  ตู้ 
 

9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 ส านกัปลดัฯ 
 

14 การรักษา 
ความสงบภายใน 

 

คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ครุภณัฑ์
งานบ้าน 
งานครัว 

เคร่ืองดดูควนัในอาคาร 
จ านวน  2  เคร่ือง 
 

38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 ส านกัปลดัฯ 
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แบบ ผ.03 
บัญชีครุภณัฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 การรักษา 
ความสงบภายใน 

 

คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ 
เคร่ืองดบัเพลงิ 

 

ชดุดบัเพลงิ 
จ านวน  5  ชดุ 
 

65,000 
 
 

65,000 
 

65,000 
 

65,000 
 

65,000 
 

ส านกัปลดัฯ 
 

16 การรักษา 
ความสงบภายใน 

 

คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ 
เคร่ืองดบัเพลงิ 

 

หวัฉีดน า้ดบัเพลงิ 
แบบปรับฝอย 
ขนาด  2.5 นิว้ 
จ านวน  2  หวั 

12,000 
 

12,000 
 

12,000 
 

12,000 
 

12,000 
 

ส านกัปลดัฯ 
 

17 การรักษา 
ความสงบภายใน 

 

คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ 
เคร่ืองดบัเพลงิ 

 

ถงัน า้ยาเคมดีบัเพลงิ 
จ านวน  30  ถงั 

48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 ส านกัปลดัฯ 
 

18 การรักษา 
ความสงบภายใน 

 

คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ 
เคร่ืองดบัเพลงิ 

 

สายสง่น า้ดบัเพลงิ 
จ านวน  10  เส้น 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านกัปลดัฯ 
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แบบ ผ.03 
บัญชีครุภณัฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 การรักษา 
ความสงบภายใน 

 

คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ 
คอมพิวเตอร์ 

 

เคร่ืองพวิเตอร์โน้ตบุ๊ค 
จ านวน  1  เคร่ือง 
 
 

- 21,000 
 

21,000 
 

21,000 
 

- ส านกัปลดัฯ 
 

20 การรักษา 
ความสงบภายใน 

 

คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ 
คอมพิวเตอร์ 

 

เคร่ืองพมิพ์ชนิดเลเซอร์ 
LED  ขาวด า 
จ านวน  1  เคร่ือง 
 

- 15,000 15,000 15,000 - ส านกัปลดัฯ 
 

21 การรักษา 
ความสงบภายใน 

 

คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์อื่น หว่งยางช่วยชีวิต 
จ านวน  4  ชดุ 
 
 

- 8,000 8,000 8,000 8,000 ส านกัปลดัฯ 
 

22 การรักษา 
ความสงบภายใน 

 

คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์อื่น คาราบเินอร์ 
(หว่งเก่ียวเชือก) 
จ านวน  10  ชดุ 
 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านกัปลดัฯ 
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แบบ ผ.03 
บัญชีครุภณัฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 การรักษา 
ความสงบภายใน 

 

คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์อื่น รอกโรยตวั 
จ านวน  4  ชดุ 
 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านกัปลดัฯ 
 

24 การรักษา 
ความสงบภายใน 

 

คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์อื่น เชือกกู้ภยั 
จ านวน  5  เส้น 

- 75,000 75,000 75,000 75,000 ส านกัปลดัฯ 
 

25 การรักษา 
ความสงบภายใน 

 

คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ 

อปุกรณ์อา่นบตัรแบบ 
อเนกประสงค์ (Smart Card 
Read) จ านวน 1 เคร่ือง 

- 700 700 700 700 ส านกัปลดัฯ 

26 การรักษา 
ความสงบภายใน 

 

คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ 

คา่จดัซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 เคร่ือง 
 

- - 17,000 - - ส านกัปลดัฯ 
 

27 การรักษา 
ความสงบภายใน 

 

คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ 

คา่จดัซือ้เคร่ืองพมิพ์ 
Multifunction เลเซอร์หรือ LED 
ส ีจ านวน 1 เคร่ือง 

- - 15,000 - - ส านกัปลดัฯ 
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แบบ ผ.03 
บัญชีครุภณัฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 การรักษา 
ความสงบภายใน 

 

คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ 

คา่จดัซือ้เคร่ืองส ารองไฟฟ้า  
จ านวน  1 เคร่ือง 

- - 5,800 - - ส านกัปลดัฯ 
 

29 การรักษา 
ความสงบภายใน 

 

คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ส านกังาน คา่จดัซือ้โต๊ะวางเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ตวั 

- - 4,500 - - ส านกัปลดัฯ 
 

30 การรักษา 
ความสงบภายใน 

 

คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ส านกังาน คา่จดัซือ้เก้าอีแ้บบมีพนกัพงิ
และที่ตัง้แขน จ านวน 1 ตวั 

- - 4,500 - - ส านกัปลดัฯ 

31 การรักษา 
ความสงบภายใน 

 

คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ส านกังาน คา่จดัซือ้เคร่ืองโทรสาร  
จ านวน 1 เคร่ือง 

- - 18,000 - - ส านกัปลดัฯ 
 

32 การรักษา 
ความสงบภายใน 

 

คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ส านกังาน คา่จดัซือ้เคร่ืองโทรศพัท์ 
จ านวน 1 เคร่ือง 

- - 2,000 - - ส านกัปลดัฯ 
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แบบ ผ.03 

บัญชีครุภณัฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 การรักษา 
ความสงบภายใน 

 

คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ไฟฟ้า 
และวิทย ุ

คา่จดัซือ้แผงไฟจราจร  
จ านวน 2 แผง 

- - 40,000 - - ส านกัปลดัฯ 
 

34 
 

การรักษา 
ความสงบภายใน 

 
 

คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ไฟฟ้า 
และวิทย ุ

จดัซือ้ชดุสญัญาณไฟไซเรน 
ชนิด LED พร้อมสญัญาณ 
อิเลก็ทรอนิกส์ไซเรน 
จ านวน  1  ชดุ 

- - 42,000 - - ส านกัปลดัฯ 
 

35 
 

การรักษา 
ความสงบภายใน 

 
 

คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ไฟฟ้า 
และวิทย ุ

จดัซือ้เคร่ืองรับสง่วิทยชุนิด 
ติดรถยนต์พร้อมติดตัง้ 
จ านวน  1 เคร่ือง 
 

- - 24,000 - - ส านกัปลดัฯ 
 

36 การรักษา 
ความสงบภายใน 

 

ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ

ขนสง่ 

ครุภณัฑ์ไฟฟ้า 
และวิทย ุ

จดัซือ้เคร่ืองบนัทกึข้อมลู      
การเดินทางของรถ (GPS)  
พร้อมติดตัง้ 
จ านวน  1  ชดุ 

- - 15,000 - - ส านกัปลดัฯ 
 

รวม 7,722,000 7,881,700 8,076,800 7,889,000 7,853,000 - 
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แบบ ผ.03 

บัญชีครุภณัฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หนว่ยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

บริหารงานทัว่ไป 
 

คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ส านกังาน 
 

ตู้ เหลก็เก็บเอกสาร 
ชนิดบานเปิดประต ู
2 บาน จ านวน 8  ตู้ 

46,400 
 

46,400 
 

46,400 
 

46,400 
 

46,400 
 

กองคลงั 
 

2 
 

บริหารงานทัว่ไป 
 

คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ส านกังาน 
 

เก้าอีท้ างานมีพนกัพงิ 
และที่ตัง้แขน 
จ านวน 7 ตวั 

30,800 
 

30,800 
 

30,800 
 

30,800 
 

30,800 
 

กองคลงั 
 

3 
 

บริหารงานทัว่ไป 
 

คา่ครุภณัฑ์ ที่ดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

 

ครุภณัฑ์ส านกังาน 
 

โทรศพัท์เคลือ่นท่ี 
จ านวน 1 เคร่ือง 
 

4,000 
 

4,000 
 

4,000 
 

4,000 
 

4,000 
 

กองคลงั 
 

4 บริหารงานทัว่ไป 
 

คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

 

ครุภณัฑ์ส านกังาน 
 

จดัซือ้โต๊ะวาง 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
จ านวน  3  ตวั 
 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

กองคลงั 
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แบบ ผ.03 

บัญชีครุภณัฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
หนว่ยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 
 

บริหารงานทัว่ไป 
 

คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ 

 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
พร้อมอปุกรณ์ตอ่พว่ง  
จ านวน  5  ชดุ 

 

145,000 
 

145,000 
 

145,000 
 

145,000 
 

145,000 
 

กองคลงั 
 

6 
 

บริหารงานทัว่ไป 
 

คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ 

 

เคร่ืองส ารองไฟ 
จ านวน  6  เคร่ือง 
 

34,800 
 

34,800 
 

34,800 
 

34,800 
 

34,800 
 

กองคลงั 
 

7 
 
 
 

บริหารงานทัว่ไป 
 

คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์ 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จดัซือ้อปุกรณ์อา่นบตัรแบบ
เอนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) 

- 700 700 700 700 
 

กองคลงั 

รวม 276,000 276,700 276,700 276,700 276,700 - 
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แบบ ผ.03 

บัญชีครุภณัฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หนว่ยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. เคหะและชมุชน คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ 

คา่จดัซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์
พร้อมอปุกรณ์ตอ่พว่ง  
จ านวน   5 ชดุ 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 กองชา่ง 

2. เคหะและชมุชน คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ 

คา่จดัซือ้เคร่ืองส ารองไฟ 
จ านวน  5 เคร่ือง 

- 15,000 15,000 15,000 15,000 กองชา่ง 

3. เคหะและชมุชน คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ 

คา่จดัซือ้เคร่ือง พริน้เตอร์ใช้
กบั กระดาษ A3,A4 จ านวน 
1 เคร่ือง 

- 80,000 80,000 80,000 80,000 กองชา่ง 

4. เคหะและชมุชน คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ส านกังาน คา่จดัซือ้เก้าอีม้ีพนกัสงู      
จ านวน 7 ตวั 

 

17,500 17,500 - - - กองชา่ง 
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แบบ ผ.03 

บัญชีครุภณัฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หนว่ยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5. เคหะและชมุชน คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ส านกังาน คา่จดัซือ้เคร่ืองเข้าเลม่ 
กระดกูง ู        
จ านวน 1 เคร่ือง 

3,500 3,500 - - - กองชา่ง 

6. เคหะและชมุชน คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ 
งานบ้านงานครัว 

คา่จดัซือ้เคร่ืองตดัแตง่พุม่ไม้ - - 17,500 17,500 17,500 กองชา่ง 

7. เคหะและชมุชน คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์
การเกษตร 

คา่จดัซือ้เคร่ืองพน่ยา 16 ลติร      
ใช้ระบบไฟฟ้า  
จ านวน 1 เคร่ือง 

- - 4,000 4,000 4,000 กองชา่ง 

8. เคหะและชมุชน คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์
การเกษตร 

คา่จดัซือ้ป๊ัมน า้ หอยโขง่  
ขนาด  2 นิว้ จ านวน 4 ตวั 

 

- - 80,000 80,000 80,000 กองชา่ง 
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แบบ ผ.03 

บัญชีครุภณัฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หนว่ยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9. เคหะและชมุชน คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ไฟฟ้า 
และวิทย ุ

คา่จดัซือ้โคมไฟ LED 75 w     
จ านวน 25 ชดุ 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 กองชา่ง 

10. เคหะและชมุชน คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ไฟฟ้า 
และวิทย ุ

คา่จดัซือ้โคมไฟ ลกูแก้วหยด
น า้ E 27 14” จ านวน 12 ชดุ 

70,200 70,200 70,200 70,200 70,200 กองชา่ง 

11. เคหะและชมุชน คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ไฟฟ้า 
และวิทย ุ

คา่จดัซือ้โคมไฟ LED 50 w     
จ านวน 25 ชดุ 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 กองชา่ง 

12. เคหะและชมุชน คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ไฟฟ้า 
และวิทย ุ

คา่จดัซือ้คมีย า้สายไฟ  
จ านวน 1 ตวั 

 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองชา่ง 

13. เคหะและชมุชน คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์ 

คา่จดัซือ้ถงัออกซิเจน  
จ านวน 1 ลกู 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 กองชา่ง 
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แบบ ผ.03 

บัญชีครุภณัฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หนว่ยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14. เคหะและชมุชน คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์     
งานบ้านงานครัว 

คา่จดัซือ้ถงัแก๊ส 
จ านวน 1 ถงั 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 กองชา่ง 

15. เคหะและชมุชน คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์โรงงาน คา่จดัซือ้เคร่ืองตดัโลหะ 
จ านวน 1 เคร่ือง 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 กองชา่ง 

16. เคหะและชมุชน คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์โรงงาน คา่จดัซือ้เคร่ืองเช่ือมโลหะ
พร้อมอปุกรณ์ประกอบ        
จ านวน 1 ชดุ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองชา่ง 

17. เคหะและชมุชน คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ส านกังาน คา่จดัซือ้ โทรศพัท์เคลือ่นท่ี 
จ านวน 1 เคร่ือง 

 

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 กองชา่ง 
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แบบ ผ.03 

บัญชีครุภณัฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หนว่ยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18. เคหะและชมุชน คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ไฟฟ้า 
และวิทย ุ

คา่จดัซือ้โคมไฟถนน
อลมูิเนียมขึน้รูป ขัว้หลอด 
E40 ใช้กบัหลอดเมทลัฮาไลท์ 
250 w จ านวน 5 ชดุ 

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 กองชา่ง 

19. เคหะและชมุชน คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ก่อสร้าง คา่จดัซือ้ เสาคอนกรีตอดัแรง 
ยาว 8 ม. จ านวน  2 ต้น 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองชา่ง 

20. เคหะและชมุชน คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ก่อสร้าง คา่จดัซือ้ฐานเสาไฟ ค.ส.ล. 
จ านวน 10 ชดุ 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 กองชา่ง 

21. เคหะและชมุชน คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ก่อสร้าง คา่จดัซือ้เคร่ืองเจาะเก็บ
ตวัอยา่งคอนกรีตแอสฟัลท์
พร้อมกระบอกเจาะแบบหวั
เพชร จ านวน 1 เคร่ือง 

70,000 70,000 - - - กองชา่ง 
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แบบ ผ.03 

บัญชีครุภณัฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หนว่ยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22. เคหะและชมุชน คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ก่อสร้าง คา่จดัซือ้เคร่ืองมือวดัคา่สะท้อน
แสงเส้นจราจร   
จ านวน 1 เคร่ือง 

500,000 500,000 - - - กองชา่ง 

23. เคหะและชมุชน คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ก่อสร้าง คา่จดัซือ้รอก   ขนาด 5 ตนั  
จ านวน 1 ตวั 

17,000 17,000 - - - กองชา่ง 

24. เคหะและชมุชน คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ 

คา่จดัซือ้อปุกรณ์อา่นบตัรแบบ
อเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)  
จ านวน 1 เคร่ือง 

- 700 700 700 700 กองชา่ง 

25. เคหะและชมุชน คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ไฟฟ้า 
และวิทย ุ

คา่จดัซือ้ เคร่ืองรับสง่วิทย ุ
ระบบ VHF/FM  ชนิดมือถือ  
5 วตัต์จ านวน 3 เคร่ือง 

- - 36,000 36,000 36,000 กองชา่ง 
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แบบ ผ.03 

บัญชีครุภณัฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หนว่ยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 เคหะและชมุชน คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ก่อสร้าง คา่จดัซือ้เสาไฟฟ้าคอนกรีต 
 อดัแรง  ยาว  8  เมตร 
จ านวน  5  ต้น 

- - 40,000 40,000 40,000 กองชา่ง 

27. เคหะและชมุชน คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ไฟฟ้า 
และวิทย ุ

คา่จดัซือ้โคมไฟเมทลัฮาไลท์    
400วตัต์  แสงสขีาว     
พร้อมหลอด    จ านวน 4 ชดุ 

- 24,000 24,000 24,000 24,000 กองชา่ง 

28. เคหะและชมุชน คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์โรงงาน คา่จดัซือ้ปากกาจบัชิน้งาน 
ขนาด 6 นิว้ 

 

- 3,500 3,500 - - กองชา่ง 
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แบบ ผ.03 

บัญชีครุภณัฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หนว่ยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29. เคหะและชมุชน คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์โรงงาน คา่จดัซือ้เคร่ือง 
เป่าลมไร้สาย  18-24 โวลต์ 
จ านวน 1 เคร่ือง 

- - 4,000 4,000 - กองชา่ง 

30. เคหะและชมุชน คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์โรงงาน คา่จดัซือ้รอกทดแรง  
(รอกดงึสายไฟฟ้า) 
ขนาด 1 ตนั  
จ านวน 1 ชดุ 

- 4,500 - - - กองชา่ง 

31. เคหะและชมุชน คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์โรงงาน คา่จดัซือ้เคร่ืองเจีย/ตดั         
แบบมือถือ    ขนาด 4 นิว้ 

- 5,200 5,200 5,200 - กองชา่ง 

32. เคหะและชมุชน คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์โรงงาน คา่จดัซือ้เลือ่ยวงเดือนไฟฟ้า 
แบบมือถือ   ขนาด 8 นิว้ 

 

- 5,600 5,600 5,600 - กองชา่ง 
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แบบ ผ.03 

บัญชีครุภณัฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หนว่ยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33. เคหะและชมุชน คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์           
งานบ้านงานครัว 

คา่จดัซือ้เคร่ืองตดัหญ้า  
 แบบข้อแข็ง 

- 9,500 - 9,500 - กองชา่ง 

34. เคหะและชมุชน คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ 

คา่จดัซือ้เคร่ืองพมิพ์              
แบบฉีดหมกึพร้อมตดิตัง้       
ถงัหมกึ 

- 4,300 - - - กองชา่ง 

35. เคหะและชมุชน คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ 

คา่จดัซือ้สแกนเนอร์ 
ส าหรับงาน เอกสารทัว่ไป 

- 3,200 - - - กองชา่ง 

36. เคหะและชมุชน คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ส านกังาน คา่จดัซือ้เคร่ืองโทรสารแบบใช้
กระดาษธรรมดา 

- 18,000 18,000 - - กองชา่ง 
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แบบ ผ.03 
บัญชีครุภณัฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หนว่ยงาน 

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37. เคหะและชมุชน คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ส านกังาน คา่จดัซือ้โต๊ะวางเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 

- 4,500 4,500 - - กองชา่ง 

38. เคหะและชมุชน คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์          
โฆษณาและเผยแพร่ 

คา่จดัซือ้จอ แสดงภาพ/VDO  
LED Display  พร้อมติดตัง้ 

- - 300,000 300,000 300,000 กองชา่ง 

รวม 2,023,200 2,401,200 2,253,200 2,236,700 2,212,400 - 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                  แบบ ผ.03 
บัญชีครุภณัฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. สาธารณสขุ คา่ครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์อื่น เคร่ืองพน่หมอกควนั  
จ านวน 3 เคร่ือง 

- - 240,000 240,000 240,000 กอง
สาธารณสขุ 

2. สาธารณสขุ คา่ครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะพร้อม
อปุกรณ์ 1 เคร่ือง 

- - - 25,000 25,000 กอง
สาธารณสขุ 

3. สาธารณสขุ คา่ครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิง่ก่อสร้าง 
(ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เคร่ืองส ารองไฟ 1000VA 
(500Wat) 
จ านวน 1 เคร่ือง 

- - 5,800 5,800 5,800 กอง
สาธารณสขุ 

4. สาธารณสขุ คา่ครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิง่ก่อสร้าง 
(ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เคร่ืองพริน้เตอร์ 
จ านวน 1 เคร่ือง 

- - 15,000 15,000 15,000 กอง
สาธารณสขุ 

5. สาธารณสขุ คา่ครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิง่ก่อสร้าง 
(ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ส านกังาน เก้าอีส้ าหรับเจ้าหน้าที่ 
พนกัพิงสงู ขนาดกลาง  
จ านวน 4 ตวั 

- - 18,000 18,000 18,000 กอง
สาธารณสขุ 

6. สาธารณสขุ คา่ครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิง่ก่อสร้าง 
(ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ส านกังาน โต๊ะส าหรับวางคอมพวิเตอร์ 
จ านวน 1 ตวั 

- - - 5,000 5,000 กอง
สาธารณสขุ 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                 แบบ ผ.03 

บัญชีครุภณัฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7. สาธารณสขุ คา่ครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิง่ก่อสร้าง 
(ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ยานพาหนะ 
และขนสง่ 

รถบริการแพทย์ฉกุเฉิน
พร้อมอปุกรณ์ประจ ารถ 
จ านวน 1 คนั 

- - - 2,500,000 2,500,000 กอง
สาธารณสขุ 

8. สาธารณสขุ คา่ครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ 

ครุภณัฑ์ทางการแพทย์ 
จ านวน 1 ชดุ 

- - - 50,000 50,000 กอง
สาธารณสขุ 

9. สาธารณสขุ คา่ครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ส านกังาน โทรศพัท์เคลือ่นท่ี  
จ านวน1 เคร่ือง 

- - 5,000 5,000 5,000 กอง
สาธารณสขุ 

10. สาธารณสขุ คา่ครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ อปุกรณ์อา่นบตัรแบบ
อเนกประสงค์  
(Smart Card Reader) 
จ านวน 1 เคร่ือง 

- 700 700 700 700 กอง
สาธารณสขุ 

รวม - 700 284,500 2,864,500 2,864,500 - 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                แบบ ผ.03 
บัญชีครุภณัฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. เคหะและชมุชน คา่ครุภณัฑ์ท่ีดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์อื่น รถเข็นส าหรับขนขยะ 
จ านวน 2 คนั 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองสาธารณสขุ 

2. เคหะและชมุชน คา่ครุภณัฑ์ท่ีดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนสง่ 

รถเก็บรวบรวม 
ขยะมลูฝอย  
จ านวน 1 คนั 

- 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 กองสาธารณสขุ 

3. เคหะและชมุชน คา่ครุภณัฑ์ท่ีดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนสง่ 

รถขดัพืน้พร้อมดดู 
แบบนัง่ขบั  
จ านวน 1 คนั 

- 750,000 750,000 750,000 750,000 กองสาธารณสขุ 

4. เคหะและชมุชน คา่ครุภณัฑ์ท่ีดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนสง่ 

รถบรรทกุน า้ 
ขนาดบรรจ ุ6,000 ลติร  
จ านวน 1 คนั 

- 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 กองสาธารณสขุ 

5. เคหะและชมุชน คา่ครุภณัฑ์ท่ีดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนสง่ 

รถดดูล้างทอ่ระบายน า้ 
จ านวน 1 คนั 

- 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 กองสาธารณสขุ 

6. เคหะและชมุชน คา่ครุภณัฑ์ท่ีดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนสง่ 

รถตกัหน้าขดุหลงั  
จ านวน 1 คนั  

 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 กองสาธารณสขุ 

รวม 20,000 15,470,000 15,470,000 15,470,000 15,470,000 - 
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                   แบบ ผ.03 

บัญชีครุภณัฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. การพาณิชย์ คา่ครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์
การเกษตร 

เคร่ืองสบูน า้แบบทางดดูน า้ 
ขนาด 3 นิว้  
ทอ่สง่น า้ ขนาด 2.5 นิว้ 
 พร้อมอปุกรณ์ประกอบ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองสาธารณสขุ 

รวม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - 
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แบบ ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หนว่ยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 การศกึษา คา่ครุภณัฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ส านกังาน ตู้ไม้ใสเ่อกสาร 8   ตวั 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองการศกึษา 

2 การศกึษา คา่ครุภณัฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอปุกรณ์ 
ตอ่พว่ง  1  เคร่ือง 

29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 กองการศกึษา 

3 การศกึษา คา่ครุภณัฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า   
ขนาด 800 VA 11 เคร่ือง 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 กองการศกึษา 

4 การศกึษา คา่ครุภณัฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ส านกังาน 
 

ตู้ เหลก็ใสเ่อกสารแบบบานเลือ่น
กระจก 2 บาน 10 หลงั 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 กองการศกึษา 

5 การศกึษา คา่ครุภณัฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ส านกังาน 
 

เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน 
2  เคร่ือง 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 กองการศกึษา 

6 การศกึษา คา่ครุภณัฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ 
งานบ้านงนครัว 

เคร่ืองกรองน า้ 
1 เคร่ือง 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 กองการศกึษา 

7 การศกึษา คา่ครุภณัฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ 
งานบ้านงนครัว 

ตู้ท าน า้ร้อน – เย็น 1 เคร่ือง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองการศกึษา 

220 



 

แบบ ผ.03 
บัญชีครุภณัฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 เทศบาลต าบลชะอวด 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หนว่ยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 การศกึษา คา่ครุภณัฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ
 

คา่จดัซือ้ TV จอแบน 
จอแบน1  เคร่ือง 

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 กองการศกึษา 

9 การศกึษา คา่ครุภณัฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
 

เคร่ืองแปลงสญัญาณดาวเทียม 
1  เคร่ือง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 กองการศกึษา 

10 การศกึษา คา่ครุภณัฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
 

เคร่ืองแปลงรหสัสญัญาณ 
Modem  1  เคร่ือง 

2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 กองการศกึษา 

11 การศกึษา คา่ครุภณัฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ส านกังาน 
 

โต๊ะพบัเอนกประสงค์ 
8  ตวั 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองการศกึษา 

12 การศกึษา คา่ครุภณัฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ
 

โทรโขง่(เกรด A)  2  ตวั 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 กองการศกึษา 

13 การศกึษา คา่ครุภณัฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนสง่ 

รถโมบายห้องสมดุเคลือ่นท่ี  
 1  คนั 

- - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 กองการศกึษา 

14 การศกึษา คา่ครุภณัฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ 
 

ซือ้ตู้คอนเทนเนอร์ 
 (ห้องสมดุเคลือ่นท่ี)1  ตู้  

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กองการศกึษา 
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แบบ ผ.03 
บัญชีครุภณัฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลชะอวด 

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หนว่ยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 การศกึษา คา่ครุภณัฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ส านกังาน 
 

โต๊ะวางคอมพวิเตอร์ 20  ตวั 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 กองการศกึษา 

16 การศกึษา คา่ครุภณัฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ส านกังาน 
 

จ้างท าแทน่กลา่วรายงาน  
2  ชดุ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองการศกึษา 

17 การศกึษา คา่ครุภณัฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ส านกังาน 
 

โต๊ะหมูบ่ชูา 
ไม้สกั 1  ชดุ 

- 8,500 8,500 8,500 8,500 กองการศกึษา 

18 การศกึษา คา่ครุภณัฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ส านกังาน 
 

ตู้แสดงผลงาน1  ตู้ 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 กองการศกึษา 

19 การศกึษา คา่ครุภณัฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์โฆษณา 
และเผยแพร่ 

ซือ้เคร่ืองมลัติมเีดยี 
โปรเจคเตอร์พร้อมอปุกรณ์  1 ชดุ 

- 30,300 30,300 30,300 30,300 กองการศกึษา 
 

20 การศกึษา คา่ครุภณัฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ อปุกรณ์อ่านบตัรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card Reader)  
จ านวน 2 เคร่ือง 

- 
 

1,400 1,400 1,400 1,400 กองการศกึษา 

21 การศกึษา คา่ครุภณัฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ส านกังาน 
 

โทรศพัท์เคลือ่นท่ี 
จ านวน  1  เคร่ือง 

5,000 5,000 5,000 - - กองการศกึษา 
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แบบ ผ.03 
บัญชีครุภณัฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หนว่ยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 การศกึษา คา่ครุภณัฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ส านกังาน 
 

พดัลมเพดานพร้อมตดิตัง้ 
จ านวน  12 ตวั 

26,400 26,400 - - - กองการศกึษา 

23 การศกึษา คา่ครุภณัฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์โฆษณา 
และเผยแพร่ 

คา่จดัซือ้กล้องถา่ยรูป 
จ านวน  1  ตวั 

- 80,000 80,000 80,000 80,000 กองการศกึษา 

24 การศกึษา คา่ครุภณัฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์โฆษณา 
และเผยแพร่ 

จ้างท าป้ายโรงเรียนผู้สงูอายุ
เทศบาลต าบลชะอวด 

- 5,000 5,000 5,000 5,000 กองการศกึษา 

25 การศกึษา คา่ครุภณัฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ คา่จดัซือ้เคร่ืองพมิพ์เลเซอร์หรือ 
LEDขาวด า ชนิด Network 
จ านวน  ๒  เคร่ือง 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 กองการศกึษา 

26   
 
 

การศกึษา คา่ครุภณัฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ คา่จดัซือ้เคร่ืองพมิพ์เลเซอร์หรือ 
LED ส ีชนิด Network 
จ านวน  ๑  เคร่ือง 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 กองการศกึษา 

27 
 

การศกึษา คา่ครุภณัฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ส านกังาน คา่จดัซือ้เก้าอี ้
จ านวน  7  ตวั 

- 31,500 31,500 31,500 31,500 กองการศกึษา 

รวม 519,900 716,600 7,690,200 7,685,200 7,685,200 - 
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แบบ ผ.03 
บัญชีครุภณัฑ์  (โรงเรียนเทศบาล) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หนว่ยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 การศกึษา คา่ครุภณัฑ์ที่ดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อม
อปุกรณ์ตอ่พว่ง 
จ านวน  1 เคร่ือง 

32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 กองการศกึษา 

2 การศกึษา 
 
 

คา่ครุภณัฑ์ที่ดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟ   
จ านวน1 เคร่ือง 

5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 กองการศกึษา 

3 การศกึษา 
 
 

คา่ครุภณัฑ์ที่ดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพริน้เตอร์ 
จ านวน  1  เคร่ือง 
(ขาว – ด า) 

2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 กองการศกึษา 

4 การศกึษา 
 

คา่ครุภณัฑ์ที่ดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ 
โฆษณาและเผยแพร่ 

ป้ายจดันิทรรศการ 
และประชาสมัพนัธ์ 
จ านวน  1  ป้าย 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองการศกึษา 

5 การศกึษา 
 

คา่ครุภณัฑ์ที่ดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ส านกังาน เก้าอีแ้บบมีพนกัพิงและที่ตัง้
แขน  จ านวน  7  ตวั 

31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 กองการศกึษา 
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แบบ ผ.03 
บัญชีครุภณัฑ์  (โรงเรียนเทศบาล) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หนว่ยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 การศกึษา คา่ครุภณัฑ์ท่ีดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ส านกังาน โต๊ะท างานแบบเหลก็พร้อม
กระจกจ านวน  2  ตวั 

5,000 5,000 5,000 5,000 10,000 กองการศกึษา 

7 การศกึษา 
 
 

คา่ครุภณัฑ์ท่ีดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ส านกังาน โต๊ะพบัเอนกประสงค์ 
จ านวน  10 ตวั 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 กองการศกึษา 

8 
 

การศกึษา 
 
 

คา่ครุภณัฑ์ท่ีดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ส านกังาน จ้างท าโต๊ะสแตนเลส 
(ส าหรับเดก็นัง่รับประทาน
อาหาร)  จ านวน  5  ตวั 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 กองการศกึษา 

9 การศกึษา 
 

คา่ครุภณัฑ์ท่ีดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ส านกังาน จ้างท าเก้าอีส้แตนเลส (ส าหรับ
เด็กนัง่รับประทานอาหาร) 
จ านวน 10 ตวั 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 กองการศกึษา 

10 การศกึษา 
 

คา่ครุภณัฑ์ท่ีดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ 
งานบ้านงานครัว 

หวัแก๊ส (หวัเร่ง) 
พร้อมถงัแก๊ส 
จ านวน 1 ชดุ 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 กองการศกึษา 

11 การศกึษา 
 

คา่ครุภณัฑ์ท่ีดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน 
จ านวน  1  เคร่ือง 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 กองการศกึษา 
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แบบ ผ.03 
บัญชีครุภณัฑ์  (โรงเรียนเทศบาล) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หนว่ยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 การศกึษา คา่ครุภณัฑ์ท่ีดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์กีฬา เคร่ืองเลน่สนามกลางแจ้ง 
จ านวน  1  ชดุ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กองการศกึษา 

13 การศกึษา 
 
 

คา่ครุภณัฑ์ท่ีดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ กล้องโทรทศัน์วงจรปิด 
ชนิดเครือขา่ย แบบมมุมองคงที่
จ านวน 10 ตวั 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองการศกึษา 

14 การศกึษา 
 
 

คา่ครุภณัฑ์ท่ีดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
จ านวน  1  เคร่ือง 

21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 กองการศกึษา 

15 การศกึษา 
 

คา่ครุภณัฑ์ท่ีดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ส านกังาน พดัลม(เพดาน) 
จ านวน  15  ตวั 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 กองการศกึษา 

16 การศกึษา 
 

คา่ครุภณัฑ์ท่ีดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ส านกังาน ตู้ไม้แสดงผลงานนกัเรียน 
จ านวน1  หลงั 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองการศกึษา 

17 การศกึษา 
 

คา่ครุภณัฑ์ท่ีดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ 
งานบ้านงานครัว 

ตู้กบัข้าว แบบ 2  บานพบั 
จ านวน  1  หลงั 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 กองการศกึษา 

226 



 

 

 

แบบ ผ.03 
บัญชีครุภณัฑ์  (โรงเรียนเทศบาล) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลชะอวด 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หนว่ยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 การศกึษา คา่ครุภณัฑ์ที่ดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ 
งานบ้านงานครัว 

ตู้ เย็น ขนาด  12 ควิ 
จ านวน  1  หลงั 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองการศกึษา 

19 การศกึษา 
 
 

คา่ครุภณัฑ์ที่ดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ 
งานบ้านงานครัว 

เคาน์เตอร์ปนูหินแกรนิต 
จ านวน  2  ชดุ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองการศกึษา 

20 การศกึษา 
 
 

คา่ครุภณัฑ์ที่ดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ส านกังาน ตู้ เก็บเอกสารแบบเหลก็ 
มีประตกูระจกบานเลือ่น  
จ านวน  2  ตู้ 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 กองการศกึษา 

21 การศกึษา 
 

คา่ครุภณัฑ์ที่ดิน 
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ส านกังาน ตู้ เก็บเอกสารเหลก็ 
แบบ 15  ลิน้ชกั 
จ านวน  1  ตู้ 

5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 กองการศกึษา 

รวม 1,654,300 1,654,300 1,654,300 1,654,300 1,659,300 - 
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แบบ ผ.03 
บัญชีครุภณัฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น    (พ.ศ. 2561  – 2565)   
เทศบาลต าบลชะอวด  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลชะอาด) 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หนว่ยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 การศกึษา คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน
และสิง่ก่อสร้าง  
(คา่ครุภณัฑ์ 

ครุภณัฑ์ 
ไฟฟ้าและวิทย ุ

กล้องวงจรปิด 
พร้อมติดตัง้ 
จ านวน  10  ตวั 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองการศกึษา 

2 การศกึษา คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน
และสิง่ก่อสร้าง 
 (คา่ครุภณัฑ์ 

ครุภณัฑ์ 
โฆษณาและเผยแพร่ 

ป้ายประชาสมัพนัธ์ 
จ านวน  1  ป้าย 

10,000 - - - - กองการศกึษา 

3 การศกึษา คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน
และสิง่ก่อสร้าง  
(คา่ครุภณัฑ์ 

ครุภณัฑ์ส านกังาน พดัลม (เพดาน)  พร้อมติดตัง้ 
จ านวน  6  ตวั 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 กองการศกึษา 

4 การศกึษา คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน
และสิง่ก่อสร้าง 
 (คา่ครุภณัฑ์ 

ครุภณัฑ์ส านกังาน ตู้แสดงผลงาน 
จ านวน  1  หลงั 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 กองการศกึษา 

5 การศกึษา คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน
และสิง่ก่อสร้าง 
 (คา่ครุภณัฑ์ 

ครุภณัฑ์ส านกังาน ตู้ เหลก็เก็บเอกสาร   
ชนิดบานเลือ่น 2 บาน  
 จ านวน  2  ตู้ 

14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 กองการศกึษา 
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แบบ ผ.03 
บัญชีครุภณัฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น    (พ.ศ. 2561  – 2565)   
เทศบาลต าบลชะอวด  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลชะอวด) 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หนว่ยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 การศกึษา คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน
และสิง่ก่อสร้าง  
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ส านกังาน ชดุอปุกรณ์ส าหรับห้องเรียน
โครงการพฒันาคณุภาพ
การศกึษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ  DLTV 
 จ านวน  1  ชดุ 

- 30,700 - - 30,700 กองการศกึษา 

7 การศกึษา คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน
และสิง่ก่อสร้าง  
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ คา่จดัซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์          
จอแสดงภาพขนาด            
 ไมน้่อยกวา่ 19  นิว้  
จ านวน 1  เคร่ือง 

- 22,000 
 
 
 

22,000 
 

22,000 
 

22,000 
 

กองการศกึษา 

8 การศกึษา คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน
และสิง่ก่อสร้าง  
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ส านกังาน คา่จดัซือ้โต๊ะส าหรับ                    
วางคอมพวิเตอร์  
จ านวน  1  ตวั 

- 4,500 4,500 4,500 4,500 กองการศกึษา 

9 การศกึษา คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน
และสิง่ก่อสร้าง  
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ 
คอมพิวเตอร์ 

คา่จดัซือ้เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 
จ านวน  1  เคร่ือง 
 

- 5,800 5,800 5,800 5,800 กองการศกึษา 

10 การศกึษา คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน
และสิง่ก่อสร้าง  
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ส านกังาน คา่จดัซือ้โต๊ะท างาน 
ขนาด  3.5  ฟตุ                    
จ านวน  2  ตวั 

- 11,000 
 

11,000 
 

11,000 
 

11,000 
 

กองการศกึษา 

229 



 

แบบ ผ.03 
บัญชีครุภณัฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น    (พ.ศ. 2561  – 2565)   
เทศบาลต าบลชะอวด  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลชะอวด) 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หนว่ยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 การศกึษา คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์
ส านกังาน 

คา่จดัซือ้เก้าอีท้ างานมีพนกัพงิ 
และที่ตัง้แขน   จ านวน 3  ตวั 

- 6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

กองการศกึษา 

12 การศกึษา คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน
และสิง่ก่อสร้าง  
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ 

คา่จดัซือ้เคร่ืองพมิพ์เลเซอร์  
จ านวน 1  เคร่ือง 
 (ขาว-ด า) 

- 15,000 

 
15,000 

 
- - กองการศกึษา 

13 การศกึษา คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน
และสิง่ก่อสร้าง  
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ 
ไฟฟ้าและวิทย ุ

คา่จดัซือ้ชดุเคร่ืองเสยีง พร้อมอปุกรณ์
ครบชดุ  จ านวน 1 ชดุ 

- 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

กองการศกึษา 

14 การศกึษา คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน
และสิง่ก่อสร้าง  
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์
ส านกังาน 

คา่จดัจ้างท าโต๊ะรับประทานอาหาร
นกัเรียนสแตนเลส พร้อมเก้าอี ้ 
โต๊ะ จ านวน 4  ตวั 
เก้าอี ้ จ านวน  8 ตวั 

- 88,000 
 

88,000 
 

88,000 
 

88,000 
 

กองการศกึษา 

15 การศกึษา คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน
และสิง่ก่อสร้าง  
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์
ส านกังาน 

คา่จดัซือ้โต๊ะอนบุาลโฟเมก้าขาว 
พร้อมเก้าอี ้                    
โต๊ะ ขนาดไมน้่อยกวา่ 35x50x50 ซม. 
เก้าอี ้ขนาดไมน้่อยกวา่ 25x28x54ซม. 
จ านวน  60  ชดุ 

- 60,000 60,000 60,000 60,000 กองการศกึษา 
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แบบ ผ.03 

บัญชีครุภณัฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น    (พ.ศ. 2561  – 2565)   

เทศบาลต าบลชะอวด  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลชะอวด) 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หนว่ยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 การศกึษา คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน
และสิง่ก่อสร้าง  
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ส านกังาน คา่จดัซือ้เคร่ืองปรับอากาศ        
แบบแยกสว่น ชนดิตัง้พืน้หรือ
อชนิดแขวน 
ขนาด 30,000 บีทีย ู
จ านวน  4  เคร่ือง 
 

- 160,800 160,800 160,800 160,800 กองการศกึษา 

17 
 

การศกึษา คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน
และสิง่ก่อสร้าง  
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ส านกังาน คา่จดัซือ้เคร่ืองปรับอากาศ        
แบบแยกสว่น ชนดิตัง้พืน้หรือ
อชนิดแขวน 
ขนาด 24,000 บีทีย ู
จ านวน  1  เคร่ือง 

 

- 32,400 
 
 

32,400 
 

32,400 
 

32,400 
 

กองการศกึษา 

18 การศกึษา คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน
และสิง่ก่อสร้าง 
 (คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ส านกังาน คา่จดัซือ้เคร่ืองปรับอากาศ 
ชนิดติดผนงั 
ขนาด 24,000 บีทีย ู
จ านวน  1  เคร่ือง 
 

- 28,000 
 

28,000 
 

28,000 
 

28,000 
 

กองการศกึษา 
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แบบ ผ.03 
บัญชีครุภณัฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น    (พ.ศ. 2561  – 2565)   
เทศบาลต าบลชะอวด  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลชะอวด) 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หนว่ยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 การศกึษา คา่ครุภณัฑ์ ที่ดิน
และสิง่ก่อสร้าง 
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ส านกังาน คา่จดัซือ้เคร่ืองปรับอากาศ        
แบบแยกสว่น ชนดิตัง้พืน้หรือ
อชนิดแขวน 
ขนาด 18,000 บีทีย ู
จ านวน  1  เคร่ือง 

- 28,600 
 

28,600 
 

28,600 
 

28,600 
 

กองการศกึษา 

20 การศกึษา คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน
และสิง่ก่อสร้าง  
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ส านกังาน คา่จดัซือ้เคร่ืองปรับอากาศ            
ชนิดติดผนงั 
ขนาด 18,000 บีทีย ู
จ านวน  1  เคร่ือง 

 

- 21,000 
 

21,000 
 

21,000 
 

21,000 
 

กองการศกึษา 

21 การศกึษา คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน
และสิง่ก่อสร้าง  
(คา่ครุภณัฑ์) 

ครุภณัฑ์ส านกังาน คา่จดัซือ้เคร่ืองปรับอากาศ 
ชนิดติดผนงั                      
ขนาด 12,000 บีทีย ู
จ านวน  1  เคร่ือง 
 

- 17,000 17,000 17,000 17,000 กองการศกึษา 
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แบบ ผ.03 

บัญชีครุภณัฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น    (พ.ศ. 2561  – 2565)   

เทศบาลต าบลชะอวด  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลชะอวด) 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณ 
หนว่ยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 การศกึษา คา่ครุภณัฑ์ ท่ีดิน
และสิง่ก่อสร้าง  
(คา่ครุภณัฑ์) 

 
 
 
 
 

ครุภณัฑ์กีฬา เคร่ืองเลน่สนามกลางแจ้ง 
จ านวน  1  ชดุ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กองการศกึษา 

รวม 1,309,000 1,849,800 1,819,100 1,804,100 1,834,800 - 
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ส่วนที่  4 
การตดิตามและประเมินผล 
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การติดตามและประเมินผล เป็นหน้าท่ีส าคัญในการด าเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  ซึ่งสามารถชีถ้ึงผลการด าเนินงานและสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานให้บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้  ทัง้นี ้ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าท่ี        
จงึจ าเป็นต้องมีองค์กรท่ีท าหน้าท่ีตดิตามและประเมินผลแผนการพฒันาตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ในระเบียบ  

       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลชะอวด  ตามค าสั่งเทศบาล
ต าบลชะอวด  ท่ี  330 / 2561  ลงวันท่ี  13  ธันวาคม  2561  และค าสั่งเทศบาลต าบลชะอวด  ท่ี  343 / 2561     
ลงวนัท่ี  27  ธนัวาคม  2561  ประกอบด้วย 

1. นายบญุริน  ด้วงสงัข์    ผู้แทนประชาคม    ประธานกรรมการ 
2. นายบญุรัตน์  บญุรอดช ู สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ 
3. นายโสภณ  ยมพมาศ   สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ 
4. นายจรัญ  มว่งพุม่    สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ 
5. นายสนิท  ทองยงั  ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
6. นางปาริชาต ิ จิตต์ส ารวย ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
7. ดาบต ารวจสธุรรม  แดงชว่ง ผู้แทนสว่นราชการ   กรรมการ 
8. นางอาภรณ์  โชตพิงศ์  ผู้แทนสว่นราชการ     กรรมการ 
9. นางอนงค์  ชา่งปณีตงั    ผู้อ านวยการกองการศกึษา กรรมการ 
10. นางรัตนา  ทอ่งแก้ว    ผู้ทรงคณุวฒุิ    กรรมการ 
11. นางวนิดา  คงหนเูกต ุ  หวัหน้าส านกัปลดัเทศบาล กรรมการ 

 

การติดตามเป็นขัน้ตอนการตรวจสอบผลการด าเนินงานกิจกรรมของแผนงานหรือโครงการตาม
แผนพฒันาท้องถ่ินว่าได้ปฏิบตัิตามท่ีก าหนดรายละเอียดไว้หรือไม่  มีความเหมาะสมในการใช้ทรัพยากรหรือไม่
อยา่งไร ทัง้นี ้ ให้เพ่ือทราบความก้าวหน้าของกิจกรรมดงักล่าวเพ่ือรายงานให้ผู้บริหารทราบเพ่ือพิจารณาตดัสินใจ
สัง่การตามสมควรตอ่ไป  เพ่ือให้โครงการบรรลเุป้าหมาย การประเมินผล เป็นขัน้ตอนการตรวจสอบการปฏิบตัิงาน
ของหน่วยงานว่าแผนงานและโครงการท่ีน าไปสู่การปฏิบตัิจริงนัน้ บรรลุวตัถุประสงค์เป้าหมายท่ีก าหนดหรือไม ่ 
ผลส าเร็จอยู่ในระดบัใด  ตลอดจนผลสรุปท่ีได้ด าเนินนโยบายแนวทางการพฒันาท้องถ่ินให้เหมาะสมกบัความ
ต้องการของประชาชนตอ่ไป   

 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

 

 

ส่วนที่  4 
การตดิตามและประเมินผล 
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 ดงันัน้  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  จงึต้องก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์การ
พฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  แผนพฒันาจงัหวดั  และสามารถเช่ือมโยงไปสู่แผนพฒันา
กลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ี  12  ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี      
ซึ่งในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)  ต้องมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์            
การติดตามและประเมินผลโครงการ  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องให้คะแนนตามเกณฑ์           
ท่ีก าหนด  ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของการตดิตามและประเมินผล  และต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวนันบัแต่
วนัท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ. 2559  และ  (ฉบบัท่ี  3)  พ.ศ. 2561 ประกอบ
หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  0810.3 / ว 2931  ลงวันท่ี  15  พฤษภาคม  2562  ข ององค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน  โดยมีมีรายละเอียด  ดงันี ้ 

แนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

1 ข้อมลูสภาพทัว่ไปและข้อมลูพืน้ฐานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  20  คะแนน 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศกัยภาพ  20  คะแนน 
3 ยทุธศาสตร์  60  คะแนน  ประกอบด้วย 
   3.1 ยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  10  คะแนน 
   3.2 ยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  10  คะแนน 
   3.3 ยทุธศาสตร์จงัหวดั  10  คะแนน 
   3.4 วิสยัทศัน์  5  คะแนน 
   3.5 กลยทุธ์  5  คะแนน 
   3.6 เป้าประสงค์ของแตล่ะประเดน็กลยทุธ์  5  คะแนน 
   3.7 จดุยืนทางยทุธศาสตร์  5  คะแนน 
   3.8 แผนงาน  5  คะแนน 
   3.9 ความเช่ือมโยงของยทุธศาสตร์ในภาพรวม  5  คะแนน 
คะแนนรวม  100  คะแนน  เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขบัเคล่ือนการพฒันาท้องถ่ิน

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  ไมค่วรน้อยกว่าร้อยละ  80  (80  คะแนน) 
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แนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ประเดน็การพจิารณา คะแนน 
1. ข้อมลูสภาพทัว่ไปและข้อมลูพืน้ฐานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศกัยภาพ 15 
3. ยทุธศาสตร์  ประกอบด้วย 65 
     3.1 ยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (10) 
     3.2 ยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั (10) 
     3.3 ยทุธศาสตร์จงัหวดั (10) 
     3.4 วิสยัทศัน์ (5) 
     3.5 กลยทุธ์ (5) 
     3.6 เป้าประสงค์ของแตล่ะประเดน็กลยทุธ์ (5) 
     3.7 จดุยืนทางยทุธศาสตร์ (5) 
     3.8 แผนงาน (5) 
     3.9 ความเช่ือมโยงของยทุธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบือ้งต้นในการให้คะแนนแนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลกัเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป 
และข้อมูลพืน้ฐาน 
ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดงันี ้
1. ข้อมลูเก่ียวกบัด้านกายภาพ  เช่น  ที่ตัง้ของหมูบ้่าน / ชมุชน / 
ต าบล  ลกัษณะภมูิประเทศ  ลกัษณะภมูิอากาศ  ลกัษณะของดิน  
ลกัษณะของแหลง่น า้  ลกัษณะของไม้ / ป่าไม้ ฯลฯ  ด้านการเมือง / 
การปกครอง  เช่น  เขตการปกครอง  การเลือกตัง้  ฯลฯ 

20 
(3) 

 

2. ข้อมลูเก่ียวกบัด้านการเมือง / การปกครอง  เช่น  เขตการ
ปกครอง  การเลอืกตัง้ ฯลฯ  ประชากร  เช่น  ข้อมลูเก่ียวกบัจ านวน
ประชากร  และชว่งอายแุละจ านวนประชากร  ฯลฯ 

(2)  

3. ข้อมลูเก่ียวกบัสภาพทางสงัคม  เช่น  การศกึษา  สาธารณสขุ  
อาชญากรรม  ยาเสพติด  การสงัคมสงเคราะห์  ฯลฯ 

(2)  

4. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน  เช่น  การคมนาคมขนส่ง   
การไฟฟ้า  การประปา  โทรศัพท์  ฯลฯ 

(2)  

5. ข้อมลูเก่ียวกบัระบบเศรษฐกิจ  เช่น  การเกษตร  การประมง   
การปศสุตัว์  การบริการ  การทอ่งเที่ยว  อตุสาหกรรม   
การพาณิชย์  /  กลุม่อาชีพ  แรงงาน  ฯลฯ   

(2)  

6. ข้อมลูเก่ียวกบัศาสนา  ประเพณี  วฒันธรรม  เช่น  การนบัถือ
ศาสนา  ประเพณีและงานประจ าปี  ภมูิปัญญาท้องถ่ิน  ภาษาถ่ิน  
สนิค้าพืน้เมืองและของที่ระลกึ  ฯลฯ  และอื่น ๆ 

(2)  

7. ข้อมลูเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น  น า้ ป่าไม้ ภเูขา  
คณุภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  ฯลฯ 

(2)  

8. การส ารวจและจดัเก็บข้อมลูเพื่อการจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ิน
หรือการใช้ข้อมลู  จปฐ. 

(2)  

9. การประชมุประชาคมท้องถ่ิน  รูปแบบ  วิธีการ  และการ
ด าเนินการประชมุประชาคมท้องถ่ิน  โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  
ร่วมท า  ร่วมตดัสนิใจ  ร่วมตรวจสอบ  ร่วมรับประโยชน์  ร่วม
แก้ปัญหา  ปรึกษาหารือ  แลกเปลีย่นเรียนรู้  เพื่อแก้ปัญหาส าหรับ
การพฒันาท้องถ่ินตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

(3)  

 

 
 
 
 



 

238 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลกัเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดงันี ้
1. การวเิคราะห์ที่ครอบคลมุความเช่ือมโยง  ความสอดคล้อง
ยทุธศาสตร์จงัหวดั  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินในเขตจงัหวดั  ยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  
นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน  รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยทุธศาสตร์
ชาติ  20  ปี  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ   
และ  Thailand  4.0 

20 
(5) 

 

2. การวเิคราะห์การใช้ผงัเมืองรวมหรือผงัเมืองเฉพาะและการ 
บงัคบัใช้  ผลของการบงัคบัใช้  สภาพการณ์ที่เกิดขึน้ตอ่การพฒันา
ท้องถ่ิน 

(3)  

3. การวเิคราะห์ทางสงัคม  เช่น  ด้านแรงงาน  การศกึษา 
สาธารณสขุ  ความยากจน  อาชญากรรม  ปัญหายาเสพตดิ  
เทคโนโลยี  จารีต  ประเพณี  วฒันธรรม  ภมูิปัญญาท้องถ่ิน   
เป็นต้น 

(3)  

4. การวเิคราะห์ทางเศรษฐกิจ  ข้อมลูด้านรายได้ครัวเรือน   
การสง่เสริมอาชีพ  กลุม่อาชีพ  กลุม่ทางสงัคม  การพฒันาอาชีพ
และกลุม่ตา่ง ๆ  สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยูท่ัว่ไป   
เป็นต้น 

(3)  

5. การวเิคราะห์สิง่แวดล้อม  พืน้ท่ีสเีขียว  ธรรมชาตติา่ง ๆ  ทาง
ภมูิศาสตร์  กระบวนการหรือสิง่ทีเ่กิดขึน้  การประดิษฐ์ที่มีผล 
ตอ่สิง่แวดล้อมและการพฒันา 

(3)  

6. ผลการวิเคราะห์ศกัยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาใน
ปัจจบุนัและโอกาสการพฒันาในอนาคตของท้องถ่ิน  ด้วยเทคนิค 
SWOT  Analysis ที่อาจสง่ผลตอ่การด าเนินงาน ได้แก่  S-Strength 
(จดุแข็ง)  W-Weakness  (จดุออ่น)  O-Opportunity (โอกาส)  
และ T-Threat  (อปุสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์ 
    3.1 ยทุธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน 
 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดงันี ้
สอดคล้องกบัสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิง่แวดล้อมของท้องถ่ิน 
ประเด็นปัญหาการพฒันาและแนวทางการพฒันาที่สอดคล้องกบั
ยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินและเช่ือมโยงหลกั
ประชารัฐ แผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแหง่ชาติ และ Thailand 4.0 

60 
(10) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลกัเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
    3.2 ยทุธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินในเขตจงัหวดั 
    3.3 ยทุธศาสตร์
จงัหวดั 
 
 
    3.4 วิสยัทศัน์ 
 
 
 
    3.5 กลยทุธ์ 
 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของ 
แตล่ะประเด็นกลยทุธ์ 
3.7 จดุยืนทาง
ยทุธศาสตร์  
(Positioning) 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
๓.๙ ความเช่ือมโยงของ
ยทุธศาสตร์ในภาพรวม 
 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกบัสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถ่ิน และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ      
แผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวดั  ยุทธศาสตร์พฒันา
ภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์  คสช. และนโยบายรัฐบาล 
หลกัประชารัฐ แผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10)  

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินต้องการจะเป็นหรือบรรลถุึงอนาคตอย่างชดัเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลกัษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินและสมัพนัธ์กบัโครงการพฒันาท้องถ่ิน 

(5)  

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสยัทศัน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชดัเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้
บรรลวุิสยัทศัน์นัน้ 

(5)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนบัสนนุตอ่กลยทุธ์ที่จะเกิดขึน้ มุง่หมายสิง่หนึง่สิง่ใดที่ชดัเจน 

(5)  

ความมุ่งมัน่อนัแน่วแน่ในการวางแผนพฒันาท้องถ่ิน เพื่อให้บรรลุ
วิสยัทศัน์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ซึง่เกิดจากศกัยภาพ 
ของพืน้ท่ีจริง ท่ีจะน าไปสูผ่ลส าเร็จทางยทุธศาสตร์ 

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตวัชีว้ดั คา่เป้าหมาย กลยทุธ์ จดุยืนทางยทุธศาสตร์และยทุธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจดัท า
โครงการพฒันาท้องถ่ินในแผนพฒันาท้องถ่ิน โดยระบแุผนงานและ
ความเช่ือมโยงดงักลา่ว 

(5)  

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสูก่ารพฒันาท้องถ่ินท่ีเกิดผลผลติ/
โครงการจากแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 12  Thailand 4.0 แผนพฒันาภาค/
แผนพฒันากลุม่จงั/แผนพฒันาจงัหวดั ยทุธศาสตร์การพฒันาของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัและยทุธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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 แนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
 1. การสรุปสถานการณ์การพฒันา  10  คะแนน 
 2. การประเมินผลการน าแผนพฒันาท้องถ่ินไปปฏิบตัใินเชิงปริมาณ  10  คะแนน 
 3. การประเมินผลการน าแผนพฒันาท้องถ่ินไปปฏิบตัใินเชิงคณุภาพ  10  คะแนน 
 4. แผนงานและยทุธศาสตร์การพฒันา  10  คะแนน 
 5. โครงการพฒันา  60  คะแนน  ประกอบด้วย 
     5.1 ความชดัเจนของช่ือโครงการ  5  คะแนน 
     5.2 ก าหนดวตัถปุระสงค์สอดคล้องกบัโครงการ  5  คะแนน 
     5.3 เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  มีความชดัเจนน าไปสูก่ารตัง้งบประมาณได้ถกูต้อง  5  คะแนน 
     5.4 โครงการมีความสอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์ชาต ิ 20  ปี  5  คะแนน 
       5.5 เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  มีความสอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ 
ฉบบัท่ี  12    5  คะแนน 
     5.6 โครงการมีความสอดคล้องกบั  Thailand  4.0  5  คะแนน 
     5.7 โครงการสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวดั  5  คะแนน 
     5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาตมิัน่คง  มัง่คัง่  ยัง่ยืน  ภายใต้
หลกัประชารัฐ  5  คะแนน 
     5.9 งบประมาณ  มีความสอดคล้องกบัเป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  5  คะแนน 
     5.10 มีการประมาณการราคาถกูต้องตามหลกัวิธีการงบประมาณ  5  คะแนน 
     5.11 มีการก าหนดตวัชีว้ดั  (KPI)  และสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และผลท่ีคาดวา่จะได้รับ  5  คะแนน 
     5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์  5  คะแนน 
 คะแนนรวม  100  คะแนน  เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขบัเคล่ือนการพฒันาท้องถ่ิน
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  ไมค่วรน้อยกว่าร้อยละ  80  (80  คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 

 

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
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 แนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

ประเดน็การพจิารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพฒันา 10 
2. การประเมินการน าแผนพฒันาท้องถ่ินไปปฏิบตัใินเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพฒันาท้องถ่ินไปปฏิบตัใินเชิงคณุภาพ 10 
4. แผนงานและยทุธศาสตร์การพฒันา 10 
5. โครงการพฒันา  ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชดัเจนของช่ือโครงการ (5) 
    5.2 ก าหนดวตัถปุระสงค์สอดคล้องกบัโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) มีความชดัเจนน าไปสูก่ารตัง้งบประมาณได้ถกูต้อง (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์ชาต ิ 20  ปี (5) 
    5.5 เป้าหมาย  (ผลผลิตโครงการ)  มีความสอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ (5) 
    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกบั Thailand 4.0 (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวดั (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาตมิัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน   
          ภายใต้หลกัประชารัฐ 

(5) 

    5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกบัเป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถกูต้องตามหลกัวิธีการงบประมาณ (5) 
    5.11 มีการก าหนดตวัชีว้ดั (KPI)  และสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และผลท่ีคาดวา่จะได้รับ (5) 
    5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบือ้งต้นในการให้คะแนนแนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพัฒนา รายละเอียดหลกัเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์ 
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายทุธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand 
และ Trend ปัจจยัและสถานการณ์การเปลีย่นแปลงที่มีผลตอ่
การพฒันา อยา่งน้อยต้องประกอบด้วยการวเิคราะห์ศกัยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสงัคม ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล้อม 

10  

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 

1) การควบคมุที่มกีารใช้ตวัเลขตา่ง ๆ หรือน ามาใช้วดัผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวดัจ านวนโครงการ กิจกรรม งานตา่ง ๆ ก็คือ 
ผลผลตินัน่เองวา่เป็นไปตามทีต่ัง้เป้าหมายเอาไว้หรือไม ่
จ านวนทีด่ าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เทา่ไหร่ จ านวนท่ีไม่
สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเทา่ไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลกัประสทิธิภาพ (Efficiency) ของการพฒันาท้องถ่ินตาม
อ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 
2) วเิคราะห์ผลกระทบ/สิง่ที่กระทบ (Impact) โครงการท่ี
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
 

1) การประเมินประสทิธิผลของแผนพฒันาในเชิงคณุภาพคือ
การน าเอาเทคนิคตา่ง ๆ  มาใช้เพือ่วดัวา่ภารกิจ  โครงการ  
กิจกรรม  งานตา่ง ๆ  ท่ีด าเนินการในพืน้ท่ีนัน้ ๆ  ตรงตอ่ความ
ต้องการของประชาชนหรือไม ่ และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
หรือไม ่ ประชาชนพงึพอใจหรือไม ่ สิง่ของ  วสัด ุ ครุภณัฑ์  
การด าเนินการตา่ง ๆ  มีสภาพหรือลกัษณะถกูต้อง  คงทน  
ถาวร  สามารถใช้การได้ตามวตัถปุระสงค์หรือไม ่ ซึง่เป็นไป
ตามหลกัประสทิธิผล  (Effectiveness)  ผลการปฏิบตัิราชการ
ที่บรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบตัิราชการ
ตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนนิการ  รวมถงึสามารถ
เทียบเคยีงกบัสว่นราชการหรือหนว่ยงาน 
2) วเิคราะห์ผลกระทบ/สิง่ที่กระทบ (Impact) โครงการท่ี
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  
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4. แผนงานและยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

1) วเิคราะห์แผนงาน  งาน  ท่ีเกิดจากด้านตา่ง ๆ  มคีวาม
สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในมติิ
ตา่ง ๆ  จนน าไปสูก่ารจดัท าโครงการพฒันาท้องถ่ินโดยใช้  
SWOT  Analysis/Demand  (Demand  Analysis)/Global  
Demand/Trend  หรือหลกัการบรูณาการ  (Integration)   
กบัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีมีพืน้ท่ีติดตอ่กนั 
2) วเิคราะห์แผนงาน  งาน  ท่ีเกิดจากด้านตา่ง ๆ  ท่ีสอดคล้อง
กบัการแก้ไขปัญหาความยากจน  หลกัประชารัฐ   

10  

5. โครงการพัฒนา 
    5.1 ความชดัเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
 
    5.2 ก าหนดวตัถปุระสงค์
สอดคล้องกบัโครงการ 
 
 
 
   5.3 เป้าหมาย  (ผลผลติของ
โครงการ)  มีความชดัเจนไปสู่
การตัง้งบประมาณได้ถกูต้อง  
 
 
 
 
 
   5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดงันี ้
เป็นโครงการท่ีมีวตัถปุระสงค์สนองตอ่แผนยทุธศาสตร์การ
พฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินและด าเนินการเพื่อให้
การพฒันาบรรลตุามวิสยัทศัน์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
ที่ก าหนดไว้  ช่ือโครงการมีความชดัเจน  มุง่ไปเร่ืองใดเร่ืองหนึง่  
อา่นแล้วเข้าใจได้วา่จะพฒันาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

 มีวตัถปุระสงค์ชดัเจน  (Clearobjective)  โครงการต้อง
ก าหนดวตัถปุระสงค์สอดคล้องกบัความเป็นมาของโครงการ  
สอดคล้องกบัหลกัการและเหตผุล  วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์  มีความเป็นไปได้ชดัเจน  
มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพท่ีอยากให้เกิดขึน้ในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถงึ
เป้าหมายต้องชดัเจน  สามารถระบจุ านวนเทา่ไร  
กลุม่เป้าหมายคืออะไร  มีผลผลิตอยา่งไร  กลุม่เป้าหมาย  
พืน้ท่ีด าเนินงาน  และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชดัเจนวา่
โครงการนีจ้ะท าที่ไหน  เร่ิมต้นชว่งเวลาใดและจบลงเมื่อไร   
ใครคือกลุม่เป้าหมายของโครงการ  หากกลุม่เป้าหมายมีหลาย
กลุม่  ให้บอกชดัลงไป วา่ใครคือเป้าหมายหลกั  ใครคือ
กลุม่เป้าหมายรอง 

(5)  

โครงการสอดคล้องกบั  (1)  ความมัง่คง  (2)  การสร้าง
ความสามารถในการแขง่ขนั  (3)  การพฒันาและเสริมสร้าง
ศกัยภาพคน  (4)  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเทา่
เทียมกนัทางสงัคม  (5)  การสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวติที่
เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม  (6)  การปรับสมดลุและพฒันาระบบ
การบริหารจดัการภาครัฐ  เพื่อให้เกิดความมัน่คง  มัง่คัง่ ยัง่ยืน 

(5)  
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5. โครงการพัฒนา 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลติของ
โครงการ) มีความสอดคล้อง
แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแหง่ชาต ิ
 

โครงการมคีวามสอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แหง่ชาติ  ฉบบัท่ี  12  โดย  (1)  ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  (2)  ยดึคนเป็นศนูย์กลางการพฒันา  (3)  ยดึ
วิสยัทศัน์ภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (4)  ยดึเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย  2579  (5)  ยดึหลกัการน าไปสูก่ารปฏิบตัิ
ให้เกิดผลสมัฤทธ์ิอยา่งจริงจงัใน  5  ปีท่ีตอ่ยอดไปสูผ่ลสมัฤทธ์ิ
ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว  ภายใต้แนวทางการพฒันา  (1)  การ
ยกระดบัศกัยภาพการแขง่ขนัและการหลดุพ้นกบัดกัรายได้
ปานกลางสูร่ายได้สงู  (2)  การพฒันาศกัยภาพคนตามชว่งวยั
และการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสงัคมสงูวยัอยา่งมีคณุภาพ  (3)  
การลดความเลือ่มล า้ทางสงัคม  (4)  การรองรับการเช่ือมโยง
ภมูิภาคและความเป็นเมือง  (5)  การสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสงัคมอยา่งเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม   
(6)  การบริหารราชการแผน่ดินท่ีมีประสทิธิภาพ 

(5) 
 

 

5.6  โครงการมีความ
สอดคล้องกบั  Thailand  4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7  โครงการสอดคล้องกบั
ยทุธศาสตร์จงัหวดั  
 
 

โครงการมีลกัษณะหรือสอดคล้องกบัการปรับเปลีย่นโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู ่ Value-Based  Economy  หรือเศรษฐกิจที่
ขบัเคลือ่นด้วยนวตักรรม  ท าน้อย  ได้มาก  เช่น  (1)  เปลีย่น
จากการผลติสนิค้า  โภคภณัฑ์  ไปสูส่นิค้าเชิงนวตักรรม  (2)  
เปลีย่นจากการขบัเคลือ่นประเทศด้วยภาคอตุสาหกรรม  ไปสู่
การขบัเคลือ่นด้วยเทคโนโลยี  ความคิดสร้างสรรค์  และ
นวตักรรม  (3)  เปลีย่นจากการเน้นภาคการผลติสนิค้า  ไปสู่
การเน้นภาคบริการมากขึน้  รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มด้วย
วิทยาการ  ความคิดสร้างสรรค์  นวตักรรม  วิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี  และการวิจยัและพฒันา  แล้วตอ่ยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ  เช่น  ด้านเกษตร  เทคโนโลยีชีวภาพ  
สาธารณสขุ  วฒันธรรมฯลฯ 

(5) 
 

 

โครงการพฒันาท้องถ่ินมีความสอดคล้องกบัห้วงระยะเวลาของ
แผนพฒันาจงัหวดัที่ได้ก าหนดขึน้  เพื่อขบัเคลือ่นการพฒันา
ท้องถ่ินเสมือนหนึง่การขบัเคลือ่นการพฒันาจงัหวดัซึง่ไม่
สามารถแยกสว่นใดสว่นหนึง่ออกจากกนัได้  นอกจากนี ้
โครงการพฒันาท้องถ่ินต้องเป็นโครงการเช่ือมตอ่หรือเดินทาง
ไปด้วยกนักบัยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ได้ก าหนดขึน้ท่ีเป็นปัจจบุนั 

(5) 
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5. โครงการพัฒนา 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน ภายใต้
หลกัประชารัฐ 

เป็นโครงการท่ีด าเนินการภายใต้พืน้ฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการท่ี
ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยัง่ยืน ซึง่มีลกัษณะทีจ่ะให้
ท้องถ่ินมีความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื เป็นท้องถ่ินท่ีพฒันาแล้ว 
ด้วยการพฒันาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(5) 
 

 

     5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกบัเป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพฒันาจะต้องค านงึถงึหลกัส าคญั  
5 ประการ ในการจดัท าโครงการ ได้แก่ (1) ความประหยดั 
(Economy) (2) ความมีประสทิธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสทิธิผล (Effectiveness) (4) ความยตุิธรรม (Equity)   
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 
 

 

     5.10 มีการประมาณการ
ราคาถกูต้องตามหลกัวิธีการ
งบประมาณ  
 

การประมาณราคาเพื่อการพฒันาต้องให้สอดคล้องกบั
โครงการ ถกูต้องตามหลกัวชิาการทางชา่ง หลกัของราคากลาง 
ราคากลางท้องถ่ิน มคีวามโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจกัษ์  

(5) 
 

 

    5.11 มีการก าหนดตวัชีว้ดั 
(KPI) และสอดคล้องกบั
วตัถปุระสงค์และผลที่คาดวา่
จะได้รับ 
 

มีการก าหนดดชันีชีว้ดัผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ท่ีสามารถวดัได้ (measurable) ใช้บอกประสทิธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสทิธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพงึพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอนัเกิด
จากผลของวตัถปุระสงค์ทีเ่กิด  สิง่ที่ได้รับ (การคาดการณ์  
คาดวา่จะได้รับ) 

(5) 
 

 

   5.12 ผลที่คาดวา่จะได้รับ
สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิง่ที่เกิดขึน้ได้จริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพฒันา ซึง่สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ที่ตัง้ไว้ การได้ผล
หรือผลที่เกิดขึน้จะต้องเทา่กบัวตัถปุระสงค์หรือมากกวา่
วตัถปุระสงค์ ซึง่การเขียนวตัถปุระสงค์ควรค านงึถงึ (1) มีความ
เป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการด าเนินงานตาม
โครงการ (2) วดัและประเมินผลระดบัของความส าเร็จได้  
(3) ระบสุิง่ที่ต้องการด าเนินงานอยา่งชดัเจนและเฉพาะเจาะจง
มากที่สดุ และสามารถปฏิบตัิได้ (4) เป็นเหตเุป็นผล สอดคล้อง
กบัความเป็นจริง (5) สง่ผลตอ่การบง่บอกเวลาได้ 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  
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4.3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
         1) การวดัผลในเชิงปริมาณ   
    ตามท่ีเทศบาลชะอวดได้ด าเนินการจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขึน้มาเพ่ือใช้

เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาเทศบาลให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้  เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชน  ซึ่งในการจัดท าแผนพัฒนาต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการ จดัท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี  2) 
พ.ศ. 2559  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ.2561  ข้อ  29  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนด
แนวทาง วิธีการในการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  รายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึง่ได้จากการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาตอ่ผู้บริหารท้องถ่ิน  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ิน
เสนอต่อสภาท้องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทัง้ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวนั นบัแตว่นัรายงานผลและเสนอความเห็น
ดงักล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวนั   โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ภายในเดือน
ธนัวาคมของทกุปี  โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการตดิตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดงันี ้ 

 -การตดิตามและประเมินผลยทุธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถ่ิน  
 -การตดิตามและประเมินโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพฒันาท้องถ่ิน 
 -การตดิตามและประเมินผลด้วยระบบ  e-plan  

         2) การวดัผลในเชิงคณุภาพ   
             เทศบาลใช้การส ารวจความพึงพอใจเป็นรายโครงการและประเมินความพึงพอใจในภาพรวม    

โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจซึ่งท าให้ทราบถึงผลเชิงคณุภาพในการ ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   
โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินความพงึพอใจ  มีดงันี ้ 

 -แบบท่ี  3/2  แบบประเมินความพงึพอใจตอ่ผลการด าเนินงานของเทศบาล  
 -แบบท่ี  3/3  แบบประเมินความพงึพอใจของประชาชนท่ีมีตอ่การให้บริการ  

          3) การตดิตามและประเมินผลรายโครงการ   
             โดยการก าหนดให้ผู้ รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการ                 

ซึ่งผู้ รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคลหรือคณะกรรมการ  หรือคณะท างานก าหนดแบบและวิธีการ
ตดิตามและประเมินผลได้ตามความเหมาะสม  และสรุปปัญหาอปุสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคดิเห็น  
 
 

 

4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
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           4.4.1 ผลกระทบน าไปสูอ่นาคต  
                    1) การด าเนินโครงการบางครัง้ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้องผา่นกระบวนการหลายขัน้ตอน  

        2) ประชาชนเกิดความเบื่อหนา่ยกบักระบวนการจดัท าแผนท่ีมีความยุง่ยากมากขึน้  
        3) ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายท่ีท าได้ยาก        

และบางเร่ืองอาจไมส่ามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กบัประชาชนได้  
           4.4.2 ข้อสงัเกต  ข้อเสนอแนะ  ผลจากการพฒันา  

        การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ควรพิจารณาบรรจุโครงการท่ีมีแนวโน้มเป็นไปได้และเหมาะสม
สอดคล้องกบังบประมาณในแตล่ะปี  เพ่ือลดปัญหาจ านวนโครงการท่ีเฟ้อเกินไป ท าให้เทศบาลเสียคะแนนในการ
ตรวจตวัชีว้ดัตา่ง ๆ  
 
 

 
 
 
 

 
  
 

…………………………………………. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


