
 

         ส่วนที่ 1  

บทน ำ 
 

 เทศบาลต าบลเป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 (หมวด 14) บทบาท อ านาจหน้าที่ และ      ความรับผิดชอบ มี
ความเป็นอิสระตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายที่จะด าเนินในการ
บริหารด้านต่าง ๆ ตามอ านาจหน้าที่ ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยถ่ายโอนภารกิจในการ
ให้บริการสาธารณะที่จ าเป็น และรายได้ที่รัฐจัดเก็บให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 
การด าเนินการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก ๆ  ด้าน    ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน การวางแผนในการด าเนินการบริหารจึงเป็นกลไก
ที่ส าคัญ ที่ท าให้การบริหารเป็นรูปแบบและมีทิศทาง        การก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่สมดุลและมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้เทศบาลต าบลท่าสาป สามารถด าเนินการ
บริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาได้ถูกจุด อันเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม และท า
ให้บรรลุตามความมุ่งหมาย 

ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปี 
แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ซึ่ง

หมาย ถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลต าบลท่าสาป ที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่
จัดท าขึ้น ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุม
ระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงประจ าทุกปี ซึ่งสามารถสรุปลักษณะของ
แผนพัฒนา   สามปี ได้ดังนี้ 

1.  เป็นเอกสารที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2.  เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของ แนวทางการ

พัฒนา ที่ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่จะด าเนินการ 
3.  เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะ 

เวลาสามปี 
4.  เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนสำมปี 
การว า งแผนยุ ทธศาสตร์ ก า ร พัฒนาขององค์ กรป กครองส่ วนท้ อ งถิ่ น                  

เป็นกระบวนการก าหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคตขององค์กร บนพ้ืนฐานของการ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับศักยภาพ ปัญหาและความ
ต้องการ 
ของชุมชน เพ่ือให้การด าเนินการตามข้อก าหนดต่าง ๆ บรรลุตามเป้าหมาย โดยสามารถ
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า แ ล ะ ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ชุ ม ช น  ค ร อ บ ค ลุ ม ทุ ก ด้ า น                    
ดังนั้นการวางแผนถือเป็นกลไกส าคัญที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุ
จุดมุ่งหมายดังกล่าว โดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต มีการติดตามแผนงานโครงการที่ก าหนดให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในช่วงเวลาที่ก าหนดมี
การควบคุมติดตาม วัดและประเมินผลโดยการบริหารจัดการตามแผน แผนงาน โครงการ
นั้นจะต้องเป็นการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสและพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบโดย
หน่วยงานของรัฐและประชาชน 

ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนสำมปี 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 17 ได้ก าหนดวิธีการด าเนินการจัดท าแผนสามปี ไว้ดังนี้ 
1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาชนท้องถิ่นก าหนดประเด็นหลักการ

พัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนารวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาชนและชุมชน โดยให้น า
ข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมประเด็นหลักการ
พัฒนา ปัญหาความต้องการและข้อมูล น ามาจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปีเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี เพื่อเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

4.  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปี และประกาศใช้
แผนพัฒนาสามปี ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนา
สามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึง
พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป     
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ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
การจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เทศบาลต าบลท่าสาปได้พิจารณา

ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือให้องค์กรน ามา วิเคราะห์ 
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัดอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนสูงสุด ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ดังนี้ 
  1.  แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต 
  2.  เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่ง
ไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ และเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 
  3.  สามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.  เป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องก าหนด    
ถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุถึงสภาพการณ์นั้น 

5.  เป็นกรอบในการบริหารงานของท้องถิ่นโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด     
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพและบรรลุถึงสภาพการณ์ที่พึงปรารถนาในอนาคต  

6.  สามารถก ากับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาได้อย่างเป็นระบบ 

 

 
---------------------------------------------------------------- 
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         ส่วนที่ 2  
 

สรุปผลกำรพัฒนำเทศบำลที่ผ่ำนมำ 
 

สรุปสถำนกำรณ์พัฒนำ 

  กำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำโดยใช้เทคนิค SWOT ANALISIS   
ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำ 

  จากการวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาคมในเขตเทศบาลต าบลท่าสาป เพ่ือ
ก าหนดประเด็นการพัฒนาในการจัดท าแผนพัฒนาต าบลท่าสาป ได้ประเมินสถานภาพการพัฒนา
ของเทศบาลต าบลท่าสาป โดยใช้เทคนิค SWOT พิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strengths) 
จุดอ่อน(Weaknesses)และปัจจัยภายนอกได้แก่โอกาส(Opportunities) และอุปสรรค(Treats) ดังนี้ 

 
ปัจจัยภำยใน 

กำรวิเครำะห์จุดแข็ง (Strength) 
1. มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาระสมสอดคล้องกับภารกิจ 

2. มีความหลากหลายของศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท่ีเข้มแข็ง เช่น ไทย จีน อิสลาม 

3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงาน 

4. มีการบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล 

5. มีพ้ืนที่ติดต่อกับเขตเทศบาลนครยะลา 

6. การคมนาคมสะดวก 

7. สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะส าหรับการท าการเกษตร  

8. เทศบาลมีขีดความสามารถในการก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการ การจัดบริการ

สาธารณะ การบริหารงานบุคคล เครื่องมือ การเงิน การคลัง 

9. นโยบาย และพันธกิจของเทศบาลต าบลท่าสาป เอ้ือต่อการพัฒนาท้องถิ่น  

กำรวิเครำะห์จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. กฎระเบียบขอ้บังคับต่าง ๆ มีการปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา ขาดความชัดเจนในการด าเนินงาน 
2. เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา 
3. ประสบปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝน 
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4. ประชาชนบางส่วนมีทัศคติไม่ดีท าให้ขาดการมีส่วนร่วมในด้านการพัฒนาต่าง ๆ กับองค์กร  
5. เทศบาลมีงบประมาณจ ากัดในการพัฒนา 
6. เป็นแหล่งมั่วสุมของเยาวชน 

ปัจจัยภำยนอก 
กำรวิเครำะห์โอกำส (Opportunities) 

1. นโยบายของรัฐบาล/จังหวัดสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต าบล 
2. เป็นพื้นที่ติดต่อกับเขตเมืองสะดวกในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 
3. การเปิดประชาคมอาเซียนท าให้เทศบาลได้มีโอกาสได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐในด้ าน

เศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรม 

กำรวิเครำะห์อุปสรรค (Treats)  
1. กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
2. การจัดสรรงบประมาณระยะการเบิกจ่ายไม่เหมาะกับเวลาด าเนินการ 
3. ภาระหน้าที่เพ่ิมมากข้ึน แต่บุคลากรมี 
4. ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายและการบริหารของรัฐบาล 

 
…………………………………………………………… 
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         ส่วนที่ 3  
 

การน าแผนพัฒนาสามปไีปสู่การปฏิบัติ( พ.ศ.2559-2561) 

3.1  แนวทางการพัฒนาหรอืกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  วิสัยทัศน์กำรพัฒนำ 

“ต าบลก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ประชาชนมีรายได้ ใส่ใจวัฒนธรรมท้องถิ่น                
รักษ์สิ่งแวดล้อม” 

          พันธกิจกำรพัฒนำท้องถิ่น 
1.  มีการจัดการด้านการเกษตร แบบ “ทฤษฎีใหม่” ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาที่
น าไปสู่ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง 

 2.  อนุรักษ์ พัฒนา ฟ้ืนฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  3.  ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 
 4.  ส่งเสริมรายได้ให้กับครอบครัวให้สามารถพึงพาตนเองได้ 
 5.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
  6.  การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน 
  7.  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

          จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ 
  1.  เพ่ือพัฒนางานด้านการเกษตร แบบ “ทฤษฎีใหม่” ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและ

พ่ึงตนเองได ้
 2.  ประชาชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี           
          ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  3.  ประชาชนมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
 4.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
  5.  ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาอย่างทั่วถึง 
  6.  ประชาชนมีการดูแลรักษาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืน 

 7.  พัฒนาเมืองน่าอยู่ ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้เพียงพอต่อความต้องการ
อย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน 

         ค่ำนิยม 
 สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา บนพื้นฐานของความเสมอภาค 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
       ยุทธศาสตร์ท ี่    ด้ำนเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบ เศรษฐกิจชุมชนและกำรแก้ไข

ปัญหำ ควำมยำกจน 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่นตามแนวทาง  
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    

ยุทธศำสตร์ที่    ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

           1.  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับและพัฒนาการของเด็ก 
           2.  เพ่ิมช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
           3.  ส่งเสริมศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์ที่    ด้ำนสังคม คุณภำพชีวิต  
แนวทำงกำรพัฒนำ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน คนชรา ผู้ด้อยโอกาส  
และ ประชาชนทั่วไป     

           2.  ด้านสาธารณสุข และสุขภาพอนามัย 
     3.  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา การออกก าลังกายและกิจกรรมนันทนาการ 

           4.  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
           5.  ส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกัน/บรรเทาสาธารณภัย/รักษาความสงบ เรียบร้อยใน 
   ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่    ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   
แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 และสิ่งแวดล้อม         
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ยุทธศาสตร์ที่    ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

           1.  ด้านการส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายใน องค์กร 
           2.  ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน    
           3.  ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       4.   ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีและเพ่ิมรายได้ให้กับเทศบาล 

ยุทธศำสตร์ที่    ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

           1.  ด้านคมนาคม (ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/บุกเบิก ถนน สะพาน ฯลฯ) 
           2.  ก่อสร้าง ปรับปรุง ทางระบายน้ าและพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติ   
           3.  ระบบไฟฟ้าสาธารณะ น้ าประปา และสาธารณูปการ           

ยุทธศำสตร์ที่    ด้ำนเสริมสร้ำงสันติสุข 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

1. การใช้เทคโนโลยีในการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย 
2. การเสริมสร้างแลกเปลี่ยน เรียนรู้ วิถีชีวิตชุมชน (ศาสนาและวัฒนธรรม) 
3. การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจที่ถูกต้อง 

 

 
 
วิสัยทัศน์  :  สังคมการเรียนรู้  คูคุณภาพชีวิตที่ดี ยะลาสันติสุข  สู่อาเซียน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลำ  ประจ ำปี  2559 
ประเด็นยุทธศำสตร์ประกอบด้วย  7  ยุทธศำสตร์  40  กลยุทธ์  ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1   ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำ  กีฬำ  และนันทนำกำร 

         กลยุทธ์ที่ 1   ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ 
      สอดคล้องกับประเทศกลุ่มอาเซียน 

กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบ  นอกระบบและ  
                 ตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐานในทุกระดับชั้น 

         กลยุทธ์ที่ 3   ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครูและบุคคลทางการศึกษา 
         กลยุทธ์ที่ 4   พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 
         กลยุทธ์ที่ 5   พัฒนาทักษะการใช้ภาษาหลักของอาเซียนแก่บุคลากรทุกภาคส่วน  

     ประชาชนผู้น าและองค์กรชุมชน 
         กลยุทธ์ที่ 6   สนับสนุนและส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยะลา 
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     ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมด้ำนสำธำรณสุข 

     กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมด้านสาธารณสุขมูลฐานให้ครอบคลุมทุกด้าน 
     กลยุทธ์ที่ 2 วางแผนการจัดระบบเพ่ือรองรับการเข้ามาของแรงงานและ  
                   นักท่องเที่ยว 
     กลยุทธ์ที่ 3 ก าหนดมาตรการตรวจเยี่ยมแหล่งเสื่อมโทรมที่มีความ 
                   เสี่ยงด้านสุขภาพและยาเสพติดอย่างจริงจัง 
     กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุข 
                    ประจ าหมู่บ้าน 
     กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนำเด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำสอ่ืน ๆ 
 

     ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบคมนำคม 
    กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างและปรับปรุงระบบคมนาคมให้ได้ 
                   มาตรฐาน 
    กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทางเลือก 
    กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จของด่าน 
                  ศุลกากร 
    กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
 

     ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมด้ำนกำรท่องเที่ยว 
   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเดิมและพัฒนาแหล่ง 
                 ท่องเที่ยวใหม่ ให้เป็นระบบและมีคุณภาพ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรสนับสนุนการท่องเที่ยว 
                 ทุกภาคส่วนด้านภาษาและการให้บริการ 
   กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการบ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู และพัฒนา 
                 แหล่งท่องเที่ยว 
   กลยุทธ์ที่ 4 สร้างระบบฐานการจัดการเก็บภาษีจากการท่องเที่ยว   
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน 
   กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในด้านการจัดการและให้บริการ 
                 การท่องเที่ยว 
   กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาข้อมูลข่าวสาร ระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์แหล่ง 
                 ท่องเที่ยว 

 



 

แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป 
 

10 

      ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรค้ำและกำรลงทุน 
     กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนแหล่งเงินทุนส าหรับเกษตรกร และผู้ประกอบการ 
     กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านการค้า การลงทุนและ 
                  กฎระเบียบพิธี ศุลกากร 
     กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์จัดเก็บ ส่งและกระจายสินค้า 
     กลยุทธ์ที่ 4 จัดท าผังเมืองรวมเพ่ือเป็นทิศทางในการพัฒนาพ้ืนที่การค้าและ 
                    การลงทุน 
     กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการทั้งภาคอุตสาหกรรมและ 
                    เกษตรกรรม 
     กลยุทธ์ที่ 6 เร่งรัดและปรับปรุงระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียน 
                   ทรัพย์สิน 
     กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบการจดทะเบียนการค้า 
     กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งส่งเสริม 
                  การสร้างตราสัญลักษณ์ของสินค้า 

       ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมด้ำนสิ่งแวดล้อม 
     กลยุทธ์ที่ 1 จัดระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
     กลยุทธ์ที่ 2 วางระบบก าจัดน้ าเสียรวมในเขต อปท. 
     กลยุทธ์ที่ 3 ออกข้อบัญญัติและเทศบัญญัติด้านทรัพยากรธรรมชาติและ      
                    สิ่งแวดล้อม รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยากรต้นน้ าและบังคับใช้         
                    กฎหมายอย่างเข้มงวด 
    กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร 
                  ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

       ยุทธศำสตร์ที่ 7 ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมด้ำนอัตลักษณ์ 
     กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการ 

          ถ่ายทอดอัตลักษณ์ของชุมชน อัตลักษณ์อาเซียน และเผยแพร่ 
          วัฒนธรรมจารีตประเพณีของประเทศเพ่ือนบ้าน 

     กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังอัตลักษณ์ที่ส าคัญของท้องถิน่ให้แก่ประชาชนทุกระดับ 
     กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนที่มีวิถีชีวิต 
                  ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
                  ของท้องถิ่น 
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 กลยุทธ์ที่ 4  เผยแพร่ประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของท้องถิ่นใน 
      รูปแบบต่าง ๆ  
     กลยุทธ์ที่ 5 จัดให้มีพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านหรือหอจดหมายเหตุ หอสมุดท้องถิ่น 
                  เพ่ือเผยแพร่อัตลักษณ์ความเป็นไทย 
     กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ระหว่างไทยและ 
                  ประเทศสมาชิกอาเซียน 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ :  ยะลำน่ำอยู่  เชิดชูสันติสุข   รุกทันอำเซียน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดยะลำ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1  ส่งเสริม พัฒนา แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและการ 
     ส่งออกสู ่ AEC 
  กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมพัฒนา/แปรรูปยางพารา  และไม้ยางพาราเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
  กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรทีส่ าคัญของจังหวัด (ทุเรียน,ลองกอง,กล้วยหิน    
              โคเนื้อ และแพะ) 

   กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม Zoning  และการพัฒนา  
       เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart  Farmer) 
   กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริม  พัฒนา/แปรรูป  การตลาดสินค้าเกษตร(ไม้ผล) 

 กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมเกษตรกรเพื่อสร้างความมั่นคงด้นอาหารตามหลักปรัชญาของ  
     เศรษฐกิจพอเพียง 

     ยุทธศำสตร์ที่ 2  พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติและทำงวัฒนธรรมเพื่อรองรับ   
      ประชำคมอำเซียน 
  กลยุทธ์ที่ 1  ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการท่องเที่ยว 
  กลยุทธ์ที่ 2  สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 
  กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนา/ปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 
  กลยุทธ์ที่ 4  สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเที่ยว 
  กลยุทธ์ที ่5  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว 
  กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
 
 

     การพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัดยะลา 4 ปี ( พ.ศ. 2558-2561)  
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     ยุทธศาสตร์ที่ 3   ส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีศักยภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP  สู่สากล 
  กลยุทธ์ที่ 2  เพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์  OTOP 
  กลยุทธ์ที่ 3  เพ่ิมโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน 
 
    ยุทธศำสตร์ที่ 4  เสริมสร้ำงยะลำสันติสุข 

 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเข้าใจ  และอ านวยความเป็นธรรม 
 กลยุทธ์ที่ 2 สานสัมพันธ์มวลชน 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมประชาชนอย่างเป็นระบบ 
 กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม 
 กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างคุณค่าทางอัตลักษณ์  และวิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ 
 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อเสริมสร้างความม่ันคง 
 กลยุทธ์ที่ 7 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 กลยุทธ์ที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชน 
 กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาระบบป้องกันภัยพิบัติ 
 กลยุทธ์ที่ 10 เสริมสร้างความเข้มแข็งพหุวัฒนธรรม  มีความปลอดภัยและปกติสุข 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน 
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาและเสริมสร้างขยายโอกาสทาง 
         การศึกษาให้ทั่วถึง 

   กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย 
   กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ   
                 ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ 
   กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนองค์ก 
                    ปกครองส่วนท้องถิ่น 
   กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพแรงงานในและนอกระบบ 

 กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนา  
            คุณภาพชีวิต 

   กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน 
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ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดทาขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
หัวหน้าส่วน 

ราชการ ระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ เมื่อวันท่ี 13 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเชอราตัน 
พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการทางานร่วมกัน
ในปีงบประมาณ 2556 และเป็นกรอบ ในการจัดทางบประมาณปี 2557 ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็น
เกี่ยวกับภาพรวมของการทางานร่วมกันในรอบปี ท่ีผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 28 
ประเด็นหลัก 56 แนวทางการดาเนินการ รวมท้ังได้มีการบูรณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน ปี 
2558 ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 24 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ ทาเนียบรัฐบาล เพื่อ
เตรียมความพร้อมของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย 8 
ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย 4 
ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการดาเนินการ เพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมี รายละเอียดดังนี ้ 
วิสัยทัศน์ :  “ประเทศไทยมขีีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีควำมเสมอภำค  

 และเป็นธรรม”  
หลักกำรของยุทธศำสตร์ : “ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ เพื่อความ สมดุล  

      และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”  
วัตถุประสงค์ :  1. รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่  

2. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)  
3. ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)  

 
เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ : 1. การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม  

 2. การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่  
 3. การลดรายจ่าย  
 4. การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน  

ยุทธศำสตร์ : ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการด าเนินการ คือ  
ยุทธศำสตร์ที่ 1  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ 

ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก  
33 แนวทางการด าเนินการ  

ยุทธศำสตร์ที่ 2  การลดความเหล่ือมล่ า  (Inclusive Growth) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก  
     20 แนวทางการด าเนินการ  

ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3  การเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth)  ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก 
     11   แนวทางการดาเนินการ  
ยุทธศำสตร์ที่ 4  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process)   
     ประกอบด้วย 8  ประเด็นหลัก 15 แนวทางการดาเนินการ  
  
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศ
รายได้ปานกลาง(Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการ     
ด าเนินการ       
 

ประเด็นหลัก แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
1. ด้านเกษตร  
 

1.1 แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning) เพ่ือผลิตสินค้าเกษตร  
1.2 การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้า  

2. ด้านอุตสาหกรรม  
 

2.1 แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning) เพ่ืออุตสาหกรรม  
2.2 ก าหนดและส่งเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bio - plastic, 
etc.)  
2.3 การเพ่ิมขีดความสามารถให้ SME และ OTOP สู่สากล  
2.4 การนาทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาเพ่ิมมูลค่า  

3. การท่องเที่ยวและ บริการ  
 

3.1 แผนที่การจัดกลุ่มเมืองท่องเที่ยว  
3.2 เพ่ิมขีดความสามารถทางการท่องเที่ยวเข้าสู่รายได้ 2 ล้านล้าน
บาท 
      ต่อปี  
3.3 ไทยเป็นศูนย์กลาง Medical Tourism ของภูมิภาค  

4. โครงสร้างพื้นฐาน  
 

4.1 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน  
4.2 การลงทุนการให้บริการและใช้ประโยชน์ ICT  
4.3 การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมเชื่อมโยงใน
ภูมิภาค    
     อาเซียน  
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ประเด็นหลัก แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

5. พลังงาน  
 

5.1  นโยบายการปรับโครงสร้างการใช้และราคาพลังงานที่
เหมาะสม  
5.2 การลงทุนเพ่ือความมั่นคงของพลังงานและพลังงานทดแทน  
5.3  การเชื่อมโยงแหล่งพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกใน
อาเซียน  

6.การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ ใน
ภูมิภาค  
 

6.1 การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ 
และการ    
     ลงทุนเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน  
6.2 แก้ไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน  
6.3 ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern      
     seaboard  
6.4เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ

ประเทศเพ่ือนบ้าน  
7 . ก า ร พั ฒ น า ขี ด ค ว า ม 
สามารถในการแข่งขัน  
 

7.1 การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน (100 ดัชนีชี้วัด)  
7.2 การพัฒนาการสร้าง Brand ประเทศไทย เป็น Modern 
Thailand  

8. การวิจัยและพัฒนา  
 

8.1 ขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้าน R & D เป็นร้อยละ 1 ของ GDP  
8.2 Talent Mobility การใช้ประโยชน์จากกาลังคนด้าน S & T  
8.3 การใช้ประโยชน์ Regional Science Parks  
8.4 การขับเคลื่อนข้อริเริ่มกระบี่ตามกรอบความร่วมมืออาเซียน  

9. การพัฒนาพ้ืนที่และ เมือง
เพ่ือเชื่อมโยงโอกาส จาก
อาเซียน  
 

9.1 การพัฒนาเมืองหลวง  
9.2 การพัฒนาเมืองเกษตร  
9.3 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม  

 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป 
 

16 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 : การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 20 
แนวทางการด าเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
10. การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  
 

10.1 ปฏิรูปการศึกษา (คร ูหลักสูตร เทคโนโลยีการดูแลเด็กก่อน
วัยเรียน  
และการใช้ ICT ในระบบการศึกษา เช่น แท็บเล็ตและอินเตอร์เน็ต
ไร้สาย เป็นต้น)  
10.2 พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

11. การยกระดับคุณภาพชีวิต
และมาตรฐานบริการ
สาธารณสุข  
 

11.1 การจัดระบบบริการ กาลังพล และงบประมาณ  
11.2 การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน  
11.3 สร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิก
อาเซียน  
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

12. การจัดสวัสดิการสังคม 
และการดูแลผู้สูงอายุ เด็ก 
สตรี และผู้ด้อยโอกาส  
 

12.1 การพัฒนาระบบสวัสดิการ และเพ่ิมศักยภาพและโอกาส 
ความเท่าเทียม  
คุณภาพชีวิต  
12.2 กองทุนสตรี  

13. การสร้างโอกาสและ
รายได้แก่วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) และ
เศรษฐกิจชุมชน  
 

13.1 กองทุนตั้งตัวได้  
13.2 กองทุนหมู่บ้าน  
13.3 โครงการ SML  
13.4 โครงการรับจานาสินค้าเกษตร  

14. แรงงาน  
 

14.1 การพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมคุณภาพแรงงาน ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ และพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ  
14.2 การจัดการแรงงานต่างด้าว  
14.3 การพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบ
ตามกฎหมาย  
อย่างทั่วถึงพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

15. ระบบยุติธรรม  
เพ่ือลดความเหลื่อมล้า  

15.1 การเข้าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน  
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ประเด็นหลัก แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

16. การต่อต้าน การ
คอร์รัปชั่น  
สร้างธรรมาภิบาลและความ
โปร่งใส  

16.1 การรณรงค์และสร้างแนวร่วมในสังคม  
16.2 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน  

17. การสร้างองค์ความรู้เรื่อง
อาเซียน  
 

17.1 ภาคประชาชน  
17.2 ภาคแรงงานและผู้ประกอบการ  
17.3 บุคลากรภาครัฐ  

 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย 5 ประเด็น
หลัก 11  
                     แนวทางการด าเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
18. การพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพ่ือความ
ยั่งยืน  

18.1 พัฒนาตัวอย่างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 10 แห่ง เพ่ือ
ความยั่งยืน  
 

19. การลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (GHG)  
 

19.1 การประหยัดพลังงาน  
19.2 การปรับกฎระเบียบ (เช่น green building code)  
19.3 ส่งเสริมการดาเนินงาน CSR เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก  

20. นโยบายการคลัง เพ่ือ
สิ่งแวดล้อม  

20.1 ระบบภาษีสิ่งแวดล้อม  
20.2 การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ  

21. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและการ
บริหารจัดการน้า  
 

21.1 การปลูกป่า  
21.2 การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้า  
21.3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอาเซียน  

22. การเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ  

22.1 การป้องกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation and 
adaptation)  
22.2 การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ  
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process)  
ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 15 แนวทางการด าเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
23. กรอบแนวทางและการ
ปฏิรูปกฎหมาย  
 

23.1 ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ  
23.2 เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กรด้านยุติธรรม  
23.3 ปรับปรุงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เป็นข้อจากัดต่อการพัฒนา
ประเทศ  

24. การปรับโครงสร้างระบบ
ราชการ  
 

24.1 เพ่ิมประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการทางาน
ของภาครัฐ  
ด้วยการสร้างความพร้อมในการบริหารการจัดการแบบบูรณาการ  
โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
24.2 ป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น  
24.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบ E - 
Service  

25. การพัฒนากาลังคน
ภาครัฐ  
 

25.1 บริหารกาลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่มีในปัจจุบัน 
และเตรียมพร้อมสาหรับอนาคต  
25.2 พัฒนาทักษะและศักยภาพของกาลังคนภาครัฐ และเตรียม
ความพร้อมบุคลากรภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน  

26. การปรับโครงสร้างภาษี  
 

26.1 ปรับโครงสร้างภาษีท้ังระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้ 
และ  
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  

27. การจัดสรรงบประมาณ  
 

27.1 พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณให้สามารถสนับสนุน
การปฏิบัติงาน  
ตามนโยบายรัฐบาล  

28. การพัฒนาสินทรัพย์
ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  

28.1 ส ารวจสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน  
28.2 บริหารจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์
สูงสุด  

29. การแก้ไขปัญหา  
ความมั่นคงจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และเสริมสร้าง  
ความมั่นคงในอาเซียน  

29.1 ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและส่งเสริมการ
พัฒนาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้กรอบนโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติ 2555 - 2559  
29.2 การเสริมสร้างความม่ันคงของประชาคมอาเซียน  

30. การปฏิรูปการเมือง  
 

30.1 กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  
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1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
3. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน 
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

และสังคม 
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
7. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิด
ประโยชน์      
   กับประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง 
8.ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคง

และยั่งยืน    
   ในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 
9. ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์หลักที่ คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน มีทั้งหมด 9 ด้าน  ดังน้ี 
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   ส่วนที่ 3   ผ. 01         

กำรน ำแผนพัฒนำสำมปีไปสู่กำรปฏิบัติ 
3.2   บัญชีโครงกำรพัฒนำ  และบัญชีประสำนโครงกำรพัฒนำ 

บัญชีโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2559 – 2561)  เทศบาลต าบลท่าสาป 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  3 พัฒนำมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สำกล  ที่ 5 พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน 
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที ่ 5  กำรส่งเสริมกำรค้ำและกำรลงทุน   
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบ เศรษฐกิจชุมชนและกำรแก้ไขปัญหำ ควำมยำกจน 
 1.1  แนวทำงกำรพัฒนำ  ส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพให้กับประชำชนในท้องถิ่นตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการเกษตร 
- กิจกรรมอบรมการท าปุ๋ยชีวภาพ
และการปลูกพืชสมุนไพร 
- กิจกรรมจัดซ้ือพันธุ์พืช – พันธุ์
สัตว์ให้กับเกษตรกร 
- กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้งาน
ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ 
- กิจกรรมจัดต้ังศูนย์ให้ความรู้ด้าน
การเกษตร (คลินิกทางการเกษตร) 
- กิจกรรมเสริมอาชีพเล้ียงไก่พันธุ์
พื้นเมือง 

เพื่อส่งเสริมอาชีพทางการ
เกษตร 

จ านวน 1 ครั้ง 1,280,000.- 1,280,000.- 1,280,000.- จ านวน
ประชาชน
ต าบลท่า
สาปท่ีเข้า
ร่วมทั้ง 6 
หมู่บ้าน
ได้รับการ
ส่งเสริม
อาชีพ 

เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 
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1.1  แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพให้กับประชำชนในท้องถิ่นตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง                                       
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีแกส๊
ชีวภาพ 

เพื่อเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน 

ต าบลท่าสาป 100,000.- 100,000.- 100,000.- จ านวน
ผู้เข้าร่วมได้
ใช้แก๊ส
ชีวภาพ 

ลดรายจ่ายในครัวเรือน (มรย.) 

3 โครงการอบรมปฏิบตัิการ
ตรวจสอบดินอย่างง่ายและการ
ใส่ปุ๋ยยางพาราตามค่าวเิคราะห์
ดิน 

กลุ่มเกษตรกรสามารถใช้ปุ๋ยได้
เหมาะสมกับสภาพดิน 

ต าบลท่าสาป 50,000.- - - จ านวน
ผู้เข้ารว่ม
สามารถ
วิเคราะห์ค่า
ดินอย่างง่าย 

เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
ในครัวเรือน 

(มรย.) 

4 ส่งเสริมการท านาปรัง เพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร จ านวน 6 หมู่บ้าน  120,000.- 120,000.- .- ช า ว น า มี
คุ ณ ภ า พ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

เกษตรกรมีรายไดเ้พิ่ม ส านักปลดั 

5 โครงการส่งเสริมอาชีพและทัศน
ศึกษาดูงาน 

เพื่อส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้าน
ต าบลท่าสาป 

จ านวน 6 หมู่บ้าน 300,000.- - - จ านวนกลุ่ม
อาชีพที่ เข้า
ร่วม   

กลุ่มแม่บ้านสามารถ
ประกอบอาชีพเสริม 

ส านักปลดั 

6 ส่งเสริมสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภณัฑ ์

เพื่อส่งเสริมสินค้าหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ ์

จ านวน 6 หมู่บ้าน 100,000.- 100,000.- - จ านวน
สินค้า 
OTOP ของ
ต าบล     
ท่าสาป 

สินค้าเป็นท่ีรูจ้ักอย่าง
แพร่หลาย 

ส านักปลดั 
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1.1 แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพให้กับประชำชนในท้องถิ่นตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

7 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ภายในต าบล 

เพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชีพ จ านวน 6 หมู่บ้าน 80,000.- 80,000.- 80,000.- กลุ่ มอาชีพ
ไ ด้ รั บ ก า ร
สนับสนุน 

กลุ่มอาชีพมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 
 

8 โครงการฝึกอบรมการท าผา้บา
ติก 

เพื่อสร้างงาน สรา้งอาชีพ ต าบลท่าสาป 50,000.- 50,000.- 50,000.- จ า น ว น
ชา วบ้ านมี
อาชีพเสริม 

กลุ่มอาชีพมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

( มรย.) 

9 ส่งเสริมกองทุนหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาเงินทุนให้เกิดขึ้น
ภายในต าบล 

จ านวน 6 หมู่บ้าน - 50,000.- 50,000.- มีกองทุน
ช่วยเหลือ
ชาวบ้าน 

มีเงินทุนสนับสนุน
ประกอบอาชีพ 

ส านักปลดั 
 

10 ส่งเสริมการพัฒนาบรรจภุัณฑ์
ผลิตภณัฑ์ของกลุ่มอาชีพ 

เพื่อเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ ์ จ านวน 6 หมู่บ้าน 60,000.- 60,000.- - มีบรรจุ
ภัณฑ์ที่
สวยงาม 

ผลิตภณัฑ์มีการเพิ่ม
มูลค่ามากข้ึน 

ส านักปลดั 
( มรย.) 

 
11 จ้างเหมาออกแบบศูนยส์าธิต

ทางการตลาดเพื่อจ าหน่ายสินค้า 
OTOP  

เพื่อเพ่ิมช่องทางการจัด
จ าหน่ายสินค้า 

จ านวน 1 ศูนย์ - - 5,000,000.- ศูนย์สาธิต
ทางการ
ตลาด 

ประชาชนมีงานท าและ
มีรายได้เพิม่ขึ้น 

ส านักปลดั 

12 ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ี
ให้กับกลุ่มเยาวชน กลุ่มอาชีพ
ต่างๆ ฯลฯ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่ม
เยาวชน แม่บ้าน ฯลฯ 

จ านวน 1 ครั้ง  
ปีละ 40 คน 

300,000.- .- - จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ร้อยละ 100 

ประชาชนมีแนวทาง
ประกอบอาชีพ 

ส านักปลดั 
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1.1 แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพให้กับประชำชนในท้องถิ่นตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

13  โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ
การใช้ส่ือ e-learning เพื่อพัฒนา
อาชีพเสริมแก่ชุมชนต าบลท่าสาป 
ตามแนวพระราชด าริของสมเด็จ
พระเทพฯ 

เพื่อส่งเสริมให้ความเข้มแข็งใน
ชุมชน 

ต าบลท่าสาป 100,000.- - - จ านวน
ผู้เข้าร่วมมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

ชุมชนมีความเข้มแข็ง ส านักปลดั 
( มรย.) 

14 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยง
ปลา ปลูกผักสวนครัว 

เพื่อส่งเสริมอาชีพภายใน
ต าบล 

หมู่ที่ 3 , 4  ต าบลท่าสาป 50,000.- 50,000.- - ป ร ะ ช า ช น มี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

ประชาชนมีงานท าและ
มีรายได้เพิม่ขึ้น 

ส านักปลดั 
 

15 โครงการผลติน้ าหมักชีวภาพเพื่อ
ใช้ในครัวเรือน 

เพื่อลดรายจ่าย ในครัวเรือน ต าบลท่าสาป 30,000.- 30,000.- 30,000.- จ านวน
ครัวเรือนได้ใช้
น้ าหมัก
ชีวภาพเพิ่มขึ้น 

ประชาชนสามารถผลิต
น้ าหมักใช้เองได ้

ส านักปลดั 
( มรย.) 

16 โครงการพัฒนาบรรจภุัณฑ์  
กลุ่มสม้แขก 

เพื่อส่งเสริมอาชีพภายใน
ต าบล 

หมู่ที่ 1  ต าบลท่าสาป - 50,000.- - จ านวนบรรจุ
ภัณฑ์สวยงาม 

ประชาชนมีงานท าและ
มีรายได้เพิม่ขึ้น 

ส านักปลดั 
( มรย.) 

17 โครงการสนับสนุนกลุ่มอิฐ
บล็อก/เสา ท่อ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพภายใน
ต าบล 

หมู่ที่ 2 ต าบลท่าสาป 100,000.- 100,000.- - จ านวน
ผู้เข้าร่วมมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีงานท าและ
มีรายได้เพิม่ขึ้น 

ส านักปลดั 

18 โครงการสนับสนุนกลุ่มช่างไม้        
(วงกบประตู/หนา้ต่าง) 

เพื่อส่งเสริมอาชีพภายใน
ต าบล 

หมู่ที่ 2  ต าบลท่าสาป 50,000.- - - จ านวน
ผู้เข้าร่วมมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีรายไดเ้พิ่ม ส านักปลดั 
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1.1  แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพให้กับประชำชนในท้องถิ่นตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

19 โครงการก่อสร้างโรงเรือนผลิต
ปุ๋ยชีวภาพพร้อมอุปกรณ ์

เพื่อให้ประชาชนสามารถผลิตปุ๋ย
ไว้ใช้เองและจ าหน่าย 

หมู่ที่ 2  ต าบลท่าสาป 100,000.- 100,000.- 100,000.- จ านวน
โรงเรือนที่ได้
มาตรฐาน 

กลุ่มอาชีพมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

20 โครงการอบรมหลักสูตรการ
ท าอาหาร/ขนม 

เพื่อสร้างงาน สรา้งอาชีพใน
ชุมชน 

หมู่ที่ 2 , 5 ต าบลท่าสาป 50,000.- - - จ านวน
ผู้เข้าร่วม
ปฏิบัติได้ 
ร้อยละ 100 

ประชาชนมีรายไดม้ี
อาชีพเสริม 

ส านักปลดั 
 

21 โครงการผลติหัวข้าวเกรยีบ
รสชาตติ่างๆ แก่กลุ่มแม่บ้าน
และผูส้นใจ 

เพื่อสร้างงาน สรา้งอาชีพใน
ชุมชน 

ต าบลท่าสาป 40,000.- 40,000.- 40,000.- จ านวนกลุ่ม
แม่บ้าน  มี
อาชีพเสริม 

ประชาชนมีรายไดม้ี
อาชีพเสริม 

ส านักปลดั 
( มรย.) 

22 โครงการส่งเสริมกลุ่มแปรรูป
ผลิตภณัฑ์นมแพะพร้อมอุปกรณ ์
- กิจกรรมสบู่น้ านมแพะ 

เพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชีพใน
ท้องถิ่น 

หมู่ที่ 2  ต าบลท่าสาป 50,000.- - - จ า น ว น
ผลิตภัณฑ์มี
คุณภาพ 

ประชาชนมีงานท าและ
มีรายได้เพิม่ขึ้น 

ส านักปลดั 
( มรย.) 

23 โครงการอบรมหลักสูตรช่างตัด
ผมชาย/หญิง 

เพื่อสร้างงาน สรา้งอาชีพใน
ชุมชน 

หมู่ที่ 2  ต าบลท่าสาป 30,000.- 30,000.- - จ า น ว น
ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
ส า ม า ร ถ
ป ร ะ ก อ บ
อาชีพได้ร้อย
ละ 100 

ประชาชนมีงานท าและ
มีรายได้เพิม่ขึ้น 

ส านักปลดั 
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1.1  แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพให้กับประชำชนในท้องถิ่นตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

24 โครงการสนับสนุนกลุ่มเบเกอรี ่ เพื่อสร้างงาน สรา้งอาชีพใน
ชุมชน 

หมู่ที่ 6  ต าบลท่าสาป 100,000.- 100,000.- - จ านวน
ผู้เข้าร่วมมี
รายได้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีงานท าและ
มีรายได้เพิม่ขึ้น 

ส านักปลดั 

25 โครงการก่อสร้างตลาดริมน้ า
เทศบาลต าบลท่าสาป 

เพื่อสนับสนุนการสร้างงาน 
สร้างอาชีพในชุมชน 

ในพื้นที่ ทต.ท่าสาป 5,000,000.- 5,000,000.- 5,000,000.- มีตลาด
ริมน้ าที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีงานท า  มี
รายได้และมีรายได้เข้า
เทศบาล 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างตลาด             
ทต.ท่าสาป 

เพื่อสร้างงาน สรา้งอาชีพ  ใน
ชุมชน 

ในพื้นที่ ทต.ท่าสาป - - 10,000,000.- มีตลาดที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีงานท า มีรายได้และ
มีรายได้เข้าเทศบาล 

กองช่าง 

27 โครงการอบรมปฏิบตัิการ 
“เทคนิคการออกแบบบรรจุ
ภัณฑภ์ายนอกของสินค้า OTOP 
ในพื้นที่ต าบลท่าสาป  

เพือ่ส่งเสริมกลุม่อาชีพ ในพื้นที่ ทต.ท่าสาป 100,000.- 100,000.- - จ า น ว น
บรรจุภัณฑ์
ที่ ส ว ย ง า ม
ขึ้น 

ประชาชนมีงานท าและ
มีรายได้เพิม่ขึ้น 

(มรย.) 
 
 
 
 

28 โครงการอบรมปฏิบตัิการ 
“เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต
เพื่อสินค้า OTOP ในพื้นที่ต าบล
ท่าสาป จังหวัดยะลา” 

เพื่อส่งเสริมกลุม่อาชีพ ในพื้นที่ ทต.ท่าสาป 50,000.- - - จ า น ว น
สิ น ค้ า 
OTOP ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีงานท าและ
มีรายได้เพิม่ขึ้น 

(มรย.) 
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1.1 แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพให้กับประชำชนในท้องถิ่นตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

29 โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม
ให้แก่เยาวชน ต.ท่าสาป เพื่อ
ต้านภัยยาเสพติด 

เพื่อส่งเสริมกลุม่อาชีพ ในพื้นที่ ทต.ท่าสาป 70,000.- - - จ านวน
ผู้เข้าร่วมมี
อาชีพเสริม 
ร้อยละ 90 

ประชาชนมีงานท าและ
มีรายได้เพิม่ขึ้น 

(มรย.) 

30 โครงการอบรมเรื่องมัคคุเทศก์
น้อยรักษ์ถิ่นเกิด บ้านท่าสาป 
จังหวัดยะลา 

เพื่อส่งเสริมเยาวชน ในพื้นที่ ทต.ท่าสาป 50,000.- - - จ านวน
ผู้เข้าร่วม
สามารถ
ปฏิบัติได้
จริง ร้อยละ 
100 

พัฒนาศักยภาพของ
เยาวชน 

(มรย.) 

31 โครงการอบรมเรื่อง “การ
จัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่าง
ยั่งยืน ปีท่ี 2” 

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในพื้นที่ ทต.ท่าสาป 100,000.- 100,000.- 100,000.- มีการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
อย่าง
หลากหลาย 

พัฒนาการท่องเทียวให้
เกิดขึ้นในชุมชนและ
ยั่งยืน 

(มรย.) 

32 โครงการเยาวชนสรา้งสื่อ 
สร้างสรรค์ สังคม ตอน “เลา่
เรื่องชุมชนด้วยภาพน่ิง” 

เพื่อส่งเสริมเยาวชน ในพื้นที่ ทต.ท่าสาป 30,000.- - - จ านวน
ผู้เข้าร่วม
สามารถ
ปฏิบัติได้
จริง ร้อยละ 
100 

พัฒนาศักยภาพของ
เยาวชน 

(มรย.) 
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1.1 แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพให้กับประชำชนในท้องถิ่นตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

33 โครงการอบรมเยาวชนคนข่าว เพื่อส่งเสริมเยาวชน ในพื้นที่ ทต.ท่าสาป 50,000.- 50,000.- 50,000.- จ านวน
ผู้เข้าร่วม
สามารถ
ปฏิบัติได้
จริง ร้อยละ 
100 

พัฒนาศักยภาพของ
เยาวชน 

(มรย.) 

34 โครงการตลาดนัดยามเย็น เพื่อสร้างงาน เพิ่มรายได ้ จ านวน 6 หมูบ่้าน 70,000.- 70,000.- - จ านวน
ตลาดนัดที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีรายไดเ้พิ่ม ส านักปลดั 

35 จัดซื้อท่ีดิน เพื่อก่อสร้างตลาดตา่ง  ๆ ต าบลท่าสาป 2,500,000.- 2,500,000.- 2,500,000.- จ า น ว น
ตลา ดที่ ไ ด้
มาตรฐาน 

สร้างงานสร้างอาชีพใน
ชุมชน 

ส านักปลดั 

36 โครงการส่งเสริมการเลีย้ง
ไส้เดือน 

เพื่อสร้างงาน เพิ่มรายได ้ ต าบลท่าสาป 30,000.- - - จ านวนกลุ่ม
อาชีพที่เข้า
ร่วม 

ประชาชนมีรายได ้ ส านักปลดั 

37 โครงการตลาดนัดพืชผลผัก
ผลไม้ท่าสาป 

เพื่อสร้างงาน เพิ่มรายได ้ ต าบลท่าสาป 50,000.- 50,000- 50,000- จ านวนกลุ่ม
เ ก ษ ต ร ก ร
ขอ งต า บล
ท่าสาป 

ประชาชนมีรา ยได ้ ส านักปลดั 
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1.1 แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพให้กับประชำชนในท้องถิ่นตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

38 โครงการมาแลท่าสาป เพื่อสร้างงาน เพิ่มรายได ้ ในพื้นที่ ทต.ท่าสาป 50,000.- 50,000- 50,000- จ า น ว น
ประชาชน
ขอ งต า บล
ท่าสาป 

ประชาชนมีรายได ้ ส านักปลดั 

39 จัดเทศกาลก าบงอาหารพื้นเมือง เพื่อสร้างงาน เพิ่มรายได ้ ในพื้นที่ ทต.ท่าสาป 50,000.- 50,000.- 50,000.- จ านวน
ประชาชน
ของต าบล
ท่าสาป 

ประชาชนมีรายได ้ ส านักปลดั 
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ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  5  พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน 
 - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 1 กำรส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำ กีฬำและสันทนำกำร  ที่ 7 กำรส่งเสริมด้ำนอัตลักษณ์ 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 2.1  แนวทำงกำรพัฒนำ  ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับและพัฒนำกำรของเด็ก 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 ส่งเสริมอาหารเสริม (นม)  เพื่อให้เด็กมีสุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง 

นักเรียนเขตพื้นท่ี สพฐ.
และศพด. 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

1,500,000.- จ านวนเด็ก
นักเรียน 

เด็กมีรา่งกายที่สมบรูณ์
แข็งแรง 

กองการศึกษา 

2 สนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนในพื้นที่ต าบลท่าสาป 

เพื่อให้เด็กมีสุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง 

นักเรียนเขตพื้นท่ี สพฐ.
และศพด. 

1,940,000.- 
 

1,940,000.- 
 

1,940,000.- จ านวนเด็ก
นักเรียน 

เด็กมีรา่งกายที่สมบรูณ์
แข็งแรง 

กองการศึกษา 

3 สนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับ    
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ า
มัสยดิ (ตาดีกา) 

เพื่อให้เด็กมีสุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง 

เด็กในพ้ืนท่ีต าบลท่าสาป 300,000.- 300,000.- 300,000.- จ านวนเด็ก
นักเรียน 

เด็กมีรา่งกายที่สมบรูณ์
เข้มแข็ง 

กองการศึกษา 

4 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมวัน
เด็ก 

เด็กในพ้ืนท่ีต าบลท่าสาป 150,000.- 150,000.- 150,000.- จ านวน 1 
ครั้ง 

เด็กมสีันทนาการที่ด ี กองการศึกษา 

5 ส่งเสริมการศึกษาทุกระดบั ศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยดิ 
(ตาดีกา) 

เพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียน
ตาดีกา 

โรงเรียนตาดีกาในเขต
พื้นที่ต าบลท่าสาป 

135,000.- 135,000.- 135,000.- จ านวนศูนย์
ได้มาตรฐาน 

พัฒนาประสิทธิภาพ
การเรยีนการสอน 

กองการศึกษา 
 

6 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมการด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนูรุ
ลฮดูา 

100,000.- 100,000.- 100,000.- จ านวนศูนย์
ได้มาตรฐาน 

เด็กเล็กไดร้ับการ
พัฒนามากยิ่งข้ึน 

กองการศึกษา 
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2.1  แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับและพัฒนำกำรของเด็ก 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

7 โครงการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สู่
การสร้างสังคมสันตสิุข 

เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชน
ได้เรียนรูจ้ากสถานที่จริง 

เด็กและเยาวชนในต าบล
ท่าสาป 

200,000.- 200,000.- 200,000.- จ านวนเด็กได้
เรียนรู้
ประสบการณ์
ตรง 

เด็กมีโลกทัศน์ท่ี
กว้างไกลมากข้ึน 

กองการศึกษา 

8 
 
 
 

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ จีน 
มลายูกลาง แก่เด็กและเยาวชนใน
ต าบลเพื่อพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
-โครงการค่ายภาษาและ
ศิลปวัฒนธรรมจีนเพื่อเยาวชนใน
ต าบลท่าสาป 
-โครงการค่ายเยาวชนพัฒนาทักษะ
ทางภาษาไทย ต าบลท่าสาป 
-โครงการ English Camp : ค่าย
พัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับเยาวชน 

โครงการพัฒนาทักษะภาษา
อาหรับเพื่อการสื่อสารให้แก่
เยาวชน 
-โครงการพัฒนาทักษะภาษามลายู
(มาตรฐาน)เพื่อการสื่อสารให้แก่
เยาวชน 

- เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 
จีน มลายูกลาง 
 

เด็กและเยาวชนในต าบล
ท่าสาป 
 
 
 

500,000.- 
 
 
 

500,000.- 
 
 
 

- จ านวน
ผู้เข้าร่วม
ได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 100 

มีความรูด้้าน
ภาษาอังกฤษ จีน 
มลายูกลาง 
รักภาษาไทย 
มีความรูภ้าษาอังกฤษ 
มีความรูภ้าษาอาหรบั 
มีความรูภ้าษามลายู
(มาตรฐาน) 

กองการศึกษา 
( มรย.) 
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2.1  แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับและพัฒนำกำรของเด็ก 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

9 โครงการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ต าบล
ท่าสาป 

เพื่อให้ผู้น าท้องที่ ท้องถิ่น
สามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ผู้น าชุมชน อสม. 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

20,000.- - - จ านวน
ผู้เข้าร่วมใช้
ภาษาไทย
ไดถู้กต้อง 

ผู้น าท้องที่ ท้องถิ่น
สามารถสื่อสารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 

10 โครงการบริการวิชาการในชุมชน
ต าบลท่าสาป 
- (1)การประยุกต์ใช้สื่อ Social 
Mediaกับการเรียนการสอน 
- (2)โครงการเทคนิคการ
ประเมินการคดิวิเคราะห์  
- (3)โครงการการอบรม
ปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา
ความคิด  

เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษา 

บุคลากรทางการศึกษาใน
ต าบลท่าสาป 

300,000.- 300,000.- 300,000.- จ านวน
บุคลากร
ทาง
การศึกษา
ได้รับการ
พัฒนา
วิชาการ
เพิ่มขึ้น 

มีศักยภาพเพิม่ขึ้น กองการศึกษา 
( มรย.) 

 

11 อุดหนุนโรงเรียนในต าบลท่าสาป  เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้าน
พัฒนาการของเด็ก 

โรงเรียนบ้านลมิุด  
โรงเรียนบ้านสาคอ 
โรงเรียนบ้านท่าสาป 

170,000.- 170,000.- 170,000.- จ านวน
โรงเรียนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

นักเรียนมีพัฒนาการดี
ขึ้น 

กองการศึกษา 

12 โครงการตาดีกาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้าน
พัฒนาการของเด็ก 

เด็กและเยาวชนในต าบล
ท่าสาป 

100,000.- 100,000.- 100,000.- จ านวน
ผู้เข้าร่วม
ได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น 

เด็กนักเรยีนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

กองการศึกษา 
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2.1 แนวทำงกำรพัฒนำ  ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับและพัฒนำกำรของเด็ก 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

13 โครงการพัฒนาทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ ภาคฤดูร้อน 

ให้เด็กและเยาวชนมีทักษะใน
การใช้คอมพิวเตอร ์

เด็กและเยาวชนต าบลท่า
สาป 

100,000.- 100,000.- - จ านวนเข้ารว่ม
มีทักษะเพิ่มขึ้น 

เด็กได้รับการพัฒนา
มากยิ่งข้ึน 

กองการศึกษา 
 

14 จัดซื้อชุดพละ ศพด. เพื่อใช้ใน ศพด. จ านวน 100 ชุด 20,000.- 20,000.- 20,000.- จ านวนเด็กมี
ชุดพละที่
ถูกต้องตาม
ระเบียบเพิ่มขึ้น 

ชุดพละ ศพด. กองการศึกษา 
 

15 โครงการหนูน้อยในโลกกว้าง
สร้างสายใยในครอบครัว 

เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทีส่มวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 40,000.- 40,000.- 40,000.- จ านวนเด็กที่
เข้าร่วมได้รับ
ประสบการณ์
เพิ่มขึ้น 

เด็กมีพัฒนาการดีขึ้น กองการศึกษา 

16 โครงการจดัตั้ง/ก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - 500,000.- 500,000.- จ านวน ศพด. 
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

เด็กมสีถานท่ีเรียน
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
 

17 โครงการอบรมจุดประกายฝัน
เพื่อวันส าเรจ็ 

เพื่อพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ
ให้แก่เด็ก 

ศพด. และโรงเรยีนใน ต.
ท่าสาป 

50,000.- 50,000.- 50,000.- จ านวนเด็ก
นักเรียนที่
ส าเร็จ
การศึกษา
เพิ่มขึ้น 

เด็กมีขวัญและ
ก าลังใจ 

กองการศึกษา 
 

18 โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนูรลุฮดูา 

เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,000,000.- 1,000,000 - จ านวน ศพด. 
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

เด็กมสีถานท่ีเรียน 
ที่ดีขึ้น 

กองช่าง 
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2.1  แนวทำงกำรพัฒนำ  ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับและพัฒนำกำรของเด็ก 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

19 โครงการติวหนังสือเพื่อน้อง เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เรียนของนักเรียน 

เด็กและเยาวชนต าบลท่า
สาป 

50,000.- 50,000.- 50,000.- จ านวน
ผู้เข้าร่วมมี
คุณภาพการ
เรียนดีขึ้น 

เด็กนักเรยีนมีผลการ
เรียนที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา 

20 โครงการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาของโรงเรยีนกลุ่ม
ต าบลท่าสาป 
(1) โครงการพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียนเพื่อสนับสนุนแหล่ง
เรียนรู้ทีม่ีมาตรฐาน 
(2) โครงการค่ายเยาวชนเรียนรู้
วิทยาศาสตร:์อาหารและความ
ปลอดภัยในการด ารงชีวิต 
(3) โครงการค่ายเยาวชนพัฒนา
ทักษะด้านการวิเคราะห์คุณภาพ
น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาต ิ
 
 

เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนต าบลท่า
สาป 

1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- การศึกษาได้
มาตรฐาน
ผ่านการ
ประเมิน
เพิ่มขึ้น 

-เด็กมีคณุภาพ
การศึกษาท่ีดีขึ้น 

( มรย.) 
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2.1  แนวทำงกำรพัฒนำ  ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับและพัฒนำกำรของเด็ก 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

  (4) โครงการค่ายเยาวชน
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมโรงเรียน
ในจังหวัดชายแดนใต ้
(5) โครงการค่ายดาราศาสตร์
ส าหรับเยาวชน 
(6) ค่ายเรียนรู้และฝึกทักษะเคมี
7) การท าโครงงานวิทยาศาสตร์
แบบวิจัยส าหรับนักเรียน 
(8) โครงงานวิทยาศาสตร์ทาง
จุลินทรีย์แบบง่ายส าหรับ
นักเรียน 
(9) โครงการพัฒนาเทคนิค
ปฏิบัติการทางเคม ี
(10) โครงการพัฒนาทักษะ
ปฏิบัติการกลศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน 
(11) เสริมทักษะปฏิบตัิการไฟฟ้า
ส าหรับนักเรียน 
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2.1  แนวทำงกำรพัฒนำ  ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับและพัฒนำกำรของเด็ก 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 (12) การตกแต่งภาพด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
(13) การใช้งานสังคมออนไลน์
ส าหรับเยาวชน 
(14) โครงการรู้เท่าทันการใช้สื่อ
สังคมออนไลน ์
(15) เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับการศึกษา การวิจยั การ
สืบค้นข้อมูลและการน าเสนอ
ส าหรับเยาวชน 
(16) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สะอาดในการจัดการมลูฝอยใน
โรงเรียนเขตท่าสาป 
(17) บริการวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์ในเขตต าบลท่าสาป 
(18) โครงการการให้ความรู้
ผู้ปกครองนักเรยีนเกี่ยวกับการ
ผลิตสื่อเพื่อการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย  
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2.1  แนวทำงกำรพัฒนำ  ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับและพัฒนำกำรของเด็ก 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

  (19) การให้ความรู้ผู้ปกครอง
นักเรียนเกี่ยวกับการใช้
วรรณกรรมเพื่อการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย20) โครงการค่ายอบรม
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาษา
อาหรับและอิสลามศึกษา
เบื้องต้น ส าหรับนักเรียนใน
โรงเรียนประถมศึกษา 
(21) โครงการพัฒนาหลักสตูร
และการจัดการเรยีนรู้อิสลาม
ศึกษาตามหลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551 ระดับสถานศึกษา 
(22)โครงการหนึ่งคณะหนึ่งพื้นที่ 
: ผลการเรยีนรู้และเสริมสรา้ง
ความเข้มแข็งของชุมชน ต าบล
ท่าสาป อ าเภอเมือง จังหวัด
ยะลา 
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2.1 แนวทำงกำรพัฒนำ  ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับและพัฒนำกำรของเด็ก 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

21 โครงการพัฒนาสื่อ e-Learning 
(e-DLTV) แก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนกลุ่ม
ต าบลท่าสาป 

เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนต าบลท่า
สาป 

100,000.- 100,000.- 100,000.- บุคลากร
ทางการ
ศึกษา
สามารถ
ผลิตสื่อได้
มาตรฐาน 

เด็กมีคณุภาพ
การศึกษาดีขึ้น 

(มรย.) 

22 โครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากร
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของ
โรงเรียนกลุ่มต าบลท่าสาป 

เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนต าบลท่า
สาป 

70,000.- 70,000.- 70,000.- มีสถานที่
ศึกษา
สารสนเทศ 

เด็กมีคณุภาพ
การศึกษาท่ีดีขึ้น 

(มรย.) 

23 ให้ค าปรึกษาและการดูแล
ช่วยเหลือเด็กทีม่ีความต้องการ
พิเศษ 

เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนในต าบล
ท่าสาป 

20,000.- - - จ านวนเด็ก
พิเศษ ได้รับ
การ
ช่วยเหลือ
เพิ่มขึ้น  

เด็กพิเศษได้รับการ
ช่วยเหลือ 

(มรย.) 

24 จัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคาร ศพด./
รร.อนุบาลของเทศบาล 

เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา ที่ดินไม่น้อยกวา่ 3 ไร่ - 5,000,000.- - จ านวน     
1 แห่ง 

เด็กมีสถานศึกษาที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

 
 
 



 

แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป 
 

38 

2.1 แนวทำงกำรพัฒนำ  ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับและพัฒนำกำรของเด็ก 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

25 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(1)โครงการภาษาอังกฤษวันละค า 
(2)โครงการทัศนศึกษานอกสถานท่ี 
(3)โครงการหนูน้อยนักออมทรัพย์ 
(4)โครงการหนูน้อยตาวิเศษ 
(5)โครงการหนูน้อยรักฟัน 
(6)โครงการห้องเรียนน่าอยู่ 
(7)โครงการผลิตส่ือภาคเรียนละ    
1 ช้ิน 
(8)โครงการวิจัยในชิ้นเรียน 
(9)โครงการเยี่ยมบ้าน 
(10)โครงการพัฒนาศักยภาพครู
ผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กเล็ก 
(11)โครางการศึกษาดูงานศูนย์
ต้นแบบ 
(12) โครงการประชุมคณะกรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

50,000.- 50,000.- 50,000.- จ านวนเด็ก 
ศพด. 

นักเรียนได้รับการดูแล
เอาใจใส่และสนใจในการ
เรียนดียิ่งขึ้น 

กองการศึกษา 
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2.1 แนวทำงกำรพัฒนำ  ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับและพัฒนำกำรของเด็ก 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

 (13)โครงการประชุมผู้ปกครอง 
(14)โครงการปราชญ์ชาวบ้าน 
(15)โครงการนิทานคุณยาย 
(16)โครงการโรงเรียนพ่อแม ่
 

        

26 โครงการพัฒนาทักษะ ทาง
วิชาการภาคฤดรู้อน 

เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนต าบลท่า
สาป 

70,000.- 70,000.- 70,000.- จ านวน
ผู้เข้าร่วมมี
คุณภาพ
การเรยีนดี
ขึ้น 

เด็กและเยาวชนมี
คุณภาพการศึกษาที่ดี
ขึ้น 

กองการศึกษา 

27 โครงการอบรมฝึกทักษะกีฬา 
ส าหรับเด็กและเยาวชน 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กและ
เยาวชนในต าบล 

เด็กและเยาวชนต าบลท่า
สาป 

30,000.- 30,000.- 30,000.- จ านวน
ผู้เข้าร่วมมี
สุขภาพท่ีดี
ขึ้น 

เด็กและเยาวชนใน
ต าบลมสีุขภาพท่ีดีขึ้น 

กองการศึกษา 
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2.2  แนวทำงกำรพัฒนำ เพิ่มช่องทำงกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 ก่อสร้างและปรับปรุงท่ีอ่าน
หนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ส่งเสริมการอ่าน 

จ านวน 6 หมู่บ้าน 500,000.- 
 

500,000.- 
 

500,000.- จ านวนที่อา่น
หนังได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีนิสัยรัก
การอ่าน 

กองช่าง 
กองการศึกษา 

2 จัดซื้อท่ีดินเพื่อก่อสร้างห้องสมุด
ประจ าต าบล 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีในการ
ก่อสร้างห้องสมดุ 

ที่ดินไม่น้อยกว่า 5 ไร ่ - 4,000,000.- 4,000,000.- มีห้องสมุดที่
ได้มาตรฐาน 

มีที่ดินส าหรับก่อสร้าง
ห้องสมุด 

ส านักปลดั 

3 โครงการดูแลและพัฒนาระบบ
เว็บไซต ์

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพช่องทาง
รับรู้ข้อมลู 

เว็บไซต์ เทศบาลไดร้ับการ
พัฒนา 

- 30,000.- - เว็บไซต์
เทศบาลมี
ประสิทธิภาพ 

รับรู้ข้อมลูข่าวสาร
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

4 ปรับปรุง ขยาย ตดิตั้งหอ
กระจายข่าว 
ให้ครอบคลุมพื้นที่ ต.ท่าสาป 

เพื่อให้ประชาชนมีช่องทาง
การรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร 

จ านวน 6 หมู่บ้าน 300,000.- - 300,000.- ป ร ะ ช า ช น
ได้รับข้อมูล
ข่ า ว ส า ร
ทั่วถึง 

รับรู้ข้อมลูข่าวสาร
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

5 จัดตั้งสถานีวิทยุ เทศบาลต าบล
ท่าสาป 
 

เพื่อให้ประชาชนมีช่องทาง
การรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร 

ต าบลท่าสาป 500,000.- 500,000.- - ประชาชน
ได้รับข้อมูล
ข่าวสาร
ทั่วถึง 

รับรู้ข้อมลูข่าวสาร
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

6 โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 

เพื่อให้ครูและผู้ปกครองได้
แลกเปลีย่น แนวความคิดใน
การจัดการเรยีนการสอน 

ครูและผู้ปกครองได้
แลกเปลีย่นแนวความคดิ
ในการจัดการเรียนการ
สอน 

2,000.- 2,000.- - ประชาชน
ได้รับข้อมูล
ข่าวสาร
ทั่วถึง 

รับรู้ข้อมลูข่าวสาร
เพิ่มขึ้น 

กองกากษา 
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2.3  แนวทำงกำรพัฒนำ  ส่งเสริมศำสนำ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 ส่งเสริมประเพณีการกินข้าวใหม ่ เพื่อส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

จ านวน 1 ครั้ง 60,000.- 
 

60,000.- 
 

60,000.- 
 

จ านวน 1 
ครั้ง/ป ี

ประชาชนมีความรู้ใน
ประเพณีท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

2 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา
ประเพณีและวัฒนธรรมทาง
ท้องถิ่นต่าง ๆ เช่น วันฮารีรายอ 
เมาลดิ สารทเดือนสิบ วัน
เข้าพรรษา ฯลฯ 

เพื่อส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในต าบลท่าสาป 

200,000.- 200,000.- 200,000.- ความ
สามัคคีใน
ต าบล 

อนุรักษ์ประเพณีของ
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

3 โครงการเข้าพิธสีุนัตหมู ่ เพื่อให้เยาวชนเข้าพิธีตาม 
ศาสนบัญญัต ิ

จ านวน 60 คน 150,000.- 
 

150,000.- 
 

150,000.- จ านวน 
60  คน 

เยาวชนปฏิบัตติาม 
ศาสนบัญญัต ิ

กองการศึกษา 

4 
 

โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
ในเขต อ.เมืองยะลา  

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ ์

อ าเภอเมืองยะลา 20,000.- 20,000.- 20,000.- ร้อยละ
ความ
พอใจ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ ์

กองการศึกษา 

5 ส่งเสริมสนับสนุนภมูิปัญญา
ท้องถิ่นและงานประเพณีอื่น ๆ 

เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของชาติ 

เด็ก เยาวชน ประชาชน
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

100,000.- 100,000.- 100,000.- ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมีผู้
สืบทอด 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รบั
การสนับสนุน 

กองการศึกษา 
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2.3  แนวทำงกำรพัฒนำ  ส่งเสริมศำสนำ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

6 ส่งเสริมการทดสอบการอ่าน   
อัลกุรอาน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอ่าน
กุรอานยึดมั่นในหลัดประเพณี
ทางศาสนา 

จ านวน 1 ครั้ง 50,000.- 50,000.- 50,000.- ผู้เข้าร่วม
อ่านอัลกุรอา่น
ได้ถูกต้อง
เพิ่มขึ้น 

เยาวชนยึดมั่น
ประเพณีทางศาสนา 

กองการศึกษา 

7 โครงการบรูณะซ่อมแซม
โบราณสถานโบราณวัตถ ุ

เพื่ออนุรักษ์โบราณสถาน 
โบราณวัตถ ุ

โบราณสถาน โบราณวัตถุ
ได้รับการอนุรักษ์เพื่อคน
รุ่นหลัง 

500,000.- 500,000.- 500,000.- โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ
ได้รับการดูแล 

เป็นสถานท่ีท่องเที่ยว
ของต าบล 

กองการศึกษา 

8 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมคา่ย
จริยธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น
ให้กับเยาวชน 

เพื่อส่งเสริมภมูิปัญญาท้องถิ่น เยาวชนในพ้ืนท่ี 30,000.- 30,000.- 30,000.- จ านวนผู้เข้า
ค่ายมีคุณธรรม 
เพิ่มขึ้น 

เยาวชนยึดมั่น
ประเพณีทางศาสนา 

กองการศึกษา 
 

9 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ต าบลท่าสาป 
 

เพื่อส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น จ านวน 1 ครั้ง 250,000.- 
 

250,000.- 
 

250,000.- จ านวน
วัฒนธรรม
ท้องถิ่นได้รับ
การดูแล
เพิ่มขึ้น 

วัฒนธรรมได้รับการ
สืบทอด 

กองการศึกษา 

10 โครงการตลาดนัดภมูิปัญญาสืบ
สานวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

เพื่อให้ประชาชนอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ต าบลท่าสาป 200,000.- 200,000.- 200,000.- มีตลาดนัดที่มี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้รับการสนบัสนุน 

กองการศึกษา 
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2.3  แนวทำงกำรพัฒนำ  ส่งเสริมศำสนำ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

11 โครงการอบรมคณุธรรม 
จริยธรรมทางด้านศาสนา 

เพื่อปลูกฝังคณุธรรม 
จริยธรรมให้กับประชาชน 

ต าบลท่าสาป 60,000.- 60,000.- 60,000.- จ านวน 6 
หมู่บ้าน 

ประชาชนในต าบลท่า
สาป จิตส านึกท่ีด ี

กองการศึกษา 

12 โครงการอบรมผูส้อนโรงเรียนตา
ดีกา 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพให้กับครูตาดี
กา 

ต าบลท่าสาป 50,000.- 50,000.- 50,000.- จ านวนผู้สอน
มีศักยภาพ
เพิ่มขึ้น 

ผู้สอนตาดีกามี
ศักยภาพเพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา 
 

13 โครงการส่งเสริมการเรยีน         
อัลกุรอาน และการสอนกีตาบ 

เพื่อให้ประชาชนอ่านค าภีร์อลั
กุรอานได้ถูกต้อง 

จ านวน 6 หมู่บ้าน 60,000.- 60,000.- 60,000.- จ านวน
ผู้อ่านอัลกุร
ได้เพิ่มขึ้น 

ประชาชนสามารถอ่าน
ค าภีร์อลักุรอานถูกต้อง 

กองการศึกษา 
 

14 โครงการรอมฎอนสัมพันธ์
(1)โครงการอบรมคณุธรรม
จริยธรรมในเดือนรอมฏอน 
(2)โครงการเยี่ยมเยือนมสัยดิใน
เดือนรอมฎอน 
 
 

เพื่อส่งเสริมประเพณทีาง 
ศาสนา 

จ านวน 6 หมู่บ้าน 160,000.- 160,000.- 160,000.- ปฏิบัติตาม
กฎที่ศาสนา
ก าหนด 

ประชาชนให้
ความส าคญัเรื่อง
ศาสนา 

กองการศึกษา 
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2.3  แนวทำงกำรพัฒนำ  ส่งเสริมศำสนำ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

  (3)โครงการอบรมคณุธรรม
จริยธรรมและศาสนาเด็กและ
เยาวชนเพื่อต้อนรับเดือน
รอมฎอน 
(4)โครงการละศีลอดเพื่อเด็ก
ก าพร้าในเดือนรอมฎอน 

        

15 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ทางด้านศาสนา 

ประชาชนมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

ต าบลท่าสาป - - 30,000.- ประชาชน
เห็น
ความส าคัญ
ของศาสนา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนปฏิบัตติาม
ศาสนาอย่างเคร่งครัด 

กองการศึกษา 

16 โครงการอบรมศาสนาทุกวันศุกร ์ เพื่อส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม 

จ านวน 6 หมู่บ้าน - 30,000.- 30,000.- จ านวน
ผู้เข้าร่วม
อบรมมี
ความรู้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีคุณธรรม
จริยธรรม 

กองการศึกษา 

17 โครงการรวบรวมภูมิปัญญา
ต าบลท่าสาป 

เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของชาติ 

ต าบลท่าสาป 150,000.- 150,000.- 150,000.- ภูมิปัญญาที่
เข้าร่วม
ได้รับการ
สืบทอด
เพิ่มขึ้น 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รบั
การสนับสนุน 

( มรย.) 
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2.3  แนวทำงกำรพัฒนำ  ส่งเสริมศำสนำ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

18 โครงการพิพิธภณัฑ์ข้าว ต.ท่า
สาป 

เพื่อเป็นสถานท่ีศึกษาเรื่องข้าว ต าบลท่าสาป - - 200,000.- มีสถานที่
ศึกษา   หา
ความรู้
เพิ่มขึ้น 

นักเรียนและผู้ทีส่นใจมี
สถานท่ีค้นหาความรู ้

(มรย.) 

19 โครงการวันแม่แห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้แสดง
ความกตัญญูกตเวที และระลึก
ถึงพระคุณของแม ่

เด็กได้แสดงความกตญัญู
กตเวทีและระลึกถึง
พระคุณของแม ่

2,000.- 2,000.- 2,000.- ผู้ปกครอง
ของเด็กใน
ศพด. 

เด็กมีความกตัญญู
กตเวทีและระลึกถึง
พระคุณแม ่

กองการศึกษา 

20 โครงการวันพ่อแห่งชาต ิ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้แสดง
ความกตัญญูตเวที และระลึก
ถึงพระคุณของแม ่

เด็กได้แสดงความกตญัญู
กตเวทีและระลึกถึง
พระคุณของพ่อ 

2,000.- 2,000.- 2,000.- ผู้ปกครอง
ของเด็กใน
ศพด. 

เด็กมีความกตัญญู
กตเวทีและระลึกถึง
พระคุณพ่อ 

กองการศึกษา 
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ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  4 เสริมสร้ำงยะลำสันติสุข  5 พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน 
 - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  1 กำรส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำ กีฬำและนันทนำกำร  2 กำรส่งเสริมด้ำนสำธำรณสุข 
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม คุณภำพชีวิต 
 3.1  แนวทำงกำรพัฒนำ  ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เด็ก สตรี เยำวชนคนชรำ ผู้ด้อยโอกำสและประชำชนทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อส่งเสริมสวสัดิการให้กับ
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุในต าบลท่าสาป 1,050,000.- 1,050,000.- 1,050,000.- ผู้สูงอายุ
ได้รับ
สวัสดิการ
เพิ่มขึ้น 

ผู้สูงอายุในต าบลมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านกัปลดั 

2 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อส่งเสริมสวสัดิการ ผู้พิการในต าบลท่าสาป  400,000.- 400,000.- 400,000.- ผู้พิการ
ได้รับ
สวัสดิการ
เพิ่มขึ้น 

ผู้ด้อยโอกาสมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

3 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อส่งเสริมสวสัดิการ ผู้ป่วยเอดส์ในต าบลท่า
สาป 
 

20,000.- 20,000.- 20,000.- ผู้ป่วยเอดส์
ได้รับการ
ดูแลเพิ่มขึ้น 

ผู้ด้อยโอกาสมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

4 ส่งเสริมสนับสนุนการท ากิจกรรม
ของกลุ่มสตรีและกลุ่มแม่บ้าน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม
สตรีและกลุ่มแมบ่้าน 

กลุ่มสตรี,กลุ่มแมบ่้าน 60,000.- 60,000.- 60,000.- ความพึง
พอใจของ
กลุ่มสตรี 
กลุ่มแม่บ้าน
เพิ่มขึ้น 

ได้รับการสนบัสนุน ส านักปลดั 
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 3.1  แนวทำงกำรพัฒนำ  ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เด็ก สตรี เยำวชนคนชรำ ผู้ด้อยโอกำสและประชำชนทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

5 โครงการเผยแพร่อบรมให้ความรู้
ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวันให้แก่ประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
กฎหมายที่จ าเป็น 

จ านวน 1 ครั้ง 50,000.- 50,000.- 50,000.- จ านวนผู้เข้า
รับการ
อบรมมี
ความรู้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความรู้
กฎหมายเบื้องต้น 

ส านักปลดั 
( มรย.) 

 

6 โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้
องค์ราชันย์ 

เพื่อช่วยเหลือด้านท่ีอยู่อาศยั จ านวน 6 หลัง 
ปีละ 2 หลัง 

- 1,000,000.- - ผู้เดือนร้อน
ได้รับการ
ช่วยเหลือ
เพิ่มขึ้น 

ผู้ยากไร้มีที่อยู่อาศัย ส านักปลดั 

7 สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการ
พัฒนาต าบล 

จ านวน  1  ครั้ง 40,000.- 40,000.- - จ านวน   1 
ครั้ง/ปี 

ข้อมูล จปฐ.เป็น
ปัจจุบัน 

ส านักปลดั 

8 โครงการประกวดพ่อ แม่ดเีด่น
ประจ าต าบล 

เพื่อส่งเสริมครอบครัว ต าบลท่าสาป 50,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

ความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม 

ครอบครัวตัวอยา่ง ส านักปลดั 

9 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
เด็กด้อยโอกาสและผู้พิการ 

เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

ต าบลท่าสาป 100,000.- 100,000.- 100,000.- เด็กด้อย
โอกาสและ
ผู้พิการ
ได้รับการ
ช่วยเหลือ
เพิ่มขึ้น 

ผู้ด้อยโอกาสมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

ส านักปลดั 
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3.1 แนวทำงกำรพัฒนำ  ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เด็ก สตรี เยำวชนคนชรำ ผู้ด้อยโอกำสและประชำชนทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

10 โครงการประกวดบ้านนา่อยู่
ระดับหมู่บ้านและระดับต าบล 

เพื่อให้ต าบลท่าสาปเป็นต าบล
น่าอยู่ 

ต าบลท่าสาป 100,000.- 100,000.- 100,000.- จ านวนบา้น
สะอาดน่า
อยู ่อาศัย
เพิ่มขึ้น 

ต าบลท่าสาปน่าอยู ่ ส านักปลดั 

11 โครงการประกวดหมู่บ้านสะอาด 
 

เพื่อให้ต าบลท่าสาปเป็นต าบล
น่าอยู่ 

ต าบลท่าสาป 200,000.- 200,000.- 200,000.- หมู่บ้าน
สะอาด 

ต าบลท่าสาปน่าอยู ่ ส านักปลดั 

12 โครงการก่อสร้างสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรบัผู้พิการ 

เพื่อให้ผู้พิการมีความสะดวก ต าบลท่าสาป 300,000.- 300,000.- 300,000.- ผู้พิการ
ได้รับบริการ
เพิ่มขึ้น 

ต าบลท่าสาปน่าอยู ่ ส านักปลดั 

13 โครงการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมสีุขภาพ
แข็งแรง 

ผู้สูงอายุในต าบลท่าสาป 100,000.- 100,000.- 100,000.- ผู้สูงอายุใน
ต าบลได้รับ
บริการ
เพิ่มขึ้น 

ผู้สูงอายุมสีุขภาพ
แข็งแรง 

ส านักปลดั 

14 โครงการสตรีสญัจร/บุรุษสัญจร เพื่อให้กลุ่มสตรีในต าบลตา่งๆ 
แลกเปลีย่นความรู ้

กลุ่มสตรีในหมูบ่้านและ
ต าบลอื่น 

50,000.- 50,000.- 50,000.- ความพึง
พอใจกลุ่ม
สตรี บุรุษใน
ต าบล
เพิ่มขึ้น 

กลุ่มสตรไีด้แลกเปลี่ยน
ความรู ้

ส านักปลดั 
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3.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เด็ก สตรี เยำวชนคนชรำ ผู้ด้อยโอกำสและประชำชนทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

15 โครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชน
เข้มแข็ง 

เพื่อส่งเสริมครอบครับและ
ชุมชน 

ต าบลท่าสาป 100,000.- 100,000.- 100,000.- จ านวน
ครอบครัว
เข้มแข็งขึ้น 

ต าบลท่าสาปเข้มแข็ง ส านักปลดั 
 

16 โครงการส่งเสริม ทัศนศึกษา
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้น า ต าบล
ท่าสาป 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพผู้น าใน
ต าบลท่าสาป 

ต าบลท่าสาป 200,000.- 200,000.- 200,000.- ผู้น ามี
วิสัยทัศน์
เพิ่มขึ้น 

ผู้น ามีศักยภาพ ส านักปลดั 

17 โครงการเยาวชนสัญจร เพื่อให้เยาวชนในต าบลได้
แลกเปลีย่นความรู ้

เยาวชนในต าบลท่าสาป 50,000.- 50,000.- 50,000.- จ านวน
ผู้เข้าร่วมมี
ความเข้าใจ
ที่ดีต่อกัน
เพิ่มขึ้น 

เยาวชนในต าบลได้
แลกเปลีย่นความรู ้

ส านักปลดั 

18 โครงการพัฒนาสตรตีามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กลุ่มสตรีในต าบลท่าสาป 50,000.- 50,000.- 50,000.- สตรีมี
ศักยภาพ
เพิ่มขึ้น 

สตรีในต าบลท่าสาป
สามารถน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการด ารงชีวิต 

ส านักปลดั 
( มรย.) 

19 โครงการส่งเสริมคณุภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อส่งเสริมครอบครัว ต าบลท่าสาป 50,000.- 50,000.- 50,000.- ผู้สูงอายุมี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดขีึ้น 

ครอบครัวตัวอยา่ง ส านักปลดั 
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3.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เด็ก สตรี เยำวชนคนชรำ ผู้ด้อยโอกำสและประชำชนทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

21 โครงการพัฒนาศักยภาพและ      
ทัศนศึกษาดูงานสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลต าบลท่าสาป 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชน ได้ด าเนินงาน
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม 

ต าบลท่าสาป 30,000.- 30,000.- 30,000.- สภาเด็กมี
ศักยภาพ
เพิ่มขึ้น 

เด็กและเยาวชนได้มี
กิจกรรมร่วมกัน 

ส านักปลดั 

22 อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนได้
ด าเนินงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม 

ต าบลท่าสาป 30,000.- 30,000.- 30,000.- จ านวน
กิจกรรมเพื่อ
สังคมเพิ่มขึ้น  

เด็กและเยาวชนได้ท า
กิจกรรม 
เพื่อสังคม 

ส านักปลดั 

23 โครงการศึกษาดูงานเพื่อ
เสรมิสร้างสันตสิุข 

เพื่อปรับเปลีย่นทัศนคติของ
การใช้ชีวิตของสังคมพหุ
วัฒนธรรมที่ดีขึ้น 

บุคลากรทางการศึกษา 
หน.ส่วนราชการ 
หน่วยงานและกลุ่มต่างๆ 

100,000.- 100,000.- 100,000.- ได้รับ
ประสบการณ์
ตรงเพิ่มขึ้น 

ผู้ที่เกี่ยวข้องมีทัศนคติ
ของสังคมพหุ
วัฒนธรรมที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา 
 

24 โครงการเยาวชนรักษ์ถ่ิน ต าบล
ท่าสาป 

เพื่อปลูกส านึกรักษ์ถิ่น ต าบลท่าสาป 50,000.- 50,000.- 50,000.- ผู้เข้าร่วมรักษ์
ถิ่นมากขึ้น 

เยาวชนรักษ์ถ่ิน ส านักปลดั 
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3.2 แนวทำงกำรพัฒนำ  ด้ำนสำธำรณสุขและสุขภำพอนำมัย 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาศักยภาพสาธารณสุขมลู
ฐาน อสม. 

เพื่อส่งเสริมงานด้าน
สาธารณสุขภายในต าบล 

อสม.ทุกหมู่บ้าน 45,000.- 45,000.- 45,000.- อสม.ได้รับการ
พัฒนาเพิ่มขึ้น 

งานสาธารณสุข     
มีศักยภาพมากข้ึน 

ส านักปลดั 

2 รณรงค์การควบคุมโรคทีเ่กิดจาก
ยุงท่ีเป็นพาหะในการเกดิ       
โรคต่าง ๆ 

เพื่อให้มีความรู้ในการป้องกัน
โรคที่มาจากยุง 

จ านวน 1 ครั้ง 20,000.- 20,000.- 20,000.- จ านวน
โรคติดต่อทาง
ยุงลดลง 

ประชาชนรู้จักวิธี
ป้องกัน 

ส านักปลดั 

3 โครงการฝึกอบรมการป้องกัน
และแก้ไขการตดิเช้ือเอดส์ใน
ชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจท่ีถูกต้อง 

จ านวน 1 ครั้ง 30,000.- 30,000.- 30,000.- จ านวนผู้ติด
เช้ือเอดส์
ลดลง 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจมากขึ้น 

ส านักปลดั 

4 อบรมเเกีย่วกับแพทย์แผนไทย เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับแพทย์แผนไทย 

จ านวน 1 ครั้ง 60,000.- 60,000.- 60,000.- ผู้เข้ารับการ
อบรมได้น า
ความรู้ไปใช้
จริงเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความรู้.มี
ศักยภาพเพิ่มขึ้น 

ส านกัปลดั 

5 โครงการต าบลเข้มแข็ง เด็ก   
ท่าสาปฟันด ี

เด็กในต าบลท่าสาปมีฟัน
แข็งแรง 

ต าบลท่าสาป 50,000.- 50,000.- 50,000.- เด็กในต าบล
ดูแลฟันอยา่ง
ถูกวธิีเพิ่มขึ้น 

เด็กมสีุขภาพช่อง
ปากท่ีดี 

ส านักปลดั 
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3.2  แนวทำงกำรพัฒนำ  ด้ำนสำธำรณสุขและสุขภำพอนำมัย 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

6 โครงการต าบลนมแม ่ รณรงค์ให้เด็กได้กินนมแม ่ เด็กในต าบลท่าสาป 300,000.- 30,000.- 30,000.- จ านวนเด็ก
ในพื้นที่ได้
ดื่มนมแม่
เพิ่มขึ้น 

เด็ก ๆมรี่างกาย
แข็งแรง 

ส านักปลดั 

7 โครงการอบรมโภชนาการ
ส าหรับผู้สูงอายุ และศึกษาดูงาน 

เพื่อให้ประชาชนมีร่างกาย 
สมบูรณ์แข็งแรง 

ต าบลท่าสาป 600,000.- 60,000.- 60,000.- จ านวน
ผู้สูงอายุ มี
อายุเฉลีย่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์ 
แข็งแรง 

ส านักปลดั 
 

8 จัดซื้อเคมภีัณฑ์ต่าง ๆ  เพื่อท าลายแหล่งก าเนิดเช้ือ
โรค 

ต าบลท่าสาป 100,000.- 100,000.- 100,000.- มีเคมีภัณฑ์
พร้อมใช้
ปฏิบัติงาน 

ต าบลท่าสาปปราศจาก
โรคตดิต่อ 

ส านักปลดั 

9 โครงการอาหารปลอดภัย
ห่างไกลเชื้อโรค 

เพื่อส่งเสริมโภชนาการ ต าบลท่าสาป 50,000.- 50,000.- 50,000.- ประชาชนมี
สุ ข ภ า พ
แข็งแรงมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีสุขภาพด ี มรย. 
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3.3  แนวทำงกำรพัฒนำ  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้ำนกีฬำ กำรออกก ำลังกำยและกิจกรรมนันทนำกำร 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย
ให้กับเยาวชน 

จ านวน 6 หมู่บ้าน 100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- จ านวนผู้
ออกก าลัง
กายเพิ่มขึ้น 

เยาวชนมีการออก
ก าลังกายเพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา 

2 โครงการแข่งขันกีฬาต้าน          
ยาเสพตดิ “ท่าสาปเกมส์” 

เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมี
การออกก าลังกาย 

ประชาชนในต าบลท่าสาป 200,000.- 200,000.- 200,000.- นักกีฬามี
ความ
สามัคคี
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการออก
ก าลังกายเพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา 

3 ปรับปรุงพื้นที่ริมแม่น้ าปัตตานี
เป็นลานสุขภาพ 

เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมี
การออกก าลังกาย 

ประชาชนในต าบลท่าสาป - 500,000.- - มีสถานที่
ออกก าลัง
กายเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการออก
ก าลังกายเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค ์ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมี
การออกก าลังกาย 

จ านวน 6 หมู่บ้าน - 200,000.- 200,000.- มีสถานที่
ออกก าลัง
กายเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการออก
ก าลังกายเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

5 จัดซื้อท่ีดินเพื่อก่อสร้างสนาม
กีฬา 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีในการ
ก่อสร้างสนามกีฬา 

ไม่น้อยกว่า 5 ไร ่ - 3,000,000.- - จ านวน
สนามกีฬา
เพิ่มขึ้น 

มีสถานท่ีส าหรับใช้
ก่อสร้างสนามกีฬา 

ส านักปลดั 

6 ก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การ
กีฬา 

เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย
ภายในต าบล 

ประชาชนในต าบล - - 7,000,000.- มีสถานที่
ออกก าลัง
กายเพิ่มขึ้น 

ประชาชนเห็นคณุค่า
การออกก าลังกาย 

กองช่าง 
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3.3  แนวทำงกำรพัฒนำ  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้ำนกีฬำ กำรออกก ำลังกำยและกิจกรรมนันทนำกำร 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

7 
 

โครงการอบรมด้านการกีฬาภาค
ฤดูร้อนแก่เด็กและเยาวชนต าบล
ท่าสาป 

เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

เยาวชนต าบลท่าสาป 50,000.- 50,000.- 50,000.- จ านวนผู้
ออกก าลัง
กายเพิ่มขึ้น 

ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

กองการศึกษา 
 

8 โครงการกีฬาสีไตรภาคี ต าบลท่า
สาป 

เพื่อให้เยาวชนสานสมัพันธ์กับ
ต่างพ้ืนท่ี 

เยาวชนต าบลท่าสาป 100,000.- 
 

100,000.- 100,000.- เยาวชนและ
ประชาชนมี
ร่างกาย
แข็งแรง
เพิ่มขึ้น 

มีสัมพันธ์ที่ดีกับต่าง
พื้นที ่

กองการศึกษา 

9 โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล
ต าบลท่าสาปสมัพันธ์ 

เพื่อส่งเสริมกีฬาภายในต าบล เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไป 

90,000.- 90,000.- 90,000.- จ านวน
นักกีฬาได้
เข้าร่วม
แข่งขันมาก
ขึ้น 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนและ
เจ้าหน้าท่ี ทต     ห่าง 
ไกลยาเสพติด 

กองการศึกษา 

10 จัดซื้ออุปกรณ์ออกก าลังกาย   
ในร่มและภาคสนาม 

เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป 

200,000.- 200,000.- 200,000.- จ านวน     
อุปกร์ออก
ก าลังกาย
เพิ่มขึ้น 

เด็ก เยาวชน ห่าง  ไกล
ยาเสพตดิ 

กองการศึกษา 
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3.3  แนวทำงกำรพัฒนำ  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้ำนกีฬำ กำรออกก ำลังกำยและกิจกรรมนันทนำกำร 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

11 ก่อสร้างสนามฟุตซอล เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมี
การออกก าลังกาย 

ประชาชนในต าบลท่าสาป - 3,000,000.- - จ านวน
สนามกีฬา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการออก
ก าลังกาย 

กองช่าง 

12 โครงการจดัซื้อที่ดินก่อสร้าง
สนาม  เด็กเล่น                
และลานสุขภาพฯลฯ 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ   ของ
เด็ก 

เด็ก เยาวชนในต าบล       
ท่าสาป 

- 2,000,000.- - จ านวน
สถานที่
พักผ่อน
เพิ่มขึ้น 

เด็กและเยาวชนมี
สถานท่ีเล่นออกก าลัง
กาย 

ส านักปลดั 
กองช่าง 

13 โครงการกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย
และความสามคัคี  

เด็ก เยาวชนในต าบล        
ท่าสาป 

100,000.- 100,000.- 100,000.- จ านวน
พนักงานทต.
ท่าสาป 

พนักงาน ทต.ท่าสาป
สร้างความสามัคค ี

ส านักปลดั 
 

14 ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันระดับอ าเภอ ระดับ
จังหวัด 

เพื่อส่งเสริมกีฬาภายในต าบล เด็ก เยาวชนในต าบล      
ท่าสาป 

90,000.- 90,000.- 90,000.- จ านวน
นักกีฬาที่
เข้าร่วม
แข่งขันกีฬา 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน และ
เจ้าหน้าท่ี ทต.ท่าสาป 

กองการศึกษา 
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3.4  แนวทำงกำรพัฒนำ  ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 สนับสนุนจดัตั้งศูนย์ป้องกันยา
เสพติดประจ าต าบล 

เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ด้านยาเสพติด 

จ านวน 1 ศูนย์ในต าบล 50,000.- 50,000.- 
 

50,000.- มีศูนย์
ป้องกันยา
เสพติดได้ที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนรู้เท่าทันพิษ
ภัยยาเสพตดิ 

ส านักปลดั 

2 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เยาวชนให้ความรูด้้านยาเสพตดิ 

เพื่อให้เยาวชนเรียนรู้จาก
สถานท่ีจริง 

เยาวชนต าบลท่าสาป 100,000.- 100,000.- 100,000.- จ านวนผู้
เสพยาเสพ
ติดลดลง 

ประชาชนรู้เท่าทันพิษ
ภัยยาเสพตดิ 

ส านักปลดั 
( มรย.) 

3 โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

เพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพ
ติด 

ต าบลท่าสาป 20,000.- 20,000.- 20,000.- จ านวนผู้
เสพยาเสพ
ติดลดลง 

เยาวชนและรู้เท่าทัน
พิษภัยยาเสพติด 

ส านักปลดั 

4 โครงการค่ายเยาวชนอาสาต้าน
ภัย   ยาเสพติด 

เพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพ
ติด 

ต าบลท่าสาป 100,000.- 100,000.- 100,000.- จ านวนผู้
เสพยาเสพ
ติดลดลง 

เยาวชนห่างไกลยาเสพ
ติด 

ส านักปลดั 
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 3.5  แนวทำงกำรพัฒนำ  ส่งเสริมสนับสนุนงำนป้องกัน/บรรเทำสำธำรณภัย/รักษำควำมสงบ เรียบร้อยในท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1. ส่งเสริมสนับสนุนชุดรักษาความ
ปลอดภัยภายในหมู่บ้าน 

เพื่อให้เกิดความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ชรบ.  
ประจ าหมู่บ้าน 

30,000.- 30,000.- 
 

30,000.- ชุมชนมี
ความ
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

เกิดความปลอดภยัใน
หมู่บ้าน 

ส านักปลดั 

2 โครงการอบรม อาสาสมัคร 
อพปร.และชุดหนึ่งทีมต าบลหนึ่ง
ทีมกูภ้ัย 

เพื่อป้องกันภัยต่างๆ ในชุมชน จ านวน 2 ครั้ง 30,000.- 30,000.- 30,000.- จ านวน   1 
ทีมกู้ภัย 

มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ส านักปลดั 

3 จัดท าป้ายชื่อต าบล หมู่บ้าน 
ถนน ซอย ป้ายเครื่องหมาย
จราจร สถานท่ีราชการต่างๆ  

เพื่อบอกช่ือ ถนน ซอย 
สถานท่ีราชการต่าง ๆ ใน
ต าบลท่าสาป 

จ านวน 6 หมู่บ้าน - 500,000.- - มีป้ายบอก
ครบทุก
ถนน ซอย 

สะดวกในการเดินทาง ส านักปลดั 

4 จัดซื้อวิทยุสื่อสาร เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร ทต. ท่าสาป - 100,000.- - มีอุปกรณ์
สื่อสารที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

มีโทรศัพท์
ติดต่อสื่อสาร 

ส านักปลดั 

5 จัดซื้อเรือท้องแบน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน
หมู่บ้าน 

จ านวน 6 ล า - 600,000.- - มีเรือ
ท้องแบน
ให้บริการ
เพิ่มขึ้น 

ผู้ประสบอุทกภัยไดร้ับ
การช่วยเหลือ 

ส านักปลดั 
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3.5  แนวทำงกำรพัฒนำ  ส่งเสริมสนับสนุนงำนป้องกัน/บรรเทำสำธำรณภัย/รักษำควำมสงบ เรียบร้อยในท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

6 จัดซื้อรถกู้ภยั เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง 
ๆ 

จ านวน 1 คัน - 2,000,000.- - จ านวนรถ
กู้ภัย
ให้บริการ
ประชาชน
เพิ่มขึ้น 

ผู้ประสบอุทกภัยไดร้ับ
การช่วยเหลือ 

ส านักปลดั 

7 โครงการรณรงค์ป้องกันการลด
อุบัติเหต ุ

เพื่อป้องกันการลดอุบัตเิหตุ
ช่วงเทศกาล 

ต าบลท่าสาป 50,000.- 50,000.- 50,000.- จ า น ว น
อุ บั ติ เ ห ตุ
ลดลง 

อุบัติเหตลุดลง ส านักปลดั 

8 ค่าใช้จ่ายป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

เพื่อป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

ต าบลท่าสาป 100,000.- 100,000.- 100,000.- ประชาชน
ได้รับความ
ช่วยเหลือ
เพิ่มขึ้น 

สามารถป้องกันภัย
ต่างๆ 

ส านักปลดั 

9 โครงการจดัตั้งสนับสนุนชุด
ประดาน้ า 

เพื่อป้องกันและช่วยเหลือทาง
น้ า 

ต าบลท่าสาป - 100,000.- - มีทีม
ช่วยเหลือ
เพิ่มขึ้น 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทางน้ า 

ส านักปลดั 

10 โครงการส่งเสริมความปลอดภัย
ทางน้ า 

เพื่อป้องกันและช่วยเหลือทาง
น้ า 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนต าบลท่าสาป 

50,000.- 50,000.- 50,000.- ผูเข้า
สามารถ
ช่วยเหลือ
ตัวเองได้ดี
ขึ้น 

ป้องกันและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัทางน้ า 

ส านักปลดั 
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ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติและทำงวัฒนธรรมเพื่อรองรับประชำคมอำเซียน  5 พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน 
 - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 6 กำรส่งเสริมด้ำนสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 4.1  แนวทำงกำรพัฒนำ  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชำชนมีจิตส ำนึกในกำรร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 ค่าใช้จ่ายปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรต ิ

เพื่อส่งเสริมการปลูกป่าใน 
ชุมชน 

หมู่ที่ 1 – 6 30,000.- 
 

30,000.- 
 

30,000.- มีพื้นที่สี
เขียวเพิ่มขึ้น 

ในต าบลมสีิ่งแวดล้อม
ที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

2 ขุดลอกคูระบายน้ าทิ้ง เพื่อป้องกันน้ าท่วมในหมู่บ้าน จ านวน 6  หมู่บ้าน  
ปีละ 2 หมู่บ้าน 

500,000.- 500,000.- 500,000.- มีคูระบาย
น้ าที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น  

ลดปัญหาน้ าท่วมใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

3 โครงการพัฒนาบึงก าปั่นแหล่ง
น้ าเพื่อการเกษตรและการ
ท่องเที่ยว 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีพักผ่อนและ
การท่องเที่ยว 

จ านวน 1 แห่ง - - 50,000,000.- มีสถานที่
ท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น 

มีสถานท่ีท่องเที่ยวและ
แหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงฟื้นฟูอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 

เพื่อสร้างจิตส านึกในรักษา
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

จ านวน 1 ครั้ง 50,000.- 50,000.- 50,000.- จ านวน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
สมบูรณ์ขึ้น 

เพิ่มจิตส านึกในการ
รักษาธรรมชาต ิ

ส านักปลดั 
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4.1  แนวทำงกำรพัฒนำ  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชำชนมีจิตส ำนึกในกำรร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

5 จัดซื้อถังขยะ 
 

เพื่อรองรับขยะในหมู่บ้าน จ านวน 6 หมู่บ้าน - 600,000.- - ชุมชนเป็นระเบียบ
มากขึ้น 

ชุมชนน่าอยู่ ส านักปลดั 

6 จัดอบรมอาสาสมัครพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในดูแลสิ่งแวดล้อม 

จ านวน 1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 จ านวนทรัพยากร 
ธรรมชาติสมบูรณ์
ขึ้น 

ประชาชนมีส่วนร่วมดูแล
สิ่งแวดล้อม 

ส านักปลดั 
 

7 โครงการการมสี่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการขยะอย่าง
ยั่งยืน 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในดูแลสิ่งแวดล้อม 

ต าบลท่าสาป 30,000.- 30,000.- 30,000.- ต าบลปลอดขยะ
อย่างยั่งยืน 

ประชาชนมีส่วนร่วมดูแล
สิ่งแวดล้อม 

(มรย.) 

8 ก่อสร้างท่าน้ าบรเิวณริมแม่น้ า
ปัตตาน ี

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีพักผ่อน จ านวน 1 แห่ง 
 

- 2,000,000.- - มีสถานที่ท่องเท่ียว
เพิ่มขึ้น 

มีสถานท่ีพักผ่อน กองช่าง 

9 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
สะพานเฉลิมพระเกียรต ิ

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์ จ านวน 1 แห่ง - 1,000,000.- - มีสถานที่ท่องเท่ียว
เพิ่มขึ้น 

ชุมชนมีสถานท่ีพักผ่อน กองช่าง 

10 โครงการธนาคารขยะ เพื่อน าขยะกลับมาใช้ใหม่ จ านวน 1 แห่ง 100,000.- 100,000.- 100,000.- มีการบริหาร
จัดการขยะอย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

ต าบลท่าสาปมี
สิ่งแวดล้อมด ี

ส านักปลดั 
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4.1  แนวทำงกำรพัฒนำ  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชำชนมีจิตส ำนึกในกำรร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

11 โครงการขุดลอกบึงปาโล๊ะ  เพื่อจัดท าเป็นสถานท่ี
พักผ่อนและแหล่งท่องเที่ยว 

ม.3 - 2,000,000.- 
 

- มีสถานที่ท่องเท่ียว
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีสถานท่ี
พักผ่อนและแหล่ง
ท่องเที่ยว 

กองช่าง 

12 โครงการท าความสะอาด
บริเวณแม่น้ า 

เพื่อความสะอาดเป็น
ระเบียบ เรียบร้อย 

ต าบลท่าสาป 20,000.- 20,000.- 20,000.- จ านวนขยะลดลง บริเวณแม่น้ าสะอาด 
เรียบร้อย 

ส านักปลดั 

13 ปรับปรุงทัศนียภาพเกาะลอย เพือ่ใช้เป็นสถานท่ีท่องเที่ยว  ม. 4 จ านวน 1 แห่ง - 500,000.- 500,000.- จ านวนสถานที่
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีสถานท่ี
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ 

กองช่าง 

14 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ       
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อสร้างความสามัคคีและ
สร้างกลุม่อาสาสมัครพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ต าบลท่าสาป 50,000.- 50,000.- 50,000.- ความพึ่งพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

เด็ก และเยาวชน 
ต าบลท่าสาป 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป 
 

62 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  4 เสริมสร้ำงยะลำสันติสุข 
 -  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 5 ส่งเสริมกำรค้ำและกำรลงทุน 
5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
 5.1 แนวทำงกำรพัฒนำ  ด้ำนกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรภำยในองค์กร 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการอบรมสมัมนาและทัศน
ศึกษาดูงาน  

เพื่อเพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการปฎิบตัิ
หน้าท่ี 

ผู้บริหาร สมาชิก และ
พนักงานเทศบาล จ านวน 
1 ครั้ง 

350,000.- 
 

350,000.- 
 

350,000.- บุคลากรมี
ศักยภาพ
เพิ่มขึ้น 

การปฏิบัตหิน้าท่ีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส านักปลดั 

2 โครงการอบรมการเขียนและ
ประเมินโครงการแบบมสี่วนร่วม
ของชุมชน 

เพื่อเพ่ิมองค์ความรู้ในการ
จัดท าโครงการ 

ผู้บริหาร สมาชิกและ
พนักงานเทศบาล 

60,000.- 60,000.- 60,000.- จ านวนผู้เข้า
รับการ
อบรมมี
ความรู้
เพิ่มขึ้น 

การปฏิบัตหิน้าท่ีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

( มรย.) 
 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพสู่
ประชาคมอาเซียน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฎิบัติหน้าท่ี 

ผู้บริหาร สมาชิกและ
พนักงานเทศบาล 

300,000.- - - ผู้บริหาร 
สมาชิกและ
พนักงาน
เทศบาลมี
ศักยภาพ
เพิ่มขึ้น 

การปฏิบัตหิน้าท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

ส านักปลดั 
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5.1  แนวทำงกำรพัฒนำ  ด้ำนกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรภำยในองค์กร 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริมความ
สมานฉันท์ ในชุมชน 
 
 

เพื่อสร้างความสมานฉันท์ของ
ทุกภาคส่วนในชุมชน 

ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล หัวหน้าส่วน
ราชการ ผู้น าชุมชน ผู้น า
ศาสนา 

50,000.- 50,000.- 50,000.- มีความ
สามัคคี ใน
ชุมชน 
มากขึ้น 

ความสมานฉันท์ใน
ชุมชน 

ส านักปลดั 
 
 

5 โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การเรยีนรู้การพัฒนาเทศบาล
ต าบลต้นแบบ:ศึกษากรณี
เทศบาลต าบล 
ท่าสาป 
 
 

เพื่อให้สมาชิกสภา ทต.
พนักงานเทศบาลมีความรู้ 
ความเข้าใจในระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ปีละ  1  ครั้ง 
ตามโครงการ ของ ทต.ท่า

สาป 
 

60,000.- 60,000.- 60,000.- เทศบาล
ต้นแบบ 

การปฏิบัติงาน/การ
บริการประชาชนมี
ประสิทธิภาพ 
 

( มรย.) 
 
 

6 โครงการอบรมให้ความรู้และ
เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 
 
 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับข้อ
กฎหมายฯลฯ 

ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล หัวหน้าส่วน

ราชการ ผู้น าชุมชน ผู้น า
ศาสนา 

50,000.- 50,000.- 50,000.- มีความ
สามัคคี ใน
ชุมชน 
มากขึ้น 

การปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระเบียบกฎหมาย 

ส านักปลดั 
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5.2  แนวทำงกำรพัฒนำ  ปรับปรุงจัดหำเครื่องมือ เครื่องใช้และพัฒนำสถำนที่ปฏิบัติงำน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 จัดซื้อท่ีดินก่อสร้างอาคาร
ส านักงานใหม ่

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีก่อสร้าง 
อาคารส านักงานใหม ่

ไม่น้อยกว่า 3 ไร ่ 5,000,000.- - - มีส านักงาน
ใหม่ให้บริการ
สะดวกขึ้น 

ที่ดินส าหรับก่อสร้าง
อาคารส านักงานใหม ่

ส านักปลดั 

2 จ้างเหมาออกแบบและก่อสรา้ง
ส านักงานใหม่พร้อมตกแต่ง 

เพื่อร้องรับการให้บริการ
ประชาชนในอนาคต 

จ านวน 1 แห่ง 25,000,000.- - - มีส านักงาน
ใหม่ให้บริการ
สะดวกขึ้น 

รองรับภารกจิถ่ายโอน
ที่เพ่ิมขึ้น 

ส านักปลดั 

3 
 

จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน , ตู้
เอกสาร,คอมพิวเตอร,์กล้อง
ถ่ายรูป ฯลฯ 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ ครุภณัฑ์ส านักงาน 100,000.- 100,000.- 100,000.- จ านวน
ครุภัณฑ์
ส านักงานได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การปฎิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
กองคลัง 

กองการศึกษา 
กองช่าง 

4 จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง 
 

เพื่อใช้ปฎิบัติราชการ จ านวน 1 คัน 1,500,000.- - - การบริการ
สะดวกขึ้น 

มีความคล่องตัวการ
ปฏิบัติราชการ 

ส านักปลดั 

5 จัดซื้อรถตู ้ เพื่อใช้ในกิจการ ทต.และศูนย์
เด็กเล็ก 

จ านวน 2 คัน - 1,500,000.- - การบริการ
ประชาชน
สะดวกขึ้น 

มีความคล่องตัวในการ
ปฎิบัติงาน 

ส านักปลดั 

6 จัดซื้อรถดับเพลิง เพื่อใช้ในกิจการ ทต. จ านวน  1  คัน 3,500,000.- - - การบริการ
ประชาชน
สะดวกขึ้น 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
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5.2  แนวทำงกำรพัฒนำ  ปรับปรุงจัดหำเครื่องมือ เครื่องใช้และพัฒนำสถำนที่ปฏิบัติงำน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

7 จัดซื้อรถเก็บขยะ เพื่อใช้ในกิจการ ทต. จ านวน  1  คัน 3,000,000.- - .- การบริการ
ประชาชน
สะดวกขึ้น 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

8 จัดซื้อกระจกโค้งพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในกิจกรรม ทต. จ านวน 6 หมู่บ้าน 75,000.- - - ความ
ปลอดภัย
ทางจราจร
เพิ่มขึ้น 

ความปลอดภัยทาง
ถนน 

กองช่าง 

9 จัดซื้อเวทีส าเร็จรูป เพื่อใช้ในกิจกรรม ทต. จ านวน 1 หลัง - 120,000.- - การบริการ
ประชาชน
สะดวกขึ้น 

สะดวกในการจัด
กิจกรรม 

ส านักปลดั 

10 จัดซื้อเครื่องกรองน้ า เพื่อใช้ในกิจกรรม ทต. ต าบลท่าสาป 20,000.- - 
 

- มีน้ าสะอาด
ไว้บริโภค 

ใช้ในกิจกรรม ทต. ส านักปลดั 

11 จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในกิจกรรม ทต. จ านวน  5 ตัว 
 

100,000.- - - การบริการ
ประชาชน
สะดวกขึ้น 

ใช้ในกิจกรรม ทต. ส านักปลดั 

12 จัดซื้อเต้นท์ประจ าหมู่บ้านและ
เต้นท์ส่วนกลาง 

เพื่อใช้ในงานพิธีต่าง ๆ ทุกหมู่บ้าน 300,000.- 300,000.- 300,000.- การบริการ
ประชาชน
สะดวกขึ้น 

มีเต้นท์ส าหรับใช้ใน
งานพิธีต่าง ๆ 

ส านักปลดั 
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5.2  แนวทำงกำรพัฒนำ  ปรับปรุงจัดหำเครื่องมือ เครื่องใช้และพัฒนำสถำนที่ปฏิบัติงำน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

13 ซ่อมแซมปรับปรุง ต่อเตมิ
ส านักงานส่วนโยธา ทต.ท่าสาป 

เพื่อรองรับการให้บริการ
ประชาชน 

กองช่าง ทต.ท่าสาป 250,000.- 250,000.- - การบริการ
ประชาชน
สะดวกขึ้น 

มีความคล่องตัวในการ
ให้บริการ 

กองช่าง 

14 จัดซื้อสว่าน เพื่อใช้ในกิจกรรม ทต. กองช่าง ทต.ท่าสาป 15,000.- - - มีอุปกร์ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ใช้ในกิจกรรม ทต. กองช่าง 
 

15 จัดซื้อเลื่อยวงเดือน เพื่อใช้ในกิจกรรม ทต. กองช่าง ทต.ท่าสาป 8,000.- - - มีอุปกร์ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ใช้ในกิจกรรม ทต. กองช่าง 
 

16 จัดซื้อชุดทดสอบ test คอนกรีต เพื่อใช้ในกิจกรรม ทต. กองช่าง ทต.ท่าสาป 20,000.- - - มีอุปกร์ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ใช้ในกิจกรรม ทต. กองช่าง 
 

17 จัดซื้อเครื่องตดัเหล็ก เพื่อใช้ในกิจกรรม ทต. กองช่าง ทต.ท่าสาป - 10,000.- - มีอุปกร์ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ใช้ในกิจกรรม ทต. กองช่าง 
 

18 จัดซื้อตู้เช่ือม เพื่อใช้ในกิจกรรม ทต. กองช่าง ทต.ท่าสาป - 20,000.- - มีอุปกร์ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ใช้ในกิจกรรม ทต. กองช่าง 

19 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์ เพื่อใช้ปฎิบัติราชการ จ านวน 2 เครื่อง 56,000.- 56,000.- - มีอุปกร์ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

มีความคล่องตัวในการ
ปฎิบัติงาน 

กองช่าง 
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5.2  แนวทำงกำรพัฒนำ  ปรับปรุงจัดหำเครื่องมือ เครื่องใช้และพัฒนำสถำนที่ปฏิบัติงำน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

20 จัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร เพื่อใช้ปฎิบัติราชการ จ านวน 2 เครื่อง 10,000.- - - มีอุปกร์ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

มีความคล่องตัวในการ
ปฎิบัติงาน 

ส านักปลดั 

21 โครงการจดัซื้อเต้นท์ขนาดใหญ ่ เพื่อใช้ในกิจการ ทต. ต าบลท่าสาป - 100,000.- - การบริการ
ประชาชน
สะดวกขึ้น 

ใช้ในกิจการ ทต. ส านกัปลดั 
 

22 โครงการจดัให้มีบริการ
อินเตอร์เนต็ไรส้าย Wifi 

เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลใน
ต าบล 

ต าบลท่าสาป 100,000.- 100,000.- 100,000.- การบริการ
ประชาชน
สะดวกขึ้น 

ประชาชนไดส้ืบค้น
ข้อมูลทางการศึกษา 

ส านักปลดั 

23 โครงการจดัซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ใน
การผยุงตัวผู้พิการ (ไม้ค้ ายัน) 

เพื่อดูแลผูสู้งอายุ ผู้พิการ 7 ช้ิน 70,000.- 70,000.- - มีอุปกร์ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ผู้พิการ ผูสู้งอายุ ได้ใช้
ประโยชน ์

ส านักปลดั 

24 จัดซื้อหม้อตม้น้ าร้อน เพื่อใช้ปฏิบัติงาน ทต. จ านวน 1 เครื่อง 15,000.- - - มีอุปกร์ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

มีความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั 

25 จัดซื้อเครื่องมือช่าง เช่น เครื่อง
ปั๊มลม ฯลฯ 

เพื่อใช้ปฏิบัติงาน ทต. จ านวน 1 เครื่อง 80,000.- - - มีอุปกร์ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

มีความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน 

กองช่าง 
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5.2  แนวทำงกำรพัฒนำ  ปรับปรุงจัดหำเครื่องมือ เครื่องใช้และพัฒนำสถำนที่ปฏิบัติงำน 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

26 เครื่องตัดหญ้า เพื่อใช้ปฏิบัติงาน ทต. จ านวน  3  เครื่อง 15,000.- - - มีอุปกร์ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ใช้ปฏิบัติงาน ทต. กองช่าง 
 

27 โครงการขอกู้เงิน เพื่อจัดซื้อท่ีดินและก่อสร้าง
อาคารส านักงานแห่งใหม ่

จ านวน  1  ครั้ง 25,000,000.- - - การบริหาร
จัดการมี
ศักยภาพ
เพิ่มขึ้น 

การให้บริการมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส านักปลดั 

28 จัดซื้อล าโพงลากพร้อมขาตั้ง     
มีไมล์ลอย 

เพื่อใช้ปฏิบัติงาน ทต. จ านวน  1  เครื่อง 10,000.- - - มีอุปกร์ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ใช้ปฏิบัติงาน ทต. ส านักปลดั 
 

29 จัดซื้อครภุัณฑส์ าหรับ ศพด. 
- เครื่องเล่น DVD 
- โทรทัศน์ 32” 
- โต๊ะทานข้าวพร้อมเก้าอี้

ส าหรับเด็ก 
- ชุดเครื่องเสยีงพร้อมล าโพง 
- ชุดเครื่องเสยีงแบบพกพา 
- พัดลมตดิผนัง 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ ครุภณัฑ์ของ ศพด. 70,000.- - - มีอุปกร์ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การปฏิบัติงาน            
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา 
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5.3  แนวทำงกำรพัฒนำ  ปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรองค์กรตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการจดัเวทีประชาคม
หมู่บ้าน/ประชาคมต าบล 
 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

จ านวน 2 ครั้ง 30,000.- 
 

30,000.- 
 

30,000.- ประชาชนได้
มีส่วนร่วม
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

ส านักปลดั 
 
 

2 โครงการจดัเวทีประชาคมผู้น า
กลุ่ม/องค์กรชุมชน สร้างองค์
ความรู้ด้านกระบวนการชุมชน 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ต าบลท่าสาป 40,000.- 40,000.- 40,000.- ผู้น าได้มีส่วน
ร่วมเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

(มรย.) 

3 โครงการเทศบาลพบปะ
ประชาชน 

เพื่อรับฟังปัญหาความ
ต้องการของประชาชน 

จ านวน 1 ครั้ง 30,000.- 30,000.- 30,000.- การบริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ประชาชนมีทัศนคติที่ดี
ต่อองค์กร 

ส านักปลดั 

4 โครงการพัฒนาจดัเก็บรายได ้ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได ้

จ านวน 1 ครั้ง 20,000.- 20,000.- 20,000.- การบริหาร
จัดการมี
ประสิทธิภาพ
ขึ้น 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพขึ้น 

กองคลัง 

5 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา ทต. 
ท่าสาป 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง 

ทต.ท่าสาป 200,000.- 200,000.- 200,000.- จ านวน  
1 ครั้ง 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ทต.ท่าสาป 

ส านักปลดั 
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5.3  แนวทำงกำรพัฒนำ  ปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรองค์กรตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

6 ค่าใช้จ่ายราชพิธี และรับเสด็จ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทางราชพิธี ทต.ท่าสาป 50,000.- 50,000.- 50,000.- จ านวน 
ผู้เข้าร่วม
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้่วมรับ
เสด็จร่วมกัน 

ส านักปลดั 

7 ค่าใช้จ่ายการจัดงานวันท้องถิ่น
ไทย 

เพื่อร่วมจัดงานวันท้องถิ่นไทย ทต.ท่าสาป 30,000.- 30,000.- 30,000.- ความ
สามัคคี
เพิ่มขึ้น 

ร่วมจัดงานวันท้องถิ่น
ไทย 

ส านักปลดั 

8 ค่าใช้จ่ายการด าเนินการปกป้อง
สถาบันของชาติ 

เพื่อปกป้องสถาบันของชาติ หน่วยงานราชการและ
ประชาชน 

50,000.- 50,000.- 50,000.- จ านวน
ผู้เข้าร่วม
เพิ่มขึ้น 

ปกป้องสถาบันของ
ชาติ 

ส านักปลดั 

9 อุดหนุนส่วนราชการต่างๆ เพื่อสนับสนุนส่วนราชการ
อื่นๆ 

ส่วนราชการ 800,000.- 800,000.- 800,000.- จ านวน   
1 ครั้ง/ปี 

อุดหนุนส่วนราชการ ส านักปลดั 

10 
 

อุดหนุนอ าเภอเมืองยะลา เพื่อสนับสนุนส่วนราชการ
อื่นๆ 

อ าเภอเมืองยะลา 20,000.- 20,000.- 20,000.- จ านวน   
1 ครั้ง/ปี 

อุดหนุนส่วนราชการ กองการศึกษา 
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5.4  แนวทำงกำรพัฒนำ  ปรับปรุงระบบกำรจัดเก็บภำษีและเพิ่มรำยได้ให้กับเทศบำล 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 โครงการจดัเก็บภาษีเคลื่อนที ่ เพื่อออกให้บริการจัดเก็บภาษี
นอกพ้ืนท่ี 

ในพื้นที่ ทต.ท่าสาป 30,000.- 
 

30,000.- 
 

30,000.- รายได้ของ
เทศบาล
จัดเก็บได้
เยอะขึ้น 

ประชาชนสะดวกใน
การช าระภาษ ี

กองคลัง 

2 โครงการก่อสร้างตลาดเทศบาล  
ต าบลท่าสาป 

เพื่อสร้างงาน สรา้งอาชีพใน
ชุมชน 

ในพื้นที่ ทต.ท่าสาป - 10,000,000- - จ านวน
ตลาดทีไ่ด้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีงานท า มี
รายได้ และมีรายไดเ้ข้า
เทศบาล 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างตลาดริมน้ า
เทศบาลต าบลท่าสาป 

เพื่อสนับสนุนการสร้างงาน
สร้างอาชีพในชุมชน 

ในพื้นที่ ทต.ท่าสาป 5,000,000.- 5,000,000.- 5,000,000.- จ านวน
ตลาดทีไ่ด้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีงานท า มี
รายได้ และมีรายไดเ้ข้า
เทศบาล 

กองช่าง 
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ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติและทำงวัฒนธรรมเพื่อรองรับประชำคมอำเซียน 
 - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 3 ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบคมนำคม 
6. ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 6.1  แนวทำงกำรพัฒนำ  ด้ำนคมนำคม (ก่อสร้ำง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/บุกเบิก ถนน สะพำน ฯลฯ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ม.1 - 6 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก จ ำนวน 6 หมู่บ้ำน 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การคมนาคมสะดวก 

 
กองช่าง 

2 ก่อสร้างและปรับปรุงสะพาน ม.
1-6 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ตามแบบ ทต.ก าหนด 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การคมนาคมสะดวก 
 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนนลูกรัง ม.1-6 เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ตามแบบ ทต.ก าหนด 1,000,000.- 1,000,000.- 
 

1,000,000.- จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

4 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ตามแบบ ทต.ก าหนด 500,000.- 
 

500,000.- 
 

500,000.- 
 

จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การคมนาคมสะดวก กองช่าง 
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6.1  แนวทำงกำรพัฒนำ  ด้ำนคมนำคม (ก่อสร้ำง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/บุกเบิก ถนน สะพำน ฯลฯ) 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

5 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ตามแบบ ทต.ก าหนด - 
 

5,000,000.- 
 

- จ านวน
ถนนลาดยาง
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

6 ปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลท์
ติคและหินคลุก ม.1 - 6 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ตามแบบ ทต.ก าหนด 500,000.- 
 

500,000.- 
 

500,000.- 
 

จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

7 
 

ก่อสร้างและปรับปรุง ขยายเขต
ถนนคอนกรีต พร้อมคูระบายน้ า
และทางเท้าย่านชุมชน 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก จ ำนวน 6 หมู่บ้ำน 10,000,000- 10,000,000.- 10,000,000.- จ านวนถนน
คอนกรีตที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การคมนาคมสะดวก 

 
กองช่าง 

8 
 

บุกเบิกถนนภายในต าบล เพื่อให้การคมนาคมสะดวก จ ำนวน 6 หมู่บ้ำน 800,000.- 800,000.- 800,000.- จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การคมนาคมสะดวก 

 
กองช่าง 
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6.1  แนวทำงกำรพัฒนำ  ด้ำนคมนำคม (ก่อสร้ำง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/บุกเบิก ถนน สะพำน ฯลฯ) 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

9 บุกเบิกถนนสี่แยกนอก  เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ซอย 1 (ทางเข้ากุโบร์) 
200 ม. ม.1 

400,000.- - - จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

10 โครงการสร้างลูกระนาดในเขต
ชุมชน 

เพื่อความปลอดภัยของผู้
สัญจรไปมา 

ม.1 – ม.6  200,000.- .- - จ านวน
อุบัติเหตุ
ลดลง 

ลดอุบัตเิหต ุ กองช่าง 

11 โครงการยกระดับถนนสายดารุ
สลามตลอดสาย 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก 15  ซม.  ม.3 2,000,000.- 2,000,000.- 2,000,000.- จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การคมนาคมสะดวก 
 

กองช่าง 

12 โครงการขยายเขตถนนสายที่มี
โรงเรียน/มสัยิด 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัย ขนาด ยาว 200 ม. 5,000,000.- - - จ านวน
อุบัติเหตุ
ลดลง 

การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนรูุลฮูดา 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ม.2 300,000.- .- - จ านวนถนน
คอนกรีตที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

 
6.1 แนวทำงกำรพัฒนำ  ด้ำนคมนำคม (ก่อสร้ำง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/บุกเบิก ถนน สะพำน ฯลฯ) 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

14 โครงการบุกเบิกถนนจากคอก
แพะถึงพรุปายอ 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ม.2 400,000.- - - จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

15 โครงการบุกเบิกถนนจากซอยปา
ยอ 1 เลียบริมแม่น้ า 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ม.2 500,000.- 500,000.- - จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

16 ก่อสร้างถนน คสล. สายก าแพง
เลียบโรงเรยีนกีฬาถึงแม่น้ า
ปัตตาน ี

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ม.2 450,000.- - - จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

17 โครงการยกระดับถนนซอยปา
โล๊ะ  

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก  ขนาดความสูง 1 ม. หมู่ 3 600,000.- 600,000.- - จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

18 โครงการบุกเบิกถนนเสริมผิว
จราจรลูกรัง สายปะเงาะห์มะ 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ม.3 ลิมุดกว้าง 5 ม. ยาว 
120 – 122 ม. 

500,000.- - - จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

 
6.1  แนวทำงกำรพัฒนำ  ด้ำนคมนำคม (ก่อสร้ำง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/บุกเบิก ถนน สะพำน ฯลฯ) 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

19 โครงการบุกเบิกถนนเสริมผิว
จราจรลูกรัง สายเปาะเตะ ช่วงที่ 
2 

เพื่อใหก้ารคมนาคมสะดวก ม.3 ลิมุดกว้าง 5 ม. ยาว 
308 เมตร 

600,000.-   จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

20 โครงการยกระดับถนนสายคลอง
สะ 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ม.4 - 500,000.- - จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

21 โครงการบุกเบิกถนนสายหลังปู
โป๊ะรมิคลอง  

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก 1  กม.  ม.4 - 300,000.- - จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

22 จัดซื้อเครื่องตบดิน เพื่อใช้ซ่อมแซมถนน  ต าบลท่าสาป 80,000.- - - การบริการ
สะดวกขึ้น 

การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

23 โครงการบุกเบิกถนนสายกโูบร์
ลางา 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ม.4 - - 450,000.- จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การคมนาคมสะดวก กองช่าง 
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6.1  แนวทำงกำรพัฒนำ  ด้ำนคมนำคม (ก่อสร้ำง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/บุกเบิก ถนน สะพำน ฯลฯ) 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ต่อเติมสายกุโบรล์างา 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ม.4 - 400,000.- - จ านวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต     ซอยกูแบลีก ู

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ม.5 300,000.- - - จ านวนถนนคอนกรีตที่
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

26 โครงการใส่ท่อซเิมนตส์ายบึง
ก าปั่น 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ม.6 50,000.- - - จ านวนท่อระบายน้ าที่
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

การคมนาคมสะดวก กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านจิลีถึงซอยซาลอ 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ม.6 - 500,000.- - จ านวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

การคมนาคมสะดวก กองช่าง 
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6.2  แนวทำงกำรพัฒนำ  ก่อสร้ำง ปรับปรุงทำงระบำยน้ ำและพัฒนำแหล่งน้ ำธรรมชำติ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 
 

ก่อสร้างคันกั้นน้ า ท านบ ฝาย
แม้ว  
ม.1,6 

เพื่อใช้กับเก็บน้ าและลดปัญหาน้ าท่วม
และการเกษตร 

ตามแบบ ทต.ก าหนด - 1,000,000.- - จ านวนฝาย
กั้นน้ า
ท านบที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

มีการกั้นแนวเขตท่ี
แน่นอน 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างเขื่อนแนวตลิ่งแม่น้ า
ปัตตานีคู่ขนานต าบลสะเตง
นอก 

เพื่อก้ันแนวตลิ่งแม่น้ า ยาว 500 เมตร - 10,000,000.- 10,000,000.- จ านวน
เขื่อนแนว
ตลิ่งที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

สามารถป้องกันน้ า
ท่วมและท าเกษตรได ้

กองช่าง 

3 ปรับปรุงแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ าการเกษตร แหล่งน้ าภายในต าบล - 500,000.- 500,000.- จ านวน
แหล่งน้ า
เพื่อการ
เกตร
เพิ่มขึ้น 

ใช้เป็นคูส่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

4 ขุดหลอกแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรและป้องกันน้ า
ท่วมภายในต าบล 

เพื่อป้องกันน้ าท่วมและช่วยเกษตรกร ตามแบบ ทต.ก าหนด 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- จ านวน
แหล่งน้ า
เพื่อการ
เกตร
เพิ่มขึ้น 

แก้ปัญหาน้ าท่วมและ
มีน้ าใช้ในการเกษตร 

กองช่าง 
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6.2  แนวทำงกำรพัฒนำ  ก่อสร้ำง ปรับปรุงทำงระบำยน้ ำและพัฒนำแหล่งน้ ำธรรมชำติ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

5 โครงการขุดลอกคูระบายน้ าเพื่อ
การเกษตร 

เพื่อใช้ในการเกษตร ม.2 300,000.- - - จ านวนคู
ระบายน้ าที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

มีการกั้นแนวเขตท่ี
แน่นอน 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างเขื่อน ม.6 –  
ม.5 พร่อน 

เพื่อใช้ในการเกษตรและ
แก้ปัญหาน้ าท่วม 

ตามแบบ ทต.ก าหนด - 1,000,000.- - จ านวน
เขื่อนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น    

มีน้ าไว้เพื่อใช้ในการท า
การเกษตร 

กองช่าง 

7 โครงการปรับปรุงผนังกั้นน้ าซอย
บึงก าปั่น 

เพื่อใช้ในการเกษตรและ
แก้ปัญหาน้ าท่วม 

ม.6  500,000.- - จ านวนผนัง
กั้นน้ าที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

มีน้ าใช้ในการเกษตร
และแก้ปัญหาน้ าท่วม 

กองช่าง 

8 โครงการซ่อมแซมคลอง 
สาธารณะประโยชน์ ม.4 

เพื่อใช้ในการเกษตรและ
แก้ปัญหาน้ าท่วม 

ม. 4 บ้านสาคอ 1,000,000.- 1,000,000.- 1,000,000.- มีคลอง
สาธารณะ
ประโยชน์ไว้
ใช ้

ใช้ระบายน้ าและลด
ปัญหาน้ าท่วม 

กองช่าง 
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6.2  แนวทำงกำรพัฒนำ  ก่อสร้ำง ปรับปรุงทำงระบำยน้ ำและพัฒนำแหล่งน้ ำธรรมชำติ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

9 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล/บ่อ
น้ าตื่น  

เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ า ต าบลท่าสาป 500,000.- 500,000.-  มีบ่อน้ า
บาดาล บอ่
น้ าตื่นที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภค บริโภค 

กองช่าง 

10 จ้างเหมาที่ปรึกษาออกแบบ
เขียนแบบบริเวณที่สาธารณะ
เกาะลอย 

เพื่อวางผังออกแบบในการใช้
ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

บริเวณเกาะลอยหมู่ที่ 4 500,000.- - - จ านวน
สถานที่
ท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีสถานท่ี
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ 

กองช่าง 
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6.3  แนวทำงกำรพัฒนำ  ระบบไฟฟ้ำสำธำรณะ น้ ำประปำและสำธำรณูปกำร 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

1 ก่อสร้างและขยายระบบประปา 
ม.1-6 

เพื่อให้บริการสาธารณูโภค
และสาธารณูปการ 

ตามแบบ ทต.ก าหนด 1,500,000.- - 1,500,000.- ประชาชนได้
ใช้น้ าประปา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภคและบรโิภค 

กองช่าง 

2 ตดิตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายใน
ต าบล 

เพื่อความปลอดภัย ในพื้นที่ ทต.ท่าสาป 800,000.- 800,000.- 800,000.- มีไฟฟ้า
สาธารณะใช้
ทุกครัวเรือน 

มีแสงสว่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์ ม.1 

เพื่อปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์ 

ตามแบบ ทต.ก าหนด - 400,000.- - จ านวน
อาคาร
เอนกประสงค์
ที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

อาคารเอนกประสงค์
ได้รับการปรับปรุง 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างศาลาสาธารณประโยชน์ 
รั้วสาธารณะ 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีพักช่ัวคราว จ านวน 6 หมู่บ้าน 300,000.- 300,000.- 300,000.- จ านวนศาลา
สาธารณะ
ประโยชน์
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนใช้เป็น
สถานท่ีพักผ่อน 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างอาคารแปรรูปพืชผลทาง
การเกษตร 

เพื่อสร้างอาคารแปรรปู
ทางการเกษตร 

จ านวน 1 แห่ง - 2,000,000.- - มีอาคารแปร
รูปพืชผลทาง
การเกษตรที่
ได้มาตรฐาน 

อาคารใช้แปรรูปพืชผล
ทางเกษตร 

กองช่าง 
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6.3  แนวทำงกำรพัฒนำ  ระบบไฟฟ้ำสำธำรณะ น้ ำประปำและสำธำรณูปกำร 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

6 ก่อสร้างอาคารบรรจุนมแพะ
พร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ผลิต 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีในการผลิต
นมแพะท่ีไดม้าตรฐาน 

จ านวน 1 แห่ง - - 2,000,000.- 
 

จ านวน
อาคารบรรจุ
นมแพะที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การแปรรปูนมแพะมี
มาตรฐานมากขึ้น 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างศาลาริมน้ าบริเวณ ทต. เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์ จ านวน 1 แห่ง 
 

- 300,000.- 300,000.- มีศาลาไว้
พักผ่อน
เพิ่มขึ้น 

มีสถานท่ีพักผ่อน กองช่าง 

8 ก่อสร้างศาลาสาธารณประโยชน์ 
ม.3 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีพักช่ัวคราว หมู่ที่ 3 - - 500,000.- จ านวน
ศาลา
สาธารณะ
ประโยชน์
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนใช้เป็น
สถานท่ีพักผ่อน 

กองช่าง 

9 โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร 
สายสี่แยกนอก 

เพื่อความปลอดภัยในการ ใช้
ถนน 

2  จุด 500,000- .- - จ านวนอบุัติ
ลดลง 

อุบัติเหตลุดลง กองช่าง 

10 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
สาธารณประโยชน์ 

เพื่อให้บริการสาธารณะ 
ต่าง ๆ 

จ านวน 6 หมู่บ้าน - 500,000.- 500,000.- จ านวน
อาคาร
สาธารณะ
ประโยชน์
เพิ่มขึ้น 

ประกอบกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ 

กองช่าง 
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6.3  แนวทำงกำรพัฒนำ  ระบบไฟฟ้ำสำธำรณะ น้ ำประปำและสำธำรณูปกำร 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

11 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง 
ทุกพื้นที่ 

จ านวน 6 หมู่บ้าน 500,000.- 500,000.- 500,000.- จ านวนไฟฟา้ส่องสว่างครอบคลุมทุก
พื้นที่ 

มีไฟฟ้าส่องสว่างทุก
พื้นที ่

กองช่าง 

12 ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม
ประปาหมู่บ้าน 

เพื่อให้มีน้ าสะอาดอุปโภค 
บริโภค 

จ านวน 6 หมู่บ้าน 100,000.- 100,000.-  ประชาชนได้ใช้ประปาเพิ่มขึ้น ประชาชนมีน้ า
สะอาดอุปโภค 

กองช่าง 

13 
 

โครงการก่อสร้างซ่อมแซม
ปรับปรุงห้องน้ าสาธารณะ
พร้อมท่ีอาบน้ าละหมาด 

เพื่อให้มีห้องน้ าสาธารณะ 
ไว้บริการในทุกพ้ืนท่ี 

จ านวน 6 หมู่บ้าน 300,000.- 300,000.- 300,000.- จ านวนหอ้งน้ าสาธารณะที่ได้
มาตราฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนในต าบล
ท่าสาปได้ใช้
ประโยชน ์

กองช่าง 

14 โครงการซ่อมแซมอาคาร
สาธารณะ 

เด็กและเยาวชนมสีถานท่ี
ศึกษาทางศาสนา 

ม.4 - 200,000.- - จ านวนอาคารสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ศาสนา 

กองช่าง 

 
 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที ่ 4 เสริมสร้ำงยะลำสันติสุข 
 - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ที่ 7 กำรส่งเสริมด้ำนอัตลักษณ์ 
7. ยุทธศำสตร์ด้ำนเสริมสร้ำงสันติสุข 
 7.1  แนวทำงกำรพัฒนำ  กำรใช้เทคโนโลยีในกำรป้องกันและรักษำควำมสงบเรียบร้อย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
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(ผลผลิตของโครงการ) 2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

(KPI) ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดใน
จุดเสีย่ง 

เพื่อให้บริการสาธารณะ 
ต่าง ๆ 

จ านวน 6 หมู่บ้าน 1,500,000.- 1,500,000.- 1,500,000.- ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ส านักปลดั 

2 โครงการสนับสนุนชุดเวรยาม
ตรวจตราในช่วงกลางคืน 

เพื่อความปลอดภัยในต าบลท่า
สาป 

จ านวน 6 หมู่บ้าน 50,000.- 50,000.- 50,000.- ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลดั 

3 โครงการจดัตั้งป้อมจดุตรวจ
พร้อม แผงกั้นจุดตรวจ 

เพื่อรักษาความปลอดภัย
ภายในหมู่บ้าน 

จ านวน 6 หมู่บ้าน 80,000.- 80,000.- 80,000.- ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลดั 

4 
 

โครงการจดัตั้งศูนย์แจ้งเหตุด่วน
เหตุร้ายภายในชุมชน 

เพื่อให้มีจุดรับแจ้งเหตภุายใน
ชุมชน 

จ านวน 6 หมู่บ้าน 50,000.- 50,000.- 50,000.- จ านวนศูนย์
แจ้งเหตุ
ด่วน
เหตุร้ายไว้
ไว้บริการ
ประชาชน 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการแจ้งเหต ุ

ส านักปลดั 

  
7.2  แนวทำงกำรพัฒนำ  กำรเสริมสร้ำงแลกเปลี่ยน เรียนรู้ วิถีชีวิตชุมชน (ศำสนำและวัฒนธรรม) 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 
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(บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการอบรมคณุธรรม 
จริยธรรมส าหรับเยาวชน (ด้าน
ศาสนา) 

เพื่อปลูกฝังคณุธรรม 
จริยธรรมให้กับเยาวชน 

จ านวน 6 หมู่บ้าน 100,000.- 100,000.- 100,000.- จ านวนผู้เข้า
อ บ ร ม มี
คุ ณ ธ ร ร ม
เพิ่มขึ้น 

เยาวชนในต าบลท่า
สาป มีคณุธรรม 
จริยธรรม 

กองการศึกษา 

2 เปิดโลกทัศน์ การเรียนรู้วิธีชีวิต
ชุมชน ศาสนาและวัฒนธรรมสู่
สังคมสันติสุข 
 

เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม    สร้าง
ความเข้าใจท่ีถูกต้อง 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปในต าบล
ท่าสาป 

400,000.- 400,000.- 400,000.- จ า น ว น
ผู้ เข้าร่วมมี
ความเข้าใจ
ที่ตรงกัน 

เยาวชนประชาชนใน
ต าบล   ท่าสาปได้
เรียนรู้วัฒนธรรมทีด่ี
งาม 

กองการศึกษา 

3 โครงการเพิม่ศักยภาพผู้น า
ศาสนาในชุมชน 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพผู้น าศาสนา ผู้น าศาสนาในชุมชน 400,000.- 400,000.- - ผู้ น า มี
ศั ก ย ภ า พ
เพิ่มขึ้น 

ผู้น าศาสนามีศักยภาพ
มากขึ้น 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 7.3  แนวทำงกำรพัฒนำ  กำรประชำสัมพันธ์เพื่อสร้ำงภำพลักษณ์และควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 
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1. โครงการพบปะยามเช้า เพื่อสร้างภาพลักษณ์และ
ความเข้าใจท่ีดีต่อกัน 

ทต.ท่าสาปและส่วน
ราชการต่าง ๆ   

30,000.- 30,000.- 30,000.- จ านวน
ผู้เข้าร่วมมี
ความ
สามัคคี
เพิ่มขึ้น 

มีความสมัพันธ์ที่ดีขึ้น 
เข้าใจกันมากขึ้น 

ส านักปลดั 

2 โครงการรณรงค์และ
ประชาสมัพันธ์เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ทีด่ีในพ้ืนท่ี 
 

เพื่อสร้างความเชื่อมันให้กับ
บุคคลภายนอก 

ต าบลท่าสาป 50,000.- 50,000.- 50,000.- จ านวน
ผู้เข้าร่วมมี
ทัศนคติที่ดี
เพิ่มขึ้น 

บุคคลในพื้นที่และ
บุคคลภายนอกมีความ
เข้าใจท่ีดีต่อกัน 

ส านักปลดั 
( มรย.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 4 บัญชีโครงกำรพัฒนำ  ผ.03 

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561) 

เทศบำลต ำบลท่ำสำป อ ำเภอเมือง จังหวัดยะลำ 
 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี 
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ยุทธศำสตร์ จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบ 
เศรษฐกิจชุมชนและกำรแก้ไขปญัหำควำมยำกจน 
       1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการสรา้งงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนใน  
        ท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     

 
 

35 
 

 
 

11,340,000.- 
 

 
 

25 
 

 
 

10,310,000.- 
 

 
 

17 
 

 
 

24,480,000.- 
 

 
 

77 
 

 
 

46,130,000.- 
 

รวม 35 11,340,000.- 25 10,310,000.- 17 24,480,000.- 77 46,130,000.- 
2) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
        2.1 ส่งเสรมิสนับสนุนการจดัการศึกษาในทุกระดับและพัฒนาการ 
        ของเด็ก 
        2.2 เพิ่มช่องทางการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 
        2.3 ส่งเสริมศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

 
 

25 
 
4 
17 

 
 

8,015,000.- 
 

1,302,000.- 
1,844,000.- 

 
 

25 
 
5 
18 

 
 

8,822,000.- 
 

5,032,000.- 
1,874,000.- 

 
 

21 
 
3 
20 

 
 

6,875,000.- 
 

4,800,000.- 
2,104,000.- 

 
 

71 
 

12 
55 

 
 

23,712,000.- 
 

11,134,000.- 
5,822,000.- 

รวม 46 11,161,000.- 48 15,728,000.- 44 13,779,000.- 138 40,668,000.- 

    
 
 
 
ส่วนที่ 4 บัญชีโครงกำรพัฒนำ  
 

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

เทศบำลต ำบลท่ำสำป อ ำเภอเมือง จังหวัดยะลำ 
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ยุทธศำสตร์ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม คุณภำพชีวิต  
        3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพฒันาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน  
        คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนท่ัวไป     
        3.2 ด้านสาธารณสุข และสขุภาพอนามัย 

   3.3 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมดา้นกีฬา การออกก าลังกายและ 
   กิจกรรมนันทนาการ 

        3.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
        3.5 ส่งเสริมสนับสนุนงานปอ้งกัน / บรรเทาสาธารณภัย / รักษา 
        ความสงบ เรียบร้อยในท้องถิ่น 

 
 

22 
9 
 
8 
4 
 
5 
 

 
 

3,180,000.- 
1,255,000.- 

 
930,000.- 
270,000.- 

 
260,000.- 

 

 
 

23 
9 
 

13 
4 
 

10 
 

 
 

4,180,000.- 
1,255,000.- 

 
9,630,000.- 

270,000.- 
 

3,560,000.- 
 

 
 

21 
9 
 

10 
4 
 
5 

 
 

3,140,000 
1,255,000.- 

 
8,130,000.- 

270,000.- 
 

260,000.- 
 

 
 

66 
27 
 

31 
12 
 

20 
 

 
 

10,500,000.- 
3,765,000.- 

 
18,690,000.- 

810,000.- 
 

4,080,000.- 
 

รวม 48 5,895,000.- 59 18,895,000.- 49 13,055,000.- 156 37,845,000.- 

 
 
 
 
ส่วนที่ 4 บัญชีโครงกำรพัฒนำ  

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

เทศบำลต ำบลท่ำสำป อ ำเภอเมือง จังหวัดยะลำ 
 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี 
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ยุทธศำสตร์ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ
(บำท) 

4) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม   
        4.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์ 
        ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

 
 
8 
 

 
 

830,000.- 
 

 
 

13 
 

 
 

6,,930,000.- 
 

 
 

10 
 

 
 

6,330,000.- 
 

 
 

31 
 

 
 

14,090,000.- 
 

รวม 8 830,000.- 12 6,930,000.- 9 6,330,000.- 28 14,090,000.- 
5) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
        5.1 ด้านการส่งเสรมิสวสัดกิารและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
        ภายในองค์กร 
        5.2 ปรับปรุงจัดหาเครื่องมอื เครื่องใช้ และพัฒนาสถานท่ีปฏบิัติงาน    
        5.3 ปรับปรุงระบบบริหารจดัการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการ 
        บ้านเมืองที่ด ี
        5.4 ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีและเพิ่มรายได้ให้กับเทศบาล 

 
6 
 

25 
10 
 
2 

 
870,000.- 

 
64,314,000.- 
1,270,000.- 

 
5,030,000.- 

 
5 
 

11 
10 
 
3 

 
570,000.- 

 
2,626,000.- 
1,270,000.- 

 
15,030,000.- 

 
5 
 
3 
10 
 
2 

 
570,000.- 

 
500,000.- 

1,270,000.- 
 

5,030,000.- 

 
16 
 

39 
30 
 
7 

 
2,010,000.- 

 
67,440,000.- 
3,810,000.- 

 
25,090,000.- 

รวม 43 71,484,000.- 29 19,496,000.- 20 7,370,000.- 92 98,350,000.- 
 

 
ส่วนที ่4 บัญชีโครงกำรพัฒนำ                                                                                 

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ                                                                                                                                                                                                                           
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 – 2561) 

เทศบำลต ำบลท่ำสำป อ ำเภอเมือง จังหวัดยะลำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

ยุทธศำสตร์ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 
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โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) 
6) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
        6.1 ด้านคมนาคม (ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/บุกเบิก ถนน  
        สะพาน ฯลฯ) 
        6.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง ทางระบายน้ าและพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาต ิ  
        6.3 ระบบไฟฟ้าสาธารณะ น้ าประปา และสาธารณูปการ 

 
21 
 
7 
7 

 
26,180,000.- 

 
3,300,000.- 
3,280,000.- 

 
15 
 
8 
10 

 
24,600,000.- 

 
15,500,000.- 
5,400,000.- 

 
9 
 
4 
9 

 
17,250,000.- 

 
12,500,000.- 
6,700,000.- 

 
45 
 

17 
26 

 
68,030,000.- 

 
31,300,000.- 
15,380,000.- 

รวม 35 32,760,000.- 33 45,500,000.- 22 36,450,000.- 90 114,710,000.- 
7) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเสริมสร้ำงสันติสุข 

7.1 การใช้เทคโนโลยีในการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย 
7.2 การเสริมสร้างแลกเปลี่ยน เรียนรู้ วิถีชีวิตชุมชน (ศาสนาและ 

วัฒนธรรม) 
        7.3  การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณแ์ละความเข้าใจที่ถูกต้อง 
 

 
4 
3 
 
2 

 
1,680,000.- 

900,000.- 
 

80,000.- 

 
4 
3 
 
2 

 
1,680,000.- 

900,000.- 
 

80,000.- 

 
4 
2 
 
2 

 
1,680,000.- 

500,000.- 
 

80,000.- 

 
12 
8 
 
6 

 
5,040,000.- 
2,300,000.- 

 
250,000.- 

รวม 9 2,660,000.- 9 2,660,000.- 8 2,260,000.- 26 7,580,000.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
รวมท้ังสิ้น 224 136,130,000.- 215 119,519,000.- 169 103,724,000.- 608 359,373,000.- 
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ส่วนที่  4 
 

แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผล 

 เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรที่ท าหน้าที่ติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา  
 ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้ น ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2546 
หมวด 6 ข้อ 38 ได้ก าหนดองค์ประกอบของของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมี
ประธานสภาท้องถิ่นเป็นประธาน (ในฐานะที่สภาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร) และคณะกรรมการฯประกอบจากหลายฝ่ายด้วยกัน ทั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประชาคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนฝ่ายบริหาร รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก ซึ่งการ
ที่คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้จะท าให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความส าเร็จของโครงการเพ่ือน าไปใช้ในการแก้ไขหรือ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง 

4.1 แนวทำงในกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว ข้อ 39 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้   ดังนี้ 

1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี ทั้งนี้ ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติตามที่เห็นสมควร 
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กำรติดตำมและประเมินผลแผนยุทธศำสตร์และแผนสำมปี 

จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการน าแผนยุทธศาสตร์
ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนยุทธศาสตร์
ได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปได้ 
ดังนั้น การที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้ จ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละ 

แนวทางการพัฒนาก่อน เพ่ือน าไปสู่การวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการ
พัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้น
ในขั้นต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อัน
จะน ามาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น 

แนวทำง และวิธีกำรขั้นตอนในกำรติดตำมและประเมินผลแผนยุทธศำสตร์และแผนสำมปี 
กำรติดตำม (Evaluation) 

 การติดตามนั้น จะท าให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปี ถึง
ระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะท าให้
หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปีมีการด าเนินการในช่วงใด 
ตรงก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่ แผนปฏิบัติการก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามผลการ
ด าเนินงานดังได้กล่าวมาแล้ว 

กำรประเมินผล (Evaluation) 
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด 

(Indicators) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 
โดยประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีส าคัญ  ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการ 
ซึ่งสรุปได้ดังนี้  
เกณฑ์มำตรฐำนและตัวชี้วัดกำรประเมินผลหน่วยงำน 
 ประกอบด้วย 7 เกณฑ์ 22 ตัวชี้วัด ดังนี ้

1. เกณฑ์สัมฤทธิผลและกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบำย (Achievemant)  
เป็นการประเมินความส าเร็จโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่น า 

นโยบายไปปฏิบัติ กับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในนโยบาย โดยเป็นการประเมินผลขององค์กร 2 ส่วน คือ ผล
ในภาพรวมและระดับปฏิบัติการ ผลการด าเนินงานจะต้องเปิดเผยให้สาธารณชนทราบอย่างกว้างขวาง อย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอและมีก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน อาจเป็นทุกไตรมาส หรือผลการด าเนินงานประจ าปี
สัมฤทธิผลรวมถึงการด าเนินงานที่มุ่งการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธในระยะยาว โดยมีตัวชี้วัดที่ส าคัญ 2 
ประการ คือ 
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        1.1  ผลผลิต (Outputs) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
(1) ผลผลิตในภำพรวม (Overall outputs) เป็นการประเมินผลผลิตเทียบกับ       

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกิดข้ึนจริงกับเป้าหมายรวมขององค์กร     ในสายตา
ของสมาชิกขององค์กรและและประชาชนผู้รับบริการ การประเมินผลดังกล่าวมีลักษณะที่เป็นพลวัตร 
(Dynamic) และมีปฏิสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อมของภายนอกองค์กร 

(2) ผลผลิตระดับปฏิบัติกำร (Operation outputs) เป็นการประเมินผลโดย 
พิจารณาระดับการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ โดยอาจพิจารณาจากผลผลิตต่อหน่วยก าลั งคน ระดับ
การบริการต่อหน่วยเวลา สัดส่วนของต้นทุนและผลตอบแทน สถานภาพทางการเงิน สินทรัพย์และหนี้ที่ไม่ 
ก่อให้เกิดผลตอบแทน (Non – performing loan) คุณภาพของผลผลิตและบริการสาธารณะ     
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรขององค์กร การประหยัดพลังงานและการรักษาสภาวะแวดล้อม 

2. เกณฑ์ควำมเสมอภำคและควำมเป็นธรรมในสังคม 
ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 4 ประการ คือ  
(1) กำรเข้ำถึง เน้นความส าคัญในเรื่องโอกาสของประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้

ได้รับบริการสาธารณะ 
(2) กำรจัดสรรทรัพยำกร พิจารณาถึงความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรให้กับประชาชน 
(3) กำรกระจำยผลประโยชน์ เน้นความเป็นธรรมในการกระจายผลประโยชน์หรือผลตอบแทน

ให้แก่สมาชิกในสังคม 
(4) ควำมเสมอภำค เน้นความเป็นธรรมเพื่อให้หลักประกันเรื่องสิทธิและโอกาสในการได้รับ

บริการสาธารณะโดยปราศจากอคติ ไม่แบ่งแยกกลุ่ม 
3. เกณฑ์ควำมสำมำรถและคุณภำพในกำรให้บริกำร 

ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ 
(1) สมรรถนะของหน่วยงำน เป็นตัวชี้ขีดความสามารถในการให้บริการและตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
(2) ควำมทั่วถึงและเพียงพอ พิจารณาถึงความครอบคลุม ความเพียงพอ และความครบถ้วน

ของการให้บริการทั้งในด้านกลุ่มเป้าหมายที่รับบริการและระยะเวลาที่บริการ 
(3) ควำมถี่ในกำรให้บริกำร เป็นตัวชี้วัดระดับการบริการต่อหน่วยเวลาว่ามีความสม่ าเสมอต่อ

ภารกิจนั้นหรือไม ่
(4) ประสิทธิภำพกำรให้บริกำร เป็นการชี้วัดประสิทธิภาพขององค์กรที่มุ่งเน้นการบริการที่

รวดเร็ว ทันเวลา มีการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม ซึ่งในทางปฏิบัติจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการบริการไว้เป็น
แนวทาง 
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4. เกณฑ์ควำมรับผิดชอบต่อหน่วยงำน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ  
 (1) พันธกิจต่อสังคม เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงภารกิจของหน่วยงานที่มีต่อสังคม พิจารณาได้จากวิสัยทัศน์ 
นโยบาย แผนงานของหน่วยงาน 
 (2) ควำมรับผิดชอบต่อสำธำรณะเป็นตัวชี้วัดถึงความรับผิดชอบต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
 (3) กำรให้หลักประกันควำมเสี่ยง เป็นตัวชี้วัดที่มีความส าคัญเพ่ือให้หลักประกันว่าประชาชนผู้รับบริการ
จะได้รับความคุ้มครองและหรือการชดเชยจากหน่วยงานหากมีความเสียหาย ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 
 (4) กำรยอมรับข้อผิดพลำด เป็นตัวชี้ถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ที่จะยอมรับต่อสาธารณะชนในกรณีเกิดความผิดพลาดในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน  

 5. เกณฑ์กำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน  
ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 4 ประการ คือ 
(1) กำรก ำหนดประเด็นปัญหำ การก าหนดประเด็นปัญหาที่มาจากประชาชนผู้รับบริการและมี

การพิจารณาจัดล าดับความส าคัญ 
(2) กำรรับฟังควำมคิดเห็น เป็นตัวชี้ถึงระบบเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการ 
(3) มำตรกำรเชิงยุทธศำสตร์ในกำรแก้ปัญหำ เป็นตัวชี้วัดถึงความพร้อมในการแก้ปัญหาให้กับ

ประชาชนผู้รับบริการที่มีทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งเปิดกว้างให้สาธารณชนได้รับทราบและมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

(4) ควำมรวดเร็วในกำรแก้ปัญหำ เป็นตัวชี้วัดการตอบสนองในการแก้ไขปัญหา การให้
ความส าคัญและการก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ   ไม่ละเลยเพิกเฉยต่อ
ปัญหา 

6.เกณฑ์ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ 
ประกอบด้วยตัวชี้วัด 2 ประการ คือ 
(1) ระดับควำมพึงพอใจ เป็นตัวชี้วัดความเห็นของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานซึ่งเกี่ยวข้องกับ

คุณภาพการปฏิบัติงาน 
(2) กำรยอมรับหรือคัดค้ำน เป็นตัวชี้วัดระดับการยอมรับมาตรการ นโยบายของหน่วยงานซึ่ง

พิจารณาจากสัดส่วนการยอมรับหรือคัดค้าน เนื่องมาจากผลกระทบของนโยบายของหน่วยงาน 

7. เกณฑ์ผลเสียหำยต่อสังคม  
   ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ  2 ประการ คือ 
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(1) ผลกระทบภำยนอก เป็นตัวชี้วัดว่าหน่วยงานก่อให้เกิดผลกระทบซึ่งสร้างความเสียหายจากการ
ด าเนินงานแก่ประชาชนหรือไม่ โดยอาจวัดจากขนาดและความถี่จากการเสียหายที่เกิดขึ้น เช่น การก่อสร้าง
ถนนขวางทางน้ าหลากท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมใหญ่ 
 (2) ต้นทุนทำงสังคม เป็นตัวชี้วัดผลเสียหายที่สังคมต้องแบกภาระ เช่นค่าใช้จ่ายในฟ้ืนฟูบูรณะความ
เสียหายที่เกิดขึ้น 

เกณฑ์และตัวชี้วัดผลการด าเนินงานจะเป็นการพิจารณาเกณฑ์รวม (Multiple criteria and 
indicaotrs) และสามารถใช้เป็นกรอบหรือเครื่องมือในการประเมินผลลัพธ์สุดท้ายและผลกระทบในการ
ด าเนินงานในภาพรวม เพ่ือใช้เป็นบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับระดับการบรรลุผล และ
การสนองตอบความพึงพอใจของลูกค้าหรือประชากรกลุ่มเป้าหมาย ส าหรับค่าตัวแปร (Attibutes) อาจแตกต่าง
กันไปขึ้นอยู่กับลักษณะกิจกรรมการด าเนินงานของหน่วยงาน 

เกณฑ์มำตรฐำนและตัวชี้วัดกำรประเมินผล 
เกณฑ์มำตรฐำน 

(Standard Criteria) 
ตัวช้ีวัด 

(Indicators) 
ตัวอย่ำงกรอบตัวแปร 

(Attributes) 
1. สัมฤทธิผลและการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย 

 ผลผลิต 

 ผลลัพธ์ 

- ผลต่างระหว่างเป้าหมายกับ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

2. ความเสมอภาคและความเป็น
ธรรมในสังคม 

 การเข้าถึง 

 การจัดสรรทรัพยากร 

 การกระจายผลประโยชน์ 

 ความเสมอภาค  

- ปริมาณและคุณภาพทรัพยากรที่
ได้รับจัดสรรต่อคน 
- ผลประโยชน์ที่แต่ละกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับในแต่ละครั้ง 
- การไม่เลือกปฏิบัติและ/หรือการ
เลือกปฏิบัติที่เป็นคุณ 

3.ความสามารถและคุณภาพในการ
ให้บริการ 

 สมรรถนะของหน่วยงาน 

 ความทั่วถึงและเพียงพอ 

 ความถี่ในการให้บริการ 
ประสิทธิภาพการให้บริการ 

- พ้ืนที่เป้าหมายและประชากรกลุ่ม    
เป้าหมายที่รับบริการ 
- จ านวนครั้งในการให้บริการ 
- ผลลัพธ์เทียบกับปัจจัยน าเข้า 

4. ความรับผิดชอบชองหน่วยงาน  พันธกิจต่อสังคม 

 ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ 

 การให้หลักประกันความเสี่ยง 

 การยอมรับข้อผิดพลาด 

- การจัดล าดับความส าคัญ 
- ภารกิจหลักและภารกิจรอง 
- การตัดสินใจที่สะท้อนความ
รับผิดชอบ 
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5. การสนองตอบความต้องการของ
ประชาชน 

 การก าหนดประเด็นปัญหา 

 การรับฟังความคิดเห็น 

 มาตรการ/กลยุทธในการแก้ไข
ปัญหา 

 ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา 

- ระดับการมีส่วนร่วม 
- การปรึกษาหารือ 
- การส ารวจความต้องการ 

6. ความพึงพอใจของประชากร 
กลุ่มเป้าหมาย 

 ระดับความพึงพอใจ 

 การยอมรับ/คัดค้าน 

- สัดส่วนของประชากร
กลุ่มเป้าหมายที่พอใจหรือไม่พอใจ 
- ความคาดหวัง 
- ผลสะท้อนกลับ 

7. ผลเสียหายต่อสังคม  ผลกระทบภายนอก (ทางบวก
และทางลบ) 

 ต้นทุนทางสังคม 
  

- ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
- ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
- ค่าเสียโอกาส 
- ความขัดแย้งทางสังคม 

เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ 

          การประเมินผลโครงการ จ าเป็นต้องมีเกณฑ์และตัวชี้วัดเพ่ือเป็นเครื่องมือก าหนดกรอบทิศทางในการ
วิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีส าคัญ 8 เกณฑ์ ด้วยกันคือ 

1. เกณฑ์ควำมก้ำวหน้ำ (Progress) 
เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการด าเนินกิจกรรมกับเป้าหมายที่ก าหนดตามแผน การ

ประเมินความก้าวหน้ามุ่งที่จะตอบค าถามว่า การด าเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดหรือไม่ เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่และประสบกับปัญหาอุปสรรคอะไรบาง ประกอบด้วยตัวชี้วัด       
4 ประการ คือ 

(1)  ผลผลิตเทียบกับเป้ำหมำยรวมในช่วงเวลำ เป็นการดูสัดส่วนของผลผลิต (Outputs) ของ
โครงการว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สร้างได้ จ านวนแหล่งน้ าขนาดย่อยเพ่ือ
การเกษตร สัดส่วนปริมาณภารงานการก่อสร้าง เทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลาที่ก าหนด 

(2) จ ำนวนกิจกรรมแล้วเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่าง ๆ    
มากมาย จึงจ าเป็นต้องมีตัวชี้วัดความก้าวหน้า โดยพิจารณาจ านวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ได้
ด าเนินการไปแล้ว ทั้งกิจกรรมหลัก กิจกรรมพ้ืนฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม ในช่วงระยะเวลา อาจเป็น
สัปดาห์ เดือน ไตรมาส หรือระยะของโครงการ (Phase) 
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      (3) ทรัพยำกรที่ใช้ไปในช่วงเวลำ เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรในโครงการ ซึ่ง
ครอบคลุมด้านงบประมาณโครงการ ได้แก่ งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณที่อยู่ระหว่างผูกพัน เงิ นงวดและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ และอัตราการใช้บุคลากรสัมพัทธ์กับเวลา ในรูปของคน – วัน            
(Man – day) หรือ คน เดือน (Man – month) 
                  (4)ระยะเวลำที่ใช้ไป เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพ่ือดูว่าได้ใช้เวลาไปเท่าใดแล้ว และเหลือ
ระยะเวลาอีกเท่าใดจึงจะครบก าหนดแล้วเสร็จ โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุมกิจกรรมให้
บรรลุตามเป้าหมายด้านเวลา และเพ่ือทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้จริงเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายรวม 

2. เกณฑ์ประสิทธิภำพ (Efficiency) 
การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการ

ด าเนินงาน ทรัพยากรที่ใช้นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการจัดการ
และเวลาที่ใช้ไปในการด าเนินงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 
  (1) สัดส่วนผลผลิตต่อค่ำใช้จ่ำย เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงินของโครงการ
เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการใช้จ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สม
ประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต 
  (2) ผลิตภำพต่อก ำลังคน เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่โครงการ ซึ่ง
นอกจากจะเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพแล้วการด าเนินงานแล้ว ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของทรัพยากร
บุคคลในการด าเนินโครงการ และจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดก าลังคนที่เหมาะสมในการด าเนินกิจกรรม 
และการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย 
  (3) ผลิตภำพต่อหน่วยเวลำ เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตในช่วงเวลา อาทิ จ านวน     ครัวเรือนที่
ได้รับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน จ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อตามโครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษาในแต่ละปี จ านวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละช่วงไตรมาส 
  (4) กำรประหยัดทรัพยำกรกำรจัดกำร เป็นตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการประหยัด
ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ การตัดทอน
ขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ การประหยัดค่าพลังงานและค่าสาธารณูปการคิด
เป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม 
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3. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) 
การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน โดยดูจาก

ผลลัพธ์จากการด าเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ ประกอบด้วย
ตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 
  (1) ระดับกำรบรรลุเป้ำหมำย เป็นตัวชี้วัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้างและการบรรลุ
เป้าหมายส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพของ
ประชากรเป้าหมาย อาทิ การบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม 
  (2) ระดับกำรมีส่วนร่วม เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จโดยให้ความส าคัญกับมิติการมีส่วนร่วม โดยสามารถ
อธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับความส าเร็จมากน้อยเพียงไร 
และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้อย่างไร ระดับการมีส่วนร่วมสามารถวัดจาก จ านวน
ประชากร ความถีร่ะดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ วางแผนและติดตามผล 
  (3) ระดับควำมพึงพอใจ  เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ โดยอาจพิจารณาจากสัดส่วนของประชากร
เป้าหมายที่พึงพอใจกับบริการของรัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โครงการ 
ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 
  (4) ควำมเสี่ยงของโครงกำร เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผลเพ่ือดูว่าโครงการมีความเสี่ยงในการบรรลุ
เป้าหมายด้านใดด้านหนึ่งหรือเป้าหมายรวมของโครงการหรือไม่ ซึ่งค่าความเสี่ยงจะประเมินจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของโครงการ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อม ทั้งระยะสั้น
และระยะยาว 

4. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts) 
เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคมและหน่วยงานใน

ภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งที่มุ่งหวัง (Intended impacts) และผลกระทบที่ไม่ได้
มุ่งหวัง (Unintended impacts) ซึ่งอาจเป็นผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 
  (1) คุณภำพชีวิต เป็นตัวชี้วัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร
กลุ่มเป้าหมาย อาทิ รายได้ ความเป็นอยู่ โอกาสทางการศึกษา การมีงานท า สุขอนามัย สภาพแวดล้อมของ
ครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับบริการจากโครงการพัฒนาที่ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดี หรือมาตรฐานการด ารงชีพ 
  (2) ทัศนคติและควำมเข้ำใจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและความเข้าใจของประชากร
กลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบต่อตัวโครงการเอง โดยเฉพาะ
วัตถุประสงค์และมาตรการนโยบายผลประโยชน์ของโครงการ ความพึงพอใจในการรับบริการ และทัศนคติต่อ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ 
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  (3) กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยให้ความส าคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนและหลังมีโครงการ อาทิ สัดส่วนของครัวเรือนที่
ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม จ านวนเกษตรกรที่ท าการเกษตรแบบธรรมชาติมากยิ่งขึ้น การ
ปฏิบัติของใช้ยวดยานโดยเคารพกฎจราจรมากข้ึน การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้น และลดละพฤติกรรมการ
ซื้อสิทธิขายเสียง การลดพฤติกรรมการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 

5. เกณฑ์ควำมสอดคล้อง (Relevance) 
เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความ 
ต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่ก าหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการประเมินความต้องการที่
แท้จริง ตลอดจนจะต้องตอบค าถามด้วยว่า แนวทางและกลยุทธ์ที่ใช้ในการด าเนินงานสอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาที่เป็นจริงได้หรือไม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
  (1) ประเด็นปัญหำหลัก ซึ่งพิจารณาจากจ านวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ทั้งที่
ได้รับการแก้ไขแล้วและท่ียังไม่สามารถแก้ไข รวมถึงการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาตามความเร่งด่วน ตาม
ความรุนแรงของปัญหา 
  (2) มำตรกำรหรือกลยุทธ์ในกำรแก้ไขปัญหำ เป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็น
มาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผู้บริหารโครงการ  น ามาใช้ตลอดช่วง
ระยะเวลาของการด าเนินโครงการ และความสอดคล้องกับปัญหาหลัก 
  (3) ควำมต้องกำรหรือข้อเรียกร้องของประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย เป็นตัวชี้วัดถึงความต้องการของ
ผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ อาทิ ค าร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ ให้แก้ไขปัญหาเพ่ือสนองตอบ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินโครงการ หรือได้รับความเสียหาย
จากการด าเนินโครงการซึ่งจะเป็นตัวชี้ความสอดคล้องในการด าเนินโครงการและสนองตอบต่อความต้องการ
ของประชากรเป้าหมาย 

6. เกณฑ์ควำมย่ังยืน (Sustainability) 
เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเนื่องจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของ     

กิจกรรมว่าจะสามารถด าเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถ ในการ
เลี้ยงตัวเองได้ นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพ้ืนที่แห่งใหม่ ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
  (1) ควำมอยู่รอดด้ำนเศรษฐกิจ (Economic viability) เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทางการเงิน
ของโครงการ อาทิ จ านวนงบประมาณของโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภาระผูกพัน สัดส่วนค่าใช้จ่าย
เทียบกับผลผลิตที่ได้ ปริมาณเงินทุนส ารอง แหล่งสนับสนุนงบประมาณ ปริมาณงบประมาณ 
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หรือเงินทุนหมุนเวียน จ านวน และขนาดกองทุนด าเนินโครงการ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ
ของโครงการ 
 
  (2) สมรรถนะด้ำนสถำบัน (Institutional capacity) เป็นตัวชี้วัดความสามารถของหน่วยงานในการ
บริหารโครงการ การพัฒนาองค์กรประชาชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหารโครงการ และการปรับปรุงระเบียบ
วิธีการปฏิบัติที่เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ 
  (3) ควำมเป็นไปได้ในกำรขยำยผล เป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถในการพึ่งตัวเอง 
โอกาสและช่องทางในการขยายผลการด าเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลส าเร็จด้วยดี ทั้งการขยายผลตาม
แนวราบ กล่าวคือ การเพ่ิมกิจกรรมโครงการ การเพ่ิมจ านวนประชากรเป้าหมาย การขยายก าลังผลิตของ
โครงการเดิมและการขยายผลในแนวดิ่ง ได้แก่ การขยายพื้นที่โครงการ การขยายเครือข่ายโครงการออกไปทั่ว
ภูมิภาค และการยกระดับโครงการเป็นระดับชาติ  
 

7. เกณฑ์ควำมเป็นธรรม (Equity) 
เป็นเกณฑ์ท่ีมุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม (Socail equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์และ 

ผลกระทบจากการด าเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับหลักประกันเรื่องความ
เป็นธรรม ความเสมอภาค ความทั่วถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า (Values) และการกระจาย
ผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 
  (1) ควำมเป็นธรรมระหว่ำงกลุ่มอำชีพ เป็นตัวชี้วัดความเป็นธรรมโดยให้ความส าคัญทุกกลุ่มย่อย ใน
สังคม อาทิ ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้ าแก่กลุ่มเกษตรและกลุ่มอาชีพอ่ืน การจัดหาต าแหน่ง
ให้กับผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้าง มาตรการลดผลกระทบทางสังคมปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่จัดให้แก่ประชากรทุก
สาขาอาชีพ 
  (2) ควำมเป็นธรรมระหว่ำงเพศ  เป็นตัวชี้วัดที่ให้ความส าคัญเรื่องความเป็นธรรมระหว่างเพศ ซึ่งเป็น
ตัวชี้วัดที่มีความส าคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูว่าการด าเนินโครงการให้ความเสมอภาค
ระหว่างเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ (Gender discrimination) หรือไม่ โดยสามารถพิจารณาเรื่อง
ความเท่าเทียมในโอกาส บทบาทระหว่างหญิง/ชาย การปฏิบัติที่เคารพสิทธิ ของสตรี 
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  (3) ควำมเป็นธรรมระหว่ำงชนรุ่น (Intergenerational equity) เป็นตัวชี้วัดที่เน้นความเป็นธรรม
ระหว่างชนรุ่น ระหว่างชนรุ่นปัจจุบันและชนรุ่นอนาคต (Future generation) ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการจัดสรร
และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ โครงการที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสังคม โดยค านึงถึงชนรุ่นอนาคตซึ่งจะเป็นผู้ได้รับกระทบจากการ
ตัดสินและการด าเนินโครงการในปัจจุบัน 
 

8. เกณฑ์ควำมเสียหำยของโครงกำร (Externalities) 
เป็นเกณฑ์ท่ีส าคัญในการประเมินโครงการเพ่ือเป็นหลักประกันวา การด าเนินโครงการจะไม่ 

ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบด้านลบต่อสังคม หรือชุมชน ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ประการ คอื 
  (1) ผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลจากการด าเนิน
โครงการ โดยเป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment – EIA) ในช่วงก่อนท าโครงการ เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับผิดชอบ
และมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย เพ่ือเป็น
หลักประกันความเสี่ยงให้กับสังคม และเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้อนุมัติและผู้ด าเนินโครงการ 
  (2) ผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้านเศรฐกิจที่เกิดจาก
โครงการพัฒนาของรัฐ ในลักษณะของผลกระทบภายนอก (Externalities) ซึ่งสร้าง 
ภาระให้กับประชาชนและชุมชนโดยรอบที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคม (Social costs) ที่ต้องเสีย
ไป อาทิ พื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ าท่วมเสียหายจากโครงการสร้างเขื่อน 
  (3) ผลกระทบด้ำนสังคมและวัฒนธรรม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจากการด าเนินโครงการและ
ส่งผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การสูญเสีย
โครงสร้าง แบบแผนและวิถีการด าเนินชีวิตที่ดี ความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเชื่อ ความ
เอ้ืออาทร ความร่วมมือและความช่วยเหลือเกื้อกูลของชุมชนดั้งเดิม 
 เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ ซึ่งครอบคลุมมิติ ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริหารจัดการ มิติด้านทรัพยากร และมิติด้านสิ่งแวดล้อม เกณฑ์และตัวชี้วัด จะ
เป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ ในลักษณะที่เป็นพลวัตร ในทุกข้ันตอนของกระบวนการ
โครงการ เพ่ือวัดถึงความส าเร็จและความล้มเหลวของโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ซึ่งในทางปฏิบัติจ าเป็นต้อง
น ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะโครงการ โดยก าหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพ่ือประมวลเป็นตัวชี้วัดรวม 
(Composit indicators) ของแต่ละโครงการต่อไป 
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