ส่วนที่ 1
บทนำ
เทศบาลตาบลเป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 (หมวด 14) บทบาท อานาจหน้าที่ และ ความรับผิดชอบ มี
ความเป็นอิสระตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ให้ความสาคัญกับการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีความเป็นอิสระในการกาหนดนโยบายที่จะดาเนินในการ
บริหารด้านต่าง ๆ ตามอานาจหน้าที่ ประกอบกับพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยถ่ายโอนภารกิจในการ
ให้บริการสาธารณะที่จาเป็น และรายได้ที่รั ฐจัดเก็บให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
การดาเนินการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก ๆ ด้าน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน การวางแผนในการดาเนินการบริหารจึงเป็นกลไก
ที่สาคัญ ที่ทาให้การบริหารเป็นรูปแบบและมีทิศทาง
การกาหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่สมดุลและมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้เทศบาลตาบลท่าสาป สามารถดาเนินการ
บริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาได้ถูกจุด อันเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม และทา
ให้บรรลุตามความมุ่งหมาย
ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปี
แผนพัฒ นาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาไปสู่ การปฏิบัติ ซึ่ง
หมาย ถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตาบลท่าสาป ที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่
จัดทาขึ้น สาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุม
ระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงประจาทุกปี ซึ่งสามารถสรุป ลักษณะของ
แผนพัฒนา สามปี ได้ดังนี้
1. เป็นเอกสารที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. เป็ น เอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒ นาและวัต ถุประสงค์ ของ แนวทางการ
พัฒนา ที่ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่จะดาเนินการ
3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดาเนินการเป็นห้วงระยะ
เวลาสามปี
4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
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วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนสำมปี
การว างแผนยุ ท ธ ศาสตร์ ก ารพั ฒ นาขององค์ ก รป กครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
เป็ น กระบวนการก าหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาในอนาคตขององค์ ก ร บนพื้ น ฐานของการ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับศักยภาพ ปัญหาและความ
ต้องการ
ของชุมชน เพื่อให้การดาเนินการตามข้อกาหนดต่าง 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
ดั ง นั้ น การวางแผนถื อ เป็ น กลไกส าคั ญ ที่ จ ะท าให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น บรรลุ
จุดมุ่งหมายดังกล่าว โดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต มีการติดตามแผนงานโครงการที่กาหนดให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในช่วงเวลาที่กาหนดมี
การควบคุมติดตาม วัดและประเมินผลโดยการบริหารจัดการตามแผน แผนงาน โครงการ
นั้นจะต้องเป็นการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสและพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบโดย
หน่วยงานของรัฐและประชาชน
ขั้นตอนในกำรจัดทำแผนสำมปี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 17 ได้กาหนดวิธีการดาเนินการจัดทาแผนสามปี ไว้ดังนี้
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาชนท้องถิ่นกาหนดประเด็นหลักการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนารวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาชนและชุมชน โดยให้นา
ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมประเด็นหลักการ
พัฒนา ปัญหาความต้องการและข้อมูล นามาจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปีเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี เพื่อเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น
4. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปี และประกาศใช้
แผนพัฒนาสามปี สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนา
สามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึง
พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป
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ประโยชน์ของกำรจัดทำแผนพัฒนำสำมปี
การจัดทาแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เทศบาลตาบลท่าสาปได้พิจารณา
ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดาเนินงานต่างๆ เพื่อให้องค์กรนามา วิเคราะห์
กาหนดแนวทางการดาเนินงานและใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจากัดอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนสูงสุด ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ดังนี้
1. แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต
2. เป็นกรอบในการกาหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่ง
ไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ และเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
3. สามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เป็นการกาหนดทิศทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องกาหนด
ถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุถึงสภาพการณ์นั้น
5. เป็ น กรอบในการบริห ารงานของท้องถิ่นโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพและบรรลุถึงสภาพการณ์ที่พึงปรารถนาในอนาคต
6. สามารถกากับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาได้อย่างเป็นระบบ
----------------------------------------------------------------
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ส่วนที่ 2
สรุปผลกำรพัฒนำเทศบำลที่ผ่ำนมำ
สรุปสถำนกำรณ์พัฒนำ
กำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำโดยใช้เทคนิค SWOT ANALISIS
ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำ
จากการวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาคมในเขตเทศบาลตาบลท่าสาป เพื่อ
กาหนดประเด็นการพัฒนาในการจัดทาแผนพัฒนาตาบลท่าสาป ได้ประเมินสถานภาพการพัฒนา
ของเทศบาลตาบลท่าสาป โดยใช้เทคนิค SWOT พิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน(Weaknesses)และปัจจัยภายนอกได้แก่โอกาส(Opportunities) และอุปสรรค(Treats) ดังนี้
ปัจจัยภำยใน
กำรวิเครำะห์จุดแข็ง (Strength)
1. มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาระสมสอดคล้องกับภารกิจ
2. มีความหลากหลายของศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีที่เข้มแข็ง เช่น ไทย จีน อิสลาม
3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงาน
4. มีการบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล
5. มีพื้นที่ติดต่อกับเขตเทศบาลนครยะลา
6. การคมนาคมสะดวก
7. สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสาหรับการทาการเกษตร
8. เทศบาลมีขีดความสามารถในการกาหนดนโยบายและการบริหารจัดการ การจัดบริการ
สาธารณะ การบริหารงานบุคคล เครื่องมือ การเงิน การคลัง
9. นโยบาย และพันธกิจของเทศบาลตาบลท่าสาป เอื้อต่อการพัฒนาท้องถิ่น
กำรวิเครำะห์จุดอ่อน (Weaknesses)
1. กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ มีการปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา ขาดความชัดเจนในการดาเนินงาน
2. เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
3. ประสบปัญหาน้าท่วมในฤดูฝน
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4. ประชาชนบางส่วนมีทัศคติไม่ดีทาให้ขาดการมีส่วนร่วมในด้านการพัฒนาต่าง ๆ กับองค์กร
5. เทศบาลมีงบประมาณจากัดในการพัฒนา
6. เป็นแหล่งมั่วสุมของเยาวชน
ปัจจัยภำยนอก
กำรวิเครำะห์โอกำส (Opportunities)
1. นโยบายของรัฐบาล/จังหวัดสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตาบล
2. เป็นพื้นที่ติดต่อกับเขตเมืองสะดวกในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
3. การเปิดประชาคมอาเซียนทาให้เทศบาลได้มีโอกาสได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐในด้ าน
เศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรม
กำรวิเครำะห์อุปสรรค (Treats)
1.กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
2.การจัดสรรงบประมาณระยะการเบิกจ่ายไม่เหมาะกับเวลาดาเนินการ
3.ภาระหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่บุคลากรมี
4. ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายและการบริหารของรัฐบาล
……………………………………………………………
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ส่วนที่ 3
การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ( พ.ศ.2559-2561)
3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

 วิสัยทัศน์กำรพัฒนำ
“ต าบลก้ า วหน้ า การศึ ก ษาก้ า วไกล ประชาชนมี ร ายได้ ใส่ ใ จวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น
รักษ์สิ่งแวดล้อม”
พันธกิจกำรพัฒนำท้องถิ่น
1. มีการจัดการด้านการเกษตร แบบ “ทฤษฎีใหม่” ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาที่
นาไปสู่ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง
2. อนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
4. ส่งเสริมรายได้ให้กับครอบครัวให้สามารถพึงพาตนเองได้
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
6. การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน
7. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ
1. เพื่อพัฒนางานด้านการเกษตร แบบ “ทฤษฎีใหม่” ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและ
พึ่งตนเองได้
2. ประชาชนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ประชาชนมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งพาตนเองได้
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
5. ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาอย่างทั่วถึง
6. ประชาชนมีการดูแลรักษาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืน
7. พัฒนาเมืองน่าอยู่ ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้เพียงพอต่อความต้องการ
อย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน
ค่ำนิยม
สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา บนพื้นฐานของความเสมอภาค
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
ยุทธศาสตร์ที่  ด้ำนเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบ เศรษฐกิจชุมชนและกำรแก้ไข
ปัญหำ ควำมยำกจน
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่นตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศำสตร์ที่  ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับและพัฒนาการของเด็ก
2. เพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
3. ส่งเสริมศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศำสตร์ที่  ด้ำนสังคม คุณภำพชีวิต
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน คนชรา ผู้ด้อยโอกาส
และ ประชาชนทั่วไป
2. ด้านสาธารณสุข และสุขภาพอนามัย
3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา การออกกาลังกายและกิจกรรมนันทนาการ
4. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
5. ส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกัน/บรรเทาสาธารณภัย/รักษาความสงบ เรียบร้อยใน
ท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่  ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสานึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์ที่  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. ด้านการส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายใน องค์กร
2. ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน
3. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
4. ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีและเพิ่มรายได้ให้กับเทศบาล
ยุทธศำสตร์ที่  ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. ด้านคมนาคม (ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/บุกเบิก ถนน สะพาน ฯลฯ)
2. ก่อสร้าง ปรับปรุง ทางระบายน้าและพัฒนาแหล่งน้าธรรมชาติ
3. ระบบไฟฟ้าสาธารณะ น้าประปา และสาธารณูปการ
ยุทธศำสตร์ที่  ด้ำนเสริมสร้ำงสันติสุข
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. การใช้เทคโนโลยีในการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย
2. การเสริมสร้างแลกเปลี่ยน เรียนรู้ วิถีชีวิตชุมชน (ศาสนาและวัฒนธรรม)
3. การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจที่ถูกต้อง
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา
วิสัยทัศน์ : สังคมการเรียนรู้ คูคุณภาพชีวิตที่ดี ยะลาสันติสุข สู่อาเซียน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลำ ประจำปี 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
ประชาชนผู้นาและองค์กรชุมชน
กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนุนและส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมด้ำนสำธำรณสุข
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมด้านสาธารณสุขมูลฐานให้ครอบคลุมทุกด้าน
กลยุทธ์ที่ 2 วางแผนการจัดระบบเพื่อรองรับการเข้ามาของแรงงานและ
นักท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 3 กาหนดมาตรการตรวจเยี่ยมแหล่งเสื่อมโทรมที่มีความ
เสี่ยงด้านสุขภาพและยาเสพติดอย่างจริงจัง
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำเด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำสอื่น ๆ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบคมนำคม
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างและปรับปรุงระบบคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทางเลือก
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จของด่าน
ศุลกากร
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมด้ำนกำรท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเดิมและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ ให้เป็นระบบและมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรสนับสนุนการท่องเที่ยว
ทุกภาคส่วนด้านภาษาและการให้บริการ
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการบารุงรักษา ฟื้นฟู และพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างระบบฐานการจัดการเก็บภาษีจากการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 5 จัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในด้านการจัดการและให้บริการ
การท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาข้อมูลข่าวสาร ระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรค้ำและกำรลงทุน
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนแหล่งเงินทุนสาหรับเกษตรกร และผู้ประกอบการ
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านการค้า การลงทุนและ
กฎระเบียบพิธี ศุลกากร
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์จัดเก็บ ส่งและกระจายสินค้า
กลยุทธ์ที่ 4 จัดทาผังเมืองรวมเพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนาพื้นที่การค้าและ
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 วางระบบกาจัดน้าเสียรวมในเขต อปท.
กลยุทธ์ที่ 3 ออกข้อบัญญัติและเทศบัญญัติด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยากรต้นน้าและบังคับใช้
กฎหมายอย่างเข้มงวด
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
ยุทธศำสตร์ที่ 7 ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมด้ำนอัตลักษณ์
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการ
ถ่ายทอดอัตลักษณ์ของชุมชน อัตลักษณ์อาเซียน และเผยแพร่
วัฒนธรรมจารีตประเพณีของประเทศเพื่อนบ้าน
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังอัตลักษณ์ที่สาคัญของท้องถิน่ ให้แก่ประชาชนทุกระดับ
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนที่มีวิถีชีวิต
ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
ของท้องถิ่น
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กลยุทธ์ที่ 4 เผยแพร่ประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของท้องถิ่นใน
รูปแบบต่าง ๆ
กลยุทธ์ที่ 5 จัดให้มีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหรือหอจดหมายเหตุ หอสมุดท้องถิ่น
เพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์ความเป็นไทย
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ระหว่างไทยและ
ประเทศสมาชิกอาเซียน
การพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัดยะลา 4 ปี ( พ.ศ. 2558-2561)

วิสัยทัศน์ : ยะลำน่ำอยู่ เชิดชูสันติสุข รุกทันอำเซียน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดยะลำ
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริม พัฒนา แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการ
ส่งออกสู่ AEC
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนา/แปรรูปยางพารา และไม้ยางพาราเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
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 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานรองรับการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา/ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีศักยภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มช่องทางการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน
ยุทธศำสตร์ที่ 4 เสริมสร้ำงยะลำสันติสุข
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเข้าใจ และอานวยความเป็นธรรม
กลยุทธ์ที่ 2 สานสัมพันธ์มวลชน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมประชาชนอย่างเป็นระบบ
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม
กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างคุณค่าทางอัตลักษณ์ และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ 7 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
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 พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานในและนอกระบบ
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน
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ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดทาขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
หัวหน้าส่วน
ราชการ ระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเชอราตัน
พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการทางานร่วมกัน
ในปีงบประมาณ 2556 และเป็นกรอบ ในการจัดทางบประมาณปี 2557 ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็น
เกี่ยวกับภาพรวมของการทางานร่วมกันในรอบปี ที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 28
ประเด็นหลัก 56 แนวทางการดาเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน ปี
2558 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ ทาเนียบรัฐบาล เพื่อ
เตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย 8
ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย 4
ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการดาเนินการ เพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมี รายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน์ : “ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 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 แนวทางการดาเนินการ คือ
ยุทธศำสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้
ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก
33 แนวทางการดาเนินการ
ยุทธศำสตร์ที่ 2 การลดความเหลื่อมล่า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก
20 แนวทางการดาเนินการ
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก
11 แนวทางการดาเนินการ
ยุทธศำสตร์ที่ 4 การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process)
ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 15 แนวทางการดาเนินการ

ยุทธศำสตร์ที่ 1 : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศ
รายได้ปานกลาง(Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการ
ดาเนินการ
ประเด็นหลัก
1. ด้านเกษตร
2. ด้านอุตสาหกรรม

3. การท่องเที่ยวและ บริการ

4. โครงสร้างพื้นฐาน

แนวทำงกำรดำเนินกำร
1.1 แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning) เพื่อผลิตสินค้าเกษตร
1.2 การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้า
2.1 แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning) เพื่ออุตสาหกรรม
2.2 กาหนดและส่งเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bio - plastic,
etc.)
2.3 การเพิ่มขีดความสามารถให้ SME และ OTOP สู่สากล
2.4 การนาทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาเพิ่มมูลค่า
3.1 แผนที่การจัดกลุ่มเมืองท่องเที่ยว
3.2 เพิ่มขีดความสามารถทางการท่องเที่ยวเข้าสู่รายได้ 2 ล้านล้าน
บาท
ต่อปี
3.3 ไทยเป็นศูนย์กลาง Medical Tourism ของภูมิภาค
4.1 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน
4.2 การลงทุนการให้บริการและใช้ประโยชน์ ICT
4.3 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเชื่อมโยงใน
ภูมิภาค
อาเซียน
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ประเด็นหลัก
5. พลังงาน

6.การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ ใน
ภูมิภาค

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

9. การพัฒนาพื้นที่และ เมือง
เพื่อเชื่อ มโยงโอกาส จาก
อาเซียน

แนวทำงกำรดำเนินกำร
นโยบายการปรับโครงสร้างการใช้และราคาพลังงานที่

5.1
เหมาะสม
5.2 การลงทุนเพื่อความมั่นคงของพลังงานและพลังงานทดแทน
5.3 การเชื่ อมโยงแหล่ ง พลั ง งานและผลิ ต พลั ง งานทางเลื อ กใน
อาเซียน
6.1 การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ
และการ
ลงทุนเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน
6.2 แก้ไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน
6.3 ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern
seaboard
6.4เสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ แ ละความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ กั บ
ประเทศเพื่อนบ้าน
7.1 การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน (100 ดัชนีชี้วัด)
7.2 การพัฒนาการสร้าง Brand ประเทศไทย เป็น Modern
Thailand
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
9.1 การพัฒนาเมืองหลวง
9.2 การพัฒนาเมืองเกษตร
9.3 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 : การลดความเหลื่อมล้า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 20
แนวทางการดาเนินการ
ประเด็นหลัก
แนวทำงกำรดำเนินกำร
10. การพัฒนาคุณภาพ
10.1 ปฏิรูปการศึกษา (ครู หลักสูตร เทคโนโลยีการดูแลเด็กก่อน
การศึกษา
วัยเรียน
และการใช้ ICT ในระบบการศึกษา เช่น แท็บเล็ตและอินเตอร์เน็ต
ไร้สาย เป็นต้น)
10.2 พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
11. การยกระดับคุณภาพชีวิต 11.1 การจัดระบบบริการ กาลังพล และงบประมาณ
และมาตรฐานบริการ
11.2 การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเข้าสู่ประชาคม
สาธารณสุข
อาเซียน
11.3 สร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิก
อาเซียน
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
12. การจัดสวัสดิการสังคม
12.1 การพัฒนาระบบสวัสดิการ และเพิ่มศักยภาพและโอกาส
และการดูแลผู้สูงอายุ เด็ก
ความเท่าเทียม
สตรี และผู้ด้อยโอกาส
คุณภาพชีวิต
12.2 กองทุนสตรี
13. การสร้างโอกาสและ
13.1 กองทุนตั้งตัวได้
รายได้แก่วิสาหกิจขนาดกลาง 13.2 กองทุนหมู่บ้าน
และขนาดย่อม (SMEs) และ 13.3 โครงการ SML
เศรษฐกิจชุมชน
13.4 โครงการรับจานาสินค้าเกษตร
14. แรงงาน

15. ระบบยุติธรรม
เพื่อลดความเหลื่อมล้า

14.1 การพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มคุณภาพแรงงาน ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ และพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ
14.2 การจัดการแรงงานต่างด้าว
14.3 การพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบ
ตามกฎหมาย
อย่างทั่วถึงพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
15.1 การเข้าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน
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ประเด็นหลัก
16. การต่อต้าน การ
คอร์รัปชั่น
สร้างธรรมาภิบาลและความ
โปร่งใส
17. การสร้างองค์ความรู้เรื่อง
อาเซียน

แนวทำงกำรดำเนินกำร
16.1 การรณรงค์และสร้างแนวร่วมในสังคม
16.2 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน

17.1 ภาคประชาชน
17.2 ภาคแรงงานและผู้ประกอบการ
17.3 บุคลากรภาครัฐ

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย 5 ประเด็น
หลัก 11
แนวทางการดาเนินการ
ประเด็นหลัก
แนวทำงกำรดำเนินกำร
18. การพัฒนาเมือง
18.1 พัฒนาตัวอย่างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 10 แห่ง เพื่อ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อความ ความยั่งยืน
ยั่งยืน
19. การลดการปล่อยก๊าซเรือน 19.1 การประหยัดพลังงาน
กระจก (GHG)
19.2 การปรับกฎระเบียบ (เช่น green building code)
19.3 ส่งเสริมการดาเนินงาน CSR เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก
20. นโยบายการคลัง เพื่อ
20.1 ระบบภาษีสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
20.2 การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ
21. การจัดการ
21.1 การปลูกป่า
ทรัพยากรธรรมชาติและการ
21.2 การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้า
บริหารจัดการน้า
21.3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอาเซียน
22. การเปลี่ยนแปลงสภาวะ
22.1 การป้องกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation and
ภูมิอากาศ
adaptation)
22.2 การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process)
ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 15 แนวทางการดาเนินการ
ประเด็นหลัก
แนวทำงกำรดำเนินกำร
23. กรอบแนวทางและการ
23.1 ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ
ปฏิรูปกฎหมาย
23.2 เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กรด้านยุติธรรม
23.3 ปรับปรุงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เป็นข้อจากัดต่อการพัฒนา
ประเทศ
24. การปรับโครงสร้างระบบ 24.1 เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการทางาน
ราชการ
ของภาครัฐ
ด้วยการสร้างความพร้อมในการบริหารการจัดการแบบบูรณาการ
โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
24.2 ป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น
24.3 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบ E Service
25. การพัฒนากาลังคน
25.1 บริหารกาลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่มีในปัจจุบัน
ภาครัฐ
และเตรียมพร้อมสาหรับอนาคต
25.2 พัฒนาทักษะและศักยภาพของกาลังคนภาครัฐ และเตรียม
ความพร้อมบุคลากรภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน
26. การปรับโครงสร้างภาษี 26.1 ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้
และ
เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
27. การจัดสรรงบประมาณ
27.1 พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณให้สามารถสนับสนุน
การปฏิบัติงาน
ตามนโยบายรัฐบาล
28. การพัฒนาสินทรัพย์
28.1 สารวจสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน
ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน ให้เกิด 28.2 บริหารจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์
ประโยชน์สูงสุด
สูงสุด
29. การแก้ไขปัญหา
29.1 ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและส่งเสริมการ
ความมั่นคงจังหวัดชายแดน พัฒนาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้กรอบนโยบายความ
ภาคใต้ และเสริมสร้าง
มั่นคงแห่งชาติ 2555 - 2559
ความมั่นคงในอาเซียน
29.2 การเสริมสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซียน
30. การปฏิรูปการเมือง
30.1 กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

19

ยุทธศาสตร์หลักที่ คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน มีทั้งหมด 9 ด้าน ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
7. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิด
ประโยชน์
กับประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง
8.ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคง
และยั่งยืน
ในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก
9. ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน
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ส่วนที่ 3
กำรนำแผนพัฒนำสำมปีไปสู่กำรปฏิบัติ

ผ. 01

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

โครงการ/กิจกรรม
โครงการส่งเสริมการเกษตร
- กิจกรรมอบรมการทาปุ๋ยชีวภาพ
และการปลูกพืชสมุนไพร
- กิจกรรมจัดซื้อพันธุ์พืช – พันธุ์
สัตว์ให้กับเกษตรกร
- กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้งาน
ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่
- กิจกรรมจัดตั้งศูนย์ให้ความรู้ด้าน
การเกษตร (คลินิกทางการเกษตร)
- กิจกรรมเสริมอาชีพเลี้ยงไก่พันธุ์
พื้นเมือง

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมอาชีพทางการ
เกษตร
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จานวน 1 ครั้ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
(บาท)
1,280,000.-

2560
(บาท)
1,280,000.-

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2561
(KPI)
(บาท)
1,280,000.- จานวน
เกษตรกรมีรายได้
ประชาชน เพิ่มขึ้น
ตาบลท่า
สาปที่เข้า
ร่วมทั้ง 6
หมู่บ้าน
ได้รับการ
ส่งเสริม
อาชีพ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด
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1.1 แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพให้กับประชำชนในท้องถิ่นตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
ที่
2

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก๊ส เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายใน
ชีวภาพ
ครัวเรือน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตาบลท่าสาป

100,000.-

3

โครงการอบรมปฏิบตั ิการ
ตรวจสอบดินอย่างง่ายและการ
ใส่ปุ๋ยยางพาราตามค่าวิเคราะห์
ดิน

กลุ่มเกษตรกรสามารถใช้ปุ๋ยได้ ตาบลท่าสาป
เหมาะสมกับสภาพดิน

4

ส่งเสริมการทานาปรัง

5
6

100,000.-

ตัวชี้วัด
(KPI)

100,000.- จานวน

50,000.-

-

-

เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร จานวน 6 หมู่บ้าน

120,000.-

120,000.-

.-

โครงการส่งเสริมอาชีพและทัศน
ศึกษาดูงาน

เพื่อส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้าน จานวน 6 หมู่บ้าน
ตาบลท่าสาป

300,000.-

-

-

ส่งเสริมสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์

เพื่อส่งเสริมสินค้าหนึ่งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์

100,000.-

100,000.-

-
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จานวน 6 หมู่บ้าน

ผู้เข้าร่วมได้
ใช้แก๊ส
ชีวภาพ
จานวน
ผู้เข้าร่วม
สามารถ
วิเคราะห์ค่า
ดินอย่างง่าย
ช า ว น า มี
คุ ณ ภ า พ
ชีวิตที่ดีขึ้น
จานวนกลุ่ม
อาชี พ ที่ เ ข้ า
ร่วม
จานวน
สินค้า
OTOP ของ
ตาบล
ท่าสาป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ลดรายจ่ายในครัวเรือน

(มรย.)

เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
ในครัวเรือน

(มรย.)

เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม

สานักปลัด

กลุ่มแม่บ้านสามารถ
ประกอบอาชีพเสริม

สานักปลัด

สินค้าเป็นที่รจู้ ักอย่าง
แพร่หลาย

สานักปลัด
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1.1 แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพให้กับประชำชนในท้องถิ่นตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

7

ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ภายในตาบล

เพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชีพ

8

โครงการฝึกอบรมการทาผ้าบา
ติก

เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ

ตาบลท่าสาป

9

ส่งเสริมกองทุนหมู่บ้าน

เพื่อพัฒนาเงินทุนให้เกิดขึ้น
ภายในตาบล

10

11

12

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จานวน 6 หมู่บ้าน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
80,000.-

80,000.-

50,000.-

50,000.-

จานวน 6 หมู่บ้าน

-

50,000.-

ส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ

เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ จานวน 6 หมู่บ้าน

60,000.-

60,000.-

จ้างเหมาออกแบบศูนย์สาธิต
ทางการตลาดเพื่อจาหน่ายสินค้า
OTOP
ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่
ให้กับกลุ่มเยาวชน กลุ่มอาชีพ
ต่างๆ ฯลฯ

เพื่อเพิ่มช่องทางการจัด
จาหน่ายสินค้า

จานวน 1 ศูนย์

-

-

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่ม
เยาวชน แม่บ้าน ฯลฯ

จานวน 1 ครั้ง
ปีละ 40 คน

แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

ตัวชี้วัด
(KPI)

80,000.- กลุ่ ม อาชี พ กลุ่มอาชีพมีรายได้
ไ ด้ รั บ ก า ร เพิ่มขึ้น
สนับสนุน
50,000.- จ า น ว น
ชา วบ้ านมี
อาชีพเสริม
50,000.- มีกองทุน
ช่วยเหลือ
ชาวบ้าน
- มีบรรจุ
ภัณฑ์ที่
สวยงาม

5,000,000.- ศูนย์สาธิต
ทางการ
ตลาด

300,000.-

.-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- จานวน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด

กลุ่มอาชีพมีรายได้
เพิ่มขึ้น

( มรย.)

มีเงินทุนสนับสนุน
ประกอบอาชีพ

สานักปลัด

ผลิตภัณฑ์มีการเพิ่ม
มูลค่ามากขึ้น

สานักปลัด
( มรย.)

ประชาชนมีงานทาและ
มีรายได้เพิม่ ขึ้น

สานักปลัด

ประชาชนมีแนวทาง

สานักปลัด

ผู้เข้าร่วม
ประกอบอาชีพ
โครงการ
ร้อยละ 100
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1.1 แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพให้กับประชำชนในท้องถิ่นตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
ที่
13

โครงการ/กิจกรรม
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อส่งเสริมให้ความเข้มแข็งใน ตาบลท่าสาป
ชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000.-

-

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยง เพื่อส่งเสริมอาชีพภายใน
ปลา ปลูกผักสวนครัว
ตาบล

หมู่ที่ 3 , 4 ตาบลท่าสาป

15

โครงการผลิตน้าหมักชีวภาพเพื่อ เพื่อลดรายจ่าย ในครัวเรือน
ใช้ในครัวเรือน

ตาบลท่าสาป

16

โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
กลุ่มส้มแขก
โครงการสนับสนุนกลุ่มอิฐ
บล็อก/เสา ท่อ

เพื่อส่งเสริมอาชีพภายใน
ตาบล
เพื่อส่งเสริมอาชีพภายใน
ตาบล

โครงการสนับสนุนกลุ่มช่างไม้
(วงกบประตู/หน้าต่าง)

เพื่อส่งเสริมอาชีพภายใน
ตาบล

หมู่ที่ 2 ตาบลท่าสาป

17
18

แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

- จานวน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ชุมชนมีความเข้มแข็ง

ผู้เข้าร่วมมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น

การใช้สื่อ e-learning เพื่อพัฒนา
อาชีพเสริมแก่ชุมชนตาบลท่าสาป
ตามแนวพระราชดาริของสมเด็จ
พระเทพฯ

14

ตัวชี้วัด
(KPI)

50,000.-

50,000.-

30,000.-

30,000.-

หมู่ที่ 1 ตาบลท่าสาป

-

50,000.-

หมู่ที่ 2 ตาบลท่าสาป

100,000.-

100,000.-

50,000.-

-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด
( มรย.)

- ป ร ะ ช า ช น มี ประชาชนมีงานทาและ
คุณภาพชีวิตที่ มีรายได้เพิม่ ขึ้น

สานักปลัด

ประชาชนสามารถผลิต
น้าหมักใช้เองได้

สานักปลัด
( มรย.)

ประชาชนมีงานทาและ
มีรายได้เพิม่ ขึ้น
ประชาชนมีงานทาและ
มีรายได้เพิม่ ขึ้น

สานักปลัด
( มรย.)
สานักปลัด

ประชาชนมีรายได้เพิ่ม

สานักปลัด

ดีขึ้น
30,000.- จานวน
ครัวเรือนได้ใช้
น้าหมัก
ชีวภาพเพิ่มขึ้น
- จานวนบรรจุ
ภัณฑ์สวยงาม

- จานวน
ผู้เข้าร่วมมี
รายได้เพิ่มขึ้น
- จานวน
ผู้เข้าร่วมมี
รายได้เพิ่มขึ้น
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1.1 แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพให้กับประชำชนในท้องถิ่นตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

ที่
19

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

โครงการก่อสร้างโรงเรือนผลิต
ปุ๋ยชีวภาพพร้อมอุปกรณ์

เพื่อให้ประชาชนสามารถผลิตปุ๋ย หมู่ที่ 2 ตาบลท่าสาป
ไว้ใช้เองและจาหน่าย

20

โครงการอบรมหลักสูตรการ
ทาอาหาร/ขนม

เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพใน
ชุมชน

หมู่ที่ 2 , 5 ตาบลท่าสาป

50,000.-

-

21

โครงการผลิตหัวข้าวเกรียบ
รสชาติต่างๆ แก่กลุ่มแม่บ้าน
และผูส้ นใจ
โครงการส่งเสริมกลุ่มแปรรูป
ผลิตภัณฑ์นมแพะพร้อมอุปกรณ์
- กิจกรรมสบู่น้านมแพะ
โครงการอบรมหลักสูตรช่างตัด
ผมชาย/หญิง

เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพใน
ชุมชน

ตาบลท่าสาป

40,000.-

40,000.-

เพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชีพใน
ท้องถิ่น

หมู่ที่ 2 ตาบลท่าสาป

50,000.-

-

เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพใน
ชุมชน

หมู่ที่ 2 ตาบลท่าสาป

22

23

แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

100,000.-

100,000.-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

100,000.- จานวน

กลุ่มอาชีพมีรายได้
โรงเรือนที่ได้ เพิ่มขึ้น

สานักปลัด

ประชาชนมีรายได้มี
อาชีพเสริม

สานักปลัด

ประชาชนมีรายได้มี
อาชีพเสริม

สานักปลัด
( มรย.)

มาตรฐาน
- จานวน
ผู้เข้าร่วม
ปฏิบัติได้
ร้อยละ 100
40,000.- จานวนกลุ่ม
แม่บ้าน มี
อาชีพเสริม

- จ า น ว น ประชาชนมีงานทาและ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี มีรายได้เพิม่ ขึ้น

สานักปลัด
( มรย.)

- จ า น ว น ประชาชนมีงานทาและ
ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม มีรายได้เพิม่ ขึ้น

สานักปลัด

คุณภาพ

30,000.-

30,000.-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สามารถ
ประกอบ
อาชีพได้ร้อ ย
ละ 100
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1.1 แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพให้กับประชำชนในท้องถิ่นตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

24

โครงการสนับสนุนกลุ่มเบเกอรี่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพใน
ชุมชน

หมู่ที่ 6 ตาบลท่าสาป

100,000.-

เพื่อสนับสนุนการสร้างงาน
สร้างอาชีพในชุมชน

ในพื้นที่ ทต.ท่าสาป

5,000,000.-

5,000,000.-

-

-

วัตถุประสงค์

25

โครงการก่อสร้างตลาดริมน้า
เทศบาลตาบลท่าสาป

26

โครงการก่อสร้างตลาด
เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ใน
ทต.ท่าสาป
ชุมชน
โครงการอบรมปฏิบตั ิการ
เพือ่ ส่งเสริมกลุม่ อาชีพ
“เทคนิคการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ภายนอกของสินค้า OTOP
ในพื้นที่ตาบลท่าสาป

ในพื้นที่ ทต.ท่าสาป

โครงการอบรมปฏิบตั ิการ
เพื่อส่งเสริมกลุม่ อาชีพ
“เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต
เพื่อสินค้า OTOP ในพื้นที่ตาบล
ท่าสาป จังหวัดยะลา”

ในพื้นที่ ทต.ท่าสาป

27

28

แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

100,000.-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวน

100,000.-

100,000.-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีงานทาและ
มีรายได้เพิม่ ขึ้น

สานักปลัด

ประชาชนมีงานทา มี
รายได้และมีรายได้เข้า
เทศบาล

กองช่าง

ประชาชนมีงานทา มีรายได้และ
มีรายได้เข้าเทศบาล

กองช่าง

- จ า น ว น ประชาชนมีงานทาและ
บรรจุ ภั ณ ฑ์ มีรายได้เพิม่ ขึ้น

(มรย.)

- จ า น ว น ประชาชนมีงานทาและ
สิ น ค้ า มีรายได้เพิม่ ขึ้น

(มรย.)

ผู้เข้าร่วมมี
รายได้
เพิ่มขึ้น
5,000,000.- มีตลาด
ริมน้าที่ได้
มาตรฐาน

10,000,000.- มีตลาดที่ได้
มาตรฐาน

ในพื้นที่ ทต.ท่าสาป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ที่ ส ว ย ง า ม
ขึ้น

50,000.-

-

OTOP ที่ได้
มาตรฐาน
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1.1 แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพให้กับประชำชนในท้องถิ่นตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

ที่
29

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม
ให้แก่เยาวชน ต.ท่าสาป เพื่อ
ต้านภัยยาเสพติด

เพื่อส่งเสริมกลุม่ อาชีพ

30

โครงการอบรมเรื่องมัคคุเทศก์
น้อยรักษ์ถิ่นเกิด บ้านท่าสาป
จังหวัดยะลา

เพื่อส่งเสริมเยาวชน

31

32

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ในพื้นที่ ทต.ท่าสาป

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
70,000.-

-

ในพื้นที่ ทต.ท่าสาป

50,000.-

-

โครงการอบรมเรื่อง “การ
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
จัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่าง
ยั่งยืน ปีที่ 2”

ในพื้นที่ ทต.ท่าสาป

100,000.-

100,000.-

โครงการเยาวชนสร้างสื่อ
สร้างสรรค์ สังคม ตอน “เล่า
เรื่องชุมชนด้วยภาพนิ่ง”

ในพื้นที่ ทต.ท่าสาป

30,000.-

-

เพื่อส่งเสริมเยาวชน

แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวน

ผู้เข้าร่วมมี
อาชีพเสริม
ร้อยละ 90
- จานวน
ผู้เข้าร่วม
สามารถ
ปฏิบัติได้
จริง ร้อยละ
100
100,000.- มีการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
อย่าง
หลากหลาย
- จานวน
ผู้เข้าร่วม
สามารถ
ปฏิบัติได้
จริง ร้อยละ
100

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีงานทาและ
มีรายได้เพิม่ ขึ้น

(มรย.)

พัฒนาศักยภาพของ
เยาวชน

(มรย.)

พัฒนาการท่องเทียวให้
เกิดขึ้นในชุมชนและ
ยั่งยืน

(มรย.)

พัฒนาศักยภาพของ
เยาวชน

(มรย.)
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1.1 แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพให้กับประชำชนในท้องถิ่นตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

ที่
33

โครงการ/กิจกรรม
โครงการอบรมเยาวชนคนข่าว

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมเยาวชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ในพื้นที่ ทต.ท่าสาป

34

โครงการตลาดนัดยามเย็น

เพื่อสร้างงาน เพิ่มรายได้

จานวน 6 หมูบ่ ้าน

35

จัดซื้อที่ดิน

เพื่อก่อสร้างตลาดต่าง ๆ

36

โครงการส่งเสริมการเลีย้ ง
ไส้เดือน

37

โครงการตลาดนัดพืชผลผัก
ผลไม้ท่าสาป

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000.-

50,000.-

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)

50,000.- จานวน

70,000.-

70,000.-

-

ตาบลท่าสาป

2,500,000.-

2,500,000.-

2,500,000.-

เพื่อสร้างงาน เพิ่มรายได้

ตาบลท่าสาป

30,000.-

-

-

เพื่อสร้างงาน เพิ่มรายได้

ตาบลท่าสาป

50,000.-

50,000-

50,000-

แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

ผู้เข้าร่วม
สามารถ
ปฏิบัติได้
จริง ร้อยละ
100
จานวน
ตลาดนัดที่
ได้มาตรฐาน
จานวน
ตลา ดที่ ไ ด้
มาตรฐาน
จานวนกลุ่ม
อาชี พ ที่ เ ข้ า
ร่วม
จานวนกลุ่ม
เกษตรกร
ขอ งต า บ ล
ท่าสาป

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

พัฒนาศักยภาพของ
เยาวชน

(มรย.)

ประชาชนมีรายได้เพิ่ม

สานักปลัด

สร้างงานสร้างอาชีพใน
ชุมชน

สานักปลัด

ประชาชนมีรายได้

สานักปลัด

ประชาชนมีรา ยได้

สานักปลัด
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1.1 แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพให้กับประชำชนในท้องถิ่นตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

ที่
38

โครงการ/กิจกรรม
โครงการมาแลท่าสาป

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างงาน เพิ่มรายได้

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ในพื้นที่ ทต.ท่าสาป

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000.-

50,000-

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)

50,000- จ า น ว น ประชาชนมีรายได้

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด

ประชาชน
ขอ งต า บ ล
ท่าสาป

39

จัดเทศกาลกาบงอาหารพื้นเมือง เพื่อสร้างงาน เพิ่มรายได้

แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

ในพื้นที่ ทต.ท่าสาป

50,000.-

50,000.-

50,000.- จานวน
ประชาชนมีรายได้
ประชาชน
ของตาบล
ท่าสาป

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

ที่
1
2
3

4
5

6

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ส่งเสริมอาหารเสริม (นม)

เพื่อให้เด็กมีสุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง
สนับสนุนอาหารกลางวัน
เพื่อให้เด็กมีสุขภาพร่างกาย
โรงเรียนในพื้นที่ตาบลท่าสาป
สมบูรณ์แข็งแรง
สนับสนุนอาหารกลางวันสาหรับ เพื่อให้เด็กมีสุขภาพร่างกาย
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจา
สมบูรณ์แข็งแรง
มัสยิด (ตาดีกา)
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมวัน
เด็ก
ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ ศูนย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียน
การศึกษาอิสลามประจามัสยิด ตาดีกา
(ตาดีกา)
ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงาน เพื่อส่งเสริมการดาเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
นักเรียนเขตพื้นที่ สพฐ.
และศพด.
นักเรียนเขตพื้นที่ สพฐ.
และศพด.
เด็กในพื้นที่ตาบลท่าสาป

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,500,000.-

1,500,000.-

ตัวชี้วัด
(KPI)

1,500,000.- จานวนเด็ก
นักเรียน

1,940,000.-

1,940,000.-

1,940,000.- จานวนเด็ก
นักเรียน

300,000.-

300,000.-

300,000.- จานวนเด็ก
นักเรียน

เด็กในพื้นที่ตาบลท่าสาป

150,000.-

150,000.-

150,000.- จานวน 1

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เด็กมีรา่ งกายที่สมบูรณ์
แข็งแรง
เด็กมีรา่ งกายที่สมบูรณ์
แข็งแรง
เด็กมีรา่ งกายที่สมบูรณ์
เข้มแข็ง

กองการศึกษา

เด็กมีสันทนาการที่ดี

กองการศึกษา

กองการศึกษา
กองการศึกษา

ครั้ง

โรงเรียนตาดีกาในเขต
พื้นที่ตาบลท่าสาป

135,000.-

135,000.-

135,000.- จานวนศูนย์ พัฒนาประสิทธิภาพ
ได้มาตรฐาน การเรียนการสอน

กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนูรุ
ลฮูดา

100,000.-

100,000.-

100,000.- จานวนศูนย์ เด็กเล็กได้รับการ
ได้มาตรฐาน พัฒนามากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา
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ที่
7

8

2.1 แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับและพัฒนำกำรของเด็ก
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2558
2559
2560
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สู่
การสร้างสังคมสันติสุข

เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนในตาบล
ได้เรียนรูจ้ ากสถานที่จริง
ท่าสาป

200,000.-

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ จีน
มลายูกลาง แก่เด็กและเยาวชนใน
ตาบลเพื่อพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
-โครงการค่ายภาษาและ
ศิลปวัฒนธรรมจีนเพื่อเยาวชนใน
ตาบลท่าสาป
-โครงการค่ายเยาวชนพัฒนาทักษะ
ทางภาษาไทย ตาบลท่าสาป
-โครงการ English Camp : ค่าย
พัฒนาภาษาอังกฤษสาหรับเยาวชน

- เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
จีน มลายูกลาง

500,000.-

โครงการพัฒนาทักษะภาษา
อาหรับเพื่อการสื่อสารให้แก่
เยาวชน
-โครงการพัฒนาทักษะภาษามลายู
(มาตรฐาน)เพื่อการสื่อสารให้แก่
เยาวชน

แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

เด็กและเยาวชนในตาบล
ท่าสาป

200,000.-

500,000.-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

200,000.- จานวนเด็กได้ เด็กมีโลกทัศน์ที่
เรียนรู้
กว้างไกลมากขึ้น
ประสบการณ์
ตรง
- จานวน
ผู้เข้าร่วม
ได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 100

มีความรูด้ ้าน
ภาษาอังกฤษ จีน
มลายูกลาง
รักภาษาไทย
มีความรูภ้ าษาอังกฤษ
มีความรูภ้ าษาอาหรับ
มีความรูภ้ าษามลายู
(มาตรฐาน)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา

กองการศึกษา
( มรย.)
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2.1 แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับและพัฒนำกำรของเด็ก
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9
โครงการพัฒนาทักษะทาง
เพื่อให้ผู้นาท้องที่ ท้องถิ่น
ผู้นาท้องที่ ท้องถิ่น
ผู้นาชุมชน อสม.
20,000.- จานวน
กองการศึกษา
ผู
เ
้
ข้
า
ร่
ว
มใช้
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ตาบล สามารถสื่อสารได้อย่างมี
สามารถสือ่ สารได้อย่าง
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ภาษาไทย
ท่าสาป

10

ประสิทธิภาพ

โครงการบริการวิชาการในชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรทาง บุคลากรทางการศึกษาใน
ตาบลท่าสาป
การศึกษา
ตาบลท่าสาป
- (1)การประยุกต์ใช้สื่อ Social
Mediaกับการเรียนการสอน
- (2)โครงการเทคนิคการ
ประเมินการคิดวิเคราะห์
- (3)โครงการการอบรม

ได้ถูกต้อง
300,000.- จานวน
บุคลากร
ทาง
การศึกษา
ได้รับการ
พัฒนา
วิชาการ
เพิ่มขึ้น

มีประสิทธิภาพ

300,000.-

300,000.-

มีศักยภาพเพิม่ ขึ้น

170,000.-

170,000.- จานวน

100,000.-

โรงเรียนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
100,000.- จานวน
เด็กนักเรียนมีส่วนร่วม
ผู้เข้าร่วม
ในกิจกรรม
ได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น

กองการศึกษา
( มรย.)

ปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา
ความคิด

11

12

อุดหนุนโรงเรียนในตาบลท่าสาป เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้าน
พัฒนาการของเด็ก

โรงเรียนบ้านลิมุด
โรงเรียนบ้านสาคอ
โรงเรียนบ้านท่าสาป

170,000.-

โครงการตาดีกาสัมพันธ์

เด็กและเยาวชนในตาบล
ท่าสาป

100,000.-

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้าน
พัฒนาการของเด็ก

แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

นักเรียนมีพัฒนาการดี
ขึ้น

กองการศึกษา

กองการศึกษา
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2.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับและพัฒนำกำรของเด็ก

ที่
13
14

โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ ภาคฤดูร้อน
จัดซื้อชุดพละ ศพด.

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ให้เด็กและเยาวชนมีทักษะใน
การใช้คอมพิวเตอร์
เพื่อใช้ใน ศพด.

เด็กและเยาวชนตาบลท่า
สาป
จานวน 100 ชุด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000.-

100,000.-

20,000.-

20,000.-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- จานวนเข้าร่วม เด็กได้รับการพัฒนา
มีทักษะเพิ่มขึ้น มากยิ่งขึ้น
20,000.- จานวนเด็กมี ชุดพละ ศพด.

กองการศึกษา

15

โครงการหนูน้อยในโลกกว้าง
สร้างสายใยในครอบครัว

เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทีส่ มวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

40,000.-

40,000.-

40,000.-

16

โครงการจัดตั้ง/ก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

-

500,000.-

500,000.-

17

โครงการอบรมจุดประกายฝัน
เพื่อวันสาเร็จ

เพื่อพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ศพด. และโรงเรียนใน ต.
ให้แก่เด็ก
ท่าสาป

50,000.-

50,000.-

50,000.-

18

โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนูรลุ ฮูดา

เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,000,000.-

1,000,000

-

แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

ชุดพละที่
ถูกต้องตาม
ระเบียบเพิ่มขึ้น
จานวนเด็กที่
เข้าร่วมได้รับ
ประสบการณ์
เพิ่มขึ้น
จานวน ศพด.
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
จานวนเด็ก
นักเรียนที่
สาเร็จ
การศึกษา
เพิ่มขึ้น
จานวน ศพด.
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

เด็กมีพัฒนาการดีขึ้น

เด็กมีสถานที่เรียน
เพิ่มขึ้น
เด็กมีขวัญและ
กาลังใจ

เด็กมีสถานที่เรียน
ที่ดีขึ้น

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองช่าง
กองการศึกษา

กองช่าง
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2.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับและพัฒนำกำรของเด็ก

ที่

โครงการ/กิจกรรม

19 โครงการติวหนังสือเพื่อน้อง

วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
เรียนของนักเรียน

20 โครงการพัฒนาคุณภาพ
เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชน
การศึกษาของโรงเรียนกลุ่ม
ตาบลท่าสาป
(1) โครงการพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียนเพื่อสนับสนุนแหล่ง
เรียนรู้ทมี่ ีมาตรฐาน
(2) โครงการค่ายเยาวชนเรียนรู้
วิทยาศาสตร์:อาหารและความ
ปลอดภัยในการดารงชีวิต
(3) โครงการค่ายเยาวชนพัฒนา
ทักษะด้านการวิเคราะห์คุณภาพ
น้าในแหล่งน้าธรรมชาติ

แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เด็กและเยาวชนตาบลท่า
สาป

50,000.-

เด็กและเยาวชนตาบลท่า
สาป

1,000,000.-

50,000.-

1,000,000.-

ตัวชี้วัด
(KPI)

50,000.- จานวน
ผู้เข้าร่วมมี
คุณภาพการ
เรียนดีขึ้น
1,000,000.- การศึกษาได้
มาตรฐาน
ผ่านการ
ประเมิน
เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เด็กนักเรียนมีผลการ
เรียนที่ดีขึ้น
-เด็กมีคณ
ุ ภาพ
การศึกษาที่ดีขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา

( มรย.)

34

ที่

2.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับและพัฒนำกำรของเด็ก
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(4) โครงการค่ายเยาวชน
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมโรงเรียน
ในจังหวัดชายแดนใต้
(5) โครงการค่ายดาราศาสตร์
สาหรับเยาวชน
(6) ค่ายเรียนรู้และฝึกทักษะเคมี
7) การทาโครงงานวิทยาศาสตร์
แบบวิจัยสาหรับนักเรียน
(8) โครงงานวิทยาศาสตร์ทาง
จุลินทรีย์แบบง่ายสาหรับ
นักเรียน
(9) โครงการพัฒนาเทคนิค
ปฏิบัติการทางเคมี
(10) โครงการพัฒนาทักษะ
ปฏิบัติการกลศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
(11) เสริมทักษะปฏิบตั ิการไฟฟ้า
สาหรับนักเรียน

แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

35

ที่

2.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับและพัฒนำกำรของเด็ก
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(12) การตกแต่งภาพด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(13) การใช้งานสังคมออนไลน์
สาหรับเยาวชน
(14) โครงการรู้เท่าทันการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์
(15) เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับการศึกษา การวิจยั การ
สืบค้นข้อมูลและการนาเสนอ
สาหรับเยาวชน
(16) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สะอาดในการจัดการมูลฝอยใน
โรงเรียนเขตท่าสาป
(17) บริการวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์ในเขตตาบลท่าสาป
(18) โครงการการให้ความรู้
ผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการ
ผลิตสื่อเพื่อการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย

แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

36

ที่

2.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับและพัฒนำกำรของเด็ก
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(19) การให้ความรู้ผู้ปกครอง
นักเรียนเกี่ยวกับการใช้
วรรณกรรมเพื่อการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย20) โครงการค่ายอบรม
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาษา
อาหรับและอิสลามศึกษา
เบื้องต้น สาหรับนักเรียนใน
โรงเรียนประถมศึกษา
(21) โครงการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้อิสลาม
ศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551 ระดับสถานศึกษา
(22)โครงการหนึ่งคณะหนึ่งพื้นที่
: ผลการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน ตาบล
ท่าสาป อาเภอเมือง จังหวัด
ยะลา

แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
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2.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับและพัฒนำกำรของเด็ก

ที่

โครงการ/กิจกรรม

21

โครงการพัฒนาสื่อ e-Learning
(e-DLTV) แก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนกลุ่ม
ตาบลท่าสาป

เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชน

โครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากร
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของ
โรงเรียนกลุ่มตาบลท่าสาป
ให้คาปรึกษาและการดูแล
ช่วยเหลือเด็กทีม่ ีความต้องการ
พิเศษ
จัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคาร ศพด./
รร.อนุบาลของเทศบาล

22

23

24

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เด็กและเยาวชนตาบลท่า
สาป

100,000.-

เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชน

เด็กและเยาวชนตาบลท่า
สาป

70,000.-

70,000.-

เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชน

เด็กและเยาวชนในตาบล
ท่าสาป

20,000.-

-

เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา

ที่ดินไม่น้อยกว่า 3 ไร่

แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

-

100,000.-

5,000,000.-

ตัวชี้วัด
(KPI)

100,000.- บุคลากร
ทางการ
ศึกษา
สามารถ
ผลิตสื่อได้
มาตรฐาน
70,000.- มีสถานที่
ศึกษา
สารสนเทศ

-

จานวนเด็ก
พิเศษ ได้รับ
การ
ช่วยเหลือ
เพิ่มขึ้น
- จานวน
1 แห่ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เด็กมีคณ
ุ ภาพ
การศึกษาดีขึ้น

(มรย.)

เด็กมีคณ
ุ ภาพ
การศึกษาที่ดีขึ้น

(มรย.)

เด็กพิเศษได้รับการ
ช่วยเหลือ

(มรย.)

เด็กมีสถานศึกษาที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

สานักปลัด

38

2.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับและพัฒนำกำรของเด็ก

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

25

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(1)โครงการภาษาอังกฤษวันละคา
(2)โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่
(3)โครงการหนูน้อยนักออมทรัพย์
(4)โครงการหนูน้อยตาวิเศษ
(5)โครงการหนูน้อยรักฟัน
(6)โครงการห้องเรียนน่าอยู่
(7)โครงการผลิตสื่อภาคเรียนละ
1 ชิ้น
(8)โครงการวิจัยในชิ้นเรียน
(9)โครงการเยี่ยมบ้าน
(10)โครงการพัฒนาศักยภาพครู
ผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กเล็ก
(11)โครางการศึกษาดูงานศูนย์
ต้นแบบ
(12) โครงการประชุมคณะกรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000.-

50,000.-

ตัวชี้วัด
(KPI)

50,000.- จานวนเด็ก
ศพด.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนได้รับการดูแล
เอาใจใส่และสนใจในการ
เรียนดียิ่งขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา

39

2.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับและพัฒนำกำรของเด็ก

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(13)โครงการประชุมผู้ปกครอง
(14)โครงการปราชญ์ชาวบ้าน
(15)โครงการนิทานคุณยาย
(16)โครงการโรงเรียนพ่อแม่
26

โครงการพัฒนาทักษะ ทาง
วิชาการภาคฤดูร้อน

เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชน

เด็กและเยาวชนตาบลท่า
สาป

70,000.-

70,000.-

27

โครงการอบรมฝึกทักษะกีฬา
สาหรับเด็กและเยาวชน

เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กและ
เยาวชนในตาบล

เด็กและเยาวชนตาบลท่า
สาป

30,000.-

30,000.-

แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

70,000.- จานวน
ผู้เข้าร่วมมี
คุณภาพ
การเรียนดี
ขึ้น
30,000.- จานวน
ผู้เข้าร่วมมี
สุขภาพที่ดี
ขึ้น

เด็กและเยาวชนมี
คุณภาพการศึกษาที่ดี
ขึ้น

กองการศึกษา

เด็กและเยาวชนใน
ตาบลมีสุขภาพทีด่ ีขึ้น

กองการศึกษา

40

2.2 แนวทำงกำรพัฒนำ เพิ่มช่องทำงกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร
งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

จานวน 6 หมู่บ้าน

500,000.-

ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

ก่อสร้างและปรับปรุงที่อ่าน
หนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ส่งเสริมการอ่าน

จัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างห้องสมุด
ประจาตาบล
โครงการดูแลและพัฒนาระบบ
เว็บไซต์

เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการ
ที่ดินไม่น้อยกว่า 5 ไร่
ก่อสร้างห้องสมุด
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพช่องทาง เว็บไซต์ เทศบาลได้รับการ
รับรู้ข้อมูล
พัฒนา

4

ปรับปรุง ขยาย ติดตั้งหอ
กระจายข่าว
ให้ครอบคลุมพื้นที่ ต.ท่าสาป

เพื่อให้ประชาชนมีช่องทาง
การรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร

จานวน 6 หมู่บ้าน

300,000.-

-

5

จัดตั้งสถานีวิทยุ เทศบาลตาบล
ท่าสาป

เพื่อให้ประชาชนมีช่องทาง
การรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร

ตาบลท่าสาป

500,000.-

500,000.-

6

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน

เพื่อให้ครูและผู้ปกครองได้
แลกเปลีย่ น แนวความคิดใน
การจัดการเรียนการสอน

ครูและผู้ปกครองได้
แลกเปลีย่ นแนวความคิด
ในการจัดการเรียนการ
สอน

2,000.-

2,000.-

2
3

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

500,000.-

-

4,000,000.-

-

30,000.-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

500,000.- จานวนที่อา่ น ประชาชนมีนิสัยรัก
หนังได้
การอ่าน

มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
4,000,000.- มีห้องสมุดที่
ได้มาตรฐาน

- เว็บไซต์
เทศบาลมี
ประสิทธิภาพ
300,000.- ป ร ะ ช า ช น
ได้ รั บ ข้ อ มู ล
ข่ า ว ส า ร
ทั่วถึง
- ประชาชน
ได้รับข้อมูล
ข่าวสาร
ทั่วถึง
- ประชาชน
ได้รับข้อมูล
ข่าวสาร
ทั่วถึง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง
กองการศึกษา

มีที่ดินสาหรับก่อสร้าง
ห้องสมุด
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มขึ้น

สานักปลัด

รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มขึ้น

สานักปลัด

รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มขึ้น

สานักปลัด

รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มขึ้น

กองกากษา

สานักปลัด
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2.3 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมศำสนำ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น

ที่
1
2

3
4

5

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ส่งเสริมประเพณีการกินข้าวใหม่ เพื่อส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา
เพื่อส่งเสริมประเพณี
ประเพณีและวัฒนธรรมทาง
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ท้องถิ่นต่าง ๆ เช่น วันฮารีรายอ
เมาลิด สารทเดือนสิบ วัน
เข้าพรรษา ฯลฯ
โครงการเข้าพิธสี ุนัตหมู่
เพื่อให้เยาวชนเข้าพิธีตาม
ศาสนบัญญัติ
โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น การอนุรักษ์
ในเขต อ.เมืองยะลา

จานวน 1 ครั้ง

ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและงานประเพณีอื่น ๆ

เด็ก เยาวชน ประชาชน
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของชาติ

แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60,000.-

60,000.-

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในตาบลท่าสาป

200,000.-

200,000.-

จานวน 60 คน

150,000.-

150,000.-

20,000.-

20,000.-

100,000.-

100,000.-

อาเภอเมืองยะลา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

60,000.- จานวน 1
ครั้ง/ปี
200,000.- ความ
สามัคคีใน
ตาบล

ประชาชนมีความรู้ใน
ประเพณีท้องถิ่น
อนุรักษ์ประเพณีของ
ท้องถิ่น

กองการศึกษา

150,000.- จานวน
60 คน
20,000.- ร้อยละ
ความ
พอใจ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
100,000.- ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมีผู้
สืบทอด

เยาวชนปฏิบัตติ าม
ศาสนบัญญัติ
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์

กองการศึกษา

ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รบั
การสนับสนุน

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา
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2.3 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมศำสนำ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น

ที่
6

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ส่งเสริมการทดสอบการอ่าน
อัลกุรอาน

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอ่าน จานวน 1 ครั้ง
กุรอานยึดมั่นในหลัดประเพณี
ทางศาสนา

7

โครงการบูรณะซ่อมแซม
โบราณสถานโบราณวัตถุ

เพื่ออนุรักษ์โบราณสถาน
โบราณวัตถุ

8

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมค่าย
จริยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้กับเยาวชน
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม
เพื่อส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
ตาบลท่าสาป

9

10 โครงการตลาดนัดภูมิปัญญาสืบ
สานวัฒนธรรมท้องถิ่น

โบราณสถาน โบราณวัตถุ
ได้รับการอนุรักษ์เพื่อคน
รุ่นหลัง
เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เยาวชนในพื้นที่

เพื่อให้ประชาชนอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000.-

50,000.-

500,000.-

500,000.-

30,000.-

30,000.-

ตัวชี้วัด
(KPI)

50,000.- ผู้เข้าร่วม
อ่านอัลกุรอ่าน
ได้ถูกต้อง
เพิ่มขึ้น
500,000.- โบราณสถาน
โบราณวัตถุ
ได้รับการดูแล

30,000.- จานวนผู้เข้า

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เยาวชนยึดมั่น
ประเพณีทางศาสนา

กองการศึกษา

เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ของตาบล

กองการศึกษา

เยาวชนยึดมั่น

กองการศึกษา

ค่ายมีคุณธรรม ประเพณีทางศาสนา
เพิ่มขึ้น

จานวน 1 ครั้ง

ตาบลท่าสาป

250,000.-

200,000.-

250,000.-

200,000.-

250,000.- จานวน
วัฒนธรรม
ท้องถิ่นได้รับ
การดูแล
เพิ่มขึ้น
200,000.- มีตลาดนัดที่มี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

วัฒนธรรมได้รับการ
สืบทอด

กองการศึกษา

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้รับการสนับสนุน

กองการศึกษา
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2.3 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมศำสนำ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

11 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมทางด้านศาสนา
12 โครงการอบรมผูส้ อนโรงเรียนตา
ดีกา

เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
ตาบลท่าสาป
จริยธรรมให้กับประชาชน
เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับครูตาดี ตาบลท่าสาป
กา

60,000.-

60,000.-

50,000.-

50,000.-

13 โครงการส่งเสริมการเรียน
อัลกุรอาน และการสอนกีตาบ

เพื่อให้ประชาชนอ่านคาภีร์อลั จานวน 6 หมู่บ้าน
กุรอานได้ถูกต้อง

60,000.-

60,000.-

14 โครงการรอมฎอนสัมพันธ์
(1)โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมในเดือนรอมฏอน
(2)โครงการเยี่ยมเยือนมัสยิดใน
เดือนรอมฎอน

เพื่อส่งเสริมประเพณีทาง
ศาสนา

160,000.-

160,000.-

แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

จานวน 6 หมู่บ้าน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

60,000.- จานวน 6

ประชาชนในตาบลท่า
หมู่บ้าน
สาป จิตสานึกที่ดี
50,000.- จานวนผู้สอน ผู้สอนตาดีกามี
มีศักยภาพ
ศักยภาพเพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น
60,000.- จานวน
ผู้อ่านอัลกุร
ได้เพิ่มขึ้น
160,000.- ปฏิบัติตาม
กฎที่ศาสนา
กาหนด

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา
กองการศึกษา

ประชาชนสามารถอ่าน
คาภีร์อลั กุรอานถูกต้อง

กองการศึกษา

ประชาชนให้
ความสาคัญเรื่อง
ศาสนา

กองการศึกษา
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2.3 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมศำสนำ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น
ที่

15

โครงการ/กิจกรรม
(3)โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมและศาสนาเด็กและ
เยาวชนเพื่อต้อนรับเดือน
รอมฎอน
(4)โครงการละศีลอดเพื่อเด็ก
กาพร้าในเดือนรอมฎอน
โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ทางด้านศาสนา

วัตถุประสงค์

ประชาชนมีคุณธรรม
จริยธรรม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตาบลท่าสาป

16

โครงการอบรมศาสนาทุกวันศุกร์ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

จานวน 6 หมู่บ้าน

17

โครงการรวบรวมภูมิปัญญา
ตาบลท่าสาป

ตาบลท่าสาป

เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของชาติ

แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-

-

-

30,000.-

150,000.-

150,000.-

ตัวชี้วัด
(KPI)

30,000.- ประชาชน
เห็น
ความสาคัญ
ของศาสนา
เพิ่มขึ้น
30,000.- จานวน
ผู้เข้าร่วม
อบรมมี
ความรู้
เพิ่มขึ้น
150,000.- ภูมิปัญญาที่
เข้าร่วม
ได้รับการ
สืบทอด
เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนปฏิบัตติ าม
ศาสนาอย่างเคร่งครัด

กองการศึกษา

ประชาชนมีคุณธรรม
จริยธรรม

กองการศึกษา

ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รบั
การสนับสนุน

( มรย.)
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2.3 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมศำสนำ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น
ที่
18

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการพิพิธภัณฑ์ข้าว ต.ท่า
สาป

เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาเรื่องข้าว ตาบลท่าสาป

19

โครงการวันแม่แห่งชาติ

20

โครงการวันพ่อแห่งชาติ

เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้แสดง
ความกตัญญูกตเวที และระลึก
ถึงพระคุณของแม่
เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้แสดง
ความกตัญญูตเวที และระลึก
ถึงพระคุณของแม่

แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

เด็กได้แสดงความกตัญญู
กตเวทีและระลึกถึง
พระคุณของแม่
เด็กได้แสดงความกตัญญู
กตเวทีและระลึกถึง
พระคุณของพ่อ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

2,000.-

2,000.-

2,000.-

2,000.-

ตัวชี้วัด
(KPI)

200,000.- มีสถานที่
ศึกษา หา
ความรู้
เพิ่มขึ้น
2,000.- ผู้ปกครอง
ของเด็กใน
ศพด.

2,000.- ผู้ปกครอง
ของเด็กใน
ศพด.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนและผู้ทสี่ นใจมี
สถานที่ค้นหาความรู้
เด็กมีความกตัญญู
กตเวทีและระลึกถึง
พระคุณแม่
เด็กมีความกตัญญู
กตเวทีและระลึกถึง
พระคุณพ่อ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
(มรย.)

กองการศึกษา

กองการศึกษา
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ที่
1

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้ำงยะลำสันติสุข 5 พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 1 กำรส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำ กีฬำและนันทนำกำร 2 กำรส่งเสริมด้ำนสำธำรณสุข
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม คุณภำพชีวิต
3.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เด็ก สตรี เยำวชนคนชรำ ผู้ด้อยโอกำสและประชำชนทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เพื่อส่งเสริมสวัสดิการให้กับ
ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุในตาบลท่าสาป

1,050,000.-

1,050,000.-

2

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ

เพื่อส่งเสริมสวัสดิการ

ผู้พิการในตาบลท่าสาป

400,000.-

400,000.-

3

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เพื่อส่งเสริมสวัสดิการ

ผู้ป่วยเอดส์ในตาบลท่า
สาป

20,000.-

20,000.-

4

ส่งเสริมสนับสนุนการทากิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม
ของกลุ่มสตรีและกลุ่มแม่บ้าน
สตรีและกลุ่มแม่บ้าน

กลุ่มสตรี,กลุ่มแม่บ้าน

60,000.-

60,000.-

แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

1,050,000.- ผู้สูงอายุ
ได้รับ
สวัสดิการ
เพิ่มขึ้น
400,000.- ผู้พิการ
ได้รับ
สวัสดิการ
เพิ่มขึ้น
20,000.- ผู้ป่วยเอดส์
ได้รับการ
ดูแลเพิ่มขึ้น

60,000.- ความพึง
พอใจของ
กลุ่มสตรี
กลุ่มแม่บ้าน
เพิ่มขึ้น

ผู้สูงอายุในตาบลมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สานักปลัด

ผู้ด้อยโอกาสมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

สานักปลัด

ผู้ด้อยโอกาสมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

สานักปลัด

ได้รับการสนับสนุน

สานักปลัด
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3.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เด็ก สตรี เยำวชนคนชรำ ผู้ด้อยโอกำสและประชำชนทั่วไป

ที่
5

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

โครงการเผยแพร่อบรมให้ความรู้ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายที่จาเป็น
ชีวิตประจาวันให้แก่ประชาชน

จานวน 1 ครั้ง

6

โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้
องค์ราชันย์

จานวน 6 หลัง
ปีละ 2 หลัง

-

7

สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการ
พัฒนาตาบล
โครงการประกวดพ่อ แม่ดเี ด่น เพื่อส่งเสริมครอบครัว
ประจาตาบล

จานวน 1 ครั้ง
ตาบลท่าสาป

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสมีกิจกรรม
เด็กด้อยโอกาสและผู้พิการ
ร่วมกัน

ตาบลท่าสาป

8
9

เพื่อช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย

แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

50,000.-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

50,000.- จานวนผู้เข้า ประชาชนมีความรู้
รับการ
กฎหมายเบื้องต้น

สานักปลัด
( มรย.)

1,000,000.-

-

ผู้ยากไร้มีที่อยู่อาศัย

สานักปลัด

40,000.-

40,000.-

-

สานักปลัด

50,000.-

50,000.-

50,000.- ความพึง

ข้อมูล จปฐ.เป็น
ปัจจุบัน
ครอบครัวตัวอย่าง
ผู้ด้อยโอกาสมีกิจกรรม
ร่วมกัน

สานักปลัด

100,000.-

50,000.-

ตัวชี้วัด
(KPI)

100,000.-

อบรมมี
ความรู้
เพิ่มขึ้น
ผู้เดือนร้อน
ได้รับการ
ช่วยเหลือ
เพิ่มขึ้น
จานวน 1
ครั้ง/ปี

พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
100,000.- เด็กด้อย
โอกาสและ
ผู้พิการ
ได้รับการ
ช่วยเหลือ
เพิ่มขึ้น

สานักปลัด
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3.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เด็ก สตรี เยำวชนคนชรำ ผู้ด้อยโอกำสและประชำชนทั่วไป

ที่
10

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เพื่อให้ตาบลท่าสาปเป็นตาบล ตาบลท่าสาป
น่าอยู่

100,000.-

โครงการประกวดหมู่บ้านสะอาด เพื่อให้ตาบลท่าสาปเป็นตาบล ตาบลท่าสาป
น่าอยู่
โครงการก่อสร้างสิ่งอานวยความ เพื่อให้ผู้พิการมีความสะดวก ตาบลท่าสาป
สะดวกสาหรับผู้พิการ

200,000.-

200,000.-

300,000.-

300,000.-

13

โครงการส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมสี ุขภาพ
แข็งแรง

ผู้สูงอายุในตาบลท่าสาป

100,000.-

100,000.-

14

โครงการสตรีสญ
ั จร/บุรุษสัญจร

กลุ่มสตรีในหมูบ่ ้านและ
ตาบลอื่น

50,000.-

50,000.-

11
12

โครงการประกวดบ้านน่าอยู่
ระดับหมู่บ้านและระดับตาบล

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้กลุ่มสตรีในตาบลต่างๆ
แลกเปลีย่ นความรู้

แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

100,000.-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

100,000.- จานวนบ้าน ตาบลท่าสาปน่าอยู่
สะอาดน่า
อยู่ อาศัย
เพิ่มขึ้น
200,000.- หมู่บ้าน
สะอาด

300,000.- ผู้พิการ
ได้รับบริการ
เพิ่มขึ้น
100,000.- ผู้สูงอายุใน
ตาบลได้รับ
บริการ
เพิ่มขึ้น
50,000.- ความพึง
พอใจกลุ่ม
สตรี บุรุษใน
ตาบล
เพิม่ ขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด

ตาบลท่าสาปน่าอยู่

สานักปลัด

ตาบลท่าสาปน่าอยู่

สานักปลัด

ผู้สูงอายุมสี ุขภาพ
แข็งแรง

สานักปลัด

กลุ่มสตรีได้แลกเปลี่ยน
ความรู้

สานักปลัด
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3.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เด็ก สตรี เยำวชนคนชรำ ผู้ด้อยโอกำสและประชำชนทั่วไป

ที่
15
16

17

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

โครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชน เพื่อส่งเสริมครอบครับและ
เข้มแข็ง
ชุมชน

ตาบลท่าสาป

100,000.-

โครงการส่งเสริม ทัศนศึกษา
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้นา ตาบล
ท่าสาป
โครงการเยาวชนสัญจร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้นาใน
ตาบลท่าสาป

ตาบลท่าสาป

เพื่อให้เยาวชนในตาบลได้
แลกเปลีย่ นความรู้

เยาวชนในตาบลท่าสาป

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

100,000.-

100,000.- จานวน

ตาบลท่าสาปเข้มแข็ง

สานักปลัด

200,000.-

200,000.-

ครอบครัว
เข้มแข็งขึ้น
200,000.- ผู้นามี
วิสัยทัศน์
เพิ่มขึ้น

ผู้นามีศักยภาพ

สานักปลัด

50,000.-

50,000.-

50,000.- จานวน

เยาวชนในตาบลได้
แลกเปลีย่ นความรู้

สานักปลัด

สตรีในตาบลท่าสาป
สามารถนาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการดารงชีวิต
ครอบครัวตัวอย่าง

สานักปลัด
( มรย.)

18

โครงการพัฒนาสตรีตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

กลุ่มสตรีในตาบลท่าสาป

50,000.-

50,000.-

19

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ

เพื่อส่งเสริมครอบครัว

ตาบลท่าสาป

50,000.-

50,000.-

แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผู้เข้าร่วมมี
ความเข้าใจ
ที่ดีต่อกัน
เพิ่มขึ้น
50,000.- สตรีมี
ศักยภาพ
เพิ่มขึ้น

50,000.- ผู้สูงอายุมี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดขี ึ้น

สานักปลัด
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3.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เด็ก สตรี เยำวชนคนชรำ ผู้ด้อยโอกำสและประชำชนทั่วไป

ที่
21

22

23

24

โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพและ
ทัศนศึกษาดูงานสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลตาบลท่าสาป
อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน

โครงการศึกษาดูงานเพื่อ
เสริมสร้างสันติสุข
โครงการเยาวชนรักษ์ถิ่น ตาบล
ท่าสาป

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชน ได้ดาเนินงาน
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม
เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนได้
ดาเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม
เพื่อปรับเปลีย่ นทัศนคติของ
การใช้ชีวิตของสังคมพหุ
วัฒนธรรมที่ดีขึ้น
เพื่อปลูกสานึกรักษ์ถิ่น

แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ตาบลท่าสาป

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000.-

30,000.-

ตัวชี้วัด
(KPI)

30,000.- สภาเด็กมี
ศักยภาพ
เพิ่มขึ้น

ตาบลท่าสาป

30,000.-

30,000.-

30,000.- จานวน
กิจกรรมเพื่อ
สังคมเพิ่มขึ้น

บุคลากรทางการศึกษา
หน.ส่วนราชการ
หน่วยงานและกลุ่มต่างๆ
ตาบลท่าสาป

100,000.-

100,000.-

100,000.- ได้รับ
ประสบการณ์
ตรงเพิ่มขึ้น

50,000.-

50,000.-

50,000.- ผู้เข้าร่วมรักษ์
ถิ่นมากขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

เด็กและเยาวชนได้มี
กิจกรรมร่วมกัน

สานักปลัด

เด็กและเยาวชนได้ทา
กิจกรรม
เพื่อสังคม
ผู้ที่เกี่ยวข้องมีทัศนคติ
ของสังคมพหุ
วัฒนธรรมที่ดีขึ้น
เยาวชนรักษ์ถิ่น

สานักปลัด

กองการศึกษา

สานักปลัด
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3.2 แนวทำงกำรพัฒนำ ด้ำนสำธำรณสุขและสุขภำพอนำมัย

ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาศักยภาพสาธารณสุขมูล
ฐาน อสม.
รณรงค์การควบคุมโรคทีเ่ กิดจาก
ยุงที่เป็นพาหะในการเกิด
โรคต่าง ๆ
โครงการฝึกอบรมการป้องกัน
และแก้ไขการติดเชื้อเอดส์ใน
ชุมชน
อบรมเเกีย่ วกับแพทย์แผนไทย

2

3

4

5

โครงการตาบลเข้มแข็ง เด็ก
ท่าสาปฟันดี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เพื่อส่งเสริมงานด้าน
สาธารณสุขภายในตาบล

อสม.ทุกหมู่บ้าน

45,000.-

45,000.-

45,000.- อสม.ได้รับการ งานสาธารณสุข
พัฒนาเพิ่มขึ้น มีศักยภาพมากขึ้น

สานักปลัด

เพื่อให้มีความรู้ในการป้องกัน
โรคที่มาจากยุง

จานวน 1 ครั้ง

20,000.-

20,000.-

20,000.- จานวน

สานักปลัด

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง

จานวน 1 ครั้ง

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับแพทย์แผนไทย

จานวน 1 ครั้ง

เด็กในตาบลท่าสาปมีฟัน
แข็งแรง

ตาบลท่าสาป

แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

ประชาชนรู้จักวิธี
โรคติดต่อทาง ป้องกัน
ยุงลดลง

30,000.-

30,000.-

30,000.- จานวนผู้ติด
เชื้อเอดส์
ลดลง

60,000.-

50,000.-

60,000.-

50,000.-

60,000.- ผู้เข้ารับการ
อบรมได้นา
ความรู้ไปใช้
จริงเพิ่มขึ้น
50,000.- เด็กในตาบล
ดูแลฟันอย่าง
ถูกวิธีเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจมากขึ้น

สานักปลัด

ประชาชนมีความรู้.มี
ศักยภาพเพิ่มขึ้น

สานักปลัด

เด็กมีสุขภาพช่อง
ปากที่ดี

สานักปลัด
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3.2 แนวทำงกำรพัฒนำ ด้ำนสำธำรณสุขและสุขภำพอนำมัย

ที่
6

โครงการ/กิจกรรม
โครงการตาบลนมแม่

วัตถุประสงค์
รณรงค์ให้เด็กได้กินนมแม่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เด็กในตาบลท่าสาป

300,000.-

30,000.-

7

โครงการอบรมโภชนาการ
เพื่อให้ประชาชนมีร่างกาย
สาหรับผู้สูงอายุ และศึกษาดูงาน สมบูรณ์แข็งแรง

ตาบลท่าสาป

600,000.-

60,000.-

8

จัดซื้อเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ

เพื่อทาลายแหล่งกาเนิดเชื้อ
โรค

ตาบลท่าสาป

100,000.-

100,000.-

9

โครงการอาหารปลอดภัย
ห่างไกลเชื้อโรค

เพื่อส่งเสริมโภชนาการ

ตาบลท่าสาป

50,000.-

50,000.-

แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

ตัวชี้วัด
(KPI)

30,000.- จานวนเด็ก
ในพื้นที่ได้
ดื่มนมแม่
เพิ่มขึ้น
60,000.- จานวน
ผู้สูงอายุ มี
อายุเฉลีย่
เพิ่มขึ้น
100,000.- มีเคมีภัณฑ์
พร้อมใช้
ปฏิบัติงาน
50,000.- ประชาชนมี
สุ ข ภ า พ
แข็งแรงมาก
ขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เด็ก ๆมีร่างกาย
แข็งแรง

สานักปลัด

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง

สานักปลัด

ตาบลท่าสาปปราศจาก
โรคติดต่อ

สานักปลัด

ประชาชนมีสุขภาพดี

มรย.
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3.3 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้ำนกีฬำ กำรออกกำลังกำยและกิจกรรมนันทนำกำร

ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เพื่อส่งเสริมการออกกาลังกาย จานวน 6 หมู่บ้าน
ให้กับเยาวชน

100,000.-

100,000.-

ตัวชี้วัด
(KPI)

100,000.- จานวนผู้

2

โครงการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด “ท่าสาปเกมส์”

เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมี
การออกกาลังกาย

ประชาชนในตาบลท่าสาป

200,000.-

200,000.-

200,000.-

3

ปรับปรุงพื้นที่ริมแม่น้าปัตตานี
เป็นลานสุขภาพ

เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมี
การออกกาลังกาย

ประชาชนในตาบลท่าสาป

-

500,000.-

-

4

ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์

เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมี
การออกกาลังกาย

จานวน 6 หมู่บ้าน

-

200,000.-

200,000.-

5

จัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสนาม
กีฬา

เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการ
ก่อสร้างสนามกีฬา

ไม่น้อยกว่า 5 ไร่

-

3,000,000.-

-

6

ก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การ
กีฬา

เพื่อส่งเสริมการออกกาลังกาย ประชาชนในตาบล
ภายในตาบล

-

-

7,000,000.-

แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

ออกกาลัง
กายเพิ่มขึ้น
นักกีฬามี
ความ
สามัคคี
เพิ่มขึ้น
มีสถานที่
ออกกาลัง
กายเพิ่มขึ้น
มีสถานที่
ออกกาลัง
กายเพิ่มขึ้น
จานวน
สนามกีฬา
เพิ่มขึ้น
มีสถานที่
ออกกาลัง
กายเพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เยาวชนมีการออก
กาลังกายเพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

ประชาชนมีการออก
กาลังกายเพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

ประชาชนมีการออก
กาลังกายเพิ่มขึ้น

กองช่าง

ประชาชนมีการออก
กาลังกายเพิ่มขึ้น

กองช่าง

มีสถานที่สาหรับใช้
ก่อสร้างสนามกีฬา

สานักปลัด

ประชาชนเห็นคุณค่า
การออกกาลังกาย

กองช่าง
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3.3 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้ำนกีฬำ กำรออกกำลังกำยและกิจกรรมนันทนำกำร
งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

7

โครงการอบรมด้านการกีฬาภาค
ฤดูร้อนแก่เด็กและเยาวชนตาบล
ท่าสาป
โครงการกีฬาสีไตรภาคี ตาบลท่า
สาป

เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์

9

โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล
ตาบลท่าสาปสัมพันธ์

เพื่อส่งเสริมกีฬาภายในตาบล

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป

90,000.-

90,000.-

10

จัดซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกาย
ในร่มและภาคสนาม

เพื่อส่งเสริมการออกกาลังกาย เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป

200,000.-

200,000.-

8

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เยาวชนตาบลท่าสาป

50,000.-

50,000.- จานวนผู้
ออกกาลัง
กายเพิ่มขึ้น

เพื่อให้เยาวชนสานสัมพันธ์กับ เยาวชนตาบลท่าสาป
ต่างพื้นที่

แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

50,000.-

ตัวชี้วัด
(KPI)

100,000.-

100,000.-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

100,000.- เยาวชนและ มีสัมพันธ์ที่ดีกับต่าง
ประชาชนมี พื้นที่
ร่างกาย
แข็งแรง
เพิ่มขึ้น
90,000.- จานวน
นักกีฬาได้
เข้าร่วม
แข่งขันมาก
ขึ้น
200,000.- จานวน
อุปกร์ออก
กาลังกาย
เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา

กองการศึกษา

เด็ก เยาวชน
ประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ ทต ห่าง
ไกลยาเสพติด

กองการศึกษา

เด็ก เยาวชน ห่าง ไกล
ยาเสพติด

กองการศึกษา
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3.3 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้ำนกีฬำ กำรออกกำลังกำยและกิจกรรมนันทนำกำร

ที่
11

โครงการ/กิจกรรม
ก่อสร้างสนามฟุตซอล

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมี
การออกกาลังกาย

ประชาชนในตาบลท่าสาป

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

3,000,000.-

12

โครงการจัดซื้อที่ดินก่อสร้าง
สนาม เด็กเล่น
และลานสุขภาพฯลฯ

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ ของ
เด็ก

เด็ก เยาวชนในตาบล
ท่าสาป

-

2,000,000.-

13

โครงการกีฬาเทศบาลสัมพันธ์

เพื่อส่งเสริมการออกกาลังกาย เด็ก เยาวชนในตาบล
และความสามัคคี
ท่าสาป

100,000.-

100,000.-

14

ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันระดับอาเภอ ระดับ
จังหวัด

เพื่อส่งเสริมกีฬาภายในตาบล

90,000.-

90,000.-

แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

เด็ก เยาวชนในตาบล
ท่าสาป

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวน

สนามกีฬา
เพิ่มขึ้น
- จานวน
สถานที่
พักผ่อน
เพิ่มขึ้น
100,000.- จานวน
พนักงานทต.
ท่าสาป
90,000.- จานวน
นักกีฬาที่
เข้าร่วม
แข่งขันกีฬา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีการออก
กาลังกาย

กองช่าง

เด็กและเยาวชนมี
สถานที่เล่นออกกาลัง
กาย

สานักปลัด
กองช่าง

พนักงาน ทต.ท่าสาป
สร้างความสามัคคี

สานักปลัด

เด็ก เยาวชน
ประชาชน และ
เจ้าหน้าที่ ทต.ท่าสาป

กองการศึกษา

56

3.4 แนวทำงกำรพัฒนำ ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด

ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

สนับสนุนจัดตั้งศูนย์ป้องกันยา
เสพติดประจาตาบล

เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ด้านยาเสพติด

จานวน 1 ศูนย์ในตาบล

2

โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เยาวชนให้ความรูด้ ้านยาเสพติด

เพื่อให้เยาวชนเรียนรู้จาก
สถานที่จริง

เยาวชนตาบลท่าสาป

3

โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและ เพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ติด

4

โครงการค่ายเยาวชนอาสาต้าน
ภัย ยาเสพติด

เพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพ
ติด

แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000.-

50,000.-

100,000.-

100,000.-

ตาบลท่าสาป

20,000.-

20,000.-

ตาบลท่าสาป

100,000.-

100,000.-

ตัวชี้วัด
(KPI)

50,000.- มีศูนย์
ป้องกันยา
เสพติดได้ที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
100,000.- จานวนผู้
เสพยาเสพ
ติดลดลง
20,000.- จานวนผู้
เสพยาเสพ
ติดลดลง
100,000.- จานวนผู้
เสพยาเสพ
ติดลดลง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนรู้เท่าทันพิษ
ภัยยาเสพติด

สานักปลัด

ประชาชนรู้เท่าทันพิษ
ภัยยาเสพติด

สานักปลัด
( มรย.)

เยาวชนและรู้เท่าทัน
พิษภัยยาเสพติด

สานักปลัด

เยาวชนห่างไกลยาเสพ
ติด

สานักปลัด
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3.5 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมสนับสนุนงำนป้องกัน/บรรเทำสำธำรณภัย/รักษำควำมสงบ เรียบร้อยในท้องถิ่น
งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

1.

ส่งเสริมสนับสนุนชุดรักษาความ
ปลอดภัยภายในหมู่บ้าน

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

ชรบ.
ประจาหมู่บ้าน

30,000.-

โครงการอบรม อาสาสมัคร
อพปร.และชุดหนึ่งทีมตาบลหนึ่ง
ทีมกูภ้ ัย
จัดทาป้ายชื่อตาบล หมู่บ้าน
ถนน ซอย ป้ายเครื่องหมาย
จราจร สถานที่ราชการต่างๆ
จัดซื้อวิทยุสื่อสาร

เพื่อป้องกันภัยต่างๆ ในชุมชน จานวน 2 ครั้ง

30,000.-

30,000.-

-

500,000.-

2

3

4

5

จัดซื้อเรือท้องแบน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อบอกชื่อ ถนน ซอย
สถานที่ราชการต่าง ๆ ใน
ตาบลท่าสาป
เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน
หมู่บ้าน

แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

จานวน 6 หมู่บ้าน

30,000.-

ตัวชี้วัด
(KPI)

30,000.- ชุมชนมี
ความ
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น
30,000.- จานวน 1
ทีมกู้ภัย

- มีป้ายบอก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เกิดความปลอดภัยใน
หมู่บ้าน

สานักปลัด

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สานักปลัด

สะดวกในการเดินทาง

สานักปลัด

มีโทรศัพท์
ติดต่อสื่อสาร

สานักปลัด

ผู้ประสบอุทกภัยได้รับ
การช่วยเหลือ

สานักปลัด

ครบทุก
ถนน ซอย

ทต. ท่าสาป

จานวน 6 ลา

-

-

100,000.-

- มีอุปกรณ์

600,000.-

สื่อสารที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
- มีเรือ
ท้องแบน
ให้บริการ
เพิ่มขึ้น
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3.5 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมสนับสนุนงำนป้องกัน/บรรเทำสำธำรณภัย/รักษำควำมสงบ เรียบร้อยในท้องถิ่น

ที่
6

โครงการ/กิจกรรม
จัดซื้อรถกู้ภยั

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง จานวน 1 คัน
ๆ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

2,000,000.-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวนรถ

7

โครงการรณรงค์ป้องกันการลด
อุบัติเหตุ

เพื่อป้องกันการลดอุบัตเิ หตุ
ช่วงเทศกาล

ตาบลท่าสาป

50,000.-

50,000.-

50,000.-

8

ค่าใช้จ่ายป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

เพื่อป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

ตาบลท่าสาป

100,000.-

100,000.-

100,000.-

9

โครงการจัดตั้งสนับสนุนชุด
ประดาน้า

เพื่อป้องกันและช่วยเหลือทาง
น้า

ตาบลท่าสาป

-

100,000.-

-

10

โครงการส่งเสริมความปลอดภัย
ทางน้า

เพื่อป้องกันและช่วยเหลือทาง
น้า

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนตาบลท่าสาป

50,000.-

50,000.-

50,000.-
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กู้ภัย
ให้บริการ
ประชาชน
เพิ่มขึ้น
จานวน
อุ บั ติ เ ห ตุ
ลดลง
ประชาชน
ได้รับความ
ช่วยเหลือ
เพิ่มขึ้น
มีทีม
ช่วยเหลือ
เพิ่มขึ้น
ผูเข้า
สามารถ
ช่วยเหลือ
ตัวเองได้ดี
ขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผู้ประสบอุทกภัยได้รับ
การช่วยเหลือ

สานักปลัด

อุบัติเหตุลดลง

สานักปลัด

สามารถป้องกันภัย
ต่างๆ

สานักปลัด

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทางน้า

สานักปลัด

ป้องกันและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางน้า

สานักปลัด
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ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติและทำงวัฒนธรรมเพื่อรองรับประชำคมอำเซียน 5 พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 6 กำรส่งเสริมด้ำนสิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชำชนมีจิตสำนึกในกำรร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

ที่
1
2

3

4

โครงการ/กิจกรรม
ค่าใช้จ่ายปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติ
ขุดลอกคูระบายน้าทิ้ง

โครงการพัฒนาบึงกาปั่นแหล่ง
น้าเพื่อการเกษตรและการ
ท่องเที่ยว
โครงการปรับปรุงฟื้นฟูอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการปลูกป่าใน
ชุมชน
เพื่อป้องกันน้าท่วมในหมู่บ้าน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมู่ที่ 1 – 6
จานวน 6 หมู่บ้าน
ปีละ 2 หมู่บ้าน

เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนและ จานวน 1 แห่ง
การท่องเที่ยว
เพื่อสร้างจิตสานึกในรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
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จานวน 1 ครั้ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
(บาท)

2560
(บาท)

2561
(บาท)

30,000.-

30,000.-

500,000.-

500,000.-

-

-

50,000.-

50,000.-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

30,000.- มีพื้นที่สี

ในตาบลมีสิ่งแวดล้อม
เขียวเพิ่มขึ้น ที่ดีขึ้น
500,000.- มีคูระบาย ลดปัญหาน้าท่วมใน
น้าที่ได้
หมู่บ้าน

มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
50,000,000.- มีสถานที่
ท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น

50,000.- จานวน
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
สมบูรณ์ขึ้น

มีสถานที่ท่องเที่ยวและ
แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร
เพิ่มจิตสานึกในการ
รักษาธรรมชาติ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด
กองช่าง

กองช่าง

สานักปลัด
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4.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชำชนมีจิตสำนึกในกำรร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

ที่
5

โครงการ/กิจกรรม
จัดซื้อถังขยะ

วัตถุประสงค์
เพื่อรองรับขยะในหมู่บ้าน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จานวน 6 หมู่บ้าน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

600,000.-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ชุมชนเป็นระเบียบ ชุมชนน่าอยู่

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด

มากขึ้น

6

7

จัดอบรมอาสาสมัครพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม

โครงการการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการขยะอย่าง
ยั่งยืน
8 ก่อสร้างท่าน้าบริเวณริมแม่น้า
ปัตตานี
9 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
สะพานเฉลิมพระเกียรติ
10 โครงการธนาคารขยะ

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในดูแลสิ่งแวดล้อม

จานวน 1 ครั้ง

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในดูแลสิ่งแวดล้อม

ตาบลท่าสาป

เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อน

จานวน 1 แห่ง

50,000

50,000

50,000 จานวนทรัพยากร
ธรรมชาติสมบูรณ์
ขึ้น

30,000.-

30,000.-

30,000.- ตาบลปลอดขยะ
อย่างยั่งยืน

-

2,000,000.-

ประชาชนมีส่วนร่วมดูแล
สิ่งแวดล้อม

สานักปลัด

ประชาชนมีส่วนร่วมดูแล
สิ่งแวดล้อม

(มรย.)

- มีสถานที่ท่องเที่ยว มีสถานที่พักผ่อน

กองช่าง

เพิ่มขึ้น

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์

จานวน 1 แห่ง

-

1,000,000.-

- มีสถานที่ท่องเที่ยว ชุมชนมีสถานที่พักผ่อน

กองช่าง

เพิ่มขึ้น

เพื่อนาขยะกลับมาใช้ใหม่

จานวน 1 แห่ง

100,000.-

100,000.-

100,000.- มีการบริหาร

ตาบลท่าสาปมี
จัดการขยะอย่างมี สิ่งแวดล้อมดี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

สานักปลัด

61

4.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชำชนมีจิตสำนึกในกำรร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

ที่

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

วัตถุประสงค์

11 โครงการขุดลอกบึงปาโล๊ะ

เพื่อจัดทาเป็นสถานที่
พักผ่อนและแหล่งท่องเที่ยว

ม.3

12 โครงการทาความสะอาด
บริเวณแม่น้า
13 ปรับปรุงทัศนียภาพเกาะลอย

เพื่อความสะอาดเป็น
ระเบียบ เรียบร้อย
เพือ่ ใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว

ตาบลท่าสาป

14 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อสร้างความสามัคคีและ
สร้างกลุม่ อาสาสมัครพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม

ตาบลท่าสาป
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ม. 4 จานวน 1 แห่ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

2,000,000.-

20,000.-

20,000.-

-

500,000.-

50,000.-

50,000.-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- มีสถานที่ท่องเที่ยว ประชาชนมีสถานที่
เพิ่มขึ้น
พักผ่อนและแหล่ง
ท่องเที่ยว
20,000.- จานวนขยะลดลง บริเวณแม่น้าสะอาด
เรียบร้อย
500,000.- จานวนสถานที่
ประชาชนมีสถานที่
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ท่องเที่ยวแห่งใหม่
50,000.- ความพึ่งพอใจของ เด็ก และเยาวชน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตาบลท่าสาป

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

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

ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการอบรมสัมมนาและทัศน
ศึกษาดูงาน

2

3

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการปฎิบตั ิ
หน้าที่
โครงการอบรมการเขียนและ
เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ในการ
ประเมินโครงการแบบมีส่วนร่วม จัดทาโครงการ
ของชุมชน

ผู้บริหาร สมาชิก และ
พนักงานเทศบาล จานวน
1 ครั้ง
ผู้บริหาร สมาชิกและ
พนักงานเทศบาล

350,000.-

โครงการพัฒนาศักยภาพสู่
ประชาคมอาเซียน

ผู้บริหาร สมาชิกและ
พนักงานเทศบาล

300,000.-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฎิบัติหน้าที่
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350,000.-

ตัวชี้วัด
(KPI)

350,000.- บุคลากรมี
ศักยภาพ
เพิม่ ขึ้น

60,000.-

60,000.-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การปฏิบัตหิ น้าที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

60,000.- จานวนผู้เข้า การปฏิบัตหิ น้าที่มี
รับการ
ประสิทธิภาพมากขึ้น
อบรมมี
ความรู้
เพิ่มขึ้น
- ผู้บริหาร
สมาชิกและ
พนักงาน
เทศบาลมี
ศักยภาพ
เพิ่มขึ้น

การปฏิบัตหิ น้าที่มี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด

( มรย.)

สานักปลัด
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5.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ด้ำนกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรภำยในองค์กร

ที่
4

5

6

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการส่งเสริมความ
สมานฉันท์ ในชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เพื่อสร้างความสมานฉันท์ของ ผู้บริหาร พนักงาน
ทุกภาคส่วนในชุมชน
เทศบาล หัวหน้าส่วน
ราชการ ผู้นาชุมชน ผู้นา
ศาสนา
โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับ เพื่อให้สมาชิกสภา ทต.
ปีละ 1 ครั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน พนักงานเทศบาลมีความรู้
ตามโครงการ ของ ทต.ท่า
การเรียนรู้การพัฒนาเทศบาล
ความเข้าใจในระเบียบที่
สาป
ตาบลต้นแบบ:ศึกษากรณี
เกี่ยวข้อง
เทศบาลตาบล
ท่าสาป

50,000.-

โครงการอบรมให้ความรู้และ
เพิ่มประสิทธิภาพการทางาน

50,000.-

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับข้อ
กฎหมายฯลฯ
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ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล หัวหน้าส่วน
ราชการ ผู้นาชุมชน ผู้นา
ศาสนา

50,000.-

ตัวชี้วัด
(KPI)

50,000.- มีความ
สามัคคี ใน
ชุมชน
มากขึ้น

60,000.-

60,000.-

60,000.- เทศบาล
ต้นแบบ

50,000.-

50,000.- มีความ
สามัคคี ใน
ชุมชน
มากขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ความสมานฉันท์ใน
ชุมชน

สานักปลัด

การปฏิบัติงาน/การ
บริการประชาชนมี
ประสิทธิภาพ

( มรย.)

การปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระเบียบกฎหมาย

สานักปลัด
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5.2 แนวทำงกำรพัฒนำ ปรับปรุงจัดหำเครื่องมือ เครื่องใช้และพัฒนำสถำนที่ปฏิบัติงำน

ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

จัดซื้อที่ดินก่อสร้างอาคาร
สานักงานใหม่

เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้าง
อาคารสานักงานใหม่

ไม่น้อยกว่า 3 ไร่

2

จ้างเหมาออกแบบและก่อสร้าง
สานักงานใหม่พร้อมตกแต่ง

เพื่อร้องรับการให้บริการ
ประชาชนในอนาคต

จานวน 1 แห่ง

3

จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน , ตู้
เอกสาร,คอมพิวเตอร์,กล้อง
ถ่ายรูป ฯลฯ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

4

จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง

เพื่อใช้ปฎิบัติราชการ

5

จัดซื้อรถตู้

6

จัดซื้อรถดับเพลิง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000,000.-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- มีสานักงาน

ใหม่ให้บริการ
สะดวกขึ้น
- มีสานักงาน
ใหม่ให้บริการ
สะดวกขึ้น
100,000.- จานวน
ครุภัณฑ์
สานักงานได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
- การบริการ
สะดวกขึ้น

25,000,000.-

-

100,000.-

100,000.-

จานวน 1 คัน

1,500,000.-

-

เพื่อใช้ในกิจการ ทต.และศูนย์ จานวน 2 คัน
เด็กเล็ก

-

1,500,000.-

- การบริการ

-

ประชาชน
สะดวกขึ้น
- การบริการ
ประชาชน
สะดวกขึ้น

เพื่อใช้ในกิจการ ทต.

แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

จานวน 1 คัน

3,500,000.-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่ดินสาหรับก่อสร้าง
อาคารสานักงานใหม่

สานักปลัด

รองรับภารกิจถ่ายโอน
ที่เพิ่มขึ้น

สานักปลัด

การปฎิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ

สานักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง

มีความคล่องตัวการ
ปฏิบัติราชการ
มีความคล่องตัวในการ
ปฎิบัติงาน

สานักปลัด

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ

สานักปลัด

สานักปลัด
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5.2 แนวทำงกำรพัฒนำ ปรับปรุงจัดหำเครื่องมือ เครื่องใช้และพัฒนำสถำนที่ปฏิบัติงำน

ที่
7

โครงการ/กิจกรรม
จัดซื้อรถเก็บขยะ

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้ในกิจการ ทต.

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จานวน 1 คัน

8

จัดซื้อกระจกโค้งพร้อมติดตั้ง

เพื่อใช้ในกิจกรรม ทต.

จานวน 6 หมู่บ้าน

9

จัดซื้อเวทีสาเร็จรูป

เพื่อใช้ในกิจกรรม ทต.

จานวน 1 หลัง

10

จัดซื้อเครื่องกรองน้า

เพื่อใช้ในกิจกรรม ทต.

11

จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม

เพื่อใช้ในกิจกรรม ทต.

12

จัดซื้อเต้นท์ประจาหมู่บ้านและ
เต้นท์ส่วนกลาง

เพื่อใช้ในงานพิธีต่าง ๆ

แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,000,000.-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
.- การบริการ
ประชาชน
สะดวกขึ้น
- ความ
ปลอดภัย
ทางจราจร
เพิ่มขึ้น
- การบริการ
ประชาชน
สะดวกขึ้น
- มีน้าสะอาด
ไว้บริโภค

75,000.-

-

-

120,000.-

ตาบลท่าสาป

20,000.-

-

จานวน 5 ตัว

100,000.-

-

- การบริการ

300,000.-

ประชาชน
สะดวกขึ้น
300,000.- การบริการ
ประชาชน
สะดวกขึ้น

ทุกหมู่บ้าน

300,000.-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด

ความปลอดภัยทาง
ถนน

กองช่าง

สะดวกในการจัด
กิจกรรม

สานักปลัด

ใช้ในกิจกรรม ทต.

สานักปลัด

ใช้ในกิจกรรม ทต.

สานักปลัด

มีเต้นท์สาหรับใช้ใน
งานพิธีต่าง ๆ

สานักปลัด
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5.2 แนวทำงกำรพัฒนำ ปรับปรุงจัดหำเครื่องมือ เครื่องใช้และพัฒนำสถำนที่ปฏิบัติงำน

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
250,000.-

13 ซ่อมแซมปรับปรุง ต่อเติม
สานักงานส่วนโยธา ทต.ท่าสาป

เพื่อรองรับการให้บริการ
ประชาชน

กองช่าง ทต.ท่าสาป

14 จัดซื้อสว่าน

เพื่อใช้ในกิจกรรม ทต.

กองช่าง ทต.ท่าสาป

15,000.-

-

-

15 จัดซื้อเลื่อยวงเดือน

เพื่อใช้ในกิจกรรม ทต.

กองช่าง ทต.ท่าสาป

8,000.-

-

-

16 จัดซื้อชุดทดสอบ test คอนกรีต

เพื่อใช้ในกิจกรรม ทต.

กองช่าง ทต.ท่าสาป

20,000.-

-

-

17 จัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก

เพื่อใช้ในกิจกรรม ทต.

กองช่าง ทต.ท่าสาป

-

10,000.-

-

18 จัดซื้อตู้เชื่อม

เพื่อใช้ในกิจกรรม ทต.

กองช่าง ทต.ท่าสาป

-

20,000.-

-

19 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

เพื่อใช้ปฎิบัติราชการ

จานวน 2 เครื่อง

56,000.-

56,000.-

-

แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

250,000.-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- การบริการ
ประชาชน
สะดวกขึ้น
มีอุปกร์ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
มีอุปกร์ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
มีอุปกร์ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
มีอุปกร์ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
มีอุปกร์ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
มีอุปกร์ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

มีความคล่องตัวในการ
ให้บริการ

กองช่าง

ใช้ในกิจกรรม ทต.

กองช่าง

ใช้ในกิจกรรม ทต.

กองช่าง

ใช้ในกิจกรรม ทต.

กองช่าง

ใช้ในกิจกรรม ทต.

กองช่าง

ใช้ในกิจกรรม ทต.

กองช่าง

มีความคล่องตัวในการ
ปฎิบัติงาน

กองช่าง
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5.2 แนวทำงกำรพัฒนำ ปรับปรุงจัดหำเครื่องมือ เครื่องใช้และพัฒนำสถำนที่ปฏิบัติงำน

ที่
20

โครงการ/กิจกรรม
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้ปฎิบัติราชการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จานวน 2 เครื่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000.-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- มีอุปกร์ที่ได้ มีความคล่องตัวในการ
มาตรฐาน
ปฎิบัติงาน

สานักปลัด

ใช้ในกิจการ ทต.

สานักปลัด

ประชาชนได้สืบค้น
ข้อมูลทางการศึกษา

สานักปลัด

ผู้พิการ ผูส้ ูงอายุ ได้ใช้
ประโยชน์

สานักปลัด

มีความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน

สานักปลัด

มีความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน

กองช่าง

21

โครงการจัดซื้อเต้นท์ขนาดใหญ่

เพื่อใช้ในกิจการ ทต.

ตาบลท่าสาป

-

100,000.-

-

22

โครงการจัดให้มีบริการ
อินเตอร์เน็ตไร้สาย Wifi

เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลใน
ตาบล

ตาบลท่าสาป

100,000.-

100,000.-

100,000.-

23

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ใน
การผยุงตัวผู้พิการ (ไม้ค้ายัน)

เพื่อดูแลผูส้ ูงอายุ ผู้พิการ

7 ชิ้น

70,000.-

70,000.-

-

24

จัดซื้อหม้อต้มน้าร้อน

เพื่อใช้ปฏิบัติงาน ทต.

จานวน 1 เครื่อง

15,000.-

-

-

25

จัดซื้อเครื่องมือช่าง เช่น เครื่อง
ปั๊มลม ฯลฯ

เพื่อใช้ปฏิบัติงาน ทต.

จานวน 1 เครื่อง

80,000.-

-

-

แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เพิ่มขึ้น
การบริการ
ประชาชน
สะดวกขึ้น
การบริการ
ประชาชน
สะดวกขึ้น
มีอุปกร์ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
มีอุปกร์ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
มีอุปกร์ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
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5.2 แนวทำงกำรพัฒนำ ปรับปรุงจัดหำเครื่องมือ เครื่องใช้และพัฒนำสถำนที่ปฏิบัติงำน

ที่
26

โครงการ/กิจกรรม
เครื่องตัดหญ้า

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้ปฏิบัติงาน ทต.

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จานวน 3 เครื่อง

27

โครงการขอกู้เงิน

เพื่อจัดซื้อที่ดินและก่อสร้าง
อาคารสานักงานแห่งใหม่

จานวน 1 ครั้ง

28

จัดซื้อลาโพงลากพร้อมขาตั้ง
มีไมล์ลอย

เพื่อใช้ปฏิบัติงาน ทต.

29

จัดซื้อครุภัณฑ์สาหรับ ศพด.
- เครื่องเล่น DVD
- โทรทัศน์ 32”
- โต๊ะทานข้าวพร้อมเก้าอี้
สาหรับเด็ก
- ชุดเครื่องเสียงพร้อมลาโพง
- ชุดเครื่องเสียงแบบพกพา
- พัดลมติดผนัง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15,000.-

-

25,000,000.-

-

จานวน 1 เครื่อง

10,000.-

-

ครุภณ
ั ฑ์ของ ศพด.

70,000.-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- มีอุปกร์ที่ได้ ใช้ปฏิบัติงาน ทต.
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
- การบริหาร
จัดการมี
ศักยภาพ
เพิ่มขึ้น
- มีอุปกร์ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
- มีอุปกร์ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

การให้บริการมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

สานักปลัด

ใช้ปฏิบัติงาน ทต.

สานักปลัด

การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

กองการศึกษา
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5.3 แนวทำงกำรพัฒนำ ปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรองค์กรตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการจัดเวทีประชาคม
หมู่บ้าน/ประชาคมตาบล

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ จานวน 2 ครั้ง
ประชาชน

30,000.-

30,000.-

2

โครงการจัดเวทีประชาคมผู้นา
กลุ่ม/องค์กรชุมชน สร้างองค์
ความรู้ด้านกระบวนการชุมชน
โครงการเทศบาลพบปะ
ประชาชน

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ตาบลท่าสาป
ประชาชน

40,000.-

40,000.-

เพื่อรับฟังปัญหาความ
ต้องการของประชาชน

จานวน 1 ครั้ง

30,000.-

30,000.-

4

โครงการพัฒนาจัดเก็บรายได้

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้

จานวน 1 ครั้ง

20,000.-

20,000.-

5

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ผู้บริหาร สมาชิกสภา ทต.
ท่าสาป

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง

ทต.ท่าสาป

200,000.-

200,000.-

3

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

30,000.- ประชาชนได้
มีส่วนร่วม
เพิ่มขึ้น
40,000.- ผู้นาได้มีส่วน
ร่วมเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น

สานักปลัด

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น

(มรย.)

30,000.- การบริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น
20,000.- การบริหาร
จัดการมี
ประสิทธิภาพ
ขึ้น
200,000.- จานวน
1 ครั้ง

ประชาชนมีทัศนคติที่ดี
ต่อองค์กร

สานักปลัด

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพขึ้น

กองคลัง

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ทต.ท่าสาป

สานักปลัด
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5.3 แนวทำงกำรพัฒนำ ปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรองค์กรตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

6

ค่าใช้จ่ายราชพิธี และรับเสด็จ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทางราชพิธี

ทต.ท่าสาป

50,000.-

50,000.-

7

ค่าใช้จ่ายการจัดงานวันท้องถิ่น
ไทย

เพื่อร่วมจัดงานวันท้องถิ่นไทย

ทต.ท่าสาป

30,000.-

30,000.-

8

ค่าใช้จ่ายการดาเนินการปกป้อง
สถาบันของชาติ

เพื่อปกป้องสถาบันของชาติ

หน่วยงานราชการและ
ประชาชน

50,000.-

50,000.-

9

อุดหนุนส่วนราชการต่างๆ

ส่วนราชการ

800,000.-

800,000.-

10

อุดหนุนอาเภอเมืองยะลา

เพื่อสนับสนุนส่วนราชการ
อื่นๆ
เพื่อสนับสนุนส่วนราชการ
อื่นๆ

20,000.-

20,000.-

แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

อาเภอเมืองยะลา

ตัวชี้วัด
(KPI)

50,000.- จานวน
ผู้เข้าร่วม
เพิ่มขึ้น
30,000.- ความ
สามัคคี
เพิ่มขึ้น
50,000.- จานวน
ผู้เข้าร่วม
เพิ่มขึ้น
800,000.- จานวน
1 ครั้ง/ปี
20,000.- จานวน
1 ครั้ง/ปี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนได้ร่วมรับ
เสด็จร่วมกัน

สานักปลัด

ร่วมจัดงานวันท้องถิ่น
ไทย

สานักปลัด

ปกป้องสถาบันของ
ชาติ

สานักปลัด

อุดหนุนส่วนราชการ

สานักปลัด

อุดหนุนส่วนราชการ

กองการศึกษา
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5.4 แนวทำงกำรพัฒนำ ปรับปรุงระบบกำรจัดเก็บภำษีและเพิ่มรำยได้ให้กับเทศบำล

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่

เพื่อออกให้บริการจัดเก็บภาษี
นอกพื้นที่

ในพื้นที่ ทต.ท่าสาป

30,000.-

30,000.-

2

โครงการก่อสร้างตลาดเทศบาล
ตาบลท่าสาป

เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพใน
ชุมชน

ในพื้นที่ ทต.ท่าสาป

-

10,000,000-

3

โครงการก่อสร้างตลาดริมน้า
เทศบาลตาบลท่าสาป

เพื่อสนับสนุนการสร้างงาน
สร้างอาชีพในชุมชน

ในพื้นที่ ทต.ท่าสาป

5,000,000.-

5,000,000.-

แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

ตัวชี้วัด
(KPI)

30,000.- รายได้ของ
เทศบาล
จัดเก็บได้
เยอะขึ้น
- จานวน
ตลาดทีไ่ ด้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
5,000,000.- จานวน
ตลาดทีไ่ ด้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนสะดวกใน
การชาระภาษี

กองคลัง

ประชาชนมีงานทา มี
รายได้ และมีรายได้เข้า
เทศบาล

กองช่าง

ประชาชนมีงานทา มี
รายได้ และมีรายได้เข้า
เทศบาล

กองช่าง
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ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติและทำงวัฒนธรรมเพื่อรองรับประชำคมอำเซียน
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 3 ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบคมนำคม
6. ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
6.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ด้ำนคมนำคม (ก่อสร้ำง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/บุกเบิก ถนน สะพำน ฯลฯ)
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้การคมนาคมสะดวก
1,000,000.1,000,000.- 1,000,000.- จานวนถนน การคมนาคมสะดวก
จำนวน 6 หมู่บ้ำน
ม.1 - 6
2

ก่อสร้างและปรับปรุงสะพาน ม.
1-6

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก

ตามแบบ ทต.กาหนด

1,000,000.-

1,000,000.-

3

ก่อสร้างถนนลูกรัง ม.1-6

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก

ตามแบบ ทต.กาหนด

1,000,000.-

1,000,000.-

4

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก

ตามแบบ ทต.กาหนด

500,000.-

500,000.-

แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
1,000,000.- จานวนถนน การคมนาคมสะดวก
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
1,000,000.- จานวนถนน การคมนาคมสะดวก
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
500,000.- จานวนถนน การคมนาคมสะดวก
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

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

ที่
5

โครงการ/กิจกรรม
ก่อสร้างถนนลาดยาง

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การคมนาคมสะดวก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามแบบ ทต.กาหนด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

5,000,000.-

6

ปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลท์
ติคและหินคลุก ม.1 - 6

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก

ตามแบบ ทต.กาหนด

500,000.-

500,000.-

7

ก่อสร้างและปรับปรุง ขยายเขต เพื่อให้การคมนาคมสะดวก
ถนนคอนกรีต พร้อมคูระบายน้า
และทางเท้าย่านชุมชน

จำนวน 6 หมู่บ้ำน

10,000,000-

10,000,000.-

8

บุกเบิกถนนภายในตาบล

จำนวน 6 หมู่บ้ำน

800,000.-

800,000.-

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก

แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การคมนาคมสะดวก

ถนนลาดยาง
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
500,000.- จานวนถนน การคมนาคมสะดวก
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
10,000,000.- จานวนถนน การคมนาคมสะดวก
คอนกรีตที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
800,000.- จานวนถนน การคมนาคมสะดวก
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

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

ที่
9

โครงการ/กิจกรรม
บุกเบิกถนนสี่แยกนอก

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การคมนาคมสะดวก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ซอย 1 (ทางเข้ากุโบร์)
200 ม. ม.1

400,000.-

200,000.-

.-

-

2,000,000.-

2,000,000.-

2,000,000.-

5,000,000.-

-

-

300,000.-

.-

-

10

โครงการสร้างลูกระนาดในเขต
ชุมชน

เพื่อความปลอดภัยของผู้
สัญจรไปมา

ม.1 – ม.6

11

โครงการยกระดับถนนสายดารุ
สลามตลอดสาย

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก

15 ซม. ม.3

12

โครงการขยายเขตถนนสายที่มี
โรงเรียน/มัสยิด

เพื่อความสะดวกและปลอดภัย ขนาด ยาว 200 ม.

13

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนูรุลฮูดา

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก

ม.2

-

6.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ด้ำนคมนำคม (ก่อสร้ำง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/บุกเบิก ถนน สะพำน ฯลฯ)
แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- จานวนถนน การคมนาคมสะดวก
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
จานวน
อุบัติเหตุ
ลดลง
จานวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
จานวน
อุบัติเหตุ
ลดลง
จานวนถนน
คอนกรีตที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

ลดอุบัตเิ หตุ

กองช่าง

การคมนาคมสะดวก

กองช่าง

การคมนาคมสะดวก

กองช่าง

การคมนาคมสะดวก

กองช่าง
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ที่
14

โครงการ/กิจกรรม
โครงการบุกเบิกถนนจากคอก
แพะถึงพรุปายอ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การคมนาคมสะดวก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ม.2

400,000.-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

- จานวนถนน การคมนาคมสะดวก

15

โครงการบุกเบิกถนนจากซอยปา เพื่อให้การคมนาคมสะดวก
ยอ 1 เลียบริมแม่น้า

ม.2

500,000.-

500,000.-

-

16

ก่อสร้างถนน คสล. สายกาแพง
เลียบโรงเรียนกีฬาถึงแม่น้า
ปัตตานี

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก

ม.2

450,000.-

-

-

17

โครงการยกระดับถนนซอยปา
โล๊ะ

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก

ขนาดความสูง 1 ม. หมู่ 3

600,000.-

600,000.-

-

18

โครงการบุกเบิกถนนเสริมผิว
จราจรลูกรัง สายปะเงาะห์มะ

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก

ม.3 ลิมุดกว้าง 5 ม. ยาว
120 – 122 ม.

500,000.-

-

-

6.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ด้ำนคมนำคม (ก่อสร้ำง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/บุกเบิก ถนน สะพำน ฯลฯ)
แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
จานวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
จานวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
จานวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
จานวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

การคมนาคมสะดวก

กองช่าง

การคมนาคมสะดวก

กองช่าง

การคมนาคมสะดวก

กองช่าง

การคมนาคมสะดวก

กองช่าง

76

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

19

โครงการบุกเบิกถนนเสริมผิว
เพื่อให้การคมนาคมสะดวก
จราจรลูกรัง สายเปาะเตะ ช่วงที่
2

ม.3 ลิมุดกว้าง 5 ม. ยาว
308 เมตร

20

โครงการยกระดับถนนสายคลอง เพื่อให้การคมนาคมสะดวก
สะ

ม.4

-

500,000.-

-

21

โครงการบุกเบิกถนนสายหลังปู
โป๊ะริมคลอง

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก

1 กม. ม.4

-

300,000.-

-

22

จัดซื้อเครื่องตบดิน

เพื่อใช้ซ่อมแซมถนน

ตาบลท่าสาป

80,000.-

-

-

23

โครงการบุกเบิกถนนสายกูโบร์
ลางา

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก

ม.4

-

-

450,000.-

แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

600,000.-

จานวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
จานวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
จานวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
การบริการ
สะดวกขึ้น
จานวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

การคมนาคมสะดวก

กองช่าง

การคมนาคมสะดวก

กองช่าง

การคมนาคมสะดวก

กองช่าง

การคมนาคมสะดวก

กองช่าง

การคมนาคมสะดวก

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

ที่

โครงการ/กิจกรรม

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ต่อเติมสายกุโบร์ลางา
27 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต ซอยกูแบลีกู
26 โครงการใส่ท่อซิเมนต์สายบึง
กาปั่น
28 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านจิลีถึงซอยซาลอ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การคมนาคมสะดวก

ม.4

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

400,000.-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- จานวนถนนที่ได้

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

การคมนาคมสะดวก

กองช่าง

การคมนาคมสะดวก

กองช่าง

การคมนาคมสะดวก

กองช่าง

การคมนาคมสะดวก

กองช่าง

มาตรฐานเพิ่มขึ้น

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก

ม.5

300,000.-

-

- จานวนถนนคอนกรีตที่
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก

ม.6

50,000.-

-

- จานวนท่อระบายน้าที่
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก

แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

ม.6

-

500,000.-

-

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
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6.2 แนวทำงกำรพัฒนำ ก่อสร้ำง ปรับปรุงทำงระบำยน้ำและพัฒนำแหล่งน้ำธรรมชำติ

ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ก่อสร้างคันกั้นน้า ทานบ ฝาย เพื่อใช้กับเก็บน้าและลดปัญหาน้าท่วม
แม้ว
และการเกษตร
ม.1,6

ตามแบบ ทต.กาหนด

2

ก่อสร้างเขื่อนแนวตลิ่งแม่น้า
ปัตตานีคู่ขนานตาบลสะเตง
นอก

เพื่อกั้นแนวตลิ่งแม่น้า

ยาว 500 เมตร

-

10,000,000.-

3

ปรับปรุงแหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร

เพื่อพัฒนาแหล่งน้าการเกษตร

แหล่งน้าภายในตาบล

-

500,000.-

4

ขุดหลอกแหล่งน้าเพื่อ
การเกษตรและป้องกันน้า
ท่วมภายในตาบล

เพื่อป้องกันน้าท่วมและช่วยเกษตรกร

ตามแบบ ทต.กาหนด

1,000,000.-

1,000,000.-

แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

-

1,000,000.-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

- จานวนฝาย มีการกั้นแนวเขตที่
กั้นน้า
แน่นอน

ทานบที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
10,000,000.- จานวน
เขื่อนแนว
ตลิ่งที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
500,000.- จานวน
แหล่งน้า
เพื่อการ
เกตร
เพิ่มขึ้น
1,000,000.- จานวน
แหล่งน้า
เพื่อการ
เกตร
เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

สามารถป้องกันน้า
ท่วมและทาเกษตรได้

กองช่าง

ใช้เป็นคูส่งน้าเพื่อ
การเกษตร

กองช่าง

แก้ปัญหาน้าท่วมและ
มีน้าใช้ในการเกษตร

กองช่าง
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6.2 แนวทำงกำรพัฒนำ ก่อสร้ำง ปรับปรุงทำงระบำยน้ำและพัฒนำแหล่งน้ำธรรมชำติ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ม.2

300,000.-

ที่

โครงการ/กิจกรรม

5

โครงการขุดลอกคูระบายน้าเพื่อ
การเกษตร

เพื่อใช้ในการเกษตร

6

โครงการก่อสร้างเขื่อน ม.6 –
ม.5 พร่อน

เพื่อใช้ในการเกษตรและ
แก้ปัญหาน้าท่วม

7

โครงการปรับปรุงผนังกั้นน้าซอย เพื่อใช้ในการเกษตรและ
บึงกาปั่น
แก้ปัญหาน้าท่วม

ม.6

8

โครงการซ่อมแซมคลอง
สาธารณะประโยชน์ ม.4

ม. 4 บ้านสาคอ

เพื่อใช้ในการเกษตรและ
แก้ปัญหาน้าท่วม

แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

ตามแบบ ทต.กาหนด

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- จานวนคู

มีการกั้นแนวเขตที่
ระบายน้าที่ แน่นอน

ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
- 1,000,000.- จานวน
เขื่อนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
500,000.- จานวนผนัง
กั้นน้าที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
มีคลอง
1,000,000.1,000,000.- 1,000,000.สาธารณะ
ประโยชน์ไว้
ใช้

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

มีน้าไว้เพื่อใช้ในการทา
การเกษตร

กองช่าง

มีน้าใช้ในการเกษตร
และแก้ปัญหาน้าท่วม

กองช่าง

ใช้ระบายน้าและลด
ปัญหาน้าท่วม

กองช่าง
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6.2 แนวทำงกำรพัฒนำ ก่อสร้ำง ปรับปรุงทำงระบำยน้ำและพัฒนำแหล่งน้ำธรรมชำติ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

9

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล/บ่อ
น้าตื่น

เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้า

ตาบลท่าสาป

500,000.-

500,000.-

10

จ้างเหมาที่ปรึกษาออกแบบ
เขียนแบบบริเวณที่สาธารณะ
เกาะลอย

เพื่อวางผังออกแบบในการใช้
ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

บริเวณเกาะลอยหมู่ที่ 4

500,000.-

-

แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

ตัวชี้วัด
(KPI)
มีบ่อน้า
บาดาล บ่อ
น้าตื่นที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
- จานวน
สถานที่
ท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีน้าใช้
อุปโภค บริโภค

กองช่าง

ประชาชนมีสถานที่
ท่องเที่ยวแห่งใหม่

กองช่าง
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6.3 แนวทำงกำรพัฒนำ ระบบไฟฟ้ำสำธำรณะ น้ำประปำและสำธำรณูปกำร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

ก่อสร้างและขยายระบบประปา
ม.1-6

เพื่อให้บริการสาธารณูโภค
และสาธารณูปการ

ตามแบบ ทต.กาหนด

2

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายใน
ตาบล

เพื่อความปลอดภัย

ในพื้นที่ ทต.ท่าสาป

3

ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์ ม.1

เพื่อปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์

ตามแบบ ทต.กาหนด

4

ก่อสร้างศาลาสาธารณประโยชน์ เพื่อใช้เป็นสถานที่พักชั่วคราว จานวน 6 หมู่บ้าน
รั้วสาธารณะ

5

ก่อสร้างอาคารแปรรูปพืชผลทาง เพื่อสร้างอาคารแปรรูป
การเกษตร
ทางการเกษตร

แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

จานวน 1 แห่ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,500,000.-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

1,500,000.- ประชาชนได้

800,000.-

800,000.-

800,000.-

-

400,000.-

-

300,000.-

300,000.-

300,000.-

-

2,000,000.-

-

ใช้น้าประปา
เพิ่มขึ้น
มีไฟฟ้า
สาธารณะใช้
ทุกครัวเรือน
จานวน
อาคาร
เอนกประสงค์
ที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
จานวนศาลา
สาธารณะ
ประโยชน์
เพิ่มขึ้น
มีอาคารแปร
รูปพืชผลทาง
การเกษตรที่
ได้มาตรฐาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีน้าใช้
อุปโภคและบริโภค

กองช่าง

มีแสงสว่างเพียงพอ

กองช่าง

อาคารเอนกประสงค์
ได้รับการปรับปรุง

กองช่าง

ประชาชนใช้เป็น
สถานที่พักผ่อน

กองช่าง

อาคารใช้แปรรูปพืชผล
ทางเกษตร

กองช่าง
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6.3 แนวทำงกำรพัฒนำ ระบบไฟฟ้ำสำธำรณะ น้ำประปำและสำธำรณูปกำร
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

6

ก่อสร้างอาคารบรรจุนมแพะ
พร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ผลิต

เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการผลิต
นมแพะที่ได้มาตรฐาน

จานวน 1 แห่ง

7

ก่อสร้างศาลาริมน้าบริเวณ ทต.

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์

จานวน 1 แห่ง

-

300,000.-

8

ก่อสร้างศาลาสาธารณประโยชน์ เพื่อใช้เป็นสถานที่พักชั่วคราว
ม.3

หมู่ที่ 3

-

-

9

โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร
สายสี่แยกนอก
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
สาธารณประโยชน์

2 จุด

500,000-

.-

-

500,000.-

10

เพื่อความปลอดภัยในการ ใช้
ถนน
เพื่อให้บริการสาธารณะ
ต่าง ๆ

แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

จานวน 6 หมู่บ้าน

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2,000,000.- จานวน

การแปรรูปนมแพะมี
อาคารบรรจุ มาตรฐานมากขึ้น

นมแพะที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
300,000.- มีศาลาไว้
พักผ่อน
เพิ่มขึ้น
500,000.- จานวน
ศาลา
สาธารณะ
ประโยชน์
เพิ่มขึ้น
- จานวนอุบัติ
ลดลง

500,000.- จานวน
อาคาร
สาธารณะ
ประโยชน์
เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

มีสถานที่พักผ่อน

กองช่าง

ประชาชนใช้เป็น
สถานที่พักผ่อน

กองช่าง

อุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

ประกอบกิจกรรม
สาธารณประโยชน์

กองช่าง
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6.3 แนวทำงกำรพัฒนำ ระบบไฟฟ้ำสำธำรณะ น้ำประปำและสำธำรณูปกำร

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

11 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
จานวน 6 หมู่บ้าน
ทุกพื้นที่
12 ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้มีน้าสะอาดอุปโภค จานวน 6 หมู่บ้าน
ประปาหมู่บ้าน
บริโภค
13 โครงการก่อสร้างซ่อมแซม เพื่อให้มีห้องน้าสาธารณะ จานวน 6 หมู่บ้าน
ปรับปรุงห้องน้าสาธารณะ ไว้บริการในทุกพื้นที่
พร้อมที่อาบน้าละหมาด
14 โครงการซ่อมแซมอาคาร เด็กและเยาวชนมีสถานที่ ม.4
สาธารณะ
ศึกษาทางศาสนา

ที่

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000.-

500,000.-

ตัวชี้วัด
(KPI)

500,000.- จานวนไฟฟ้าส่องสว่างครอบคลุมทุก
พื้นที่

100,000.-

100,000.-

ประชาชนได้ใช้ประปาเพิ่มขึ้น

300,000.-

300,000.-

300,000.- จานวนห้องน้าสาธารณะที่ได้
มาตราฐานเพิ่มขึ้น

-

200,000.-

- จานวนอาคารสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้ำงยะลำสันติสุข
- ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 7 กำรส่งเสริมด้ำนอัตลักษณ์
7. ยุทธศำสตร์ด้ำนเสริมสร้ำงสันติสุข
7.1 แนวทำงกำรพัฒนำ กำรใช้เทคโนโลยีในกำรป้องกันและรักษำควำมสงบเรียบร้อย
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

มีไฟฟ้าส่องสว่างทุก
พื้นที่
ประชาชนมีน้า
สะอาดอุปโภค
ประชาชนในตาบล
ท่าสาปได้ใช้
ประโยชน์
เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ศาสนา

กองช่าง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง

หน่วยงาน

84

(ผลผลิตของโครงการ)
1

จานวน 6 หมู่บ้าน

2559
(บาท)

2560
(บาท)

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดใน
จุดเสีย่ ง

เพื่อให้บริการสาธารณะ
ต่าง ๆ

1,500,000.-

1,500,000.-

2

โครงการสนับสนุนชุดเวรยาม
ตรวจตราในช่วงกลางคืน

เพื่อความปลอดภัยในตาบลท่า จานวน 6 หมู่บ้าน
สาป

50,000.-

50,000.-

3

โครงการจัดตั้งป้อมจุดตรวจ
พร้อม แผงกั้นจุดตรวจ

เพื่อรักษาความปลอดภัย
ภายในหมู่บ้าน

จานวน 6 หมู่บ้าน

80,000.-

80,000.-

4

โครงการจัดตั้งศูนย์แจ้งเหตุด่วน
เหตุร้ายภายในชุมชน

เพื่อให้มีจุดรับแจ้งเหตุภายใน
ชุมชน

จานวน 6 หมู่บ้าน

50,000.-

50,000.-

2561
(บาท)

(KPI)

ที่รับผิดชอบ

1,500,000.- ประชาชนมี ความปลอดภัยในชีวิต
ความ
และทรัพย์สิน
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น
50,000.- ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น
80,000.- ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น
50,000.- จานวนศูนย์
แจ้งเหตุ
ด่วน
เหตุร้ายไว้
ไว้บริการ
ประชาชน

สานักปลัด

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

สานักปลัด

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

สานักปลัด

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการแจ้งเหตุ

สานักปลัด

7.2 แนวทำงกำรพัฒนำ กำรเสริมสร้ำงแลกเปลี่ยน เรียนรู้ วิถีชีวิตชุมชน (ศำสนำและวัฒนธรรม)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559

2560

2561

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

85

1

2

3

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมสาหรับเยาวชน (ด้าน
ศาสนา)

เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้กับเยาวชน

เปิดโลกทัศน์ การเรียนรู้วิธีชีวิต
ชุมชน ศาสนาและวัฒนธรรมสู่
สังคมสันติสุข

เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม สร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้อง

โครงการเพิม่ ศักยภาพผู้นา
ศาสนาในชุมชน

เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นาศาสนา

จานวน 6 หมู่บ้าน

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปในตาบล
ท่าสาป
ผู้นาศาสนาในชุมชน

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000.-

100,000.-

100,000.- จานวนผู้เข้า เยาวชนในตาบลท่า
อ บ ร ม มี สาป มีคณ
ุ ธรรม
คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม

400,000.-

400,000.-

400,000.-

เพิ่มขึ้น
400,000.- จ า น ว น เยาวชนประชาชนใน
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มมี ตาบล ท่าสาปได้
ความเข้ า ใจ
เรียนรู้วัฒนธรรมทีด่ ี
ที่ตรงกัน

400,000.-

งาม
- ผู้ น า มี ผู้นาศาสนามีศักยภาพ
ศั ก ย ภ า พ มากขึ้น

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

เพิ่มขึ้น

7.3 แนวทำงกำรพัฒนำ กำรประชำสัมพันธ์เพื่อสร้ำงภำพลักษณ์และควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

86
1.

2

โครงการพบปะยามเช้า

โครงการรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ทดี่ ีในพื้นที่

เพื่อสร้างภาพลักษณ์และ
ความเข้าใจที่ดีต่อกัน

ทต.ท่าสาปและส่วน
ราชการต่าง ๆ

30,000.-

เพื่อสร้างความเชื่อมันให้กับ
บุคคลภายนอก

ตาบลท่าสาป

50,000.-

30,000.-

50,000.-

30,000.- จานวน
ผู้เข้าร่วมมี
ความ
สามัคคี
เพิ่มขึ้น
50,000.- จานวน
ผู้เข้าร่วมมี
ทัศนคติที่ดี
เพิ่มขึ้น

มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น
เข้าใจกันมากขึ้น

สานักปลัด

บุคคลในพื้นที่และ
บุคคลภายนอกมีความ
เข้าใจที่ดีต่อกัน

สานักปลัด
( มรย.)

ส่วนที่ 4 บัญชีโครงกำรพัฒนำ

ผ.03
บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบำลตำบลท่ำสำป อำเภอเมือง จังหวัดยะลำ
ปี 2559

แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

ปี 2560

ปี 2561

รวม 3 ปี

87

ยุทธศำสตร์

จำนวน
โครงกำร

1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนใน
ท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รวม
2) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับและพัฒนาการ
ของเด็ก
2.2 เพิ่มช่องทางการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสาร
2.3 ส่งเสริมศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
รวม

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

35

11,340,000.-

25

10,310,000.-

17

24,480,000.-

77

46,130,000.-

35

11,340,000.-

25

10,310,000.-

17

24,480,000.-

77

46,130,000.-

25

8,015,000.-

25

8,822,000.-

21

6,875,000.-

71

23,712,000.-

4
17
46

1,302,000.1,844,000.11,161,000.-

5
18
48

5,032,000.1,874,000.15,728,000.-

3
20
44

4,800,000.2,104,000.13,779,000.-

12
55
138

11,134,000.5,822,000.40,668,000.-

ส่วนที่ 4 บัญชีโครงกำรพัฒนำ
บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 - 2561)
เทศบำลตำบลท่ำสำป อำเภอเมือง จังหวัดยะลำ
แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

งบประมำณ
(บำท)

88

ยุทธศำสตร์
3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม คุณภำพชีวิต
3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน
คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป
3.2 ด้านสาธารณสุข และสุขภาพอนามัย
3.3 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา การออกกาลังกายและ
กิจกรรมนันทนาการ
3.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.5 ส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกัน / บรรเทาสาธารณภัย / รักษา
ความสงบ เรียบร้อยในท้องถิ่น
รวม

ปี 2559
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

ปี 2560
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

ปี 2561
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

รวม 3 ปี
จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

22
9

3,180,000.1,255,000.-

23
9

4,180,000.1,255,000.-

21
9

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

66
27

10,500,000.3,765,000.-

8
4

930,000.270,000.-

13
4

9,630,000.270,000.-

10
4

8,130,000.270,000.-

31
12

18,690,000.810,000.-

5

260,000.-

10

3,560,000.-

5

260,000.-

20

4,080,000.-

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)
เทศบำลตำบลท่ำสำป อำเภอเมือง จังหวัดยะลำ
ปี 2559
แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

ปี 2560

ปี 2561

รวม 3 ปี

89

ยุทธศำสตร์

จำนวน
โครงกำร

4) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
4.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสานึกในการร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม
5) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี
5.1 ด้านการส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ภายในองค์กร
5.2 ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน
5.3 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
5.4 ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีและเพิ่มรายได้ให้กับเทศบาล
รวม

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

8

830,000.-

13

6,,930,000.-

10

6,330,000.-

31

14,090,000.-

8

830,000.-

12

6,930,000.-

9

6,330,000.-

28

14,090,000.-

6

870,000.-

5

570,000.-

5

570,000.-

16

2,010,000.-

25
10

64,314,000.1,270,000.-

11
10

2,626,000.1,270,000.-

3
10

500,000.1,270,000.-

39
30

67,440,000.3,810,000.-

2
43

5,030,000.71,484,000.-

3
29

15,030,000.19,496,000.-

2
20

5,030,000.7,370,000.-

7
92

25,090,000.98,350,000.-

ส่วนที่ 4 บัญชีโครงกำรพัฒนำ
บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2559 – 2561)
เทศบำลตำบลท่ำสำป อำเภอเมือง จังหวัดยะลำ
ยุทธศำสตร์
แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

ปี 2559
จำนวน
งบประมำณ

ปี 2560
จำนวน งบประมำณ

ปี 2561
จำนวน งบประมำณ

รวม 3 ปี
จำนวน งบประมำณ

90

โครงกำร
6) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
6.1 ด้านคมนาคม (ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/บุกเบิก ถนน
สะพาน ฯลฯ)
6.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง ทางระบายน้าและพัฒนาแหล่งน้าธรรมชาติ
6.3 ระบบไฟฟ้าสาธารณะ น้าประปา และสาธารณูปการ
รวม
7) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเสริมสร้ำงสันติสุข
7.1 การใช้เทคโนโลยีในการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย
7.2 การเสริมสร้างแลกเปลี่ยน เรียนรู้ วิถีชีวิตชุมชน (ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
7.3 การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจที่ถูกต้อง
รวม
รวมทั้งสิ้น
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(บำท)

โครงกำร

(บำท)

โครงกำร

(บำท)

โครงกำร

(บำท)

21

26,180,000.-

15

24,600,000.-

9

17,250,000.-

45

68,030,000.-

7
7
35

3,300,000.3,280,000.32,760,000.-

8
10
33

15,500,000.5,400,000.45,500,000.-

4
9
22

12,500,000.6,700,000.36,450,000.-

17
26
90

31,300,000.15,380,000.114,710,000.-

4
3

1,680,000.900,000.-

4
3

1,680,000.900,000.-

4
2

1,680,000.500,000.-

12
8

5,040,000.2,300,000.-

2

80,000.-

2

80,000.-

2

80,000.-

6

250,000.-

9
224

2,660,000.136,130,000.-

9
215

2,660,000.119,519,000.-

8
169

2,260,000.103,724,000.-

26
608

7,580,000.359,373,000.-

91

ส่วนที่ 4
แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผล
เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่สาคัญอย่างหนึ่งในการดาเนินงานพัฒนาองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ดั ง นั้ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี อ งค์ ก รที่ ท าหน้ า ที่ ติ ด ตามและ
ประเมินผลการพัฒนา
ส าหรั บ การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น นั้ น ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546
หมวด 6 ข้อ 38 ได้กาหนดองค์ประกอบของของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมี
ประธานสภาท้องถิ่นเป็นประธาน (ในฐานะที่สภาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการกากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร) และคณะกรรมการฯประกอบจากหลายฝ่ายด้วยกัน ทั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประชาคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนฝ่ายบริหาร รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก ซึ่งการ
ที่คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้จะทาให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุ และวัดความส าเร็จของโครงการเพื่อนาไปใช้ในการแก้ไขหรือ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง
4.1 แนวทำงในกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว ข้อ 39 ได้กาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ ดังนี้
1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น
ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่น คณะกรรมการพั ฒ นาท้ องถิ่ น และประกาศผลการติ ดตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดื อนธันวาคม
ของทุกปี ทั้งนี้ ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติตามที่เห็นสมควร
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กำรติดตำมและประเมินผลแผนยุทธศำสตร์และแผนสำมปี
จุดมุ่งหมายสาคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการนาแผนยุทธศาสตร์
ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนยุทธศาสตร์
ได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปได้
ดังนั้น การที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้ จาเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละ
แนวทางการพัฒนาก่อน เพื่อนาไปสู่การวัดความสาเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการ
พัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้น
ในขั้นต้น องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อัน
จะนามาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น
แนวทำง และวิธีกำรขั้นตอนในกำรติดตำมและประเมินผลแผนยุทธศำสตร์และแผนสำมปี
กำรติดตำม (Evaluation)
การติดตามนั้น จะทาให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปี ถึง
ระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะทาให้
หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปีมีการดาเนินการในช่วงใด
ตรงกาหนดระยะเวลาที่กาหนดไว้หรือไม่ แผนปฏิ บั ติ ก ารก็ จ ะเป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ในการติ ด ตามผลการ
ดาเนินงานดังได้กล่าวมาแล้ว
กำรประเมินผล (Evaluation)
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ จาเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด
(Indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ
โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สาคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการ
ซึ่งสรุปได้ดังนี้
เกณฑ์มำตรฐำนและตัวชี้วัดกำรประเมินผลหน่วยงำน
ประกอบด้วย 7 เกณฑ์ 22 ตัวชี้วัด ดังนี้
1. เกณฑ์สัมฤทธิผลและกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบำย (Achievemant)
เป็นการประเมินความสาเร็จโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่นา
นโยบายไปปฏิบัติ กับวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในนโยบาย โดยเป็นการประเมินผลขององค์กร 2 ส่วน คือ ผล
ในภาพรวมและระดับปฏิบัติการ ผลการดาเนินงานจะต้องเปิดเผยให้สาธารณชนทราบอย่างกว้างขวาง อย่าง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอและมีกาหนดระยะเวลาที่ชัดเจน อาจเป็นทุกไตรมาส หรือผลการดาเนินงานประจาปี
สัมฤทธิผ ลรวมถึงการดาเนิ นงานที่มุ่งการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธในระยะยาว โดยมีตัว ชี้วัดที่สาคัญ 2
ประการ คือ
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1.1 ผลผลิต (Outputs) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
(1) ผลผลิตในภำพรวม (Overall outputs) เป็นการประเมินผลผลิตเทียบกับ
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ โดยเปรียบเทียบผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายรวมขององค์กร ในสายตา
ของสมาชิ ก ขององค์ ก รและและประชาชนผู้ รั บ บริ ก าร การประเมิ น ผลดั ง กล่ า วมี ลั ก ษณะที่ เ ป็ น พลวั ต ร
(Dynamic) และมีปฏิสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อมของภายนอกองค์กร
(2) ผลผลิตระดับปฏิบัติกำร (Operation outputs) เป็นการประเมินผลโดย
พิจารณาระดับการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ โดยอาจพิจารณาจากผลผลิตต่อหน่วยกาลั งคน ระดับ
การบริการต่อหน่วยเวลา สัดส่วนของต้นทุนและผลตอบแทน สถานภาพทางการเงิน สินทรัพย์และหนี้ที่ไม่
ก่อให้เกิดผลตอบแทน (Non – performing loan) คุณภาพของผลผลิ ตและบริการสาธารณะ
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรขององค์กร การประหยัดพลังงานและการรักษาสภาวะแวดล้อม
2. เกณฑ์ควำมเสมอภำคและควำมเป็นธรรมในสังคม
ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สาคัญ 4 ประการ คือ
(1) กำรเข้ำถึง เน้นความสาคัญในเรื่องโอกาสของประชาชน 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 เป็นตัวชี้วัดระดับการบริการต่อหน่วยเวลาว่ามีความสม่าเสมอต่อ
ภารกิจนั้นหรือไม่
(4) ประสิทธิภำพกำรให้บริกำร เป็นการชี้วัดประสิทธิภาพขององค์กรที่มุ่งเน้นการบริการที่
รวดเร็ว ทันเวลา มีการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม ซึ่งในทางปฏิบัติจาเป็นต้องกาหนดมาตรฐานการบริการไว้เป็น
แนวทาง
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4. เกณฑ์ควำมรับผิดชอบต่อหน่วยงำน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ
(1) พันธกิจต่อสังคม เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงภารกิจของหน่วยงานที่มีต่อสังคม พิจารณาได้จากวิสัยทัศน์
นโยบาย แผนงานของหน่วยงาน
(2) ควำมรับผิดชอบต่อสำธำรณะเป็นตัวชี้วัดถึงความรับผิดชอบต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย
(3) กำรให้หลักประกันควำมเสี่ยง เป็นตัวชี้วัดที่มีความสาคัญเพื่อให้หลักประกันว่าประชาชนผู้รับบริการ
จะได้รับความคุ้มครองและหรือการชดเชยจากหน่วยงานหากมีความเสียหาย ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน
(4) กำรยอมรับข้อผิดพลำด เป็นตัวชี้ถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ที่จะยอมรับต่อสาธารณะชนในกรณีเกิดความผิดพลาดในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน
5. เกณฑ์กำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน
ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สาคัญ 4 ประการ คือ
(1) กำรกำหนดประเด็นปัญหำ การกาหนดประเด็นปัญหาที่มาจากประชาชนผู้รับบริการและมี
การพิจารณาจัดลาดับความสาคัญ
(2) กำรรั บ ฟั ง ควำมคิ ด เห็ น เป็ น ตั ว ชี้ ถึ ง ระบบเปิ ด กว้ า งในการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการ
(3) มำตรกำรเชิงยุทธศำสตร์ในกำรแก้ปัญหำ เป็นตัวชี้วัดถึงความพร้อมในการแก้ปัญหาให้กับ
ประชาชนผู้รับบริการที่มีทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งเปิดกว้างให้สาธารณชนได้รับทราบและมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ
(4) ควำมรวดเร็วในกำรแก้ปัญหำ เป็นตัว ชี้วัดการตอบสนองในการแก้ไขปัญหา การให้
ความสาคัญและการกาหนดมาตรการแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็ว มีป ระสิทธิภาพ ไม่ละเลยเพิกเฉยต่อ
ปัญหา
6.เกณฑ์ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ
ประกอบด้วยตัวชี้วัด 2 ประการ คือ
(1) ระดับควำมพึงพอใจ เป็นตัวชี้วัดความเห็นของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานซึ่งเกี่ยวข้องกับ
คุณภาพการปฏิบัติงาน
(2) กำรยอมรับหรือคัดค้ำน เป็นตัวชี้วัดระดับการยอมรับมาตรการ นโยบายของหน่วยงานซึ่ง
พิจารณาจากสัดส่วนการยอมรับหรือคัดค้าน เนื่องมาจากผลกระทบของนโยบายของหน่วยงาน
7. เกณฑ์ผลเสียหำยต่อสังคม
ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สาคัญ 2 ประการ คือ
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(1) ผลกระทบภำยนอก เป็นตัวชี้วัดว่าหน่วยงานก่อให้เกิดผลกระทบซึ่งสร้างความเสียหายจากการ
ดาเนินงานแก่ประชาชนหรือไม่ โดยอาจวัดจากขนาดและความถี่จากการเสียหายที่เกิดขึ้น เช่น การก่อสร้าง
ถนนขวางทางน้าหลากทาให้เกิดปัญหาน้าท่วมใหญ่
(2) ต้นทุนทำงสังคม เป็นตัวชี้วัดผลเสียหายที่สังคมต้องแบกภาระ เช่นค่าใช้จ่ายในฟื้นฟูบูรณะความ
เสียหายที่เกิดขึ้น
เกณฑ์และตั วชี้วัดผลการดาเนิ นงานจะเป็นการพิจารณาเกณฑ์รวม (Multiple criteria and
indicaotrs) และสามารถใช้เป็นกรอบหรือเครื่องมือในการประเมินผลลั พธ์สุ ดท้ายและผลกระทบในการ
ดาเนินงานในภาพรวม เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับระดับการบรรลุผล และ
การสนองตอบความพึงพอใจของลูกค้าหรือประชากรกลุ่มเป้าหมาย สาหรับค่าตัวแปร (Attibutes) อาจแตกต่าง
กันไปขึ้นอยู่กับลักษณะกิจกรรมการดาเนินงานของหน่วยงาน
เกณฑ์มำตรฐำนและตัวชี้วัดกำรประเมินผล
เกณฑ์มำตรฐำน
ตัวชี้วัด
ตัวอย่ำงกรอบตัวแปร
(Standard Criteria)
(Indicators)
(Attributes)
1. สัมฤทธิผลและการบรรลุ
- ผลต่างระหว่างเป้าหมายกับ
 ผลผลิต
วัตถุประสงค์ของนโยบาย
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
 ผลลัพธ์
2. ความเสมอภาคและความเป็น
ธรรมในสังคม






3.ความสามารถและคุณภาพในการ
ให้บริการ

 สมรรถนะของหน่วยงาน
 ความทั่วถึงและเพียงพอ
 ความถี่ในการให้บริการ
ประสิทธิภาพการให้บริการ

4. ความรับผิดชอบชองหน่วยงาน
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การเข้าถึง
การจัดสรรทรัพยากร
การกระจายผลประโยชน์
ความเสมอภาค

พันธกิจต่อสังคม
ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
การให้หลักประกันความเสี่ยง
การยอมรับข้อผิดพลาด

- ปริมาณและคุณภาพทรัพยากรที่
ได้รับจัดสรรต่อคน
- ผลประโยชน์ที่แต่ละกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับในแต่ละครั้ง
- การไม่เลือกปฏิบัติและ/หรือการ
เลือกปฏิบัติที่เป็นคุณ
- พื้นที่เป้าหมายและประชากรกลุ่ม
เป้าหมายที่รับบริการ
- จานวนครั้งในการให้บริการ
- ผลลัพธ์เทียบกับปัจจัยนาเข้า
- การจัดลาดับความสาคัญ
- ภารกิจหลักและภารกิจรอง
- การตัดสินใจที่สะท้อนความ
รับผิดชอบ
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5. การสนองตอบความต้องการของ
ประชาชน

6. ความพึงพอใจของประชากร
กลุ่มเป้าหมาย

7. ผลเสียหายต่อสังคม

 การกาหนดประเด็นปัญหา
 การรับฟังความคิดเห็น
 มาตรการ/กลยุทธในการแก้ไข
ปัญหา
 ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา
 ระดับความพึงพอใจ
 การยอมรับ/คัดค้าน

 ผลกระทบภายนอก (ทางบวก
และทางลบ)
 ต้นทุนทางสังคม

- ระดับการมีส่วนร่วม
- การปรึกษาหารือ
- การสารวจความต้องการ

- สัดส่วนของประชากร
กลุ่มเป้าหมายที่พอใจหรือไม่พอใจ
- ความคาดหวัง
- ผลสะท้อนกลับ
- ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
- ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
- ค่าเสียโอกาส
- ความขัดแย้งทางสังคม

เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ
การประเมินผลโครงการ จาเป็นต้องมีเกณฑ์และตัวชี้วัดเพื่อเป็นเครื่องมือกาหนดกรอบทิศทางในการ
วิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ประกอบด้วยเกณฑ์ที่สาคัญ 8 เกณฑ์ ด้วยกันคือ
1. เกณฑ์ควำมก้ำวหน้ำ (Progress)
เป็ นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดาเนินกิจกรรมกับเป้าหมายที่กาหนดตามแผน การ
ประเมินความก้าวหน้ามุ่งที่จะตอบคาถามว่า การดาเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่
กาหนดหรือไม่ เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่และประสบกับปัญหาอุปสรรคอะไรบาง ประกอบด้วยตัวชี้วัด
4 ประการ คือ
(1) ผลผลิตเทียบกับเป้ำหมำยรวมในช่วงเวลำ เป็นการดูสัดส่วนของผลผลิต (Outputs) ของ
โครงการว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สร้างได้ จานวนแหล่งน้าขนาดย่อยเพื่อ
การเกษตร สัดส่วนปริมาณภารงานการก่อสร้าง เทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลาที่กาหนด
(2) จำนวนกิจกรรมแล้วเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่าง ๆ
มากมาย จึงจาเป็นต้องมีตัวชี้วัดความก้าวหน้า โดยพิจารณาจานวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ได้
ดาเนินการไปแล้ว ทั้งกิจกรรมหลัก กิจกรรมพื้นฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม ในช่วงระยะเวลา อาจเป็น
สัปดาห์ เดือน ไตรมาส หรือระยะของโครงการ (Phase)
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(3) ทรัพยำกรที่ใช้ไปในช่วงเวลำ เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรในโครงการ ซึ่ง
ครอบคลุมด้านงบประมาณโครงการ ได้แก่ งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณที่อยู่ระหว่างผูกพัน เงิ นงวดและ
แผนการใช้ จ่ ายงบประมาณโครงการ และอั ต ราการใช้ บุ คลากรสั มพั ทธ์ กั บเวลา ในรู ปของคน – วั น
(Man – day) หรือ คน เดือน (Man – month)
(4)ระยะเวลำที่ ใช้ ไป เป็ นตั วชี้ วั ดความก้ าวหน้ าเพื่ อดู ว่ าได้ ใช้ เวลาไปเท่ าใดแล้ ว และเหลื อ
ระยะเวลาอีกเท่าใดจึงจะครบกาหนดแล้วเสร็จ โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุมกิจกรรมให้
บรรลุตามเป้าหมายด้านเวลา และเพื่อทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้จริงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายรวม
2. เกณฑ์ประสิทธิภำพ (Efficiency)
การประเมิ น ประสิ ทธิ ภาพเป็ นการเปรี ยบเทียบผลลั พธ์ ที่ ได้ กั บทรั พยากรที่ ใช้ ไปในการ
ดาเนินงาน ทรัพยากรที่ใช้นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการจัดการ
และเวลาที่ใช้ไปในการดาเนินงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ
(1) สัดส่วนผลผลิตต่อค่ำใช้จ่ำย เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงินของโครงการ
เพื่อให้ได้ผลผลิตที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการใช้จ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สม
ประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต
(2) ผลิตภำพต่อกำลังคน เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่โครงการ ซึ่ง
นอกจากจะเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพแล้วการดาเนินงานแล้ว ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของทรัพยากร
บุคคลในการดาเนินโครงการ และจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดกาลังคนที่เหมาะสมในการดาเนินกิจกรรม
และการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย
(3) ผลิตภำพต่อหน่วยเวลำ เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตในช่วงเวลา อาทิ จานวน ครัวเรือนที่
ได้รับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน จานวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อตามโครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษาในแต่ละปี จานวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละช่วงไตรมาส
(4) กำรประหยัดทรัพยำกรกำรจัดกำร เป็นตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการประหยัด
ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นในการดาเนินโครงการ การตัดทอน
ขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ การประหยัดค่าพลังงานและค่าสาธารณูปการคิด
เป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม
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3. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness)
การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน โดยดูจาก
ผลลัพธ์จากการดาเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ ประกอบด้วย
ตัวชี้วัด 4 ประการ คือ
(1) ระดับกำรบรรลุเป้ำหมำย เป็นตัวชี้วัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้างและการบรรลุ
เป้าหมายส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพของ
ประชากรเป้าหมาย อาทิ การบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม
(2) ระดับกำรมีส่วนร่วม เป็นตัวชี้วัดความสาเร็จโดยให้ความสาคัญกับมิติการมีส่วนร่วม โดยสามารถ
อธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับความสาเร็จมากน้อยเพียงไร
และโครงการจะปรั บ ปรุ งส่ ง เสริ มการมีส่ ว นร่ ว มได้อย่า งไร ระดับการมี ส่ ว นร่ว มสามารถวั ดจาก จ านวน
ประชากร ความถีร่ ะดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ วางแผนและติดตามผล
(3) ระดับควำมพึงพอใจ เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ โดยอาจพิจารณาจากสัดส่วนของประชากร
เป้าหมายที่พึงพอใจกับบริการของรัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โครงการ
ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ
(4) ควำมเสี่ยงของโครงกำร เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผลเพื่อดูว่าโครงการมีความเสี่ยงในการบรรลุ
เป้ า หมายด้ า นใดด้ า นหนึ่ ง หรื อ เป้ า หมายรวมของโครงการหรื อ ไม่ ซึ่ ง ค่ า ความเสี่ ย งจะประเมิ น จากการ
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 เป็ นตัวชี้วัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร
กลุ่มเป้าหมาย อาทิ รายได้ ความเป็นอยู่ โอกาสทางการศึกษา การมีงานทา สุขอนามัย สภาพแวดล้อมของ
ครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับบริการจากโครงการพัฒนาที่ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดี หรือมาตรฐานการดารงชีพ
(2) ทัศนคติและควำมเข้ำใจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและความเข้าใจของประชากร
กลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบต่อตัวโครงการเอง โดยเฉพาะ
วัตถุประสงค์และมาตรการนโยบายผลประโยชน์ของโครงการ ความพึงพอใจในการรับบริการ และทัศนคติต่อ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ
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(3) กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยให้ความสาคั ญเรื่องการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนและหลังมีโครงการ อาทิ สัดส่วนของครัวเรือนที่
ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม จานวนเกษตรกรที่ทาการเกษตรแบบธรรมชาติมากยิ่งขึ้น การ
ปฏิบัติของใช้ยวดยานโดยเคารพกฎจราจรมากขึ้น การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้น และลดละพฤติกรรมการ
ซื้อสิทธิขายเสียง การลดพฤติกรรมการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่
5. เกณฑ์ควำมสอดคล้อง (Relevance)
เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความ
ต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่กาหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ ซึ่งจาเป็นต้องมีการประเมินความต้องการที่
แท้จริง ตลอดจนจะต้องตอบคาถามด้วยว่า แนวทางและกลยุทธ์ที่ใช้ในการดาเนินงานสอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาที่เป็นจริงได้หรือไม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สาคัญ 3 ประการ คือ
(1) ประเด็นปัญหำหลัก ซึ่งพิจารณาจากจานวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ทั้งที่
ได้รับการแก้ไขแล้วและที่ยังไม่สามารถแก้ไข รวมถึงการจัดลาดับความสาคัญของปัญหาตามความเร่งด่วน ตาม
ความรุนแรงของปัญหา
(2) มำตรกำรหรือกลยุทธ์ในกำรแก้ไขปัญหำ เป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็น
มาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผู้บริหารโครงการ นามาใช้ตลอดช่วง
ระยะเวลาของการดาเนินโครงการ และความสอดคล้องกับปัญหาหลัก
(3) ควำมต้องกำรหรือข้อเรียกร้องของประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย เป็นตัวชี้วัดถึงความต้องการของ
ผู้รับบริการในการแก้ไขปั ญหาที่ประสบอยู่ อาทิ คาร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ ให้แก้ไขปัญหาเพื่อสนองตอบ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการดาเนินโครงการ หรือได้รับความเสียหาย
จากการดาเนินโครงการซึ่งจะเป็นตัวชี้ความสอดคล้องในการดาเนินโครงการและสนองตอบต่อความต้องการ
ของประชากรเป้าหมาย
6. เกณฑ์ควำมยั่งยืน (Sustainability)
เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเนื่องจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของ
กิจกรรมว่าจะสามารถดาเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถในการ
เลี้ยงตัวเองได้ นอกจากนี้ยังหมายรวมถึ งความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพื้นที่แห่งใหม่ ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดที่สาคัญ 3 ประการ คือ
(1) ควำมอยู่รอดด้ำนเศรษฐกิจ (Economic viability) เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทางการเงิน
ของโครงการ อาทิ จานวนงบประมาณของโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภาระผูกพัน สัดส่วนค่าใช้จ่าย
เทียบกับผลผลิตที่ได้ ปริมาณเงินทุนสารอง แหล่งสนับสนุนงบประมาณ ปริมาณงบประมาณ
แผนพัฒนาสามปี59 – 61 /งานนโยบายและแผน/ทต.ท่าสาป

100

หรือเงินทุนหมุนเวียน จานวน และขนาดกองทุนดาเนินโครงการ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ
ของโครงการ
(2) สมรรถนะด้ำนสถำบัน (Institutional capacity) เป็นตัวชี้วัดความสามารถของหน่วยงานในการ
บริหารโครงการ การพัฒนาองค์กรประชาชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหารโครงการ และการปรับปรุงระเบียบ
วิธีการปฏิบัติที่เอื้อต่อการดาเนินโครงการ
(3) ควำมเป็นไปได้ในกำรขยำยผล เป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถในการพึ่งตัวเอง
โอกาสและช่องทางในการขยายผลการดาเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลสาเร็จด้วยดี ทั้งการขยายผลตาม
แนวราบ กล่าวคือ การเพิ่มกิจกรรมโครงการ การเพิ่มจานวนประชากรเป้าหมาย การขยายกาลังผลิตของ
โครงการเดิมและการขยายผลในแนวดิ่ง ได้แก่ การขยายพื้นที่โครงการ การขยายเครือข่ายโครงการออกไปทั่ว
ภูมิภาค และการยกระดับโครงการเป็นระดับชาติ
7. เกณฑ์ควำมเป็นธรรม (Equity)
เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม (Socail equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์และ
ผลกระทบจากการดาเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับหลักประกันเรื่องความ
เป็ นธรรม ความเสมอภาค ความทั่วถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า (Values) และการกระจาย
ผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ
(1) ควำมเป็นธรรมระหว่ำงกลุ่มอำชีพ เป็นตัวชี้วัดความเป็นธรรมโดยให้ความสาคัญทุกกลุ่มย่อย ใน
สังคม อาทิ ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้าแก่กลุ่มเกษตรและกลุ่มอาชีพอื่น การจัดหาตาแหน่ง
ให้กับผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้าง มาตรการลดผลกระทบทางสังคมปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่จัดให้แก่ประชากรทุก
สาขาอาชีพ
(2) ควำมเป็นธรรมระหว่ำงเพศ เป็นตัวชี้วัดที่ให้ความสาคัญเรื่องความเป็นธรรมระหว่างเพศ ซึ่งเป็น
ตัวชี้วัดที่มีความสาคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูว่าการดาเนินโครงการให้ความเสมอภาค
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 โดยคานึงถึงชนรุ่นอนาคตซึ่งจะเป็นผู้ได้รับกระทบจากการ
ตัดสินและการดาเนินโครงการในปัจจุบัน
8. เกณฑ์ควำมเสียหำยของโครงกำร (Externalities)
เป็นเกณฑ์ที่สาคัญในการประเมินโครงการเพื่อเป็นหลักประกันวา การดาเนินโครงการจะไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบด้านลบต่อสังคม หรือชุมชน ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สาคัญ 3 ประการ คือ
(1) ผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลจากการดาเนิน
โครงการ โดยเป็ นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษาผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม
(Environmental Impact Assessment – EIA) ในช่วงก่อนทาโครงการ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับผิดชอบ
และมีการชดเชยความเสี ยหายจากผลกระทบในลั กษณะที่ เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ เสี ยหาย เพื่อเป็ น
หลักประกันความเสี่ยงให้กับสังคม และเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้อนุมัติและผู้ดาเนินโครงการ
(2) ผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบหรื อความเสียหายทางด้านเศรฐกิจที่เกิดจาก
โครงการพัฒนาของรัฐ ในลักษณะของผลกระทบภายนอก (Externalities) ซึ่งสร้าง
ภาระให้กับประชาชนและชุมชนโดยรอบที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคม (Social costs) ที่ต้องเสีย
ไป อาทิ พื้นที่การเกษตรที่ถูกน้าท่วมเสียหายจากโครงการสร้างเขื่อน
(3) ผลกระทบด้ำนสังคมและวัฒนธรรม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจากการดาเนินโครงการและ
ส่งผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การดาเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การสูญเสีย
โครงสร้าง แบบแผนและวิถีการดาเนินชีวิตที่ดี ความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเชื่อ ความ
เอื้ออาทร ความร่วมมือและความช่วยเหลือเกื้อกูลของชุมชนดั้งเดิม
เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ ซึ่งครอบคลุมมิติ ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริหารจัดการ มิติด้านทรัพยากร และมิติ ด้านสิ่งแวดล้อม เกณฑ์และตัวชี้วัด จะ
เป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ ในลักษณะที่เป็นพลวัตร ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
โครงการ เพื่อวัดถึงความสาเร็จและความล้มเหลวของโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ซึ่งในทางปฏิบัติจาเป็นต้อง
นามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะโครงการ โดยกาหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพื่อประมวลเป็นตัวชี้วัดรวม
(Composit indicators) ของแต่ละโครงการต่อไป
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