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ค ำน ำ 

ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำรจดัท ำแผนพฒันำขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2548       

และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2561 หนงัสือด่วนที่สุด ที่ มท 0801.3/ว 2931 ลงวนัที่ 15 พฤษภำคม 2562 

เรื่อง ซกัซอ้มแนวทำงกำรทบทวนแผนพฒันำทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ตำมระเบยีบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรจดัท ำแผนพฒันำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2559  และต่อมำเมื่อ

ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ก ำหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น จดัท ำแผนพฒันำทอ้งถิ่น ใหม้คีวำมสอดคลอ้งกบั

ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดั  ยุทธศำสตรจ์งัหวดั ยุทธศำสตรก์ลุ่มจงัหวดั 

แผนพฒันำจงัหวดั แผนพฒันำกลุ่มจงัหวดั แผนพฒันำภำคแผนพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ ฉบบัที่ 12 และ

ยุทธศำสตรช์ำต ิ20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  

กำรจดัท ำแผนพฒันำทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบำลเมอืงทุ่งสง มจีุดมุ่งหมำยเพื่อน ำประเด็นปญัหำ

และควำมตอ้งกำรของประชำชนในทอ้งถิน่มำจดัท ำโครงกำรและแผนงำน  โดยกำรแปลงแผนยุทธศำสตรก์ำรพฒันำไปสู่

กำรปฏิบตัิเพื่อใหบ้รรลุเป้ำประสงคท์ี่ไดก้  ำหนดไวใ้นแผนยุทธศำสตรก์ำรพฒันำตำมวิสยัท ัศนข์องเทศบำลเมอืงทุ่งสง

เพือ่ใหส้ำมำรถแกไ้ขปญัหำและสนองตอบควำมตอ้งกำรของประชำชนในทอ้งถิน่ไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสิทธิผล

น ำไปสู่กำรก ำหนดยุทธศำสตรก์ำรพฒันำแบ่งออกเป็น 4 ยุทธศำสตร ์ดงัน้ี ยุทธศำสตรท์ี่ 1 ร่วมสรำ้งเมืองทุ่งสงสู่   

เมอืงสะอำด ยุทธศำสตรท์ี่ 2 ร่วมสรำ้งเมอืงทุ่งสงสู่เมอืงชีวิตปลอดภยั  ยุทธศำสตรท์ี่ 3 ร่วมสรำ้งเมอืงทุ่งสงสู่เมอืง

เศรษฐกจิม ัง่ค ัง่  ยุทธศำสตรท์ี ่4 ร่วมสรำ้งเมอืงทุ่งสงสู่เมอืงทีม่กีำรบรหิำรทีย่ ัง่ยนื 

โดยไดล้  ำดบัควำมส ำคญัของโครงกำรที่จะด ำเนินกำรขำ้งหนำ้ (พ.ศ.2561-2565) ตำมสภำพของปัญหำ    

ควำมตอ้งกำรของประชำชนและสภำวกำรณ์ต่ำงๆ ท ัง้จำกภำยนอกและภำยในเขตเทศบำลเมืองทุ่งสง แผนพฒันำ

ทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบำลเมอืงทุ่งสง จงึถอืไดว้่ำเป็นเครื่องมอืที่ใชใ้นกำรด ำเนินงำนกำรพฒันำของทอ้งถิ่น  

ใหส้ำมำรถบรรลุวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพและเป็นระบบ  ท ัง้ยงัสำมำรถช่วยประหยดัทรพัยำกร

ของทอ้งถิ่นในทุกๆดำ้น  จึงหวงัเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนพฒันำทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบำลเมอืงทุ่งสงจะเป็น

ประโยชนต่์อกำรด ำเนินงำน  ตลอดจนกำรบรหิำรงำนจดักำรดำ้นต่ำงๆ ตอบสนองควำมตอ้งกำรของชมุชนและกำรแกไ้ข

ปญัหำของประชำชนไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพและบงัเกดิประโยชนใ์นกำรพฒันำทอ้งถิน่ใหเ้จรญิกำ้วหนำ้ต่อไป 
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ส่วนที1่ 

สภาพท ัว่ไปและขอ้มลูพื้นฐาน 

1.ดา้นกายภาพ 

1.1 ที่ต ัง้ของหมูบ่า้นหรอืชมุชนหรอืต าบล  

 

เทศบาลเมอืงทุ่งสง เป็นเมอืงที่ต ัง้อยู่ในเขตทอ้งที่ต าบลปากแพรก อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

ต าแหน่งที่ต ัง้ของทุ่งสงอยู่กึ่งกลางคาบสมทุรมเีสน้ทางเชื่อมต่อระหว่างทะเลอ่าวไทยกบัทะเลอนัดามนั ท าใหทุ้่งสง       

เป็นส่วนหน่ึงของเสน้ทางการคา้ขา้มคาบสมทุรในสมยัอาณาจกัรตามพรลงิค ์ และสมยัอาณาจกัรนครศรีธรรมราช 

หลกัฐานที่ยงัหลงเหลอือยู่ในปจัจุบนั คือ ร่องรอยชุมชนโบราณที่ไดร้บัอิทธิพลของวฒันธรรมอินเดียที่ต าบลหนอง

หงส ์สนันิษฐานว่าเสน้ทางคาบสมทุรเสน้น้ีเริ่มตน้จากปากแม่น า้กนัตงั กองเรือ สนิคา้ทีม่าจากอินเดยี ลงักา หรอืชาว

ตรงั จะลอ่งเรอืเขา้มาตามแม่น า้กนัตงั ผ่านมาทางคลองท่าหลวง เขา้คลองวงัหบี คลองท่าเลา คลองท่าโหลน ขึ้นบกที่

บรเิวณวดัชยัชมุพลเมอืงทุ่งสงแลว้เดนิทางเทา้เขา้อ าเภอร่อนพบูิลยข์า้มคลองเสาธง เขา้สู่เมอืงนครศรธีรรมราช 
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ยุคสมยัน้ีทุ่งสงคงมฐีานะเป็นชุมชนไม่ขยายใหญ่โตขนาดเมอืงมาถงึสมยัรตันโกสนิทร ์ ทุ่งสงเจริญขึ้นเป็น

ล  าด ับจนกระท ั้งในสม ัยร ัชกาลที่  5 เมื่อ ปีพ .ศ .2440 เมืองแห่งน้ีก็ ได ร้ ับการแต่งตั้งให เ้ป็นอ าเภอ  ขึ้ นก ับ

นครศรีธรรมราช  คนเก่าเล่าว่า  ชุมชนแรกของเมืองทุ่งสงตัง้อยู่บริเวณตลาดในริมคลองท่าเลาใกล ้ๆ บริเวณ

หอสมดุประชาชนเทศบาลเมอืงทุ่งสงในปจัจุบนั ต่อมาไดม้กีารสรา้งทางรถไฟสายใตโ้ดยทางรถไฟซึ่งมกีารสรา้งและ

เปิดใชง้านเป็นช่วง ๆ  ต ัง้แต่สมยัรชักาลที่ 5 มาส าเร็จเสร็จสิ้ นตลอดสายในสมยัรชักาลที่ 6 ไดเ้ลือกทุ่งสง           

(ต าบลปากแพรก) เป็นสถานีชมุทางใหญ่ เป็นจดุรวมและจดุจ่ายรถไฟแยกไปส่วนต่าง ๆ ของภาคใต ้ 

 การเป็นชุมทางรถไฟน้ีท าใหจุ้ดศูนยก์ลางของเมืองที่เคยอยู่บริเวณตลาดใน ยา้ยไปอยู่ริมทางรถไฟและ

บริเวณโดยรอบเมอืงทุ่งสงเป็นชุมชนที่มแีนวโนม้การขยายตวัสูงและเป็นศูนยก์ลางความเจริญแห่งหน่ึงของจงัหวดั             

เพื่อรองรบัการเจรญิเติบโตของเมอืงจากปจัจยัดา้นการคมนาคม  โดยเริ่มจากการเป็นชุมทางการคมนาคมขนส่งทาง

รถไฟซึ่งมผีลใหเ้กิดการคา้และการบริการตามมา แมว้่าในระยะหลงัการเป็นชุมทางรถไฟจะลดบทบาทความส าคญั  

ลงบา้งเน่ืองจากการเปิดเสน้ทางการคมนาคมทางบกสายใหม่ ๆ หลงัจากปี พ .ศ. 2517 เป็นตน้มา  ซึ่งท าใหชุ้มชน

แห่งน้ีเป็นชมุชนทางรถยนตท์ีส่  าคญัของจงัหวดันครศรีธรรมราช และติดต่อกบัพื้นทีจ่งัหวดัทางฝัง่ทะเลทางตะวนัตก

ของภาคใต ้อีกดว้ยเมอืงศูนยก์ลางการคมนาคม  ชมุทางรถไฟการคมนาคมทางรถยนตท์ี่สะดวกเป็นชมุทางรถยนต์

ที่ส  าคญัของจงัหวดันครศรีธรรมราช และการติดต่อกบัพื้นที่จงัหวดัทางฝัง่ทะเลทางตะวนัตกของภาคใตอ้ีกดว้ย

นอกจากน้ี ชมุชนทุ่งสงยงัเป็นที่ต ัง้ของส่วนราชการหลายหน่วยงานท ัง้ระดบัเขตและระดบัจงัหวดัท าใหช้มุชนน้ีเจริญ

ขึ้นอย่างรวดเร็ว เสน่หข์องเมืองทุ่งสงก็เป็นศูนยก์ลางของอาหารเลิศรสนานาชนิด  ท าใหน้กัเดินทางตอ้งแวะชิม

ปจัจุบนัทุ่งสงเป็นเมอืงใหญ่ที่มคีวามเจริญและคึกคกัไปดว้ยผูค้นทีม่าจากท ัว่สารทศิ ตวัเมอืงทุ่งสงตัง้อยู่ในเขตต าบล

ปากแพรก  ถนนชนปรีดา  ถอืว่าเป็นเสน้ทางการจราจรหลกั เพราะมรีา้นคา้ท ัง้สองฟากถนน รวมพื้นที่ปจัจุบนั 7.17  

ตารางกโิลเมตร หรอื 4,481.25 ไร่ (ครอบคลุมพื้นทีเ่ทศบาล เมอืงทุ่งสงท ัง้หมด) มปีระชากร 29,930 คน  

(ขอ้มลู ณ 31 พฤษภาคม 2564 ) 

ประวตัเิทศบาลเมอืงทุ่งสง 

 “ ต าบลปากแพรก " อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ไดย้กฐานะขึ้นเป็น " เทศบาลต าบลปากแพรก "              

โดยไดป้ระกาศพระราชกฤษฎีกา เมื่อวนัที่ 21 มิถุนายน 2483 ม ี" นายเนย ศิลปรศัม ี" เป็นนายกเทศมนตรีคน

แรก และไดป้ระกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะและเปลี่ยนชื่อเป็นเทศบาลเมอืงทุ่งสง เมื่อวนัที่ 8 มนีาคม 2547   

 ปัจจุบนัเทศบาลเมืองทุ่งสง มีพื้ นที่ 7.17 ตารางกิโลเมตร ความเป็นมาของเครื่องหมายเทศบาล           

ตราเครื่องหมาย รูปเจดียต์ ัง้อยู่บนภูเขา ความหมาย รูปเจดียเ์ป็นปูชนียวตัถุทางศาสนาที่ส  าค ัญของจงัหวดั

นครศรีธรรมราช และสภาพทอ้งที่อ  าเภอทุ่งสงซึ่งเป็นที่ต ัง้เทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นที่ราบ มีภูเขาลอ้มรอบและ

สลบัซบัซอ้น จงึใชรู้ปเจดยีต์ ัง้อยู่บนภเูขาเป็นตราเครื่องหมายประจ าเทศบาล 

พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ประกอบดว้ย  ต าบลปากแพรกท ัง้หมด  เทศบาลเมืองทุ่งสงไดก้ าหนด

ขอบเขตของเทศบาลไวด้งัน้ี คือ  
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 ดา้นทิศเหนือ ตัง้แต่หลกัเขตที่ 1 ซึ่งต ัง้อยู่ที่ เสน้เขตต าบลชะมาย และต าบลนาหลวงเสน      

อ าเภอทุ่งสงตดักบัเสน้เขตต าบลปากแพรก (เทศบาลเมอืงทุ่งสง) เลยีบเสน้เขตต าบลนาหลวงเสนดา้นทศิใตไ้ปทางทศิ

ตะวนัออกจดหลกัเขตที ่2 ซึง่ต ัง้อยู่เสน้เขตต าบลนาหลวงเสน และต าบลถ า้ใหญ่ อ าเภอทุ่งสง ตดักบัเสน้เขตต าบลปากแพรก  

 ดา้นทิศตะวนัออก  จากหลกัเขตที่ 2 เลียบเสน้เขตต าบลถ า้ใหญ่ ดา้นตะวนัตกไปทิศใต ้        

จดหลกัเขตที ่3 ซึง่ต ัง้อยู่ทีเ่สน้เขตต าบลถ า้ใหญ่ ตดักบัเสน้เขตต าบลชะมาย  

 ดา้นทิศใต ้ จากหลกัเขตที่ 3 เลียบเสน้เขตต าบลชะมายดา้นตะวนัออกไปทางทิศตะวนัตก      

จดหลกัเขต   ที ่4 ซึง่ต ัง้อยู่ทีเ่สน้เขตต าบลปากแพรก ตดักบัเสน้เขตต าบลชะมาย  

 ดา้นทิศตะวนัตก  จากหลกัเขตที่ 4 เลยีบเสน้เขตต าบลชะมาย ดา้นตะวนัออกไปทางทศิเหนือไป

บรรจบหลกัเขตที ่1 

1.2 ลกัษณะภมูปิระเทศ 

เน่ืองจากสภาพพื้นที่โดยท ัว่ไปของเทศบาลเมืองทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง มีสภาพเป็นที่ราบเชิงเขาและที่ราบหุบเขา        

ซึ่งลอ้มรอบดว้ยทิวเขาสูงใหญ่ที่ส  าคญัคือ เทือกเขาหลวงและเขาเหมนที่เป็นตน้น า้ของสายน า้ขนาดเล็กต่าง ๆ        

ซึง่ไหลผ่านเขตพื้นทีเ่ทศบาลเมอืงทุ่งสง ไดแ้ก่ คลองท่าเลา คลองตม คลองท่าแพและคลองท่าโหลน 

1.3 ลกัษณะภมูอิากาศ 

1.3.1 อณุหภมูเิฉลีย่ (หน่วย = องศาเซลเซยีส) 

- อณุหภมูเิฉลีย่สูงสุด 33.1 องศาเซลเซยีส 

- อณุหภมูเิฉลีย่ต า่สุด 23.7 องศาเซลเซยีส 

เดอืน อุณหภูมสูิงสุด อุณหภูมติ า่สุด 

ม.ค.-63 30.4 22.3 

ก.พ.-63 31.4 22.7 

ม.ีค.-63 32.6 23.7 

เม.ย.-63 33.8 24.5 

พ.ค.-63 33.6 24.8 

ม.ิย.-63 33.2 24.6 

ก.ค.-63 32.8 24.4 

ส.ค-63 32.8 24.2 

ก.ย.-63 35.0 25.0 

ต.ค-63 35.0 25.0 

พ.ย.-63 34.0 25.0 
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        ทีม่า : กรมอุตนิุยมวทิยา ศูนยอ์ุตนิุยมวทิยาภาคใตฝ้งัตะวนัออก (ขอ้มลู ณ วนัที ่1 มถินุายน 2564 )   

  1.3.2 ปริมาณน า้ฝน  

    ปรมิาณน า้ฝน เฉลีย่ เดอืน ม.ค.  - ม.ีค. จ านวน     15.7      มลิลเิมตร 
    ปรมิาณน า้ฝน เฉลีย่ เดอืน เม.ย. - ม.ิย.จ านวน      137.9    มลิลเิมตร 

    ปรมิาณน า้ฝน เฉลีย่ เดอืน ก.ค.  - ก.ย. จ านวน      229.8    มลิลเิมตร 

    ปรมิาณน า้ฝน เฉลีย่ เดอืน ต.ค.  - ธ.ค. จ านวน      281.2    มลิลเิมตร 

  1.3.3 ปริมาณน า้ฝนระหว่างปี 2559-2564 

   ค่าเฉลีย่รวมของน า้ฝน จ านวน     160.60      มลิลเิมตร 

   ปรมิาณน า้ฝนสูงสุด ปี พ.ศ.2560  (5 ม.ค.60 ) จ านวน   259    มลิลเิมตร 

   ปรมิาณน า้ต า่สูงสุด  ปี พ.ศ.2563  (2 ธ.ค. 63) จ านวน   111    มลิลเิมตร 

  1.3.4 ทศิทางลมในแต่ละฤดู   ลกัษณะภมูอิากาศของอ าเภอทุ่งสง สามารถแบง่ออกได ้2 ฤดู คือ 

ฤดูรอ้น เริ่มต ัง้แต่กลางเดือนธนัวาคมถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูมรสุม หลงัจากสิ้นฤดู

มรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือแลว้ อากาศจะเริ่มรอ้นจดัที่สุดในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมอุณหภมูเิฉลีย่ 33.1  

องศาเซลเซยีส   

ฤดูฝน เริ่มต ัง้แต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธนัวาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มรสุมตะวนัตกเฉียงใตพ้ดัปกคลุม

ประเทศไทย ท าใหฝ้นตกทัว่ไป ในช่วงฤดูฝนยงัมช่ีวงความกดอากาศต า่ปกคลุมภาคใตเ้ป็นระยะ ๆ อีกดว้ย ดงันัน้

จงึท าใหฝ้นตกมาก และเน่ืองจากจงัหวดันครศรธีรรมราชตัง้อยู่ทางดา้นตะวนัออกของภาคใต ้จึงท าใหไ้ดร้บัอิทธิพล

จากมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือที่พ ัดผ่าน อ่าวไทยอย่างเต็มที่ ท  าใหฝ้นตกมากในเดือนพฤศจิกายนและ

ธนัวาคม  ดว้ยเหตุน้ี อ าเภอทุ่งสงจงึไม่มหีนา้หนาว มเีพยีงฤดูรอ้น และฤดูฝนที่ยาวนานมาก  อุณหภูมเิฉลีย่  33.1  

องศาเซลเซยีส  ปรมิาณน า้ฝน 160.60 มลิลเิมตร 

ธ.ค-65 33.0 23.0 

เฉลีย่รวม 33.1 24.1 

ม.ค.-64 33.0 23.0 

ก.พ.-64 31.0 22.0 

ม.ีค.-64 33.0 23.0 

เม.ย.-64 34.0 24.0 

พ.ค.-64 34.0 24.0 

เฉลีย่รวม 33.0 23.2 

เฉลีย่รวมท ัง้หมด 33.1 23.7 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
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1.4 ลกัษณะดนิ 

ลกัษณะการใชท้ีด่นิในเขตเทศบาล ม ี4,481.25  ไร่   ดงัน้ี 

1.4.1.การใชท้ี่ดินประเภทที่อยู่อาศยั การใชท้ี่ดินประเภทที่อยู่อาศยั มีพื้นที่ประมาณ 616.95 ไร่      

มกีารกระจุกตวัในเขตเมอืง และมกีารขยายตวัเพิ่มขึ้นในรูปของอาคารตกึแถว ทาวเฮา้ส ์และบา้นจดัสรร ในพื้นทีว่่าง

ระหว่างชุมชนเมืองกบัถนนชนปรีดา ถนนทุ่งสง -นาบอน ถนนยุทธศาสตร ์ถนนชยัชุมพล ถนนประชาอุทิศ       

ถนนเสรมิชาต ิทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 41 และทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 403  

1.4.2. การใชด้ินประเภทสถาบนัศาสนาและสถาบนัการศึกษา ประมาณ 130.93 ไร่ การใชท้ี่ดิน

ประเภทสถาบนัศาสนา มวีดั จ านวน 5 แห่ง ไดแ้ก่ วดัเขาปรีดี วดัโคกสะทอ้น วดัท่าแพ    วดัชยัชุมพล ศาลเจา้ซ  า

ปอกง มสีถาบนัการศึกษา ไดแ้ก่  โรงเรียน 12 โรงเรียน คือ โรงเรียนสตรีทุ่งสง โรงเรียน-มธัยมเทศบาลวดัท่าแพ 

โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือ โรงเรยีนเทศบาลวดัโคกสะทอ้น โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมอืงทุ่งสง  โรงเรียนเจรญิวทิยา 

โรงเรียนรตันศึกษา โรงเรียนเทศบาลวดัชยัชุมพล โรงเรียนกาญจนศึกษา โรงเรียนอนุบาลเจริญวยัวทิยา โรงเรียน

อนุบาลเสรมิปญัญา โรงเรยีนอนุบาล-  ชมุสุขวทิยา 

1.4.3. การใชท้ี่ดินประกอบสถาบนัราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ มพีื้นที่ประมาณ 

135.49  ไร่  ไดแ้ก่ โรงฆ่าสตัวเ์ทศบาลเมอืงทุ่งสง สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง ทีท่  าการวศิวกรก ากบัการเขตบ ารุงทางทุ่ง

สง แผนก 2 กองก ากบัการ 2 กองต ารวจรถไฟ ธนาคารออมสนิ ทีท่  าการแพทยเ์ขตทุ่งสง และทีท่  าการ ร.ส.พ. ทุ่งสง 

ส านกังานเทศบาลเมืองทุ่งสง สถานธนานุบาลเทศบาลเมอืงทุ่งสง สถานีดบัเพลิง หอสมดุประชาชนเทศบาลเมือง    

ทุ่งสง ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาทุ่งสง ที่ท  าการไปรษณียอ์ าเภอทุ่งสง ที่ว่าการอ าเภอทุ่งสง ส านกังาน

สือ่สารไปรษณีย ์เขต 8 ศาลาประชาคม และสถานีต ารวจภธูรอ าเภอทุ่งสง ชมุสายโทรศพัทท์ุ่งสง 

1.4.4. การใชท้ี่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนนัทนาการและการรกัษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม  มพีื้นที่ประมาณ 

210 ไร่  ประกอบดว้ย เขาแจ่ม เขายายสีหวงั เขาถ า้ตลอด เขาปรีดี เขาราบ เขาพนงัเกียด  สนามเทนนิสการรถไฟ

แห่งประเทศไทย สวนสาธารณะเฉลมิพระเกียรติ ร.9 สนามหนา้ที่ว่าการอ าเภอทุ่งสง  อาคารส่งเสริมกีฬาประชาชน  

สวนสาธารณะถ า้ตลอด สวนพฤกษาสรินิธร  

1.4.5. การใชท้ี่ดนิประเภทชนบทและเกษตรกรรม มพีื้นที่ประมาณ 2,016.56 ไร่ เป็นพื้นทีช่มุชนเมอืง

ด ัง้เดิม ถนนเสริมชาติฟากตะวนัตก ฟากทางใตบ้ริเวณขา้งโรงเรียนเทศบาลวดัท่าแพ บริเวณชุมชนท่าแพ         

เป็นสวนยางพารา และปลูกผลไมบ้างส่วน 

1.4.6. การใชท้ี่ดินประเภทอนุรกัษป่์าไม ้ ประกอบดว้ย  ภูเขาแจ่ม  ภูเขายายสีหวงั ภูเขาราบ และ

ภเูขาชยัชมุพล 

1.4.7. การใชท้ี่ดินเพื่อการพาณิชยกรรม มพีื้นที่ประมาณ 440.91 ไร่ 

1.4.8. การใชท้ี่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม มพีื้นที่ประมาณ 291.91  ไร่ 

1.4.9. การใชท้ี่ดินเพื่อเป็นที่ต ัง้สถานศึกษาและศาสนา มพีื้นที่ประมาณ 130.93 ไร่ 

1.4.10.พื้นที่ว่าง  มพีื้นที่ประมาณ  638.50 ไร่ 

ที่มา :  งานแผนที่ภาษ ีกองคลงั เทศบาลเมอืงทุ่งสง มถินุายน 2564 
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การใชท้ี่ดินในพื้นที่ในอนาคต 

กรมการผงัเมอืง กระทรวงมหาดไทย ไดแ้จง้ประกาศใชบ้งัคบักฎกระทรวง ใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวม

เมอืงทุ่งสง จงัหวดันครศรธีรรมราช พ.ศ.2546 ฉบบัใหม่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบักฤษฎกีาใชบ้งัคบัต ัง้แต่                      

วนัที ่6 พฤศจกิายน 2546 แบง่ประเภทการใชท้ีด่นิในอนาคต ดงัน้ี 

1) การใชท้ี่ดินประเภทที่อยู่อาศยัหนาแน่นนอ้ย มพีื้นที่ประมาณ 2,099.21  ไร่ ใชป้ระโยชนเ์พื่อการ

อยู่อาศัยโดยใหใ้ชพ้ื้ นที่เพื่อการอยู่อาศัย สถาบนัราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่    

ส าหรบัการใชป้ระโยชนท์ีด่นิเพือ่กจิการอื่น ใหใ้ชไ้ดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 20 ของทีด่นิประเภทน้ีในแต่ละบรเิวณ 

ทีด่นิประเภทน้ีหา้มใชป้ระโยชนใ์นที่ดนิเพือ่กจิการตามก าหนด  ดงัต่อไปน้ี 

 โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงาน เวน้แต่โรงงานตามประเภท ชนิดและจ าพวก      

ทีก่  าหนดใหด้ าเนินการตามบญัชทีา้ยกฎกระทรวงน้ี และโรงงานบ าบดัน า้เสยีรวมของชมุชน 

 สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่ เก็บก๊าซ และหอ้งบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าดว้ยการบรรจุก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว แต่ไม่หมายรวมถึงสถานีบริการ รา้นจ าหน่ายก๊าซ สถานที่ใชก้๊าซ และสถานที่จ  าหน่ายอาหาร        

ทีใ่ชก้า๊ซ 

 สถานที่ที่ใชใ้นการเก็บน า้มนัเชื้ อเพลิงเพื่อจ าหน่ายที่ตอ้งขออนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยการ

ควบคุมน า้มนัเชื้อเพลงิ เวน้แต่เป็นสถานีบรกิารน า้มนัเชื้อเพลงิ 

 เลี้ยงมา้ โค กระบอื สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข ้หรือสตัวป่์าตามกฎหมายว่าดว้ยการ

สงวนและคุม้ครองสตัวป่์า เพือ่การคา้ 

 สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าดว้ยสุสานและฌาปนสถาน   

 โรงฆ่าสตัว ์

ไซโลเกบ็ผลติผลทางการเกษตร   

 ก าจดัมลูฝอย 

 ซื้อขายเศษวสัดุ 

  การใชป้ระโยชนท์ี่ดินริมฝัง่คลองท่าเลา คลองท่าโหลน คลองท่าแพ ใหม้ีที่ว่างตามแนวขนานริมฝัง่

ตามสภาพธรรมชาติของล  าคลอง ไม่นอ้ยกว่า 6 เมตร เวน้แต่เป็นการก่อสรา้งเพื่อการคมนาคมทางน า้ หรือการ

สาธารณูปโภค 

2.)การใชท้ี่ดินประเภทที่อยู่อาศยัหนาแน่นปานกลาง มพีื้นที่ประมาณ 124.37 ไร่ ใหใ้ชป้ระโยชนเ์พื่อ

การอยู่อาศยั สถาบนัราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ ส าหรบัการใชป้ระโยชนท์ี่ดินเพื่อ

กจิการอื่น ใหใ้ชไ้ดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 30 ของทีด่นิประเภทน้ีในแต่ละบรเิวณ 

3.) ที่ดินประเภทน้ีหา้มใชป้ระโยชนใ์นที่ดินเพื่อกิจกรรมที่ก  าหนด ดงัต่อไปน้ี 

 โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงาน เวน้แต่โรงงานตามประเภท ชนิดและจ าพวกที่

ก  าหนดใหด้ าเนินการตามบญัชีทา้ยกฎกระทรวงน้ี และโรงงานบ าบดัน า้เสยีรวมของชมุชน 



7 

 

 สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่ เก็บก๊าซ และหอ้งบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าดว้ยการบรรจุก๊าซ

ปิโตรเลยีมเหลว    แต่ไม่หมายรวมถงึสถานีบริการ รา้นจ าหน่ายกา๊ซ สถานที่ใชก้า๊ซ และสถานที่จ  าหน่ายอาหารที่ใช ้

กา๊ซ 

 สถานที่ที่ใชใ้นการเก็บน า้มนัเชื้ อเพลิงเพื่อจ าหน่ายที่ตอ้งขออนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยการ

ควบคุมน า้มนัเชื้อเพลงิ เวน้แต่เป็นสถานีบรกิารน า้มนัเชื้อเพลงิ 

 เลี้ยงมา้ โค กระบอื สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข ้หรือสตัวป่์าตามกฎหมายว่าดว้ยการ

สงวนและคุม้ครองสตัวป่์า เพือ่การคา้ 

 สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าดว้ยสุสานและฌาปนสถาน 

 โรงฆ่าสตัว ์

 ไซโลเกบ็ผลติผลทางการเกษตร 

 ก าจดัมลูฝอย 

 ซื้อขายเศษวสัดุ 

การใชป้ระโยชน์ที่ดินริมฝัง่คลองท่าเลา ใหม้ีที่ว่างตามแนวขนานริมฝัง่ตามสภาพธรรมชาติของ      

ล  าคลองไมน่อ้ยกว่า 6 เมตร เวน้แต่เป็นการก่อสรา้งเพือ่การคมนาคมทางน า้ หรอืการสาธารณูปโภค 

4.) การใชท้ี่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก มีพื้นที่ประมาณ 440.91 ไร่      

ใหใ้ชป้ระโยชนเ์พื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศยั สถาบนัราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ 

ส าหรบัการใชป้ระโยชนท์ีด่นิเพือ่กจิการอื่น ใหใ้ชไ้ดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 20 ของทีด่นิประเภทน้ีในแต่ละบรเิวณ 

5.) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลงัสินคา้ มพีื้นที่ประมาณ 291.91 ไร่ ใหใ้ชป้ระโยชนท์ี่ดินเพื่อ

อุตสาหกรรม คลงัสินคา้ สถาบนัราชการ และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ ส าหรบัการใช ้

ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่น ใหใ้ชไ้ดไ้ม่เกินรอ้ยละ 40 ของที่ดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณที่ดินประเภทน้ี หา้มใช ้

ประโยชนท์ีด่นิเพือ่กจิการที่ก  าหนด ดงัต่อไปน้ี 

เลี้ยงมา้ โค กระบอื สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข ้หรือสตัวป่์าตามกฎหมายว่าดว้ยการ

สงวนและคุม้ครองสตัวป่์า เพือ่การคา้ 

สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าดว้ยสุสานและฌาปนสถาน 

การจดัสรรทีด่นิเพือ่ประกอบพาณิชยกรรม 

จดัสรรทีด่นิเพือ่การอยู่อาศยั 

สถานสงเคราะหห์รอืรบัเลี้ยงเดก็ 

สถานสงเคราะหห์รอืรบัเลี้ยงคนชรา 

ทัง้น้ี ยกเวน้บริเวณพื้นที่ ที่ขนานระยะ 50 เมตร กบัทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ใหใ้ชป้ระโยชน์

ทีด่นิเช่นเดยีวกบัประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

6.) การใชท้ี่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีพื้นที่ประมาณ 1,575.25 ไร่ ใหใ้ชป้ระโยชน์เพื่อ 

การเกษตรกรรมหรือเกี่ยวขอ้งกบัเกษตรกรรม สถาบนัราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ 

ส าหรบัการใชป้ระโยชนท์ีด่นิเพือ่กจิการอื่น ใหใ้ชไ้ดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 20 ของทีด่นิประเภทน้ีในแต่ละบรเิวณ 
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ทีด่นิประเภทน้ีหา้มใชป้ระโยชนใ์นที่ดนิเพือ่กจิการทีก่  าหนด ดงัน้ี 

โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงาน เวน้แต่โรงงานตามประเภท ชนิดและจ าพวกที่

ก  าหนดใหด้ าเนินการตามบญัชีทา้ยกฎกระทรวงน้ี และโรงงานบ าบดัน า้เสยีรวมของชมุชน 

สถานที่บรรจุกา๊ซ สถานทีเ่กบ็กา๊ซ ตามกฎหมายว่าดว้ยการบรรจุกา๊ซปิโตรเลยีมเหลว แต่ไม่หมาย

รวมถงึสถานีบรกิาร รา้นจ าหน่ายกา๊ซ สถานทีใ่ชก้า๊ซ และสถานทีจ่  าหน่ายอาหารทีใ่ชก้า๊ซ 

สถานที่ที่ใชใ้นการเก็บน า้มนัเชื้ อเพลิงเพื่อจ าหน่ายที่ตอ้งขออนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยการ

ควบคุมน า้มนัเชื้อเพลงิ เวน้แต่เป็นสถานีบรกิารน า้มนัเชื้อเพลงิ 

โรงแรมตามกฎหมายว่าดว้ยโรงแรม 

จดัสรรทีด่นิเพือ่ประกอบอตุสาหกรรม 

จดัสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม เวน้แต่เป็นการจดัสรรที่ดินที่เป็นส่วนหน่ึงของการจดัสรร

ทีด่นิเพือ่การอยู่อาศยั และมพีื้นทีไ่มเ่กนิรอ้ยละ 5 ของพื้นทีโ่ครงการท ัง้หมด 

การอยู่อาศยั หรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทหอ้งแถว หรือตึกแถว เวน้แต่เป็นการด าเนิน

โครงการในโครงการจดัสรรทีด่นิเพือ่การอยู่อาศยั และมพีื้นทีไ่มเ่กนิรอ้ยละ 5 ของพื้นทีโ่ครงการท ัง้หมด 

การอยู่อาศยัประเภทหอ้งชดุ อาคารชดุ หรอืหอพกั 

7.) การใชท้ี่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนนัทนาการและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม มพีื้นที่ประมาณ 210 ไร่  

เฉพาะที่เป็นของรฐัใหใ้ชป้ระโยชนเ์พื่อนนัทนาการหรือเกี่ยวขอ้งกบันนัทนาการ  การรกัษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม หรือ

สาธารณประโยชนเ์ท่านัน้ 

  ทีด่ินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจา้ของหรือผูค้รอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมาย ใหใ้ชป้ระโยชนท์ี่ดิน

เพื่อนนัทนาการหรือเกี่ยวขอ้งกบันนัทนาการ การรกัษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม การอยู่อาศยั การเกษตรกรรม หรือ 

สาธารณประโยชน ์และหา้มใชป้ระโยชนท์ีด่นิเพือ่กจิการตามทีก่  าหนด ดงัต่อไปน้ี 

เลี้ยงมา้ โค กระบอื สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข ้หรือสตัวป่์าตามกฎหมายว่าดว้ย

การสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า เพือ่การคา้ 

จดัสรรทีด่นิเพือ่การอยู่อาศยั 

การอยู่อาศยัประเภทอาคารขนาดใหญ่ 

การอยู่อาศยัประเภทตกึแถว หรอืบา้นแถว 

การอยู่อาศยัประเภทหอ้งชดุ อาคารชดุ หรอืหอพกั 

 การใชป้ระโยชน์ที่ดินริมฝัง่คลองท่าเลา คลองท่าแพ ใหม้ีที่ว่างตามแนวขนานริมฝัง่ตามสภาพ

ธรรมชาตขิองล  าคลอง ไมน่อ้ยกว่า 6 เมตร เวน้แต่เป็นการก่อสรา้งเพือ่การคมนาคมทางน า้ หรอืการสาธารณูปโภค 

8.) ที่ดินประเภทอนุรกัษป่์าไม ้ใหใ้ชป้ระโยชนท์ีด่ินเพื่อการสงวนและคุม้ครองดูแลรกัษาหรอืบ  ารุงป่า

ไม ้สตัวป่์า ตน้น า้ ล  าธาร และทรพัยากรธรรมชาติอื่น ตามมติคณะรฐัมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวกบัป่าไม ้การสงวน

และคุม้ครองสตัวป่์า และการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาติ 
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ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจา้ของหรือผูค้รอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมาย นอกจากใหใ้ช ้

ประโยชนท์ี่ดนิตามวรรคหน่ึงแลว้ ใหใ้ชป้ระโยชนเ์พื่อนนัทนาการ หรือการอยู่อาศยัเท่านัน้ และหา้มใชป้ระโยชนท์ีด่ิน

เพือ่กจิการตามทีก่  าหนด ดงัต่อไปน้ี 

เลี้ยงมา้ โค กระบอื สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข ้หรือสตัวป่์าตามกฎหมายว่าดว้ย

การสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า เพือ่การคา้ 

จดัสรรทีด่นิเพือ่การอยู่อาศยั 

การอยู่อาศยัประเภทอาคารขนาดใหญ่ 

การอยู่อาศยัประเภทตกึแถว หรอืบา้นแถว 

การอยู่อาศยัประเภทหอ้งชดุ อาคารชดุ หรอืหอพกั 

 9.) การใชท้ี่ดินประเภทสถาบนัการศึกษา มพีื้นที่ประมาณ  64 ไร่ ใหใ้ชป้ระโยชนเ์พื่อการศึกษา 

หรอืเกี่ยวขอ้งกบัการศึกษา สถาบนัราชการ หรอืสาธารณประโยชนเ์ท่านัน้ 

 10.) การใชท้ี่ดินประเภทสถานศาสนา มีพื้นที่ประมาณ 53.13ไร่ ใหใ้ชป้ระโยชนเ์พื่อการศาสนา 

หรอืเกี่ยวขอ้งกบัศาสนา การศึกษา สถาบนัราชการหรอืสาธารณประโยชนเ์ท่านัน้ 

 11.) การใชท้ี่ดินประเภทสถาบนัราชการ การสาธารณูโภค และสาธารณูปการ มีพื้นที่ประมาณ 

135.49 ไร่ ใหใ้ชป้ระโยชนเ์พือ่กจิการของรฐั กจิการเกี่ยวกบัการสาธารณูปโภค หรอืสาธารณประโยชนเ์ท่านัน้ 

12.) ที่ดินบริเวณแนวถนนโครงการ สาย ง. พื้นที่ประมาณ  57.65 ไร่ (จากทางหลวงหมายเลข41 

ตดัถนนส าโรง ถนนประชาอุทศิ ถนนยุทธศาสตร ์ถนนเสรมิชาติ ผ่านบรเิวณใกลห้ลกัเขตที ่2 จดทางหลวงหมายเลข 

403) ตามแผนผ ังโครงการคมนาคมและขนส่งถ่ ายกฎกระทรวงใหใ้ชป้ระโยชน์ที่ดิน เพื่ อ ก่อสร ้างถนน              

การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการทีเ่กี่ยวขอ้งหรอืเกษตรกรรมเท่านัน้ 

ที่มา : กองช่าง / งานแผนที่ภาษ ีกองคลงั เทศบาลเมอืงทุ่งสง มถินุายน 2564 

2.เขตการปกครอง 

 2.1 เขตการปกครอง 

เทศบาลเมืองทุ่งสงประกอบดว้ยชุมชน จ านวน  20 ชุมชน  1 ย่านการคา้  ประกอบดว้ย      

ชุมชนตลาดใน  ชุมชนทุ่ งสง - หว้ยยอด  ชุมชนทุ่ งสง -นาบอน ชุมชนเปรมประชา  ชุมชนราชบริพาร              

ชุมชนยุทธศาสตร ์ ชุมชนบา้นในหวงั  ชุมชนท่าแพเหนือ ชุมชนท่าแพใต ้ ชุมชนเสริมชาติ  ชุมชนสะพานเหล็ก      

ชุมชนหล ังโรงพยาบาล -ทุ่ งสง  ชุมชนประชาอุทิศ  ชุมชนตะวนัออกวดัช ัยชุมพล  ชุมชนบา้นนาเหนือ              

ชมุชนบา้นพกัรถไฟทุ่งสง  ชมุชนหมูบ่า้นพฒันา  ชมุชนหมูบ่า้นโดมทองธานี  ชมุชนเขาปรดี ี ชมุชนตลาดสด 

 พื้นทีม่ที ัง้หมดจ านวน 7.17  ตารางกโิลเมตร 

 ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ  747  กโิลเมตร (ทางรถยนต)์ และ ประมาณ 773 กโิลเมตร 

(เสน้ทางรถไฟ) 

 ห่างจากทีว่่าการอ าเภอเมอืงประมาณ   70  กโิลเมตร    

 ห่างจากศาลากลางจงัหวดัประมาณ  56  กโิลเมตร 

ที่มา : https://www.google.co.th/maps/th 

https://www.google.co.th/maps/@18.3170581,99.3986862,17z?hl=th
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2.2 การเลอืกตัง้ 

ประชากรผูม้สีทิธิเลอืกตัง้   

- แบง่เขตเลอืกตัง้ออกเป็น    3     เขต 

- ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้           20,253                คน 

- ประชากรท ัง้หมด         29,930   คน   คิดเป็นรอ้ยละ 67.67 

จ านวนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้เขตที ่1 ต าบลปากแพรก อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 

ชื่อหน่วยเลอืกตัง้ 
หน่วย

เลอืกตัง้ที่ 
ชาย หญงิ รวม 

จ านวน

บา้น 

1. หนา้โรงยมิสนามกฬีาแบดมนิตนั 1 248 323 571 571 

2. ทีท่  าการงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเทศบาลเมอืง

ทุ่งสง 
2 229 266 495 495 

3. โรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะทอ้น (อาคาร 3 ฝัง่ขวา) 3 175 241 416 416 

4. ส านกังานเทศบาลเมอืงทุ่งสง 4 203 304 507 507 

5. ทีท่  าการกองบ ารุงทางเขตทุ่งสง 5 228 224 452 452 

6. โรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะทอ้น (อาคาร 3 ฝัง่ซา้ย) 6 180 244 424 424 

7. โรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะทอ้น (ใตอ้าคาร 2 ) 7 228 293 521 521 

8. สมาคมจงฮ ัว้ 8 279 349 628 628 

9. ทีท่  าการบา้นพกัรถไฟ 9 180 255 435 435 

10. ส านกังานทศบาลเมอืงทุ่งสง (ใตอ้าคาร 2 ) 10 203 267 470 470 

11. ที่ท  าการชมุชนประชาอุทศิ 11 189 257 446 446 

12. มลูนิธสิว่างง่สงธรรมสถาน 12 257 345 602 602 

13.ทีท่  าการชมุชนประชาอทุศิ (เก่า) ตรงขา้มลานกฬีา 13 165 228 393 393 

14.โรงเรียนเจริญวยัวทิยา 14 225 317 542 542 

15.ทีท่  าการชมุชนหวัสะพานเหลก็ 15 105 136 241 241 

รวม 3094 4049 7143 7143 
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จ านวนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้เขตที ่2 ต าบลปากแพรก อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

ชื่อหน่วยเลอืกตัง้ 
หน่วย

เลอืกตัง้ที ่
ชาย หญงิ รวม 

1. ศาลาการเปรยีญวดัเขาปรดีี 1 159 228 387 

2. ทีท่  าการชมุชนวดัเขาปรดี ี(ฝัง่ซา้ย) 2 188 242 430 

3. ทีท่  าการชมุชนวดัเขาปรดี ี(ฝัง่ขวา) 3 142 190 332 

4. โรงเรียนกฬีาเทศบาลเมอืงทุ่งสง (ใตอ้าคารเรียน) 4 194 236 430 

5. ทีด่นิว่างขา้งรา้นยิ้มยิ้ม(เตน๊ท)์ 5 218 269 487 

6. โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือ (อาคารอเนกประสงค ์1 ฝัง่ขวา) 6 224 289 513 

7. โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือ (อาคารอเนกประสงค ์1 ฝัง่ซา้ย) 7 204 312 516 

8. โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือ (ใตอ้าคาร 4/12 ฝัง่ซา้ย) 8 183 276 459 

9. ทีท่  าการชมุชนยุทธศาสตร ์ 9 300 328 628 

10. โรงเรยีนเทศบาลบา้นนาเหนือ (อาคารอเนกประสงค ์2 ฝัง่ดา้นหนา้) 10 280 350 630 

11. โรงเรยีนเทศบาลบา้นนาเหนือ  

(อาคารอเนกประสงค ์2 ฝัง่ดา้นหลงั) 
11 185 236 421 

12. โรงเรยีนเทศบาลบา้นนาเหนือ (ใตอ้าคาร 4/12 ฝัง่ซา้ย) 12 231 292 523 

13.ทีท่  าการชมุชนท่าแพเหนือ 13 182 259 441 

รวม 2,690 3,507 6,197 
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จ านวนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้เขตที ่3 ต าบลปากแพรก อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

ชื่อหน่วยเลอืกตัง้ 
หน่วย

เลอืกตัง้ที ่
ชาย หญงิ รวม 

1. โรงเรียยนเทศบาลวดัท่าแพ (ใตอ้าคารเรียน 6) 1 265 316 581 

2. บรเิวณการยางแห่งประเทศไทย(กองทนุสงเคราะหก์ารท าสวนยาง) 2 243 288 531 

3. อาคารส่งเสรมิผูสู้งอายุเทศบาลเมอืงทุ่งสง 3 270 330 600 

4. โรงเรียนกาญจนศึกษา 4 224 245 469 

5. ทีท่  าการชมุชนบา้นในหวงั 5 287 322 609 

6. ทีท่  าการชมุชนหมูบ่า้นพฒันา 6 259 336 595 

7.ศูนยจ์กัรกลเทศบาลเมอืงทุ่งสง 7 127 195 322 

8.ศูนยจ์กัรกลเทศบาลเมอืงทุ่งสง 8 175 230 405 

9.ศูนยจ์กัรกลเทศบาลเมอืงทุ่งสง 9 208 257 465 

10. โรงเรยีนเทศบาลวดัชยัชมุพล (ใตอ้าคารเรยีน 1 ) 10 248 326 574 

11. โรงเรยีนเทศบาลวดัชยัชมุพล (ใตอ้าคารโรงอาหาร ) 11 290 358 648 

12.ศาลาการเปรยีญวดัเขาปรดีี (ฝัง่ซา้ย) 14 237 316 553 

13.ศาลาการเปรยีญวดัเขาปรดีี (ฝัง่ขวา) 15 256 305 561 

รวม 3,089 3,756 6,913 
 

ที่มา : งานทะเบยีนราษฏร ส านกัปลดัเทศบาล (ขอ้มลู ณ 10 มถินุายน 2564) 

การแบ่งเขตเลอืกตัง้ ม ี3 เขต และการแบ่งเขตจะแบ่งเป็นถนน ประกอบดว้ย 

เขต ถนน 

1 - ถนนตลาดใน 1                   

- ถนนตลาดใน 2                   

- ถนนทุ่งสง-นาบอน                

- ถนนบา้นเขาราบ                   

- ถนนรถไฟ                         

- ถนนภราดร                        

- ถนนธรรมสุนทรอทุศิ              

- ถนนผดุงราษฎร ์                  

บา้นเลขที ่1-137                             

บา้นเลขที ่1-71                             

บา้นเลขที ่1-529                               

บา้นเลขที ่1-50                               

บา้นเลขที ่1-296                        

บา้นเลขที ่1-174                                  

บา้นเลขที ่1-89                                   

บา้นเลขที ่1-253                         
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เขต ถนน 

- ถนนนิกรบ ารุง                     

- ถนนศิลปะนุสรณ ์                

- ถนนชนปรดีา                     

                                   

- ถนนรถไฟ 1                      

- ถนนชยัชมุพล(สายหลกั)         

-  

- ถนนชยัชมุพล ซอย 1           

- ถนนชยัชมุพล ซอย 2           

- ถนนส าราญใจ                   

- ถนนประสานมติร                

- ถนนเวชพฤกษพ์ทิกัษ ์          

- ถนนประชาอทุศิ                          

                                                               

- ถนนส าโรง                      

- ถนนยุทธศาสตร ์               

- ถนนทุ่งสง-สุราษฎรฯ์           

บา้นเลขที ่1-169                         

บา้นเลขที ่1-71/4                       

บา้นเลขที ่1-415 (เลขคี่)                  

บา้นเลขที ่2-418 (เลขคู่)               

บา้นเลขที ่1-49               

บา้นเลขที ่1-43 (เลขคี่)                 

บา้นเลขที ่2-78 (เลขคู่)             

บา้นเลขที ่1-142                  

บา้นเลขที ่1-40                            

บา้นเลขที ่2-80/2 (เลขคู่)              

บา้นเลขที ่1-202               

บา้นเลขที ่1-142             

บา้นเลขที ่1-325 (เลขคี่)       

บา้นเลขที ่2-298 (เลขคู่)      

บา้นเลขที ่1-137                  

บา้นเลขที ่1-101/3,9809 (เลขคี่) 

บา้นเลขที ่32-218/3 (เลขคู่) 

2 - ถนนประชาอทุศิ 

                                   

- ถนนส าโรง                       

- ถนนยุทธศาสตร ์                

                         

- ถนนเสรมิชาต ิ                   

- ถนนท่าแพเหนือ                  

- ถนนชนปรดี ี                     

บา้นเลขที ่300-386/4 (เลขคู่) 

บา้นเลขที ่325/5-383/8         

บา้นเลขที ่2-130 (เลขคู่)           

บา้นเลขที ่2-142 (เลขคู่)     

บา้นเลขที ่103-203 (เลขคี่)      

บา้นเลขที ่1-145/1                                                                       

บา้นเลขที ่1-88 

บา้นเลขที ่443-517 (เลขคี่) 
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เขต ถนน 

3 - ถนนท่าแพใต ้

- ถนนทุ่งสง-นครศรฯี              

- ถนนบา้นในหวงั                   

- ถนนหมูบ่า้นพฒันา               

- ถนนพฒันา                       

- ถนนทุ่งสง-สุราษฎรฯ์         

                                    

- ถนนทุ่งสง-หว้ยยอด              

- ถนนเปรมประชา                  

- ถนนราชบรพิาร                   

- ถนนชยัชมุพล(สายหลกั)         

                                    

- ถนนชนปรดีา                     

- ถนนส าราญใจ                    

บา้นเลขที ่1-67/1,9294           

บา้นเลขที ่1-681                    

บา้นเลขที ่1-84/2                 

บา้นเลขที ่1-159                

บา้นเลขที ่1-196                  

บา้นเลขที ่1-333 (เลขคี่)             

บา้นเลขที ่2-30 (เลขคู่)            

บา้นเลขที ่1-136 

บา้นเลขที ่1-257/1              

บา้นเลขที ่1-200                      

บา้นเลขที ่45-481/14 (เลขคี่)     

บา้นเลขที ่80-228 (เลขคู่) 

บา้นเลขที ่420-620 

บา้นเลขที ่1-33 
 

ที่มา: งานทะเบยีนราษฎร ฝ่ายปกครอง ณ วนัที่ 30 เมษายน 2564 

3.ประชากร 

 3.1 ขอ้มลูเกี่ยวกบัจ านวนประชากร 

ล าดบัที ่ ชมุชน/หมู่บา้น ชาย(คน) หญงิ(คน) รวม 
จ านวน

ครวัเรอืน 

1 ไมก่ านดชมุชน (ย่านการคา้) 1,449 1,796 3,245 1,771 

2 ชมุชนท่าแพใต ้ 446 474 920 373 

3 ชมุชนตะวนัออกวดัชยัชมุพล 549 628 1,177 384 

4 ชมุชนหลงัโรงพยาบาลทุ่งสง 416 533 949 476 

5 ชมุชนตลาดใน 462 554 1,016 314 

6 ชมุชนเขาปรดี ี 976 1002 1,978 525 

7 ชมุชนหวัสะพานเหลก็ 399 489 888 295 

8 ชมุชนบา้นพกัรถไฟทุ่งสง 325 342 667 366 

9 ชมุชนเสรมิชาต ิ 1,146 1,325 2,471 605 

10 ชมุชนหมูบ่า้นพฒันา 841 1,048 1,889 692 
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ล าดบัที ่ ชมุชน/หมู่บา้น ชาย(คน) หญงิ(คน) รวม 
จ านวน

ครวัเรอืน 

11 ชมุชนเปรมประชา 272 324 596 277 

12 ชมุชนประชาอทุศิ 828 995 1,823 668 

13 ชมุชนบา้นนาเหนือ 646 710 1,356 731 

14 ชมุชนยุทธศาสตร ์ 2,247 2,811 5,058 1,558 

15 ชมุชนบา้นในหวงั 426 444 870 287 

16 ชมุชนทุ่งสง-หว้ยยอด 183 213 395 210 

17 ชมุชนทุ่งสง-นาบอน 920 1,136 2,056 634 

18 ชมุชนท่าแพเหนือ 591 683 1,274 591 

19 ชมุชนตลาดสด 150 188 338 171 

20 ชมุชนโดมทองธานี(ท่าแพ) 167 169 336 112 

21 ชมุชนราชบรพิาร 279 353 632 263 

รวม 13,715 16,215 29,930 11,303 
 

ที่มา : ขอ้มลูทะเบยีนราษฎร เทศบาลเมอืงทุ่งสง (ขอ้มลู ณ  30 เมษายน 2564) 

 

กราฟแสดงขอ้มลูจ านวนประชากร ชาย – หญงิ 

 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

ไม
ก่
 าน
ด
ชุม
ชน

ท
่าแ
พ
ใต
้

ต
ะว
นั
ออ
ก
วดั
ชยั
ชุม
พ
ล

ห
ลงั
โร
งพ
ย
าบ
าล
ท
ุ่งส
ง

ต
ลา
ด
ใน

เข
าป
รีด
ี

ห
วัส
ะพ
าน
เห
ลก็

บ
า้น
พ
กั
รถ
ไฟ
ท
ุ่งส
ง

เส
ริม
ชา
ต
ิ

ห
ม
ูบ่
า้น
พ
ฒั
น
า

เป
รม
ป
ระ
ชา

ป
ระ
ชา
อทุ
ศิ

บ
า้น
น
าเ
ห
นื
อ

ยุ
ท
ธศ
าส
ต
ร์

บ
า้น
ใน
ห
วงั

ท
ุ่งส
ง-
ห
ว้ย
ย
อด

ท
ุ่งส
ง-
น
าบ
อน

ท
่าแ
พ
เห
นื
อ

ต
ลา
ด
สด

โด
ม
ท
อง
ธา
นี
(ท
่าแ
พ
)

รา
ชบ
ริพ
าร

จ
 าน
วน
ป
ระ
ชา
ก
ร

กราฟขอ้มลูจ านวนประชากร แบ่งตามชมุชน แยกชาย-หญงิ

หญงิ(คน)

ชาย(คน)



16 

 

3.2 ขอ้มลูอตัราการตาย 

 ขอ้มลูอตัราการตาย รายละเอียดตามตาราง ดงัน้ี 

ปี ประชากร จ านวนการตาย คิดเป็นรอ้ยละ 

2560 30,722 52 0.17 

2561 30,513 43 0.14 

2562 30,029 48 0.16 

2563 30,002 59 0.20 

2564 29,995 14 0.05 

 

 ที่มา : ขอ้มลูทะเบยีนราษฎร เทศบาลเมอืงทุ่งสง (ขอ้มลู ณ 30 เมษายน 2564) 

 

 

 

 

แผนภมูทิี ่1 ขอ้มลูการตาย 5 ปี 

 จากแผนภมูทิี ่1 ขอ้มลูอตัราการตาย สรุปไดด้งัน้ี 

 พบว่าในปี พ.ศ.2563 มีจ  านวนการตายมากที่สุด เท่ากบั 59 คน รองลงมาในปี 2560 เท่ากบั 52 คน 

รองลงมาในปี 2562 เท่ากบั 48 คน รองลงมาในปี 2561 เท่ากบั 43 คน และในปี 2564 มจี  านวนการตายนอ้ยที ่

เท่ากบั 14 คน 

 

 

 

 

2560 2561 2562 2563 2564

จ านวนการตาย 52 43 48 59 14

0

20

40

60

80

จ
 ำน
วน

ก
ำร
ต
ำย

แผนภมูแิสดงขอ้มูลกำรตำย 5 ปี



17 

 

3.3 ขอ้มลูการยา้ยเขา้ – ยา้ยออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี ประชากร จ านวนการยา้ยออก คิดเป็นรอ้ยละ 

2560 30,722 678 2.21 

2561 30,513 2,276 7.46 

2562 30,029 2,243 7.47 

2563 30,002 2,364 7.88 

2564 29,995 2,134 7.11 
 

 ที่มา : ขอ้มลูทะเบยีนราษฎร เทศบาลเมอืงทุ่งสง (ขอ้มลู ณ 30 เมษายน 2564)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภมูทิี ่2  แสดงขอ้มลูการยา้ยเขา้-ยา้ยออก 5 ปี 

 

ปี ประชากร จ านวนการยา้ยเขา้ คิดเป็นรอ้ยละ 

2560 30,722 605 1.97 

2561 30,513 2,259 7.40 

2562 30,029 1,688 5.62 

2563 30,002 2,036 6.79 

2564 29,995 2,146 7.15 
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 จากแผนภมูทิี ่2 แสดงขอ้มลูการยา้ยเขา้-ยา้ยออก สรุปไดด้งัน้ี 

 การยา้ยเขา้ พบว่า ในปี 2563 มีการยา้ยเขา้มากที่สุด เท่ากบั 2 ,259 คน รองลงมา ในปี 2560 เท่ากบั 

2,146 คน รองลงมา ในปี 2561 เท่ากบั 2,036 คน รองลงมา ในปี 2562 เท่ากบั 1,688 คน และในปี 2564 มกีาร

ยา้ยเขา้นอ้ยทีสุ่ด เท่ากบั 605 คน 

 การยา้ยออก พบว่า ในปี 2561 มกีารยา้ยออกมากที่สุด เท่ากบั 2,364 คน รองลงมา ในปี  2563 เท่ากบั 

2276 คน รองลงมา ในปี 2562 เท่ากบั 2243 คน รองลงมา ในปี 2560 เท่ากบั 2,134 และในปี 2564 มกีารยา้ยออก

นอ้ยทีสุ่ด เท่ากบั 678 คน 

 

4.สภาพทางสงัคม  

4.1 การศึกษา 

4.1.1 การจดัการศึกษาในระบบ 

มีนักเรียนในระบบเป็นจ านวน  4,810 คน จ านวน 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนเทศบาลวดัชยัชุมพล                    

โรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะทอ้น โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือ โรงเรียนมธัยมวดัท่าแพ โรงเรียนกีฬาเทศบาล-   

เมืองทุ่งสงและโรงเรียนรีสอรท์อนุบาล จดัการศึกษาเนน้การมีคุณภาพดา้นความรูคู่้คุณธรรม เนน้การเรียนรู ้-   

บูรณาการยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง สรา้งความเป็นเลิศทางวิชการ เรียนสองภาษา ควบคู่ศิลปะ ดนตรี ไอที กีฬา 

อาหาร สู่มาตรฐานสากล 

เทศบาล เมือ งทุ่ งสง  ได ้จ ัดการศึกษาและส่ ง เสริมก ารศึกษาในระดับก ารศึกษาข ั้นพื้ น ฐาน               

จ านวน 5 โรงเรียน  การศึกษาระดบัปฐมวยั  จ านวน 1 โรงเรียน  และศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 4 แห่ง ดงัน้ี 

 

ล าดบั โรงเรียน จ านวนนกัเรียน (คน) 

1 โรงเรยีนเทศบาลวดัชยัชมุพล 1,545 

2 โรงเรยีนเทศบาลวดัโคกสะทอ้น 631 

3 โรงเรยีนมธัยมเทศบาลวดัท่าแพ 1,236 

4 โรงเรยีนเทศบาลบา้นนาเหนือ 251 

5 โรงเรยีนกฬีาเทศบาลเมอืงทุ่งสง 266 

6 โรงเรยีนอนุบาลรสีอรท์อนุบาลทุ่งสง 538 

7 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เขาปรดีี 24 

8 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ชยัชมุพล 34 

9 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็หมูบ่า้นพฒันา 56 

10 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็หนองป่าแก - 

 

ที่มา : กองการศึกษา (ขอ้มลู ณ วนัที่ 28 พฤษภาคม 2564) 
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การจดัการศึกษาของสถานศึกษาในเขตความรบัผดิชอบ 

 

สงักดั ทอ้งถิน่ สพฐ สช. กรมสามญั กรมอาชวีฯ รวม 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ก่อนวยัเรยีน  -   -   -   -   -   -  

ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 4  -   -   -   -  4 

ระดบัก่อนการศึกษา             
1.จ านวนโรงเรยีน 1  -   -   -   -    
2.จ านวนหอ้งเรยีน 23  -   -   -   -  23 

3.จ านวนนกัเรยีน 114  -   -   -   -  114 

4.จ านวน ครู อาจารย ์ 60  -   -   -   -  60 

ระดบัประถมศึกษา             
1.จ านวนโรงเรยีน 4  -   -   -   -  4 

2.จ านวนหอ้งเรยีน 49  -   -   -   -  49 

3.จ านวนนกัเรยีน 2,731  -   -   -   -  2,731 

4.จ านวน ครู อาจารย ์ 82  -   -   -   -  82 

ระดบัมธัยมศึกษา             
1.จ านวนโรงเรยีน 2  -   -   1   -  3 

2.จ านวนหอ้งเรยีน 39  -   -   -   -  39 

3.จ านวนนกัเรยีน 1,532  -   -   -   -  1,532 

4.จ านวน ครู อาจารย ์ 67  -   -   -   -  67 

ระดบัอาชวีศึกษา             
1.จ านวนโรงเรยีน  -   -   -   -   -   -  

2.จ านวนหอ้งเรยีน  -   -   -   -   -   -  

3.จ านวนนกัเรยีน  -   -   -   -   -   -  

4.จ านวน ครู อาจารย ์  -   -   -   -   -   -  

 

ที่มา : กองการศึกษา (ขอ้มลู ณ วนัที่ 24 สงิหาคม 2563) 
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คะแนน O-NET ระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที ่6 (พ.ศ.2559-2563) 

 

คะแนน O-NET ระดบัช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่3 (พ.ศ.2559-2563) 

 

ที่มา : กองการศึกษา (ขอ้มลู ณ วนัที ่28 พฤษภาคม 2564)

1 ภาษาไทย 56.93 55.26 49.23 42.63 51.01 50.5 47.36 42.53 38.4 44.70 60.76 60.34 57.08 47.69 56.47 53.66 49.01 47.95 35.47 46.52 62.35 60.52 53.28 0 44.04
2 ภาษาอังกฤษ 36 30.12 27.83 25.5 29.86 35.84 28.03 32.39 26.11 30.59 39.72 36.52 36.36 29.26 35.47 34.65 29.9 30.74 24.06 29.84 47.36 41.74 33.55 0 30.66
3 คณิตศาสตร์ 45.71 42.98 37.58 24.33 37.65 40.61 34.13 34.49 26.48 33.93 43.64 37.45 38.75 35.88 38.93 37.51 32.21 32.65 28.54 32.73 33.75 30.28 24.53 0 22.14
4 วิทยาศาสตร์ 47.15 44.34 38.64 34.75 41.22 44.6 39.77 37.63 33.13 38.78 44.12 40.33 37 34.82 39.07 41.77 34.78 35.21 30.52 35.57 44.91 41.25 36.15 0 30.58

46.45 43.18 38.32 31.8 39.94 42.89 39.32 36.76 31.03 37.00 47.06 43.66 42.3 36.91 42.48 41.9 36.48 36.64 29.65 36.16 47.11 43.45 36.88 0 31.86

คะแนนเฉล่ีย (Mean) ปี 2563

ระดับโรงเรียน

ชัยชุมพล
โคก   
สะท้อน

นาเหนือ กีฬา
ระดับสังกัด

ชัยชุมพล กีฬา

คะแนนเฉล่ีย (Mean) ปี 2559 คะแนนเฉล่ีย (Mean) ปี 2560

นาเหนือโคก สะท้อน กีฬา

คะแนนเฉล่ีย (Mean) ปี 2561

ระดับโรงเรียน

ระดับสังกัด ระดับสังกัด
กีฬานาเหนือ

โคก   
สะท้อน

คะแนนเฉล่ีย (Mean) ปี 2562

ระดับโรงเรียน

ระดับสังกัด
ชัยชุมพล

โคก   
สะท้อน

นาเหนือ กีฬาชัยชุมพล

เฉล่ีย

ล าดับ รายวิชา

นาเหนือ
โคก   
สะท้อน

ชัยชุมพล

ระดับโรงเรียน ระดับโรงเรียน

ระดับสังกัด

ท่าแพ กีฬา ท่าแพ กีฬา ท่าแพ กีฬา ท่าแพ กีฬา ท่าแพ กีฬา

1 ภาษาไทย 42.18 38.86 40.52 45.63 39.47 42.55 49.47 45.27 47.37 48.49 44.67 46.58 64.46 0 64.46

2 ภาษาอังกฤษ 26.35 26.31 26.33 25.9 27.21 26.56 25.77 26.33 26.05 27.14 26.97 27.06 37.26 0 37.26

3 คณิตศาสตร์ 22.56 21.35 21.96 20.49 19.82 20.16 23.89 22.17 23.03 20.65 20.4 20.53 24.57 0 24.57

4 วิทยาศาสตร์ 32.42 30.93 31.68 29.9 28.97 29.44 34.06 31.54 32.80 27.99 28.23 28.11 30.98 0 30.98

30.88 29.36 30.12 30.48 28.87 29.67 33.3 31.33 32.31 31.07 30.07 30.57 39.32 0 39.32

ระดับโรงเรียน ระดับโรงเรียน

คะแนนเฉล่ีย (Mean) ปี 2563

ระดับโรงเรียน
ระดับสังกัด

เฉล่ีย

คะแนนเฉล่ีย (Mean) ปี 2562

ระดับโรงเรียน
ระดับสังกัด

ล าดับ รายวิชา
ระดับสังกัดระดับสังกัด ระดับสังกัด

คะแนนเฉล่ีย (Mean) ปี 2559 คะแนนเฉล่ีย (Mean) ปี 2560 คะแนนเฉล่ีย (Mean) ปี 2561

ระดับโรงเรียน
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แผนภมูทิี ่1  ค่าเฉลีย่ระดบัสงักดั ช ัน้ประถมศึกษาปีที ่6 

ผลการวเิคราะห ์คะแนน O-net 

ระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที ่6 และมธัยมศึกษาปีที ่3 

 

 

 

จากแผนภูมทิี่ 1 ค่าเฉลีย่ระดบัสงักดั ช ัน้ประถมศึกษาปีที ่6  สรุปไดด้งัน้ี 

 วชิาภาษาไทย ในปี 2561 มค่ีาเฉลีย่มากที่สุดเท่ากบั 56.47 รองลงมา ในปี 2559 เท่ากบั 51.01 รองลงมา   

ในปี 2562 เท่ากบั 46.52 รองลงมา ในปี 2560 เท่ากบั 44.7 และค่าเฉลีย่นอ้ยทีสุ่ดในปี 2563 เท่ากบั 44.04 

 วชิาภาองักฤษ ในปี 2561 มค่ีาเฉลีย่มากทีสุ่ดเท่ากบั 35.47 รองลงมา ในปี 2563 เท่ากบั 30.66 รองลงมา 

ในปี 2560 เท่ากบั 30.59 รองลงมา ในปี 2559 เท่ากบั 29.86 และค่าเฉลีย่นอ้ยทีสุ่ดในปี 2562 เท่ากบั 29.84 

 วิชาคณิตศาสตร์ ในปี 2561 มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากบั 38.93 รองลงมา ในปี 2559 เท่ากบั 37.65 

รองลงมาในปี 2560 เท่ากบั 33.93 รองลงมา ในปี 2562 เท่ากบั 32.73 และค่าเฉลีย่นอ้ยทีสุ่ดในปี 2563 เท่ากบั 22.14 

 วิชาวิทยาศาสตร์ ในปี 2559 มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากบั 41.22 รองลงมา ในปี 2561 เท่ากบั 39.07 

รองลงมาในปี 2560 เท่ากบั 38.78 รองลงมา ในปี 2562 เท่ากบั 35.57 และค่าเฉลีย่นอ้ยทีสุ่ดในปี 2563 เท่ากบั 30.58 
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แผนภมูทิี ่2  ค่าเฉลีย่ระดบัสงักดั ช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่3 

 

 

 

 

จากแผนภูมทิี่ 2 ค่าเฉลีย่ระดบัสงักดั ช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่3  สรุปไดด้งัน้ี 

 วิชาภาษาไทย ในปี 2563 ค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากบั 64.46 รองลงมา ในปี 2561 เท่ากบั 47.37 รองลงมา   

ในปี 2562 เท่ากบั 46.58 รองลงมา   ในปี 2560 เท่ากบั 42.55 และค่าเฉลีย่นอ้ยทีสุ่ดในปี 2559 เท่ากบั 40.52 

 วชิาภาองักฤษ  ในปี 2563 มค่ีาเฉลีย่มากทีสุ่ดเท่ากบั 37.26 รองลงมา ในปี 2562 เท่ากบั 27.06 รองลงมา 

ในปี 2560 เท่ากบั 26.56 รองลงมา ในปี 2559 เท่ากบั 26.33 และค่าเฉลีย่นอ้ยทีสุ่ดในปี 2561 เท่ากบั 26.05 

 วชิาคณิตศาสตร ์ในปี 2563 ค่าเฉลีย่มากที่สุดเท่ากบั 24.57 รองลงมา ในปี 2561 เท่ากบั 23.03 รองลงมา 

ในปี 2559 เท่ากบั 21.96 รองลงมาในปี 2562 เท่ากบั 20.53 และค่าเฉลีย่นอ้ยทีสุ่ดในปี 2560 เท่ากบั 20.16 

 วิชาวิทยาศาสตร์ ในปี 2561 มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากบั 32.80 รองลงมา ในปี 2559 เท่ากบั 31.68 

รองลงมา ในปี 2563 เท่ากบั 30.98 รองลงมาในปี 2560 เท่ากบั 29.44 และค่าเฉลีย่นอ้ยทีสุ่ดในปี 2562 เท่ากบั 28.11 
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4.1.2 การจดัการศึกษานอกระบบและการจดัการศึกษาตามอธัยาศยั 

ล าดบั ขอ้มลู 
ปี 

2559 2560 2561 2562 2563 

1 จ านวนสมาชกิหอ้งสมดุ  คน / วนั 392 98 105 106 42 

2 จ านวนหนงัสอื (เลม่) 3,224 3,309 3,224 1,227 642 

3 ผูใ้ชบ้รกิาร คน / วนั 91 92 100 77 39 

4 ผูใ้ชบ้รกิารยมื - คืน   คน / ปี 17,259 17,532 17,169 30,110 21,395 

5 ผูใ้ชบ้รกิาร Wifi หอสมดุ  คน / ปี 7,299 6,500 6,737 4,337 4,560 

6 เฉลีย่ผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมดุ  คน / ปี 33,401 33,643 36,529 27,939 14,289 

7 บรกิารอนิเตอร ์ICT ชมุชน / ปี 10,834 11,665 11,484 10,254 3,184 

8 ผูใ้ชก้าร www.tungsong.com   คน / วนั 239 230 219 131 133 

9 ผูใ้ชบ้รกิารอินเตอรเ์น็ตชมุชนคน / วนั 30 32 31 28 25 

10 ศูนยก์ารเรียนรูชุ้มทางลดโลกรอ้นทุ่งสง คน/ปี 3,163 2,865 2,086 3,141 2,180 

 

ที่มา : หอสมดุประชาชนเทศบาลเมอืงทุ่งสง ณ วนัที่ 31 พฤษภาคม 2564 

 4.2 สาธารณสุข 

1. โรงพยาบาลในพื้นที่ (ถา้ม)ี สงักดั  

 - ทอ้งถิน่ จ านวน  2  แห่ง  ( ศูนยบ์ริการสาธารณสุข เทศบาลเมอืงทุ่งสง , สหคลนิืกประชาอุทศิ

  - เอกชน จ านวน  1  แห่ง  ( โรงพยาบาลรวมแพทยท์ุ่งสง ) 

 - รฐับาล จ านวน  2  แห่ง  ( โรงพยาบาลทุ่งสง , โรงพยาบาลรถไฟ )  

 

2. โรงพยาบาลทุ่งสง                                                            

   ประเภทสถานบรกิาร   โรงพยาบาลท ัว่ไป ระดบั M1 

   จ านวนเตยีง  มบีรกิารผูป่้วยใน  จ านวน 280  เตยีง (ตามกรอบ) 

        จ านวน 324  เตยีง (ตามจรงิ) 

   เตยีงผูป่้วยวกิฤต (ICU)      จ านวน 8  เตยีง 

   เตยีงผ่าตดั (OR)     จ านวน 7  เตยีง 

   เตยีงผูป่้วยวกิฤตทารกแรกเกดิ (NIOCU) จ านวน 6  เตยีง 

   หอภบิาลทารกแรกเกดิ (Sickl Newborn) จ านวน 12  เตยีง 
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   จ านวนบคุลากรของโรงพยาบาล 

    แพทย ์     จ านวน 68  คน 

    ทนัตแพทย ์   จ านวน 13  คน 

    เภสชักร     จ านวน 18  คน 

    พยาบาลวชิาชพี    จ านวน 251  คน 

    แพทยแ์ผนไทย    จ านวน 3  คน 

    นกัเทคนิคการแพทย ์  จ านวน 15  คน 

    นกัรงัสกีารแพทย ์   จ านวน 4  คน 

    นกักายภาพบ าบดั    จ านวน 6    คน 

    นกัวชิาการสาธารณสุข   จ านวน 11   คน 

 

 ที่มา: กลุ่มงานยุทธศาสตรแ์ละแผนงานโครงการโรงพยาบาลทุ่งสง : ขอ้มลู ณ วนัที่ 21 พฤษภาคม 2564) 

 

ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขเทศบาลเมอืงทุ่งสง 

อตัราก าลงับุคลากรสาธารณสุข  

1. แพทย ์     - คน 

2. พยาบาล     3 คน 

3. เภสชักร     1 คน 

4. ทนัตสาธารณสุข    1 คน 

5. พนกังานเปล     - คน 

6. นกักายภาพ     - คน 

7. เทคนิคการแพทย ์    - คน 

8. นกัวชิาการสาธารณสุข    - คน 

9. พนกังานขบัรถ,ผูช่้วยเหลอืคนไข ้  6 คน 

 

สหคลนิิกประชาอุทศิ 

 อตัราก าลงับุคลากรสาธารณสุข 

1. แพทยป์ระจ า     2 คน 

2. แพทยห์มนุเวยีน    - คน 

3. พยาบาลประจ า    10 คน 

4. พยาบาลหมนุเวยีน    - คน 

5. เภสชักร     1 คน 

6. เจา้พนกังานสาธารณสุข    - คน 
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7. ทนัตแพทย ์     1 คน 

8. ผูช่้วยพยาบาล    2 คน 

9. ผูช่้วยทนัตภบิาล    - คน 

10. พนกังานขบัรถ    1 คน 

11. ลูกจา้ง     9 คน 

12. นกัวชิาการสาธารณสุข    2 คน 

13. นกัเทคนิคการแพทย ์    1 คน 

14. นกักายภาพ     1  คน 

 

ที่มา : แผนสุขภาพกองทนุหลกัประกนัสุขภาพ เทศบาลเมอืงทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2564 

       (ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2564) 

 

ศูนยสุ์ขภาพมลูฐานชมุชน  จ านวน 20  แห่ง  มอีาสาสมคัรสาธารณสุข จ านวน  257   คน จ านวน 20 ชมุชน 

1.  ชมุชนตลาดใน     23 คน 

2.  ชมุชนทุ่งสง-หว้ยยอด       5 คน 

3.  ชมุชนทุ่งสง-นาบอน     16 คน 

4.  ชมุชนเปรมประชา                             5      คน 

5.  ชมุชนยุทธศาสตร ์     21      คน 

6.  ชมุชนบา้นในหวงั     12 คน 

7.  ชมุชนท่าแพเหนือ      8 คน 

8.  ชมุชนท่าแพใต ้        6 คน 

9.  ชมุชนเสริมชาติ      6 คน 

10. ชมุชนสะพานเหลก็     15 คน 

11. ชมุชนหลงัโรงพยาบาลทุ่งสง    12 คน  

12. ชมุชนประชาอทุศิ     27 คน 

13. ชมุชนตะวนัออกวดัชยัชมุพล    15 คน 

14. ชมุชนบา้นนาเหนือ       9 คน 

15. ชมุชนบา้นพกัรถไฟทุ่งสง     5 คน 

16. ชมุชนหมูบ่า้นพฒันา      14 คน 

17. ชมุชนหมูบ่า้นโดมทองธานี         8 คน 

18. ชมุชนเขาปรีดี       33 คน 

19. ชมุชนตลาดสด    12 คน 

20. ชมุชนราชบรพิาร       5 คน  
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หน่วยบรกิารสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง 

หน่วยงานภาครฐั 

1. โรงพยาบาลทุ่งสง 

2. โรงพยาบาลรถไฟ 

หน่วยงานเอกชน  

1. ศูนยสุ์ขภาพชมุชนเทศบาลเมอืงทุ่งสง     จ านวน 1 แห่ง 

     (คลนิิกชมุชนอบอุ่น) รบัเฉพาะผูป่้วยนอกจ านวน          

2. โรงพยาบาลรวมแพทยท์ุ่งสง       จ านวน 25 เตยีง 

3. ศูนยช์นัสูตรโรค        จ านวน 2 แห่ง 

4. คลนิิกรกัษาโรคในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง     จ านวน 31  แห่ง 

5. ศูนยสุ์ขภาพมลูฐานชุมชนในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง    จ านวน 19  แห่ง 

6. รกัษาฟนั         จ านวน 7   แห่ง 

7. รา้นเภสชักรรมแผนปจัจุบนั      จ านวน  10    แห่ง 

8. โรงพยาบาลสตัว ์      จ านวน   1    แห่ง 

9. รกัษาสตัว ์        จ านวน   3    แห่ง 

ขอบเขตการบริการศูนยสุ์ขภาพชมุชนเทศบาลเมอืงทุ่งสง 

1. บริการประชาชนทกุกลุม่อายุแบบองคร์วมในเขตพื้นทีร่บัผดิชอบ โดยครอบคลุมกจิกรรมดงัน้ี 

- บรกิารดา้นการรกัษาพยาบาล ฟ้ืนฟูสภาพ และส่งต่อ 

   - บรกิารดา้นการสรา้งเสรมิสุขภาพท ัง้เชงิรุกและเชงิรบั 

   - บรกิารดา้นป้องกนัโรค 

   - บรกิารดา้นชนัสูตร 

   - บรกิารดา้นทนัตกรรม 

   - บรกิารระบบใหค้ าปรกึษา 

   - จดับรกิารอื่นๆทีส่อดคลอ้งกบัปญัหาของพื้นทีแ่ละความตอ้งการของประชาชน 

 2. บริการประชาชนนอกเขตรบัผดิชอบทีม่ารบับรกิาร 

  3. บริการขึ้นทะเบยีนบตัรทอง 

การใหบ้รกิาร 

คลนิิก/กจิกรรม เวลาทีใ่หบ้รกิาร 

ตรวจโรคทัว่ไป ทกุวนั เวลา 08.30 – 20.30 น. 

คลนิิกโรคความดนัโลหติ ทกุวนัจนัทรช่์วงเชา้ 

คลนิิกตรวจครรภ ์ ทกุวนัองัคารช่วงเชา้ 

คลนิิกวางแผนครอบครวั ทกุวนัองัคารช่วงบา่ย 

คลนิิกสุขภาพเดก็ดี ทกุวนัพธุช่วงเชา้ 
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คลนิิก/กจิกรรม เวลาทีใ่หบ้รกิาร 

คลนิิกโรคเบาหวาน ทกุวนัพฤหสับดช่ีวงเชา้ 

คลนิิกตรวจหลงัคลอด ทกุวนัพฤหสับดช่ีวงบา่ย 

งานอนามยัโรงเรยีน ทกุวนัศุกรช่์วงเชา้ 

งานทนัตกรรม ทกุวนั เวลา 08.30 – 16.30 น. 

งานชนัสูตรทางหอ้งปฏบิตักิาร ทกุวนั เวลา 08.30 – 16.30 น. 

งานเยีย่มบา้นและกจิกรรมในชุมชน ทกุช่วงบา่ยวนัองัคารและศุกรบ์า่ย 

การใหบ้รกิารนอกเวลาราชการ วนัจนัทร-์ศุกร ์เวลา 16.30 –20.30  น. 

วนัเสาร-์อาทติย ์เวลา 08.00 – 16.00 น.  

 

ที่มา : แผนสุขภาพกองทนุหลกัประกนัสุขภาพ เทศบาลเมอืงทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

3. ระบบการแพทยฉุ์กเฉิน  

ระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน 

ระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน ประจ าปีงบประมาณ 2557 – 2563 

 

 ทีม่า : งานศูนยบ์รกิารสาธารณสุข  ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2564 

 

เดอืน 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

ตลุาคม 72 68 59 68 73 60 85 

พฤศจกิายน 66 62 85 66 71 81 90 

ธนัวาคม 62 67 77 100 72 96 74 

มกราคม 77 59 100 110 66 82 83 

กมุภาพนัธ ์ 60 60 81 109 68 84 95 

มนีาคม 72 80 82 94 59 86 75 

เมษายน 85 68 102 104 94 104 78 

พฤษภาคม 78 64 71 96 53 106 84 

มถินุายน 60 62 60 83 57 102 78 

กรกฎาคม 62 65 77 69 84 103 109 

สงิหาคม 79 79 89 65 66 105 118 

กนัยายน 67 80 74 105 68 - 95 

รวมท ัง้สิ้น 842 814 957 1,069 831 1,009 1,064 
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4. ประเภทการเจ็บป่วยทีเ่ขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล และศูนยบ์รกิารสาธารณสุขทุกแห่ง 

จ านวนผูป่้วยโรคไขเ้ลอืดออกในเขต เทศบาลเมอืงทุ่งสง จ าแนกรายชมุชน  

ขอ้มลูตัง้แต่ ปี 2557 – 2563   (ขอ้มลู ณ วนัที ่25 สงิหาคม 2563) 

ล าดบั ชมุชน 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

1 ทุ่งสง -นาบอน  2 0 0 4 4 3 1 

2 หวัสะพานเหลก็  0 0 0 0 0 0 1 

3 บา้นพกัรถไฟ  2 0 0 1 2 2 3 

4 เสรมิชาติ 1 1 2 2 3 6 5 

5 ประชาอทุศิ  1 ๐ 1 2 4 13 1 

6 ยุทธศาสตร ์ 2 5 8 7 4 29 8 

7 ท่าแพเหนือ  0 0 2 0 1 0 0 

8 บา้นนาเหนือ  0 0 4 0 2 4 1 

9 ท่าแพใต ้ 1 1 1 1 0 5 1 

10 บา้นในหวงั  0 0 0 4 0 3 2 

11 เปรมประชา  0 0 1 1 3 3 2 

12 หมูบ่า้นพฒันา  0 0 0 0 2 7 15 

13 หลงัโรงพยาบาล  1 0 0 0 2 3 1 

14 ตะวนัออกวดัชยัชมุพล  0 0 0 2 1 3 2 

15 ตลาดใน  2 2 0 1 4 2 0 

16 ทุ่งสง -หว้ยยอด  0 0 0 0 0 0 1 

17 เขาปรดี ี 0 0 1 0 0 5 2 

18 โดมทองท่าแพ 0 0 0 0 1 1 0 

19 ตลาดสด 0 0 0 0 0 0 0 

20 ราชบรพิาร 0 0 0 1 1 0 0 

21 ย่านการคา้  4 0 1 2 4 12 3 

22 อาศยัอยู่จรงินอกเขต  1 0 3 0 0 0 0 

23 ทะเบยีนบา้นอยู่นอกเขต 0 0 2 0 0 0 0 

24 ไมไ่ดร้บัแจง้ชื่อผูป่้วยอยู่ในเขต 0 0 18 0 0 0 0 

รวม 17 9 26 29 38 101 49 

 ปีงบประมาณ 2563 อตัราป่วยต่อแสนประชากร คิดเป็น 162 คน ผูเ้สียชีวิต 0 คิดเป็นอตัราการป่วยต่อ

แสนประชากร เป็น 0 คน 

ที่มา : ทะเบยีนผูป่้วยไขเ้ลอืดออก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม (ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 พฤษภาคม  2564) 
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ชมุชนทีม่ผูีป่้วยโรคไขเ้ลอืดออก 3 อนัดบัแรก 

1. ชมุชนยุทธศาสตร ์

2. ชมุชนประชาอทุศิ 

3. ชมุชนย่านการคา้ 

จ านวนผูป่้วยโรควณัโรค  

ผูป่้วยมที ัง้หมด 18 ราย สรุปผลการรกัษาดงัน้ี 

 HIV-Neg  14 ราย 

 HIV-Post  4 ราย 

 รกัษาหาย  6 ราย  

 รกัษาครบ  - ราย  

 ตาย  1 ราย  

 รกัษาลม้เหลว  - ราย  

 ขาดยามากกว่า 2 เดอืนตดิต่อกนั  - ราย  

 โอนออก  1 ราย  

 ก าลงัรกัษา  13 ราย  

ที่มา : ศูนยสุ์ขภาพชุมชนเทศบาลเมอืงทุ่งสง ปี 2564 กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม 

 ศูนยสุ์ขภาพดเีริ่มที่บา้น (Home Health Care) 

 เป็นหน่วยที่สามารถใหก้ารดูแลรกัษาต่อเน่ือง ระหว่างโรงพยาบาลและบา้นผูป่้วยไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ 

 ท าใหผู้ป่้วยและญาตมิ ัน่ใจในการดูแลสุขภาพดว้ยการพึง่พาตนเองมากขึ้น 

 สามารถลดอตัราการครองเตยีง 

 สามารถลดค่าใชจ่้ายดา้นการรกัษาผูป่้วยในของโรงพยาบาลอย่างเป็นรูปธรรม 

 ลดค่าใชจ่้ายดา้นครวัเรอืนของผูป่้วยและญาต ิขณะรกัษาในโรงพยาบาล 

 สามารถสรา้งความรกั ความสมัพนัธท์ีด่ ีระหว่างสมาชกิในครอบครวัของผูป่้วยเอง 

การใหบ้รกิารแต่ละปี 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

บรกิารเยีย่มบา้น (คร ัง้) 125 98 127 171 422 882 986 

ดูแลและใส่สายสวนปสัสาวะ 1 3 1 1 2 2 11 

ดูแลและใส่สายทางจมกู 7 8 8 4 5 30 44 

ใหค้ าแนะน าและ 

ท าแผลกดทบั 

125 98 85 10 201 30 33 
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จ านวนหญงิตัง้ครรภเ์ขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง 

อายุหญงิต ัง้ครรภ ์ จ านวน(คน) 

รวม 115 

 

ตารางแสดงน า้หนกัทารกแรกเกดิ 

น า้หนกั จ านวน(คน) รอ้ยละ 

นอ้ยกว่า 2,500กรมั 3 2.38 

ตัง้แต่ 2,000 – 4,0000 กรมั 123 97.62 

มากกว่า 4,000 กรมั - 0 

รวม 126 100 

 

งานส่งเสรมิสุขภาพและป้องกนัโรค 

• การคน้หาและคดักรองกลุ่มเสี่ยงและผูป่้วยในชุมชน ไดแ้ก่ โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง โรคหวัใจและ

หลอดเลอืด 

• กจิกรรมคน้หาและคดักรองเพือ่ชะลอการเสือ่มของไตในกลุม่ผูป่้วยโรคไตเรื้อรงั 

• กจิกรรมรณรงคป้์องกนัแกไ้ขปญัหาในพื้นทีโ่รคไขเ้ลอืดออก 

• อบรมแกนน าอาสาสมคัรสาธารณสุขชมุชน (อสม.) 

• ส่งเสรมิสุขภาพแม่และเดก็ เยีย่มหลงัคลอดในชมุชน 

• บรกิารฉีดวคัซนีป้องกนัโรคคอตบี บาดทะยกั หดั หดัเยอรมนั และคางทูม 

• บรกิารฉีดวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ 
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ผลการปฏบิตังิาน งานศูนยบ์ริการสาธารณสุข ประจ าปี 2563 

งานจดัเกบ็ขอ้มลูภาคสนามและเยีย่มบา้น 

(ขอ้มลู ณ วนัที ่31 สงิหาคม  2563) 

กจิกรรม ผลการปฏบิตังิาน 

1. การจดัท าขอ้มลูสุขภาพ  

  การเยีย่มบา้นผูสู้งอายุ 

- ผูสู้งอายุตดิสงัคม คะแนน ADL 12 คะแนน ขึ้นไป 

- ผูสู้งอายุตดิบา้น คะแนน ADL 5 – 11 คะแนน 

- ผูสู้งอายุตดิเตยีง คะแนน ADL 0 – 4  คะแนน 

รวมส ารวจผูสู้งอายุ 

 

 

511 คร ัง้ 

17  คร ัง้ 

16  คร ัง้ 

    -  คดักรองสุขภาพจิต   

    -  การประเมนิกจิวตัรประจ าวนั 

    -  การวดัสญัญาณชพี 

    -  การประเมนิภาวะสมองเสื่อม 

    - การประเมนิภาวะขอ้เขา่เสื่อม 

    - การประเมนิความเสีย่งโรคหวัใจ 

-    คร ัง้ 

-    คร ัง้ 

-    คร ัง้ 

-    คร ัง้ 

-    คร ัง้ 

-    คร ัง้ 

 

2.เฝ้าระวงัภาวะสุขภาพผูสู้งอายุ 

    - แจง้พยาบาลทราบเมือ่ผลการคดักรองผดิปกติ 

    - ผูสู้งอายุความดนัโลหติสูงปานกลาง 

    - ผูสู้งอายุความดนัโลหติสูงมาก 

    - รอบเอวผูสู้งอายุผูช้ายเกนิ 90 ซ.ม. 

    - รอบเอวผูสู้งอายุผูช้ายเกนิ 80 ซ.ม. 

    - ค่า BMI ผูสู้งอายุเกนิ 25 

    - คดักรองผูสู้งอายุมคีวามเสี่ยงภาวะโรคซมึเศรา้ 

    - คดักรองผูสู้งอายุภาวะสมองเสือ่มอยู่ในระดบัปานกลางถงึค่อนขา้งต า่ 

    - คดักรองผูสู้งอายุภาวะสมองเสือ่มอยู่ในระดบัต า่ควรพบแพทย ์

    - คดักรองผูสู้งอายุเสีย่งขอ้เขา่เสือ่ม 

    - คดักรองผูสู้งอายุเสีย่งโรคหวัใจ 

 

 

172 ราย 

135 ราย 

 -   ราย 

 -   ราย 

193 ราย 

197 ราย 

 -   ราย 

             -   ราย 

343 ราย 

395 ราย 

๓. ใหค้ าแนะน าหรอืการบริบาลเบื้องตน้ 

    - การวดัสญัญาณชพี 

    - การท าความสะอาดในช่องปาก 

    - การพลกิตะแคงตวั   

 

545 ราย 

   - ราย 

   - ราย 
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กจิกรรม ผลการปฏบิตังิาน 

    - การท าแผลเจาะคอ  

    - การท าแผลกดทบั ไมเ่กนิระดบั ๒   

    - การใหอ้าหารทางสายยางหรอืผูท้ีใ่ส่สาย NG 

    - การท าความสะอาดอวยัวะสบืพนัธ ์หรอื ผูท้ีค่าสายสวนปสัสาวะ  

    - ใหค้ าแนะน าผูป่้วยทีไ่ดร้บัออกซเิจนและพ่นยา 

   - ราย 

   - ราย 

   - ราย 

   - ราย 

   - ราย 

๓.ความพงึพอใจ 

- ผูร้บับรกิารหรอืญาตมิคีวามพงึพอใจในการใหบ้ริการ 
 

98.12 % 

 

 

การคดักรองสุขภาพคดักรองโรคตดิต่อไมเ่รื้อรงั 

สถานบรกิาร : ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลเมอืงทุ่งสง 

ศูนยสุ์ขภาพชมุชนเทศบาลเมอืงทุ่งสง 

ต าบลปากแพรก อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

เรื่อง 
จ านวน 

(คน) 

เป้าหมาย รอ้ยละ 

จ านวนประชากรที่ไดร้บัการคดักรองโรคเบาหวาน 35 ปีขึ้นไป 2,403 8870 70.08 

จ านวนประชากรที่ไดร้บัการคดักรองความดนัโลหติสูง 35 ปีขึ้นไป 2,403 10,015 70.88 

ที่มา : ศูนยสุ์ขภาพชุมชนเทศบาลเมอืงทุ่งสง ขอ้มลู ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2564 

ขอ้มลูผูป่้วยเบาหวานศูนยเ์ทศบาลเมอืงทุ่งสง ปี 2560-2562 

 

 

 

ปี 
จ านวนผูป่้วยท ัง้หมด 

(คน) 

สถานทีร่กัษา 
ผูป่้วยรายใหม ่

ศูนยเ์ทศบาลเมอืงทุ่งสง ที่อื่น 

2560 2,447 528 1,398 29 

2561 1,330 614 716 133 

2562 1,416 618 798 119 

2563 1,354 730 611 28 
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ขอ้มลูผูป่้วยความดนัโลหติสูงศูนยเ์ทศบาลเมอืงทุ่งสง ปี 2560-2563 

ปี จ านวนผูป่้วยท ัง้หมด 
สถานทีร่กัษา 

ผูป่้วยรายใหม ่
ศูนยเ์ทศบาลเมอืงทุ่งสง ที่อื่น 

2560 1,190 547 643 27 

2561 2,502 1,052 1,450 257 

2562 2,712 1,104 1,608 235 

2563 2,588 1,284 1,304 52 

 

ขอ้มลู 10 อนัดบัโรคที่ป่วยสูงสุด 

ที่ ชื่อโรค จ านวน (คร ัง้) ชาย หญงิ 

1 โรคความดนัโลหติสูงทีไ่ม่มสีาเหตุ 5,605 1,745 3,860 

2. ภาวะกาติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจส่วนบนแบบ

เฉียบพลนัอื่น 

4,679 2,127 2,552 

3. ภาวะไขมนัในเลอืดสูงเกนิ ไม่ระบรุายระเอยีด 4,093 1,144 2,949 

4. โรคเบาหวาน 3,651 1,219 2,432 

5. ปวดกลา้มเน้ือ 1,967 620 1,347 

6. วดัความดนัโลหติสูงโดยไมม่กีารวนิิจฉยัว่าเป็น 

ความดนัโลหติสูง 

1,479 620 859 

7. ฟนัผุทีลุ่กลามถงึเน้ือฟนั 1,018 366 652 

8. เวยีนศีรษะ 1,001 224 777 

9. คอหอยอกัเสบเฉียบพลนั 944 454 490 

10 ผวิหนงัอกัเสบจากสมัผสัภมูแิพ ้ 912 376 536 

 

ขอ้มลูทางระบาดวทิยา 3 อนัดบัโรค 

ที่ ชื่อโรค 
จ านวน

ผูป่้วย 
อตัราป่วย จ านวนตาย อตัราตาย 

1 โรคอจุจาระร่วง 113 376.30 0 0 

2. โรคไขเ้ลอืดออก 117 56.61 0 0 

3. โรคปอดบวม 13 53.29 0 0 
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นกัเรียนท ัง้หมด 

 

นกัเรียนทีช่ ัง่น า้หนกัและ

วดัส่วนสูง 

 

จ านวนโภชนาการ 

ไมป่กต ิ

ภาวะโภชนาการของเดก็นกัเรียน ทีร่บัการช ัง่น า้หนกัและวดัส่วนสูง 

              

โรงเรียน สมส่วน ผอม ค่อนขา้งผอม ทว้ม เริ่มอว้น อว้น(แลว้) แปรผลไมไ่ด ้ 

 ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รว

ม 

ช ญ รว

ม 

ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม 

เทศบาลวดัชยัชมุพล 694 760 1,454 694 760 1,454 252 215 467 442 545 987 8 23 31 20 36 56 56 45 101 79 75 154 88 35 123 1 1 1 

เทศบาลวดัโคกสะทอ้น 112 72 184 111 72 183 57 27 84 54 45 99 6 8 14 18 5 23 12 3 15 8 4 12 14 7 21    

เทศบาลบา้นนาเหนือ 127 130 257 127 130 257 41 45 86 86 85 171 5 10 15 12 16 28 6 8 14 9 6 15 9 5 14    

มธัยมเทศบาลวดัท่าแพ 27 24 51 26 24 50 11 3 14 15 21 36 2  2 1  1    2 1 3 7 2 9    

กฬีาเทศบาลเมอืงทุ่งสง 135 36 171 135 36 171 25 8 33 110 28 138 4  4 7 1 8 7 2 9 4 3 7 2  2 1  1 

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ชยัชุมพล 

(ตลาดสด ชัน้ 4) 

13 11 24 13 11 24 10 4 14 3 7 10 1 2 3 1 1 2 4 1 5 3  3 1  1 - - - 

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็หนองป่าแก่ 

 

5 4 9 5 4 9 2 2 4 3 2 5 1  1 1  1     1 1  1 1    

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็หมูบ่า้นพฒันา 18 7 25 18 7 25 7 1 8 11 6 17 1  1 3 1 4 1  1 2  2       

ศูนยเ์ดก็เลก็เขาปรีด ี 4 9 13 4 9 13 1 2 3 3 7 10    1  1     1 1  1 1    

กาญจนศึกษาพฒันาการ 196 187 383 188 176 364 73 49 122 115 127 242 10 10 20 16 13 29 9 11 20 18 16 34 27 10 37 1  1 

รตันศึกษาชนปรีดา 10 1 11 10 1 11 7 1 8 3  3 2 1 3       1  1 4  4    

รตันศึกษาชายเขา 321 300 621 308 288 596 65 47 112 243 241 484 7 6 13 12 5 17 17 13 30 19 15 34 21 20 41 1  1 

เสริมปญัญา 105 121 226 105 121 226 45 46 91 60 75 135 10 6 16 7 12 19 7 9 16 7 9 16 14 10 24    

ภาวะโภชนาการของเดก็นกัเรยีนโรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง ที่รบัการช ัง่น า้หนกัและวดัส่วนสูง 
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4.3 อาชญากรรม

ราย คน ราย คน ราย คน ราย คน ราย คน

1.1ฆ่าผูอ้ืน่ 8 7 10 2 2 2 10 8 9 5 5 6 1 1 2

1.2ท ารา้นผูอ้ืน่ถงึแก่ความตาย 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1

1.3พยายามฆ่า 15 12 15 6 6 7 12 12 19 8 8 14 5 4 5

1.4ท ารา้ยร่างกาย 30 29 33 28 28 32 14 13 13 7 7 8 3 3 4

1.5ขม่ขนืกระท าช าเรา 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1

1.6อืน่ๆ 1 1 1 2 2 3 0 0 0 7 6 7 6 6 11

รวม 55 50 60 40 40 46 37 34 42 28 27 36 17 16 24

2.1 ปลน้ทรพัย ์(คดอีกุฉกรรจ)์ 0 0 0 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0

2.2 ชงิทรพัย์ 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3 วิ่งราวทรพัย์ 4 4 4 2 2 2 3 3 5 3 3 3 1 1 1

2.4 ลกัทรพัย์ 49 38 46 56 46 51 48 31 35 53 47 55 21 20 25

2.5 กรรโชกทรพัย์ 1 1 5 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0

2.6 ฉอ้โกง 25 16 20 12 8 8 12 8 9 15 8 8 2 1 1

2.7 ยกัยอกทรพัย์ 13 10 11 12 7 7 9 8 8 7 6 6 3 3 4

2.8 ท าใหเ้สียทรพัย์ 2 2 2 2 0 0 5 5 5 10 9 9 2 2 6

2.9 รบัของโจร 1 0 0 2 2 3 0 0 0 4 4 4 2 2 2

2.10 ลกัพาเรยีกค่าไถ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.11 วางเพลงิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.12 อืน่ๆ 15 15 16 6 6 6 8 8 10 14 13 13 4 4 7

รวม 111 87 105 94 72 78 86 64 75 107 91 100 35 33 46

2564

 (ถึง เดือนพ.ค)

รบัแจง้
จบักุม

1.ฐานความผิด

เกี่ยวก ับชีวิต

2.ฐานความผิด

เกี่ยวก ับทรพัย์

จบักุม
รบัแจง้

2562

จบักุม

2563

รบัแจง้
จบักุม

สถิติคดีดา้นอาชญากรรม ต ัง้แต่ 2560 - 2564

2560

จบักุม
รบัแจง้

ฐานความผิด
2561

รบัแจง้
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4 ยาเสพตดิ 

 

คดีความผดิกฎหมาย  

คดีความผดิกฎหมาย ตัง้แต่ 2560 - 2564 

2560 2561 2562 2563 
2564  

(ถงึ เดอืนพ.ค) 
รวม 

ยาเสพตดิ 
ราย 1,527 1,840 2,155 2,285 1,072 8,879 

คน 1,673 1,914 2,204 2,327 1,124 9,242 

การผลติ 
ราย 163 89 61 88 51 452 

คน 246 107 69 96 58 576 

การน าเขา้ 
ราย 0 0 0 0 0 0 

คน 0 0 0 0 0 0 

การส่งออก 
ราย 0 0 0 0 0 0 

คน 0 0 0 0 0 0 

การจ าหน่าย 
ราย 8 0 0 7 4 19 

คน 11 0 0 14 4 29 

การครองครองเพือ่จ  าหน่าย 
ราย 234 187 167 143 133 864 

คน 262 216 190 159 155 982 

การครอบครอง 
ราย 435 449 518 578 286 2,266 

คน 467 475 531 591 295 2,359 

เสพยาเสพตดิ 
ราย 686 1,115 1,409 1,464 597 5,271 

คน 686 1,116 1,414 1,462 611 5,289 
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4.5 การสงัคมสงัเคราะห ์

- ผูม้สีทิธิไดร้บัเบี้ยยงัชพีผูสู้งอายุ   จ านวน  3,609 คน 

- ผูม้สีทิธิไดร้บัเบี้ยยงัชพีผูพ้กิาร   จ านวน  560 คน 

- ผูส้ทิธิรบัเบี้ยยงัชพีผูป่้วยเอดส ์  จ านวน  64 คน  

- ทางเทศบาลเมอืงทุ่งสง ไดม้กีารส่งเสริมสนบัสนุนเกี่ยวกบัการสงัคมสงเคราะห ์ ในปี 2564    เช่น 

- โครงการทศันะธรรมศึกษาของผูสู้งอายุ 

- โครงการโรงเรยีนผูสู้งอายุ (ศูนยส์รา้งสุข) 

- โครงการศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวติและส่งเสริมอาชพีผูสู้งอายุส่งเสรมิอาชพีผูสู้งอายุ 

- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการสูงวัยและการเตรียมการเพ่ือยามสูงวัย 

- โครงการจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม   
   อาชีพผู้สูงอายุ 

ที่มา : งานสงัคมสงเคราะห ์กองสวสัดกิารสงัคม (ขอ้มลู ณ เดอืนมถินุายน 2563) 

 

5.ระบบบรกิารพื้นฐาน 

5.1 การคมนาคม 

- การคมนาคม/ขนส่ง 

ทางรถยนต ์ม ี2 เสน้ทาง คือเริ่มตน้จากกรุงเทพฯ โดยใชเ้สน้ทางหมายเลข 41 (ถนนเพชรเกษม) 

ผ่านจงัหวดัเพชรบุรี  ประจวบคีรีขนัธ์  และเมื่อถึงจงัหวดัชุมพร สุราษฎรธ์านี เขา้เขตจงัหวดันครศรีธรรมราช          

อ.ทุ่งสง เป็นระยะทาง 747 กิโลเมตร และทางรถไฟเป็นระยะทาง 773 กิโลเมตร ส่วนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 

(เขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง อ าเภอหว้ยยอดจงัหวดัตรงั ) เริ่มจากเทศบาลเมืองทุ่งสง ต าบลปากแพรก อ าเภอทุ่งสง ผ่าน

ต าบลชะมาย ต าบลที่วงั ต าบลกะปาง ไปอ าเภอหว้ยยอด จงัหวดัตรงัและทางหลวงจงัหวดัหมายเลข 4110 เชื่อมการ

คมนาคมระหว่างอ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรธีรรมราช กบัอ าเภอทุ่งสง เป็นตน้ 

รถโดยสารประจ าทาง   มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรบัอากาศของบริษทัขนส่ง จ ากดั 

จดับรกิารจากกรุงเทพฯ สถานีตน้ทางทีข่นส่งสายใต ้ถนนป่ินเกลา้-นครชยัศร ีและทีทุ่่งสง สถานีตน้ทางอยู่ทีส่ถานีขนส่ง

ผูโ้ดยสารอ าเภอทุ่งสง  มบีรษิทัทรพัยไ์พศาลทวัร ์จ ากดั สาขาทุ่งสง และสมบตัทิวัร ์

รถไฟ   การรถไฟแห่งประเทศไทยใหบ้ริการรถไฟสู่อ าเภอทุ่งสง ท ัง้เป็นสถานีปลายทางและเป็น  

สถานีทีข่บวนรถผ่าน  

ทางอากาศ ไดแ้ก่  สายการบินนกแอร ์ สายการบนิแอรเ์อเชีย  และสายการบินไทยไลออนสแ์อร ์  

การเดนิทางจากทุ่งสงไปท่าอากาศยานต่างๆดงัน้ี 

ล าดบัที่ ท่าอากาศยาน ระยะทาง ระยะเวลา 

1. ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช  70.9 กม. 1 ชม.1 นาท ี

2. ท่าอากาศยานกระบี ่ 100 กม. 1 ชม. 35 นาท ี

3. ท่าอากาศยานสุราษฎรธ์านี 138 กม. 1 ชม. 52 นาท ี
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ล าดบัที่ ท่าอากาศยาน ระยะทาง ระยะเวลา 

4. ท่าอากาศยานตรงั 82.5 กม. 1 ชม. 5 นาท ี

5. ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 184.2 กม. 2 ชม. 22 นาท ี
 

ขอ้มลูถนน  

  ถนนภายในเขตเทศบาล ม ี184  สาย  รวมระยะทางท ัง้หมด 53.586 กิโลเมตร  

  ขอ้มลูถนนคอนกรตี  จ านวน   67  สาย  ระยะทาง  12.711  กิโลเมตร    

  ขอ้มลูถนนลาดยาง   จ านวน  109  สาย  ระยะทาง  39.767  กิโลเมตร   

  ขอ้มลูถนนหนิคลุก  จ านวน     8  สาย  ระยะทาง   1.108   กิโลเมตร   

 ที่มา : กองช่าง เทศบาลเมอืงทุ่งสง (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2564) 

5.2 การไฟฟ้า 

 - จ านวนครวัเรอืนทีใ่ชไ้ฟฟ้า 13,592 ครวัเรอืน 

 - พื้นทีท่ีไ่ดร้บับรกิารไฟฟ้า รอ้ยละ 99 ของพื้นทีท่ ัง้หมด 

 - ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง) จ านวน  26   จดุ ครอบคลุมถนน จ านวน   184    สาย 

 - ไฟจราจร จ านวน  7 จุด  บรเิวณ 1.สามแยกเสรมิชาต ิ2.สามแยกยุทธศาสตร ์ 3.สามแยกตรงั    

4.สีแ่ยกชยัชมุพล 5.สีแ่ยกชนปรดีา 6.สีแ่ยกหอสมดุประชาชน 7.สีแ่ยกตลาดเกษตร 

ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค อ าเภอทุ่งสง (ขอ้มลูวนัที ่25 พฤษภาคม 2564) 

5.3 การประปา 

 1. จ านวนครวัเรอืนทีใ่ชป้ระปาของเทศบาล 239 ครวัเรอืน 

 2. จ านวนครวัเรอืนทีใ่ชน้ า้ประปา การประปาส่วนภมูภิาคสาขาทุ่งสง มจี  านวนท ัง้สิ้น 8,871 ครวัเรอืน 

 หน่วยงานเจา้ของกจิการประปา 

 - เทศบาลเมอืงทุ่งสง 

 - การประปาส่วนภมูภิาค เป็นหน่วยงานเจา้ของกจิการประปารายใหญ่ 

 - ระบบประปาของกรมโยธาธกิารบางส่วน 

 ก าลงัการผลติน า้ประปาทีผ่ลติไดต่้อลูกบาศกเ์มตรต่อวนัและน า้ประปาทีใ่ชเ้ฉลีย่  

 - น า้ประปาทีผ่ลติ 360 ลบ.ม./วนั (เทศบาลฯ) 

 - น า้ประปาทีใ่ช ้360 ลบ.ม./วนั (เทศบาลฯ) 

 - น า้ประปาทีผ่ลติจากการประปาส่วนภมูภิาคอ าเภอทุ่งสง  

   การประปาส่วนภูมภิาคสาขาทุ่งสง มกี าลงัผลติ 1,240 ลบ.ม./ช ัว่โมง เท่ากบั 29,760 ลบ.ม./วนั 

  น า้ประปาทีผ่ลติได ้29,760 ลบ.ม./วนั 

  ปรมิาณน า้ทีใ่ชใ้นเขตอ าเภอทุ่งสง 228.87 ลบ.ม/วนั 

แหลง่น า้ดบิทีใ่ชผ้ลติน า้ประปา จ านวน 1 แห่ง คือ คลองท่าแพ ปรมิาณน า้ทีใ่ชผ้ลติ 31,200 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

ที่มา : การประปาส่วนภมูภิาค อ าเภอทุ่งสง (ณ วนัที ่11 พฤษภาคม 2564) 
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5.4 โทรศพัท ์

- มกีารใหบ้ริการท ัง้โทรศพัทป์ระจ าทีค่รอบคลุมทกุพื้นทีภ่ายใตก้ารใหบ้รกิาร               

   บรษิทั โทรคมนาคมแห่งชาต ิจ ากดั (มหาชน) 

  - มกีารใหบ้ริการโทรศพัทเ์คลือ่นที่ มเีครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ท ัง้หมด โดยผูใ้หบ้ริการ ไดแ้ก่               

   บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) (AIS) 

   บรษิทั ทรู คอรป์อเรช ัน่ จ ากดั (มหาชน) (TRUE)    

   บรษิทั ดแีทค ไตรเน็ต จ ากดั  (DTAC)     

- การสื่อสาร 

 - จ านวนโทรศพัท ์ส่วนบคุคลในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง มจี  านวน 129 หมายเลข 

   - จ านวนชมุสายโทรศพัทใ์นเขตพื้นที ่ 5 ชมุสาย  คือ ทุ่งสง นาบอน ทีว่งั            

  ค่ายเทพสตรศีรีสุนทร  ควนไมแ้ดง 

  - สถานีวทิยุกระจายเสยีง   และสถานีวทิยุโทรทศัน ์ ในเขตเทศบาล และสามารถ 

  ตดิตาม  ขา่วสารจากสถานีนอกเขตพื้นที ่ 

   - หอกระจายขา่วในพื้นทีใ่หบ้รกิารครอบคลุม ๒๐ ชมุชน ตามจุดต่าง ๆ 

 หน่วยงานที่มขีา่ยวทิยุสือ่สารในพื้นที ่6 แห่ง ดงัน้ี 

 - สถานีต ารวจภธูรอ าเภอทุ่งสง 

 - สถานีรถไฟชมุทางทุ่งสง 

 - เทศบาลเมอืงทุ่งสง (คลืน่บรรเทาฯ) 

 - ทีว่่าการอ าเภอทุ่งสง, อปพร 

 - มลูนิธิต่าง ๆ (ประชาร่วมใจ,ใตเ้ต็กตึ้ง,สว่างธรรมสถาน) 

5.5 ไปรษณียห์รือการสื่อสารหรือการขนส่ง  

- ไปรษณีย ์    จ านวน  1   แห่ง 

- สถานีวทิยุ     จ านวน  1  แห่ง 

- ผูใ้หบ้รกิารระบบ Internet  จ านวน  2  แห่ง 

- ผูใ้หบ้รกิารขนส่งเอกชน   จ านวน  4  แห่ง 

6. ระบบเศรษฐกิจ 

  รายได/้ประชากร รายไดเ้ฉลีย่ของประชากรในเขตเทศบาลเฉลีย่ 99,253.27 บาทต่อคน/ปี (20 ชมุชน) 

           ที่มา : กองสวสัดิการสงัคม เทศบาลเมอืงทุ่งสง 

6.1 การเกษตร 

  การใชท้ี่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีพื้นที่ประมาณ 1,575.25 ไร่ เป็นพื้นที่ชุมชนเมืองด ัง้เดิม    

ถนนเสริมชาติฝัง่ตะวนัตก ฝัง่ทางใตบ้ริเวณขา้งโรงเรียนเทศบาลวดัท่าแพ บริเวณชุมชนท่าแพ เป็นสวนย าง และปลูก

ผลไมบ้างส่วน 
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แหลง่พื้นทีใ่ชใ้นการเพาะปลูก 

แหลง่น า้เพือ่การเกษตรในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง ส่วนใหญ่ใชน้ า้ฝนและน า้จากธรรมชาต ิเป็นส าคญัโดยแหลง่

น า้ทีส่  าคญั ไดแ้ก่ คลองท่าเลา คลองท่าโลน และคลองท่าแพ 

ประเภทของการเกษตร ดงัน้ี 

 ยุทธศาสตร ์  ปลูกพชืสวนยางพารา จ านวน 7 ครวัเรอืน จ านวน 30 ไร่ 

ปลูกพชืสวนปาลม์ จ านวน 1 ครวัเรอืน จ านวน 3 ไร่ 

ปลูกไร่ส่วนผสม (เงาะ,ทเุรียน,มงัคุด,ลองกอง,ลางสาด,มะพรา้ว)  

จ านวน 2 ครวัเรอืน จ านวน 9 ไร่ 

 ชมุชนท่าแพเหนือ   ปลูกพชืสวนยางพารา จ านวน 9 ครวัเรอืน จ านวน 50 ไร่ 

ปลูกพชืสวนปาลม์ จ านวน 1 ครวัเรอืน จ านวน 8 ไร่ 

ปลูกพชืไร่อื่นๆ จ านวน 4 ครวัเรือน จ านวน 6 ไร่ 

 ชมุชนเขาปรีดี  ปลูกพชืสวนยางพารา จ านวน 9 ครวัเรอืน จ านวน 58.5 ไร่ 

 ชมุชนบา้นในหวงั  ปลูกพชืสวนยางพารา จ านวน 12 ครวัเรอืน จ านวน 85 ไร่ 

ปลูกพชืสวนปาลม์ จ านวน 1 ครวัเรอืน จ านวน 8 ไร่ 

ปลูกพชืไร่อื่นๆ จ านวน 6 ครวัเรือน จ านวน 15 ไร่ 

 ชมุชนนาเหนือ   ปลูกพชืสวนยางพารา จ านวน 2 ครวัเรอืน จ านวน 15.5 ไร่ 

ปลูกพชืสวนผลไม ้จ านวน 5 ครวัเรอืน จ านวน 5.5 ไร่ 

 ชมุชนเสรมิชาติ  ปลูกพชืสวนยางพารา จ านวน 6 ครวัเรอืน จ านวน 25 ไร่ 

ปลูกพชืสวนผลไม ้จ านวน 8 ครวัเรอืน จ านวน 10 ไร่ 

ปลูกพชืผกัสวนครวั จ านวน 6 ครวัเรอืน จ านวน 3 ไร่ 

 ชมุชนท่าแพใต ้  ปลูกพชืสวนยางพารา จ านวน 20 ครวัเรอืน จ านวน 200 ไร่ 

ปลูกพชืสวนปาลม์ จ านวน 2 ครวัเรอืน จ านวน  12 ไร่ 

ปลูกพชืสวนมงัคุด เงาะ จ านวน 10 ครวัเรอืน จ านวน 50 ไร่ 

ปลูกพชืสวนลองกอง จ านวน 7 ครวัเรอืน จ านวน 7 ไร่ 

ปลูกพชืผกัสวนครวั จ านวน 2 ครวัเรอืน จ านวน 2 ไร่ 

             ทีม่า : กองสวสัดิการ ขอ้มลู ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2564 

6.2 การปศุสตัว  ์

สตัวเ์ลี้ยงที่มีมากที่สุดในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ก็คือ สุกร เป็ด ไก่ โค ซึ่งส่วนมากจะฆ่าและช าแหละที ่    

โรงฆ่าสตัว ์และจดัจ าหน่ายในตลาดสดเทศบาลเมอืงทุ่งสงปีหน่ึงประมาณ  43,200 ตวั 
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แหล่งน า้ที่ใชใ้นการเพาะปลูกและเลี้ยงสตัว  ์

แหล่งน า้เพื่อการเกษตรในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ส่วนใหญ่ใชน้ า้ฝนและจากธรรมชาติเป็นส าคญั โดยแหล่ง

น า้ทีส่  าคญัเหลา่น้ี ไดแ้ก่ คลองท่าเลา คลองท่าโหลน และคลองท่าแพ 

6.3 การบริการ 

การใหบ้ริการในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงจะเป็นลกัษณะสถานบริการประเภท ที่พกั โรงแรมหรือสถานบริการ

น า้มนัเชื้อเพลงิ/แกส๊ 

1.โรงเเรม/ทีพ่กั  จ านวน      12      แห่ง      จ านวน  387    หอ้ง 

   - โรงแรมบญุญารตัน ์    จ านวน   35  หอ้ง 

 - โรงแรมเทยีมฟ้า     จ านวน   27  หอ้ง 

 - โรงแรมไทยวฒันาโฮเตล็    จ านวน   40  หอ้ง 

 - โรงแรมอ านวย     จ านวน   15  หอ้ง 

 - โรงแรมชโิน@ ทุ่งสง    จ านวน   33  หอ้ง 

 - โรงแรมปรุมิรสีอรท์    จ านวน   22  หอ้ง 

 - โรงแรมเดอะรูมรสีอรท์    จ านวน   28  หอ้ง 

 - โรงแรมเดอะคลัเลอรฟูล โฮเตล็   จ านวน   23  หอ้ง 

 - โรงแรมสวนหลวงลฟิวิง่สวที   จ านวน   14  หอ้ง 

 - โรงแรมโต(TO) แมนชัน่    จ านวน   14  หอ้ง 

 - โรงแรมเมโทร             จ านวน  65  หอ้ง 

 - โรงแรมเลอปารค์     จ านวน   71  หอ้ง  

 2.  การพานิชยกรรมและการบรกิาร 

2.1 สถานีบรกิารน า้มนั       จ านวน   3  แห่ง 

2.2 ตลาดสดเทศบาล     จ านวน   2  แห่ง 

2.3 รา้นคา้ท ัว่ไป        จ านวน   344 แห่ง 

3.  ประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ    จ านวน  153  ราย 

4.  ประกอบกจิการจ าหน่าย/สะสมอาหาร    จ านวน  212  ราย 

5.  ผูป้ระกอบการจ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะ     จ านวน  732  แผง 

6.  ผูป้ระกอบการในตลาดสดเทศบาล    จ านวน  756  แผง 

7. ธนาคาร       จ านวน  12   แห่ง 
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6.4 การท่องเที่ยว 

 "ถ า้ตลอด" หรือที่ชาวทุ่งสงเรียกกนัว่าถ  า้หลอด  

 เป็ นถ ้าที่ รู จ้ ัก ก ันม าน าน เท่ าใด ไม่ มีห ล ัก ฐ าน  ปรากฏทราบ เพี ย งแ ต่ ว่ าใน ปี  พ .ศ .2431                      

นายบุญช่วย กุมารจนัทรไ์ดร้วบรวมเงนิจากผูม้จีิตศรทัธา สรา้งพระพุทธไสยาสนข์ึ้น ต่อมาไดส้รา้งพระพุทธรูปอื่น ๆ 

เพื่อเป็นพุทธบูชามาตามล าดบั "ถ า้ตลอด" เป็นถ า้ของภูเขาวดัโคกหมอ้(วดัชยัชุมพล) สถานที่ส  าคญัทางประวตัิศาสตร ์

สมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 ปี พ.ศ.2484 เมอืงทุ่งสง ในฐานะชุมทางการคมนาคมที่ส  าคญั จึงตกเป็นเป้าหมายของฝ่าย

พนัธมติร และฝ่ายอกัษะ ญี่ปุ่ นยดึเอาเมอืงทุ่งสงเป็นเป้าส่งก าลงับ  ารุงเพื่อขยายแนวรบสู่ประเทศพม่า เกณฑแ์รงงานคน

และปรบัจดุยุทธศาสตรพ์กัก าลงัพล โดยสรา้งทางรถไฟเลยีบภูเขาดา้นตะวนัออกภูเขาโคกหมอ้จงึกลายเป็นเป้าโจมตีทาง

อากาศของฝ่ายสมัพนัธมติร ท าใหถ้  า้กระโจมซึง่อยู่ดา้นบนเขาพงัทลายลง ต่อมาจึงเปลีย่นชื่อภูเขาโคกหมอ้เป็นภเูขา "ชยั

ชุมพล" เพื่อเป็นอนุสรณ์ทางประวตัิศาสตร ์ลกัษณะของถ า้ตลอดหนัหนา้ไปทางทศิเหนือ และสามารถเดินทะลุได ้เมื่อ

เขา้ไปภายในถ า้ จะรูส้กึเยน็ ภายในถ า้มหีนิงอกหนิยอ้ยสวยงามมพีระพทุธรูปปูนปัน้ปางไสยาสนส์วยงาม  1 องค ์ความ

ยาว 11 เมตร หนัเศียรไปทางทิศใตต้ามส่วนลึกของถ า้พระบาทหนัไปทางปากถ า้ ท ัง้ยงัมีพระพุทธรูปเท่าองค์จริง

ประดิษฐานเรียงรายไปกบัผนงัถ า้ทางดา้นทิศตะวนัตกจนสุดถ า้ ผนงัถ า้ท ัง้สองดา้นเป็น ฝีมือของครูแนบ ทิชินพงศ ์     

ผูม้ผีลงานดีเด่นทางดา้นวฒันธรรมสาขาจิตรกรรม ประจ าปี 2534 จากส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ ตรง

กลางปากทางเขา้ถ  า้มสีงิโตแกะสลกัจากหนิขนาดใหญ่ดูโดดเด่นสวยงาม ดา้นขา้งปากถ า้มพีระพทุธรูปปูนปัน้ขนาดต่าง ๆ 

และเจดีย ์ฯลฯ บริเวณภายนอกถ า้มพีระพุทธรูปเหมือน อนัเป็นที่เคารพศรทัธาของประชาชนภาคใต ้ไดแ้ก่ พ่อท่ าน

คลา้ยวาจาสิทธิ์ วดัธาตุนอ้ย, หลวงปู่คลิ้ง วดัถลุงทอง พ่อท่านซงั วดัววัหลุง , หลวงปู่ทวดวดัชา้งไห ้และหลวงปู่เขยีว 

วดัหรงบน ประดษิฐานอยู่ท ัว่บรเิวณของถ า้ตลอดมพีื้นที ่ 21 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวา 

พระซ าปอกง หรือ หลวงพ่อโต และ พระโพธิสตัวก์วนอิม 

เมื่อปี พ.ศ.2492 มีคณะบุคคลที่นบัถือและศรทัธาในพระซ าปอกง ไดอ้ญัเชิญกระถางธูปพระซ าปอกง    

มาตัง้   ณ  ศาลเจา้ ซึ่งเป็นอาคารไมห้ลงัเล็ก ๆ บริเวณสวนผกั บา้นนาเหนือ อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช     

เพือ่สกัการะบูชาเป็นเครื่องยดึเหน่ียวจิตใจใหมุ้่งกระท าความด ีและไดจ้  าลององคพ์ระซ าปอกงของวดัพนญัเชิงขึ้นเป็นไม ้

แกะสลกั ลงรกัปิดทองขนาดหนา้ตกักวา้ง 18 น้ิวเพื่อกราบไหวบู้ชา ดว้ยความเลือ่มใสศรทัธาของประชาชนในอ าเภอทุ่ง

สงและใกลเ้คียงที่มต่ีอพระซ าปอกงมจี านวนมากขึ้น ในปี พ .ศ. 2514 จึงไดร่้วมกนับริจาคทรพัยเ์พื่อสรา้งอาคารวหิาร

หลงัใหม่ขึ้น พรอ้มน้ีไดส้รา้งพระพทุธรูปซ าปอกงองคใ์หม่เป็นปูนปัน้ ขนาดหนา้ตกักวา้ง 52 น้ิวเพื่อประดิษฐานเป็นพระ

ประธานในวหิารดงัปรากฏในปจัจุบนั และม ี พระโพธสิตัวก์วนอมิ 

สวนพฤกษาสริินธร 

สวนสาธารณะบา้นในหวงัแต่เดิม มีพื้ นที่  หมดประมาณ 150 ไร่ ต ั้งอยู่ที่บา้นในหวงัตะวนัออก       

บริเวณเขายายสีหวงัเชื่อมต่อเขาประไพและเขาหมู่แปะในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง  อ .ทุ่งสง จ .นครศรีธรรมราช          

อยู่ติดในตวัเมอืงทุ่งสง ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ห่างจากจงัหวดั นครศรีธรรมราช 55 กโิลเมตร พื้นเป็นทีร่าบ

ที่ลุ่มและเป็นภูเขา ไดร้บัการพระราชทานนาม จากสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ชื่อว่า       

“สวนพฤกษาสริินธร” เป็นสถานที ่ พกัผ่อนหย่อนใจ  นนัทนาการแก่ประชาชนในทอ้งถิ่น และเป็นจดุแวะพกัผ่อนของ

ผูท้ีเ่ดนิทางผ่าน 
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สวนหลวง ร5. 

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา หรือชาวทุ่งสงเรียกกนัว่า สวนสาธารณะ         

ร.5 ตัง้อยู่ทีอ่  าเภอทุ่งสง  บรเิวณพื้นทีส่ามเหลีย่มระหว่างทางแยกรถไฟสายทุ่งสง-กนัตงั ทุ่งสง-หาดใหญ่ ไปถงึทางหลวง

แผ่นดินเลข 403 ถนนสายทุ่งสง-ร่อนพิบูลย์ รวมพื้ นที่ประมาณ 16.50 ไร่  การเดินทางจากตวัเมืองใชเ้สน้ทาง

นครศรีธรรมราช-ทุ่งสง ระยะทาง 50 กิโลเมตร  จะอยู่ใกล ้ๆ กบัโรงเรียนสตรีทุ่งสง และอยู่ตรงขา้มกบัปากทางเขา้วดั

เขาปรีดี หลายคนอาจจะแปลกใจว่าท าไม สวนสาธารณะเฉลมิพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา พระบาสมเด็จพระ

เจา้อยู่หวัรชักาลที่ 9 ถึงไดม้ีชื่อเรียกส ั้นๆว่า สวนสาธารณะ ร.5ที่เรียกเช่นน้ีก็เพราะ พื้ นที่ที่ใชใ้นการจดัสรา้ง

สวนสาธารณะนัน้ เดิมเป็นพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย และดว้ยพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัรชักาลที่ 5      

ทรงเป็นบดิาแห่งการรถไฟไทย ประกอบกบัพื้นที่อ  าเภอทุ่งสงเป็นศูนยก์ลางการเดินรถไฟของภาคใต ้ที่น่ีจึงไดอ้ญัเชิญ 

พระบรมราชานุสาวรียพ์ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที่ 5 มาประดิษฐาน เพื่อการสกัการะบูชา     

และเป็น ศูนยร์วมจิตใจของประชาชนชาวทุ่งสงและบริเวณไกลเ้คียง บริเวณโดยรอบสวนสาธารณะจะประกอบดว้ย 

ทางเดินชมทิวทศัน์ ซึ่งปูลาดดว้ยหินศิลาแลงท ัง้หมด เชื่อมต่อกนัท ัว่ทุกจุด สนามหญา้ สวนหย่อม ดอกไมป้ระดบั    

พระบรมราชานุสาวรียพ์ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัขนาดเท่าครึ่ง ลานหินศิลาแลงหนา้พระบรมราชานุสาวรีย ์

ส  าหรบัคนที่ชอบเกี่ยวกบัของเก่าโบราณ ที่น่ีท่านจะไดพ้บกบัหวัรถจกัรไอน า้ ซึ่งเป็นรถจกัรไอน า้ประวตัิศาสตรข์อง    

การรถไฟ ยี่หอ้ แปซฟิิค (ฮาโนแมก) รุ่นเลขที่ 277 ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยไดม้อบใหส้วนสาธารณะแห่งน้ี เพื่อให ้

ประชาชนโดยท ัว่ไปไดศึ้กษา และเพื่อเป็นอนุสรณ์ของการรถไฟไทยอีกดว้ยสวนสาธารณะแห่งน้ี ในช่วงกลางวนัอาจจะ

ไม่ค่อยมผูีค้นเขา้มาพกัผ่อนกนัมากเท่าใดนกั แต่ในช่วงเยน็ ที่น่ีจะคลาคล า่ไปดว้ยผูร้กัการออกก าลงักาย ที่จะเขา้มาวิ่ง 

หรือเลน่กฬีาอื่นๆ หรอืจะใชเ้ป็นสถานทีน่ ัง่เลน่พกัผ่อนหย่อนใจ รวมไปจนถงึการประกอบกิจกรรมใหญ่ๆ ของชาวทุ่ งสง

และพื้นทีใ่กลเ้คียง หรอืหากไมช่อบบรรยากาศทีม่ผูีค้นพลุกพลา่น จะมาออกก าลงักายช่วงเชา้รบัอากาศบรสุิทธิ์ 

6.5 อุตสาหกรรม 

 โรงงานอตุสาหกรรม ตามพรบ.โรงงานอตุสาหกรรม พ.ศ.2535  

  โรงงานประเภท 3  จ านวน 1  แห่ง คือ บรษิทั เตยหอมอตุสาหกรรม จ ากดั 

6.6 การพาณิชยแ์ละกลุม่อาชพี 

     - วสิหกจิชมุขน ไดแ้ก่ วสิาหกจิชมุชนหตักรรมงานฝีมอื , วสิาหกจิชมุชนสหกรณ์รา้นคา้อเนกประสงค ์

6.7 แรงงาน 

 สถานการณ์การดา้นแรงงาน 

 1. ประชากรและก าลงัแรงงาน 

จงัหวดันครศรีธรรมราช มปีระชากรจ านวนท ัง้สิ้น 1,522,561 คน เป็นผูม้อีายุ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 1,276,821

คน โดยเป็นผูอ้ยู่ในก าลงัแรงงาน รวมจ านวน 888,466 คน เป็นผูม้งีานท า 878,384 คน ผูว้่างงาน จ านวน 10,082 คน 

หรอืมอีตัราการว่างงานรอ้ยละ 1.15 ผูไ้มอ่ยู่ในจ านวนแรงงาน จ านวน 388,355 คน 
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2. การมงีานท า 

พบว่าผู ม้ี งานท า จ านวน 878,384 คน เป็นผู ม้ี งานท าในภาคเกษตรกรรม จ านวน 399 ,015 คน               

คิดเป็นรอ้ยละ 44.11 ของจ านวนผูม้งีานท า ส่วนผูท้  างานนอกภาคเกษตรกรรม จ านวน 505 ,544 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

55.89 ของจ านวนผูม้งีานท า ในส่วนของจ านวนผูม้งีานท าในจงัหวดันครศรีธรรมราช พบว่า ส่วนใหญ่มกีารศึกษาระดบั

ประถมศึกษาจ านวน 259,692 คน คิดเป็นรอ้ยละ 28.71 ของจ านวนผูม้งีานท ัง้หมด ส าหรบัสถานภาพการท างานของผูม้ี

งานท าในจงัหวดันครศรธีรรมราช พบว่าส่วนใหญ่ท างานส่วนตวัคือ จ านวน 356,491 คน คิดเป็นรอ้ยละ 39.41 

ที่มา : ส านกังานแรงงานจงัหวดันครศรธีรรมราช (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 ) 

 สถานการณ์เศรษฐกิจ 

  เศรษฐกิจโดยรวมของจงัหวดันครศรีธรรมราช ขยายตวัจากเดือนเดียวกนัของปีก่อน สะทอ้นจาการ

เพิ่มขึ้นของดชันีผลผลิตภาคเกษตรกรรม ตามผลผลิตยางพาราและผลผลิตสุกรที่เพิ่มขึ้นตามความตอ้งการของ

ผูป้ระกอบการภายในประเทศ และภาคบริการและการท่องเที่ยวขยายตวั สะทอ้นจากจ านวนผูโ้ดยสารและเที่ยวบนิเพิ่ม 

ในขณะที่การใชจ่้ายหดตวั สะทอ้นจาการใชจ่้ายภาครฐัลดลง การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายงบประจ าลดลง 

ส าหรบัภาคการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนขยายตวั ขณะที่ดา้นเสถียรภาพเศรษฐกิจ อตัรา เงนิเฟ้อท ัว่ไปเฉลี่ย  

ทรงตวั อตัราการจา้งงานปรบัตวัขึ้น 

  - ดา้นอุปทาน ผลผลติภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น 134.0 %  ผลผลิตดา้นอุตสาหกรรม ลดลง -1.8% 

ผลผลติภาคบรกิาร เพิม่ขึ้น 17.4%   

  - ดา้นอปุสงค ์การบรโิภคภาคเอกชน เพิ่มขึ้น 21.9% การลงทนุภาคเอกชน เพิ่มขึ้น 2.8% การใชจ่้าย

ภาครฐั ลงลง -20.4% 

  - ดา้นการเงนิ สนิเชื่อรวม เพิม่ขึ้น 2.8 % เงนิฝากรวม เพิม่ขึ้น 12.1% 

  - ดา้นเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ เงนิเฟ้อ เพิม่ขึ้น 1.1% การจา้งงาน ลดลง -6.7% 

  - ดา้นการคลงั การเบิกจ่ายภาพรวม 1,502.990 ลา้นบาท การจดัเก็บรายได ้เพิ่มขึ้น 446.523 ลา้นบาท       

ดุลงบประมาณ ลดลง -1.056.467 ลา้นบาท 

  เศรษฐกิจโดยรวมของเทศบาลเมอืงทุ่งสง มอีตัรารายไดข้ ัน้ต า่ 315 บาท และมรีายเฉลีย่ต่อคนต่อปี 

ในปี 2562 เฉลีย่ท ัง้สิ้น 99,253.27  บาท 

ที่มา : ส านกังานการคลงัจงัหวดันครศรธีรรมราช (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 ไตรมาสที ่1) 

 

 7. ศาสนา ประเพณี วฒันธรรม 

7.1 การนบัถอืศาสนา  

 ศาสนา 

  - ศาสนาพทุธ   คิดเป็นรอ้ยละ 99     ของประชากรท ัง้หมดในเขตเทศบาล 

  - ศาสนาครสิต ์   คิดเป็นรอ้ยละ 0.29   ของประชากรท ัง้หมดในเขตเทศบาล

   - ศาสนาพอสิลาม    คิดเป็นรอ้ยละ 0.16   ของประชากรท ัง้หมดในเขตเทศบาล 

  -  ศาสนาอื่นๆ    คิดเป็นรอ้ยละ 0.05   ของประชากรท ัง้หมดในเขตเทศบาล 
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7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

 วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถิน่ที่ส  าคญั ซึง่เทศบาลถอืเป็นหนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งจดัใหม้ขีึ้นในแต่ละปี ดงัน้ี 

 1.  ประเพณีสารทเดือนสบิ 

  ความส าคญั : เป็นความเชื่อของพทุธศาสนิกชนของชาวจงัหวดันครศรธีรรมราช ซึง่เชื่อว่า บรรพบรุุษ  

อนัไดแ้ก่ ปู่ ย่า ตา ยาย และญาติพี่นอ้งทีล่่วงลบัไปแลว้ หากท าช ัว่จะตกนรกกลายเป็นเปรตตอ้งทนทุกขท์รมานในอเวจ ี

ตอ้งอาศยัผลบุญที่ลูกหลานอทุศิส่วนกศุลใหแ้ต่ละปีมายงัชพี ดงันัน้ ในวนัแรก 1 ค า่เดอืนสบิ คนบาปท ัง้หลายที่เรยีกว่า

เปรต จึงถูกปล่อยตวักลบัมายงัโลกมนุษย ์เพื่อมาขอส่วนบุญจากลูกหลานญาติพี่นอ้ง และจะกลบัไปนรกในวนัแรก 15 

ค า่ เดือนสบิ ในโอกาสน้ีเอง ลูกหลานและผูย้งัมชีีวติอยู่จึงน าอาหารไปท าบุญที่วดั เพื่ออุทศิส่วนบุญส่วนกุศลใหแ้ก่ผู ้ที่

ลว่งลบัไปแลว้ สรุปว่าประเพณีเดอืนสบิมคีวามส าคญั ดงัน้ี 

  1.  เป็นการแสดงความกตญัญูกตเวทต่ีอบรรพบุรุษที่ล่วงลบัไปแลว้ ที่ไดอ้บรมเลี้ยงดูลูกหลานเพื่อตอบ

แทนบญุคุณ ลูกหลานจงึท าบญุอทุศิส่วนกศุลไปให ้

2.  เป็นโอกาสไดร้วมญาตทิีอ่ยู่ห่างไกล ไดพ้บปะท าบญุร่วมกนัสรา้งความรกัใคร่สนิทสนมในหมู่ญาติ 

 3.  เป็นการท าบุญในโอกาสที่ไดร้บัผลผลิตทางการเกษตรที่เริ่มออกผลเพราะเชื่อว่าเป็นสิริมงคล        

แก่ตนเองและครอบครวั 

4.  ภาคใตฤ้ดูฝนจะเริ่มขึ้นในปลายเดือนสบิ พระภกิษุสงฆบ์ณิฑบาตล าบาก ชาวบา้นจงึจดัเสบยีง-อาหาร

น าไปถวายพระในรูปของหมรบั ใหท้างวดัไดเ้กบ็รกัษาเป็นเสบยีงส าหรบัพระภกิษุสงฆใ์นฤดูฝน  

2.  ประเพณีสงกรานต ์เป็นประเพณีแบบเก่าแก่ 

 ความส าคญั : เป็นประเพณีการเฉลมิฉลองวนัขึ้นปีใหม่ของไทยที่ยดึถือปฏบิตัิมาแต่โบราณ ช่วงวนั

สงกรานต ์จงึเป็นวนัที่ 

1.  ใหค้วามส าคญัผูสู้งอายุ 

2.  สรงน า้พระ 

3.  ท าบญุตกับาตร 

4.  รดน า้ขอพรผูใ้หญ่ 

3.  ประเพณีเขา้พรรษา เดือนกรกฎาคม 

  ความส าคญั : เป็นวนัที่พระภกิษุอธิษฐานว่าจะอยู่ประจ าวดั  มกีารท าบุญตกับาตรถวายเทยีนพรรษา 

ถวายผา้อาบน า้ฝน 

4.  ประเพณีลากพระ/ชกัพระ 

  ความส าคญั : เกิดจากความเชื่อม ัน่ในพระพุทธศาสนา แสดงถึงความปิติยินดีในการเสด็จกลบัมา

ดาวดึงสข์องพระพทุธองค ์(ตรงกบั วนัขึ้น 15 ค า่ เดือน 11) การลากพระเป็นการแสดงออกถงึความสามคัคีปรองดอง 

และเอื้ออาทรซึง่กนัและกนั 
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 5. ประเพณีแห่ผา้ขึ้นธาตุ 

  ความส าคญั : ประเพณีที่พุทธศาสนิกชนร่วมกนัแห่ผา้ขึ้นห่มโอบรอบฐานพระมหาธาตุที่ประดิษฐาน

ภายในวดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร จงัหวดันครศรีธรรมราช มกักระท ากนัในวนัส าคญัทางพุทธศานา คือ วนัมาฆบูชา 

และวนัวชิาขบูชา 

 วนัและประเพณีที่ส  าคญัระดบัชาติ 

 1.วนัขึ้นปีใหม่ มีความเชื่อว่าเมื่อปีใหม่มาถึง ความทุกขโ์ศกจะถูกทิ้ งไวก้บัปีเก่า วนัขึ้นปีใหม่มาถึงจะรบั      

เอาแต่สิง่ใหม ่ๆ ความมโีชคและความสุข 

 2.วนัเด็กแห่งชาติ มขีึ้นเพือ่ตอ้งการใหท้กุคนตระหนกัถงึความส าคญั ของวนัเดก็ซึง่เป็นอนาคตของชาติ 

 3.วนัเทศบาล มขีึ้นเพือ่ระลกึถงึความส าคญัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในรูปแบบเทศบาล 

 4.วนัมาฆบูชา  เป็นวนัที่พระสมัมาสมัพทุธเจา้ทรงแสดง "โอวาทปาติโมกข"์ แก่พระสงฆเ์ป็นคร ัง้แรก หลงัจาก

ตรสัรูม้าแลว้เป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งหลกัค าสอนน้ีเป็นหลกัการ และวิธีการปฏิบตัิต่าง ๆ หากสรุปเป็นใจความส าคัญ     

จะมเีน้ือหาว่า "ท าความด ีละเวน้ความช ัว่ ท าจติใจใหบ้รสุิทธิ์" 

 5.วนัจกัรี นอกจากจะเป็นวนัแห่งการก่อตัง้ราชวงศ์จกัรีแลว้ ในวนัที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 ยงัเป็นวนัที่

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสรา้งกรุงเทพมหานครเป็นเมอืงหลวงของไทยอีกดว้ย  จึงนบัเป็น 

วนัครบรอบกรุงเทพมหานคร( ซึ่งในปจัจบุนั พ.ศ. 2562 กรุงเทพมหานครมอีายุครบ 237 ปี)  เป็นวนัที่ประชาชนทุกคน

ควรระลกึถงึพระมหากรุณาธคุิณของพระมหากษตัรยิไ์ทยทกุพระองค ์ 

 6.วนัฉตัรมงคล เป็นวนัที่ร  าลกึถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษตัริย ์รชักาลที่ 10 แห่งราชวงศ์

จกัร ีและราชอาณาจกัรไทย 

 7.วนัพืชมงคล คือ วนัที่ก  าหนดใหม้ีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวญั นับว่าเป็นพระราชพิธีที่ม ี      

ความเก่าแก่สืบต่อมาตัง้แต่โบราณเพื่อเสริมสรา้งขวญัและก าลงัใจใหก้บัเกษตรกรของชาติ อีกท ัง้ยงัเป็นการระลกึถึง

ความส าคญัของเกษตรกรทีม่ต่ีอเศรษฐกจิไทย  

 8.วนัวิสาขบูชา มขีึ้นเพื่อระลกึถงึพระพทุธเจา้ ประสูติ ตรสัรู ้และปรินิพพาน ซึ่งเหตุการณ์ดงักล่าว เกิดขึ้นใน

วนัเดยีวและเดอืนเดยีวกนั 

 9.ว นั เฉล มิพ ระชนมพ รรษ า สม เด ็จพ ระน าง เจ า้ส ุท ิด า พ ชัรส ุธ าพ ิม ลล กัษณ  พ ระบรม ราช ินี                  

(3 มถินุายน) ของทุกปี 

 10.วนัอาสาฬหบูชา เพือ่ระลกึถงึพระพทุธเจา้ซึง่ไดป้ระกาศศาสนาคร ัง้แรก เกดิมพีระรตันตรยั คือ พระพทุธ 

พระธรรม และพระสงฆ ์

 11.วนัเขา้พรรษา เป็นวนัทีพ่ระภกิษุอธิษฐานว่าจะอยู่ประจ าวดั 

 12.วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีนิทรมหาวชริาลงกรณพระวชิรเกลา้-

เจา้อยู่หวั  (๒๘ กรกฎาคม) ของทกุปี 



47 

 

 13.วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง และวนัแม่แห่งชาต ิเพือ่ระลกึถงึพระองคท์รง

ตระหนกัถงึหนา้ทีอ่นัพงึมต่ีอประเทศชาต ิและประชาชนและเป็นวนัแมแ่ห่งชาต ิมสีญัลกัษณเ์ป็นดอกมะล ิเพือ่เป็นการระลกึ

ถงึพระคุณแม ่และส่งเสรมิบทบาทของแม่ทีม่ต่ีอลูก ครอบครวัและสงัคม 

 14.วนัคลา้ยวนัสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 

(๑๓ ตลุาคม) ของทกุปี เพือ่ระลกึถงึวนัสวรรคตของรชักาลที ่๙ 

 15.วนัปิยมหาราช เพือ่ระลกึถงึวนัสวรรคตของรชักาลที ่5 

 16.เทศกาลกฐิน  เป็นประเพณีการบ าเพ็ญกุศลอย่างหน่ึงของพุทธศาสนิกชนไทย และเป็นหนา้ที่ที่

พุทธศาสนิกชนพึงกระท า เป็นประเพณีน าผา้ไปถวายแด่ภิกษุที่อยู่จ  าพรรษา ตลอดพรรษา เพื่อสงเคราะหภ์ิกษุ         

ใหไ้ดผ้า้ผนืใหมแ่ทนผนืเก่าทีช่  ารุด 

 17.วนัลอยกระทง เป็นประเพณีส าคญั มคีวามเชื่อว่าไดบู้ชาพระเกศแกว้จุฬามหาบนสวรรค ์ช ัน้ดาวดึงส ์บูชา

รอบพระพทุธบาทที่ประดิษฐาน  ณ  ริมฝัง่แม่น า้นมัมทานท ีหรอืเป็นการตอบแทนและขอขมาต่อพระแม่คงคาที่ใหม้นี า้

ใชใ้นการอปุโภค บรโิภค และละเมดิทิ้งสิง่ปฏกิูลไป 

 18.วนัคลา้ยวนัพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถ

บพติร และวนัพ่อแห่งชาติ  (5 ธนัวาคม) เพือ่ระลกึวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ ซึง่พระองคท์รงปฏบิตั ิพระราชกรณียกิจ

ที่ทรงคุณประโยชน์อย่างมากมายใหก้บัพสกนิกรชาวไทย เพื่อใหป้ระชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น เช่น ดา้นการศึกษา     

การพ ัฒนาอาชีพ การพ ัฒนาสิ่งแวดลอ้ม การพ ัฒนาแหล่งน ้า และเป็นวนัพ่อแห่งชาติ ซึ่ งมีสญัลกัษณ์  เป็น          

“ดอกพทุธรกัษา” 

 19.วนัรฐัธรรมนูญ เป็นวนัที่พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวัพระราชทานรฐัธรรมนูญราชอาณาจกัรสยาม

ฉบบัถาวร เพือ่เป็นหลกัในการปกครองของประเทศใหแ้ก่ประชาชนชาวไทย 

20. แห่ผา้ขึ้นธาตุ  เพื่อใหพุ้ทธศาสนิกชนไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของวนัมาฆบูชา ซึ่งเป็นวนัส าคญัทาง

พระพุทธศาสนาตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษแ์ละวฒันธรรม  โดยมกีิจกรรมส าคญัภายในงาน 

ประกอบดว้ย การแสดงออกซึ่งอตัลกัษณ์วฒันธรรมประเพณีที่ดงีามที่ไดส้บืทอดมายาวนานของจงัหวดันครศรธีรรมราช 

กิจกรรมการส่งเสริมพระพุทธศาสนา การแสดงศิลปวฒันธรรมทอ้งถิ่นภาคใตแ้ละศิลปินพื้นบา้น การกวนขา้วยาคู    

พธิสีมโภชผา้/อญัเชญิและถวายผา้ พระบฏพระราชทาน พธิที  าบญุตกับาตร พธิเีวยีนเทยีน เป็นตน้ 

 21.วนัสิ้นปี  

 

7.3 ภูมปิญัาทอ้งถิ่น ภาษาถิ่น  

 “ภาษา” เป็นมรดกทางวฒันธรรมข ัน้พื้นฐานของมนุษยชาติ  ที่ใชเ้พื่อสื่อสารความเขา้ใจระหว่างกลุ่มชนเฉพาะ

ภาษาของผูค้นในอ าเภอทุ่งสง  มีโครงสรา้งหลกัไม่แตกต่างกบัภาษาไทยถิ่นอื่นๆมากนกั  (ยกเวน้กรุงเทพมหานคร)     

บ่งบอกถึงความเป็นกลุ่มเดียวกนัมาก่อน  เพียงแต่มลีกัษณะปลกีย่อยแตกต่างกนัในภายหลงั ท ัง้น้ีเน่ืองแต่สภาพทาง

ภมูศิาสตรแ์ละองคป์ระกอบของสงัคมที่ต่างกนั 
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ภาษาถิ่นทุ่งสง 

ภาษาถิ่นทุ่งสง เป็นภาษาถิ่น 1 ใน 6 ถิ่น (กระบี่ นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ตรงั ควนขนุน และหวัไทร)          

เป็นภาษาถิน่ย่อยนครศรธีรรมราช ซึง่ววิฒันาการมาจากภาษาสาขานครศรธีรรมราชและสาขาสุโขทยัตามล าดบั 

เปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่างภาษาถิ่นทุ่งสงกบัภาษาถิ่นกลาง 

คนทุ่งสงในชุมชนเมอืงกบัคนในต่างต าบล  เมือ่พดูภาษากลางจะออกเสยีงต่างกนั คนในชมุชนเมอืงหรอืคนในตวั

อ าเภออาจจะออกเสียงไดช้ดัเจน แต่คนในชนบทอาจออกเสียงไดไ้ม่ชดัเจน  ท ัง้น้ีเน่ืองจากความเจริญทางดา้นการ

สื่อสารมวลชน  วิทยุ โทรทศัน ์ ท าใหภ้าษาของคนในตวัอ าเภอเปลีย่นแปลงก่อนคนในชนบทคนที่พูดภาษากลางไม่ชดั 

ก็มกัจะถูกลอ้เลยีนว่า “พูดทองแดง” ความแตกต่างของภาษาถิ่นทุ่งสงแตกต่างกนัภาษากลางม ี8 ประเด็น คือ ระบบ

หน่วยวรรณยุกต์ ระบบหน่วยเสียงสระ ระบบหน่วยเสียงพยญัชนะตน้ หน่วยเสียงพยญัชนะตวัที่ 5 หน่วยเสียง

พยญัชนะเศษวรรค หน่วยเสียงพยญัชนะตน้เสยีงประสม (ที่เป็นอกัษรควบ) หน่วยเสยีงพยญัชนะตน้เสียงประสม (ที่

เป็นอกัษรน า)  

ค าภาษาต่างประเทศในภาษาถิ่นทุ่งสง 

นอกจากภาษาถิ่นทุ่งสงจะแตกต่างกบัภาษากลางในดา้นระบบ หน่วยเสยีง ระบบการน าค าไปใชห้รือการเรียงค า

เขา้ประโยคแลว้ ยงัแตกต่างดา้นการน าค าภาษาต่างประเทศมาใช ้ค าภาษาต่างประเทศ บางค าคนทุ่งสงใช ้ภาคกลางก็ใช ้

แต่ใชต่้างความหมายกนั ภาษาต่างประเทศเหล่านัน้เขา้มา เน่ืองจากความสมัพนัธด์า้นต่างๆ เช่น ศาสนา การคา้ การนบั

ถือศาสนา การรบัความรูแ้ละวิทยาการ เป็นตน้ จึงเป็นเหตุใหค้ าในภาษาต่างประเทศไดแ้พร่เขา้มาในภาษาถิ่นทุ่งสง 

ดงัเช่น 

1. ค าภาษาเขมร เช่น 

2. ค าภาษามอญ เช่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษาทุ่งสง ภาษาเขมร ความหมาย 

เกยีด เกยีส เขีย่ เช่นกนิแต่หม ูผกัเกยีดไวข้า้งจาน 

โงก โรโงก สปัหงก 

พกุ พกุ ผ ุ

ภาษาทุ่งสง ภาษามอญ ความหมาย 

กรบิ คะเรบ กระพรบิตา 

เฒ่า ทาว คนสูงวยั  ถิน่ทุ่งสงเรยีกตายาย ว่า พ่อเฒ่า แมเ่ฒ่า 

พงุ เปิง ทอ้ง 
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3. ค าภาษาชวา มลายู เช่น  

 

4.  ค าภาษาสนัสกฤต เช่น 

 

5. ค าภาษาจนี เช่น 

6. ค าภาษาองักฤษ เช่น 

 

7. ค าภาษาทมฬิ เช่น 

 

 

ภาษาทุ่งสง ภาษาชวา มลายู ความหมาย 

คง Jagong ขา้วโพด 

พรก Porok กะลามะพรา้ว 

หยบ Lenyap หลบซ่อน เรยีกอาการน าของไปซ่อนว่า ลกัหยบ 

ภาษาทุ่งสง ภาษาสนัสกฤต ความหมาย 

หยาจก ยาจก ผูข้อ คนขอทาน ผูข้อรอ้ง ภาษาถิ่นทุ่งสง หมายถึง กินอย่าง

ตะกละตะกลาม ขาดมารยาท อยากกนิของคนอื่น 

หลา ศาลา โรงเรอืน บา้น หอ้ง 

บงักลุ บงัสุกลุ ผา้ทีพ่ระภกิษุชกัจากศพ หรอืทอดไวห้นา้ 

ภาษาทุ่งสง ภาษาจนี ความหมาย 

กง้โท ้ กง้โท ้ ซือ่สตัย ์ ยุตธิรรม 

เขง้ เค็ง ภาชนะสานดว้ยไมไ้ผ่ 

จบักงั จบักงั งานกลุ ี กรรมกร 

ภาษาทุ่งสง ภาษาองักฤษ ความหมาย 

โชว ์ Show อวด,แสดงออก 

เชค็ Check ตรวจสอบ (อ.) 

เกม Game กฬีา การเลน่ การพนนั ยุต ิ(อ.) 

ภาษาทุ่งสง ภาษาองักฤษ ความหมาย 

ยาด า Jadam ยาทีไ่ดจ้ากยางไม ้หรอืว่านชนิดหน่ึง 
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7.4 สนิคา้พื้นเมอืงและของที่ระลกึ 

  ขอ้มลูสนิคา้พื้นเมอืงและของทีร่ะลกึ/สนิคา้ชมุชน 

1. สิง่ประดษิฐจ์ากวสัดุเหลอืใช ้

2. ผา้เพน้ท/์มดัยอ้ม/เขยีนลายผา้ปาเตะ๊ 

3. ของทีร่ะลกึจากลูกปดัมโนราห/์ผลติภณัฑไ์หมพรหม 

4. บา้นบวัตูม (กระเป๋า/ผลติภณัฑเ์ดคูพาจ) 

5. แกงไตปลาแหง้ 

6. ผลไมแ้ปรรูป 

ที่มา : กองสวสัดิการสงัคม (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2564 ) 

8.ทรพัยากรธรรมชาต ิ

  8.1 น า้  

 คุณภาพน า้ 

 ปริมาณน า้เสยีชุมชนที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลท ัง้หมดโดยเฉลีย่ 6,171 ลบ.ม./วนั ปริมาณความสกปรก 493.75 

กิโลกรมั/วนั  ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสรา้งระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสียรองรบัและบ าบดัน า้เสียชุมชนก่อน

ระบายลงสู่แหลง่น า้สาธารณะ พื้นทีข่องระบบบ าบดัน า้เสยี 12 ไร่ แบบตะกอนเร่ง  (Activated Sludge) คุณภาพเสยีง 

 จากการตรวจวดัระดบัเสยีงในชุมชน ของกรมควบคุมมลพษิในพื้นที่จงัหวดันครศรีธรรมราช  พบว่าค่าเสยีงที่

ตรวจวดัไดม้ค่ีาไมเ่กนิมาตรฐานแต่ปญัหาที่เกดิขึ้น คือ ปญัหาเดอืดรอ้นร าคาญทีเ่กดิจากการรอ้งเรียนของประชาชน 

  8.2 ป่าไม ้

 สภาพป่าไมใ้นเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จะไม่ค่อยมีในใจกลางเมืองนอกจากบริเวณสาธารณะถ า้ตลอด 

สวนสาธารณะบา้นในหวงั สวนพฤกษาสริินธร และบริเวณภูเขา คือเขาราบและเขาแจ่ม ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลโดยเฉพาะ

ภูเขาบริเวณ สวนสาธารณะ สวนพฤกษาสิรินธร ภูเขาตาสีหวงั ซึ่งบนภูเขามีสภาพป่าที่สมบูรณ์มีพนัธุไ์มห้ลายชนิด      

มีความหลากหลายทางชีวภาพและบริเวณรอบนอกก็จะเป็นสวนยางพาราของเอกชนซึ่งก าลงัลดปริมาณเน่ืองจาก         

มแีนวโนม้เปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชนท์ี่ดนิเป็นอาคารพาณิชยแ์ละทีอ่ยู่อาศยั 

  8.3 ภูเขา 

  ภูเขาที่อยู่ในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง 

   เขาปรดี ี  0.018293    ตารางกโิลเมตร 

  เขาชยัชุมพล  0.092329    ตารางกโิลเมตร 

  เขาแจ่ม   1.010912    ตารางกโิลเมตร 
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 ภเูขาทีอ่ยู่นอกเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสงซึง่เป็นเขตตดิต่อกนั 

   เขาราบ   0.023943    ตารางกโิลเมตร 

  เขาพนงัเกยีด  0.009353    ตารางกโิลเมตร 

  เขายายสหีวงั  1.994000    ตารางกโิลเมตร 

8.4 ทรพัยากรธรรมชาติที่ส  าคญัขององคก์รปกครองทอ้งถิ่น 

  แหลง่น า้ตามธรรมชาต ิล  าดบัตามความส าคญั ดงัน้ี 

 1.คลอง เทศบาลเมอืงทุ่งสง มคีลองท ัง้หมด 4 สาย 

  1.1 คลองท่าเลา ไหลผ่านชุมชนท ัง้สิ้น 7 ชุมชน คือ ชุมชนเขาปรีดี ชุมชนสะพานเหล็ก   ชุมชน

บา้นพกัรถไฟ ชุมชนทุ่งสง – นาบอน ชมุชนตลาดสด ชมุชนตลาดใน และชมุชนทุ่งสง – หว้ยยอด มปีรมิาณน า้เพยีงพอ

ตลอดปีมกีารเขา้ถงึแหล่งน า้เพือ่การเกษตรอย่างท ัว่ถงึ โดยแหลง่น า้เพื่อการเกษตร ส่วนใหญ่จะอยู่บรเิวณชมุชนเขาปรีด ี

และชุมชนสะพานเหลก็ คิดเป็นรอ้ยละ 80 ของครวัเรือนที่เขา้ถงึ เทศบาลเมอืงทุ่งสง ไดน้ าน า้จากคลองท่าเลามาใชใ้น

ภารกจิของงานรกัษาความสะอาดกองสาธารณสุขและงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั อกีดว้ย 

  1.2 คลองตม ไหลผ่านชุมชนท ัง้สิ้น 4 ชุมชน คือ ชุมชนยุทธศาสตร ์ชุมชนประชาอุทิศ ย่านการคา้ 

และชุมชนทุ่งสง – หว้ยยอด มปีริมาณน า้เพยีงพอตลอดปี มกีารเขา้ถงึแหล่งน า้เพื่อการเกษตรอย่างท ัว่ถงึ โดยแหล่งน า้

เพื่อการเกษตรส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณชุมชนยุทธศาสตรแ์ละชุมชนประชาอุทิศ ส่วนย่านการคา้และชุมชนทุ่งสง –     

หว้ยยอด พื้นที่ส่วนใหญ่ไม่มกีารประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่เป็นพื้นที่ประกอบการคา้และที่อยู่อาศยั โดยรวมคลอง

ตมคิดเป็นรอ้ยละ 50 ของครวัเรอืนทีเ่ขา้ถงึแหลง่น า้เพือ่การเกษตร 

  1.3 คลองท่าโหลน ไหลผ่านชุมชนท ัง้สิ้น 5 ชุมชน คือ ชุมชนเสริมชาติ ชุมชนยุทธศาสตร ์ ชุมชน

บา้นนาเหนือ ชุมชนหมู่บา้นพฒันา และชุมชนตะวนัออกวดั มปีริมาณน า้เพียงพอตลอดทัง้ปี มกีารเขา้ถึงแหล่งน า้เพื่อ

การเกษตรอย่างท ัว่ถงึ โดยแหลง่น า้เพื่อการเกษตรส่วนใหญ่จะอยู่บรเิวณชุมชนเสรมิชาต ิ ส่วนชุมชนยุทธศาสตร ์ชมุชน

นาเหนือ ชุมชนหมู่บา้นพฒันาและชุมชนตะวนัออกวดั จะเป็นพื้ นที่ของที่อยู่อาศยั คิดเป็นรอ้ยละ 40 ของครวัเรือนที่

เขา้ถงึแหลง่น า้เพือ่การเกษตร 

  1.4 คลองท่าแพ ไหลผ่านชุมชนท ัง้สิ้น 4 ชุมชน คือ ชุมชนท่าแพเหนือ ชุมชนโดมทองท่าแพเหนือ 

ชุมชนท่าแพใต ้และชุมชนบา้นในหวงั คลองท่าแพเป็นแหล่งน า้ที่มกีารใชป้ระโยชนใ์นการเกษตรมากที่ สุดของเทศบาล

เมอืงทุ่งสง มปีรมิาณน า้เพยีงพอตลอดทัง้ปี มกีารเขา้ถงึแหล่งน า้เพื่อการเกษตรอย่างท ัว่ถงึ  โดยท ัง้ 4 ชุมชน ส่วนใหญ่

จะใชเ้ป็นพื้นที่เกษตรกรรมประกอบกบัที่อยู่อาศยั อีกท ัง้ยงัใชน้ า้จากคลองท่าแพผลิตน า้ประปาของการประปาส่วน

ภมูภิาค คิดเป็นรอ้ยละ 90 ของครวัเรอืนทีเ่ขา้ถงึแหลง่น า้เพือ่การเกษตร 

2.หนองน า้/บงึ ประกอบดว้ยแหล่งน า้ 2 แห่ง 

  2.1 หนองป่าแก่ เป็นแหล่งน า้ที่กกัเก็บน า้ เพื่อใชป้ระโยชน์ในดา้นเกษตรกรรม โดยมีล  าหว้ยไหล

ออกไปยงัพื้นที่บริเวณเขาแจ่มจึงมีความเพียงพอตลอดทัง้ปี เพราะมีการเขา้ถึงแหล่งน า้เพื่อก ารเกษตรอย่างท ัว่ถึง     

คิดเป็นรอ้ยละ 30 ของครวัเรอืนทีเ่ขา้ถงึแหลง่น า้เพือ่การเกษตร 
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  2.2 หนองน า้สวนพฤกษาสิรินธร ในพื้นที่ของสวนพฤกษาสิรินธร สวนสาธารณะของเทศบาลเมอืง   

ทุ่งสง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชุ่มน า้มคีวามหลากหลายทางชวีภาพในดา้นพรรณพชืและสิ่งมชีีวติ มหีนองน า้และล  าหว้ยเลก็ ๆ 

ไหลผ่านตลอดทัง้ปีจึงมปีริมาณน า้เพียงพอตลอดทัง้ปี โดยมพีื้นที่ของชุมชนบา้นในหวงัเป็นพื้นที่รบัประโยชน ์คิดเป็น

รอ้ยละ 80 ของครวัเรอืนทีเ่ขา้ถงึแหลง่น า้เพือ่การเกษตร 

ฝายชะลอน า้ ม ี7 แห่ง 

1. ฝายชะลอน า้ชมุชนเขาปรดี ีคลองท่าเลา (ผลติน า้ประปาชมุชนเขาปรดี)ี 

2. ฝายชะลอน า้ชมุชนบา้นในหวงั คลองท่าแพ (ผลติน า้ประปาชมุชนบา้นในหวงั) 

3. ฝายชะลอน า้หนา้หอสมดุประชาชนเทศบาลเมอืงทุ่งสง คลองท่าเลา 

(ผลติน า้ประปาส านกังานเทศบาลเมอืงทุ่งสง ใชใ้นงานสาธารณูปโภค ลา้งถนน งานสวนรดน า้ตน้ไม ้บริเวณเกาะกลาง 

และสวนสาธารณะ งานสาธารณสุข ลา้งตลาด และงานป้องกนับรรเทาสาธารณภยั ดบัเพลงิ) 

 4. ฝายชะลอน า้ขา้งวดัท่าแพ คลองท่าแพ 

 5. ฝายชะลอน า้หลงัวดัท่าแพ คลองท่าแพ 

 6. ฝายชะลอน า้หนา้สวนพฤกษาสรินิทร คลองท่าแพ 

 7. ฝายโหละ๊ตดี คลองท่าโหลน 

แหล่งน า้กิน น า้ใช ้(หรือน า้เพื่อการอุปโภค บริโภค) 

 1.ประปาหมูบ่า้น ในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง มปีระปาหมูบ่า้นจ านวน 3 แห่ง มคีวามเพยีงพอ 

และทัว่ถงึ คิดเป็นรอ้ยละ 40 ของครวัเรอืนทีเ่ขา้ถงึ 

  2. ระบบประปา (การประปาส่วนภูมภิาค)  ในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสงไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากน า้ประปาของ

การประปาส่วนภูมิภาคอย่างเพียงพอและท ัว่ถึงทุกพื้ นที่สืบเน่ืองจากการประปาส่วนภูมิภาคไดน้ าน ้าจากคลอง           

ท่าแพมาผลติน า้ประปาเพือ่อปุโภค บรโิภคการใชป้ระโยชนจ์ากน า้ประปาจงึครอบคลุมทกุพื้นทีข่องเทศบาลเมอืงทุ่งสง 

9. อื่นๆ (ถา้มรีะบุดว้ย) 

 ขอ้มลูดา้นการบ าบดัน า้เสยี 

  ความยาวท่อ 2,930 เมตร คิดเป็นรอ้ยละ 61.6% ลกัษณะของท่อเป็นซิเมนตข์นาด 35 เซนติเมตร 

ปรมิาณน า้เสยีเขา้สู่ระบบ 7,000 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

ขอ้มลูสารพษิและสารอนัตราย 

  สถานประกอบการในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง มสีถานประกอบการที่ใชส้ารเคมอีนัตรายอยู่ในพื้นที่แต่

สถานประกอบการเหล่าน้ียงัไม่ก่อใหเ้กิดปญัหาดา้นสิ่งแวดลอ้มจากกากสารพิษและสารเคมอีนัตราย โดยพิจารณาจาก

การทีย่งัไมเ่คยมเีรื่องรอ้งเรยีนในพื้นที ่ 
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  เทศบาลเมอืงทุ่งสงโดยกองช่างสุขาภบิาล  ไดต้ดิต ัง้ตูร้บัขยะพษิจากชมุชน จ านวน 7  จดุ ดงัน้ี 

1. ชมุชนตลาดใน 

2. ชมุชนตลาดสด 

3. ชมุชนประชาอทุศิ 

4. หนา้รา้นสุรจติ 

5. หนา้ธนาคารกรุงเทพฯ 

6. ศูนยจ์กัรกล 

  7. ชมุชนเขาปรดีี 

ขอ้มลูดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

 สถานที่ก  าจดัขยะมลูฝอย 

- ตัง้อยู่ที ่ หมูท่ี ่ 4  ต าบลควนกรด  อ าเภอทุ่งสง  จงัหวดันครศรธีรรมราช 

- ต าแหน่งพกิดั  X = 0573136      Y = 0895722 

- พื้นทีท่ ัง้หมด  110  ไร่   

 สภาพสิ่งแวดลอ้มและปญัหาของสิ่งแวดลอ้มในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสงทุกดา้น  

  - ขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล 

  - น า้เสยี 

  - มลพษิทางอากาศ 

  - ฝุ่ นละออง 

  - ป่าไมใ้นเมอืง 

  - ระบบนิเวศ 

  - การจราจร 

 มาตรการและวธิีการป้องกนัแกไ้ขปญัหาในปจัจุบนัและอนาคต 

  - ลดปรมิาณขยะมลูฝอยทีจ่ะน าฝงักลบใหล้ดลงอย่างนอ้ยรอ้ยละ 70 

  - น าสิง่ปฏกิูลเขา้ระบบก าจดัท ัง้หมด 100 % 

  - ลดการใชโ้ฟมแลtพลาสตกิต่างๆรอ้ยละ 50 

  - บ าบดัน า้เสยีรวมของชมุชนเมอืงทีห่นาแน่น รอ้ยละ 50 

  - มรีะบบเฝ้าระวงัมลพษิทางอากาศและฝุ่ นละออง 

  - ปลูกตน้ไมใ้นเมอืงเพิม่ขึ้น 

  - ปรบัปรุงเสน้ทางจกัยานและเพิม่เสน้ทางใหม้ากขึ้น 

  - ดูแลระบบนิเวศและความหลากหลายทางชวีภาพในเขตเมอืงเพิ่มขึ้น 
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 ผลติภณัฑท์ี่ไดจ้ากการแปรรูปขยะ 

  - ผลติปุ๋ยจากสิง่ปฏกิูล 26,920 ก.ก./ ปี 

  - ถ่านอดัแท่ง 1,023 ก.ก./ ปี 

  - ผลติน า้หมกัชวีภาพได ้(15,000 ลิตร/ปี) 
  - การผลิตกระดาษสาจากกระดาษรีไซเคิล (350 แผ่น/ปี)  

  - การเลี้ยงไส้เดือนดิน (250 ก.ก/ป)ี  

 - ขยะเข้าระบบ RDF 12 ตนั/วัน ได้ขยะเชื้อเพลิง 6 ตัน/วัน 
  - ขยะรีไซเคิล ประมาณ 134 ตัน/ปี 
  - ขยะอนิทรยีส์ารผลติแกส๊ชวีภาพ 2,200  ตนั / ปี 

ที่มา   :   กองช่างสุขาภบิาล  ขอ้มลู ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2564
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เดอืน/ปี 
ขยะรไีซเคิล 

ขยะ

อนิทรีย ์
ขยะพษิ 

ปุ๋ยสิง่

ปฏกิูล 
ถ่านไมเ้บา 

ถ่านอดั

แท่ง 

น า้หมกั

ชวีภาพ 
กระดาษสา RDF  ขยะท ัว่ไป ขยะตดิเชื้อ 

(ก.ก) (ตนั) (ก.ก) (ก.ก) (ก.ก) (ก.ก) (ลติร) (แผ่น) (ตนั) (ตนั) (ก.ก) 

ต.ค.-61 1,324.00 24.88 134.70 2,520.00 80.00 60.00 2,100.00 28.00 29.01 583.00 - 

พ.ย.-61 1,235.00 23.90 85.00 2,190.00 130.00 100.00 2,300.00 28.00 36.22 825.00 - 

ธ.ค.-61 12,038.00 22.64 65.00 2,100.00 90.00 90.00 2,000.00 26.00 20.21 869.00 819.00 

ม.ค.-62 12,043.00 26.63 90.00 3,000.00 90.00 60.00 2,100.00 28.00 32.61 880.00 220.00 

ก.พ.-62 13,040.00 19.93 78.00 2,850.00 105.00 180.00 1,800.00 28.00 25.65 660.00 379.50 

ม.ีค.-62 10,305.00 21.14 170.00 2,400.00 105.00 168.00 - 28.00 - 803.00 414.50 

เม.ย.-62 11,035.00 22.43 135.00 1,950.00 105.00 165.00 - 28.00 37.15 935.00 446.50 

พ.ค.-62 15,030.00 24.00 220.00 2,100.00 125.00 175.00 1,850.00 28.00 60.04 880.00 348.00 

ม.ิย.-62 15,573.00 36.00 263.30 1,200.00 140.00 155.00 1,900.00 28.00 9.25 792.00 444.50 

ก.ค.-62 16,350.00 28.00 214.00 1,980.00 90.00 - 1,700.00 28.00 78.77 792.00 424.00 

ส.ค.-62 15,300.00 22.51 50.00 2,100.00 120.00 170.00 1,500.00 28.00 13.49 792.00 453.00 

ก.ย.-62 1,320.00 28.00 80.00 2,200.00 90.00 80.00 1,650.00 28.00 91.00 935.00 498.00 

ณ ปจัจบุนั 124,593.00 300.06 1,585.00 26,590.00 1,270.00 1,403.00 18,900.00 334.00 433.40 9,746.00 4,447.00 

ที่มา : กองช่างสุขาภบิาล  เทศบาลเมอืงทุ่งสง (ขอ้มลู ณ  25 สงิหาคม 2563) 

สรุปปรมิาณงานประจ าปีงบประมาณ 2562 
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ที่มา : กองช่างสุขาภบิาล  เทศบาลเมอืงทุ่งสง (ขอ้มลู ณ 25 สงิหาคม 25163)

เดอืน/ปี 
ขยะรไีซเคิล 

ขยะ

อนิทรีย ์
ขยะพษิ 

ปุ๋ยสิง่

ปฏกิูล 
ถ่านไมเ้บา 

ถ่านอดั

แท่ง 

น า้หมกั

ชวีภาพ 
กระดาษสา RDF ขยะท ัว่ไป ขยะตดิเชื้อ 

(ก.ก) (ตนั) (ก.ก) (ก.ก) (ก.ก) (ก.ก) (ลติร) (แผ่น) (ตนั) (ตนั) (ก.ก) 

ต.ค.-62 14,500.00 17.74 12.00 2,040.00 105.00 155.00 1,200.00 28.00 62.63 732.00 723.00 

พ.ย.-62 13,430.00 16.00 31.00 1,620.00 95.00 155.00 1,300.00 28.00 44.35 780.00 568.00 

ธ.ค.-62 12,320.00 13.00 21.00 2,100.00 115.00 45.00 1,200.00 28.00 15.07 840.00 601.00 

ม.ค.-63 13,520.00 26.00 23.00 2,160.00 80.00 - 1,300.00 21.00 80.61 770.00 834.00 

ก.พ.-63 12,988.00 19.00 - 2,550.00 85.00 - 1,200.00 28.00 49.28 726.00 870.00 

ม.ีค.-63 12,000.00 26.00 - 2,830.00 90.00 80.00 1,200.00 28.00 66.63 748.00 631.00 

เม.ย.-63 12,000.00 23.00 3,060.00 3,060.00 80.00 80.00 1,300.00 28.00 8.61 616.00 655.00 

พ.ค.-63 12,380.00 25.00 75.00 2,970.00 70.00 - 1,200.00 28.00 19.68 814.00 637.00 

ม.ิย.-63 13,386.00 26.00 90.00 2,160.00 90.00 - 1,200.00 28.00 60.19 836.00 814.00 

ณ ปจัจบุนั 
           

สรุปปรมิาณงานประจ าปีงบประมาณ 2563 
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ขอ้มลูดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

จ านวนเจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิาน (พนกังานดบัเพลงิ)   จ านวน    43  คน 

รถดบัเพลงิ        จ านวน  3 คนั 

รถยนตบ์รรทกุน า้       จ านวน    2  คนั 

ขนาดความจนุอ้ยกว่า  10,000 ลติร    จ านวน  1 คนั 

ขนาดความจมุากกว่า 10,000 ลติร    จ านวน  1 คนั 

รถกระเชา้        จ านวน    - คนั 

เครื่องดบัเพลงิชนิดหาบหาม      จ านวน   2  เครื่อง 

รถกูภ้ยั       จ านวน   1  คนั 

รถสุขาเคลือ่นที ่     จ านวน   -  คนั 

รถบรรทกุด ัม้ 6 ลอ้       จ านวน   -  คนั 

รถบรรทกุด ัม้ 10 ลอ้       จ านวน   -  คนั 

รถพยาบาลฉุกเฉิน พรอ้มอปุกรณท์างการแพทย ์  จ านวน  -  คนั 

รถตรวจการณ ์     จ านวน   1  คนั 

เบาะลม        จ านวน   -  อนั 

เรอืกูช้พี       จ านวน   1  ล า 

 

ขอ้มลูปญัหาจราจรในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง 

สถติิคดอีบุตัเิหตจุราจร สภ.ทุ่งสง ต ัง้แต่ 1 ม.ค. 2560 ถงึวนัที ่31 ธ.ค. 2563 

1. จ านวนคน/ยานพาหนะ ที่เกดิเหตุ 

  คนเดนิเทา้    1   คน 

  รถจกัรยาน    1  คนั 

  รถจกัรยานยนต ์    8  คนั 

  รถยนต ์     4  คนั 

  รถบรรทกุขนาดเลก็   6   คนั 

  รถบรรทกุ 10 ลอ้หรอืมากกว่า  1  คนั 

  อื่นๆ     20   คนั 

2. สาเหตขุองอุบตัิเหตุทีเ่กดิขึ้น 

 2.1 ลกัษณะการชน    66  ครัง้ 

  รถชนกนั    56   ครัง้ 

  รถชนคน    4   ครัง้1 

  รถชนสตัว ์   1   ครัง้ 

  อื่นๆ    2   ครัง้ 
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 2.2 สาเหตจุากบคุคล    44  ครัง้ 

  ขบัรถเรว็เกนิกว่าทีก่ฎหมายก าหนด 20   ครัง้ 

  ขบัรถตดัหนา้กระช ัน้ชดิ  14   ครัง้ 

  อื่นๆ    1   ครัง้ 

 2.3 สาเหตจุากสภาพแวดลอ้ม   3  ครัง้ 

  คนตดัหนา้รถ   1   ครัง้ 

  ฝนตก    2   ครัง้ 

 2.4 สาเหตจุากสญัญาณไฟจราจร/ป้ายบอกทาง  25   ครัง้ 

2.3 ความสูญเสยีท ัง้หมด 

 ที่มา : สถานีต ารวจภธูรทุ่งสง(ขอ้มลู ณ วนัที ่11 มถินุายน 2565 
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ส่วนที ่2  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

1.) ความสมัพนัธร์ะหว่างแผนพฒันาระดบัมหภาค 

 ในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ .ศ.2566-2565) เทศบาลเมืองทุ่งสง ค านึงถึงความสอดคลอ้งระหว่าง    

แผนยุทธศาสตรช์าติ  20 ปี  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12  (พ.ศ. 2560–2564) เป้าหมายการ

พฒันาแห่งสหสัวรรษ Sustainable Development Goals (SDGs) 17 เป้าหมาย  แผนพฒันาภาค แผนพฒันากลุ่ม

จงัหวดั แผนพฒันาจงัหวดั กรอบยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตอ าเภอทุ่งสง  วสิยัทศัน์

และยุทธศาสตรก์ารพฒันาของเทศบาลเมอืงทุ่งสงนโยบายในการแกไ้ขปญัหาความเดือนรอ้นของประชาชนและความ

ตอ้งการในการพฒันาและใชยุ้ทธศาสตรร์ะดบัต่างๆที่ไดก้ล่าวขา้งตน้เป็นหลกัการในการวิเคราะหแ์ละจดัล  าดบั

ความส าคญัของการพฒันา  ดงัต่อไปน้ี 

 1.1.ยุทธศาสตรช์าติ  20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) 

วิสยัทศัน์ “ ประเทศมีความม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยืน เป็นประเทศพฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันาตามปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจนป์ระจ าชาติว่า  “ม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื”โดยมยุีทธศาสตรช์าติที่จะใชเ้ป็นกรอบแนว

ทางการพฒันาระยะ 20 ปี ประกอบดว้ย 6 ยุทธศาสตร ์ ไดแ้ก่ 

 1. ยุทธศาสตรช์าตดิา้นความม ัน่คง 

 2. ยุทธศาสตรช์าตดิา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั 

 3. ยุทธศาสตรช์าตกิารพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย ์

 4. ยุทธศาสตรช์าตดิา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 

 5. ยุทธศาสตรช์าตดิา้นการสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

 6. ยุทธศาสตรช์าตดิา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครฐั 

 1.2 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12  (พ.ศ. 2560 – 2564)เป็นกรอบ 5 ปีแรกของการ

ขบัเคลือ่นยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) สู่การปฏิบตัิใหบ้รรลุเป้าหมายระยะยาว โดยยดึหลกั “ปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพฒันาที่ยงัยืน” และ “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” ภายใตว้ิสยัทศัน ์ “ประเทศไทยมี

ความม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื”  โดยมยุีทธศาสตรก์ารพฒันาดงัน้ี  

 1.ยุทธศาสตรก์ารเสริมสรา้งและพฒันาศกัยภาพทนุมนุษย ์

 2.ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเป็นธรรมและลดความเหลือ่มล  า้ในสงัคม 

 3.ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิและแขง่ขนัไดอ้ย่างย ัง่ยนื 

 4.ยุทธศาสตรก์ารเติบโตทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

 5.ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งความม ัน่คงแห่งชาตเิพือ่การพฒันาประเทศสู่ความม ัง่ค ัง่และย ัง่ยนื 

 6.ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการในภาครฐั การป้องกนัการทจุรติประพฤตมิชิอบ และธรรมาภบิาลในสงัคมไทย 

 7.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส ์

 8.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรม 
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 9.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาภาค เมอืง และพื้นทีเ่ศรษฐกจิ 

 10.ยุทธศาสตรค์วามร่วมมอืระหว่างประเทศเพือ่การพฒันา 

 1.3 ยุทธศาสตรก์ารท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2561-2564  

  ส่งเสริมความม ัน่คง  ม ัง่ค ัง่  ย ัง่ยนื ของประเทศ  การวางต าแหน่งทางการตลาดเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ  

เป็นแหล่งเพิ่มรายได ้ และการกระจายความเจริญสู่ประชาชน  โดยมุ่งเนน้การเชิดชูอตัลกัษณ์และวฒันธรรมไทยเพื่อ

ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 

 วสิยัทศัน ์  

“ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชัน้น าของโลกที่เติบโตอย่างมดุีลภาพบนพื้นฐานความเป็นไทยเพื่อ

ส่งเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิ  สงัคม และกระจายรายไดสู่้ประชาชนทกุภาคส่วนอย่างย ัง่ยนื”  

  เป้าหมาย  คือ  การยกระดบัประเทศไทยใหเ้ป็นประเทศพฒันาแลว้ การบริหารจดัการอย่างมี

ประสทิธภิาพ  การเป็นแหลง่ท่องเทีย่วคุณภาพอย่างย ัง่ยนื 

 ประเด็นยุทธศาสตร์หลกั คือ การยกระดบัสินคา้และบริการ  การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน          

การพฒันาบคุลากรและมสี่วนร่วมของประชาชน  การส่งเสรมิท่องเทีย่วเชงิคุณภาพ  การพฒันาบรหิารจดัการดา้นการท่องเทีย่ว 

 ยุทธศาสตรก์ารพฒันา 

ยุทธศาสตรท์ี ่๑ การพฒันาคุณภาพแหลง่ท่องเทีย่ว สนิคา้ และบรกิารดา้นการท่องเทีย่วใหเ้กดิความ 

        สมดุล และย ัง่ยนื  

ยุทธศาสตรท์ี ่๒ การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและสิง่อ  านวยความสะดวก เพือ่รองรบัการขยายตวัของการ     

           ท่องเทีย่ว  

ยุทธศาสตรท์ี ่๓ การพฒันาบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว และสนบัสนุนการมสี่วนร่วมของประชาชนในการ        

                  พฒันาการท่องเทีย่ว  

ยุทธศาสตรท์ี ่๔ การสรา้งความสมดุลใหก้บัการท่องเที่ยวไทย ผ่านการตลาดเฉพาะกลุม่ การส่งเสรมิวถิไีทย  

        และการสรา้งความเชื่อม ัน่ของนกัท่องเทีย่ว  

ยุทธศาสตรท์ี ่๕ การบูรณาการการบริหารจดัการการท่องเที่ยว และการส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างประเทศ  

 1.4  แผนพฒันาภาค/แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั/แผนพฒันาจงัหวดั 

1.4.1 แผนพฒันาภาค 

 แผนพฒันาภาคใต ้

 “ภาคใตเ้ป็นเมืองท่องเที่ยวพกัผ่อนตากอากาศระดบัโลก เป็นศูนยก์ลางผลิตภณัฑย์างพาราและ

ปาลม์น า้มนัของประเทศ และเมอืงเศรษฐกจิเชื่อมโยงการคา้การลงทนุกบัภมูภิาคอื่นของโลก ภายใตยุ้ทธศาสตร์ 6 ดา้น 

คือ 

ยุทธศาสตรท์ี ่๑ พฒันาการท่องเทีย่วของภาคใหเ้ป็นแหลง่ท่องเทีย่วคุณภาพชัน้น าของโลก  

 ยุทธศาสตรท์ี ่๒ พฒันาอตุสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาลม์น า้มนัแห่งใหม ่ของประเทศ  

 ยุทธศาสตรท์ี ่3 พฒันาการผลติสนิคา้เกษตรหลกัของภาคและสรา้งความเขม้แขง็ สถาบนัเกษตรกร  

 ยุทธศาสตรท์ี ่4 พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานสนบัสนุนการท่องเทีย่ว การพฒันา เขตอตุสาหกรรม  
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          และการเชื่อมโยงการคา้โลก   

 ยุทธศาสตรท์ี ่5 อนุรกัษ ์ ฟ้ืนฟู และบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มอย่างเป็นระบบเพื่อเป็น

         ฐานการพฒันาทีย่ ัง่ยนื  

 ยุทธศาสตรท์ี ่6 พฒันาพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิภาคใตอ้ย่างย ัง่ยนื 

1.4.2 แผนพฒันากลุม่จงัหวดั 

แผนพฒันากลุม่จงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อ่าวไทย  

วสิยัทศัน ์ 

   “เมอืงศูนยก์ลางการเกษตร และพชืเศรษฐกิจของประเทศ ทีเ่ตบิโตอย่างม ัน่คงบนพื้นฐานของชุมชน

เขม้แขง็ และเมอืงท่องเทีย่วระดบันานาชาติทีย่ ัง่ยนื” 

 พนัธกิจ  

  1. สรา้งและพฒันาระบบบริหารจดัการการเกษตร สตัวน์ า้และพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา / ปาลม์

น า้มนั) ของกลุม่จงัหวดั ใหม้คุีณภาพแบบครบวงจร  

  2. พฒันาระบบการท่องเที่ยวใหเ้กิดมูลค่าเพิ่มอย่างย ัง่ยืน โดยการผสานเชื่อมโยงกบักลุ่มอนัดามนั  

และเอกลกัษณท์ีโ่ดดเด่นระดบัโลก  

  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการร่วมสรา้งกลุ่มจงัหวดัสู่เมืองสีเขียว ที่มีระบบชุมชน

เขม้แขง็บนฐานปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

   4. เสริมสรา้งศกัยภาพกลุ่มจงัหวดัใหเ้ป็นศูนยก์ลางการคมนาคม และการขนส่งสินคา้ รองรบั      

การพฒันาของกลุม่จงัหวดั 

 เป้าประสงคร์วม  

  1. สรา้งความม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ แก่เกษตรกร และผูป้ระกอบการ และระบบเศรษฐกิจของกลุ่มจงัหวดั 

ดว้ยระบบการบรหิารจดัการการเกษตร และพชืเศรษฐกจิ (ยางพารา /ปาลม์น า้มนั) ทีม่ปีระสทิธภิาพ 

   2. ยกระดบักลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อ่าวไทยใหเ้ป็นแหล่งผลติ แหล่งการคา้ แหล่งเรียนรู  ้การพฒันา

ยางพาราและปาลม์น า้มนัของประเทศ  

  3. พฒันาการท่องเทีย่วของกลุม่จงัหวดั สู่การท่องเทีย่วนานาชาตทิีย่ ัง่ยนื  

  4. สรา้งและพฒันากลุม่จงัหวดัใหเ้ป็นพื้นทีส่เีขยีวทีย่ ัง่ยนื (Green Area) 

  5. จดัระบบโครงสรา้งพื้นฐานทางการคมนาคมและสาธารณูปโภค ใหม้ีศกัยภาพในการรองรบั      

การพฒันาของกลุม่จงัหวดัในทกุๆดา้น 

 ประเด็นยุทธศาสตร ์

  ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การผลติ แปรรูปและ การบริหารจดัการพืชเศรษฐกิจยางพาราและ ปาลม์น า้มนัที่มคุีณภาพ

          แบบครบวงจร  

 ยุทธศาสตรท์ี ่2 การท่องเทีย่วนานาชาตทิีย่ ัง่ยนื  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 พฒันาการเกษตรที่มศีกัยภาพในพื้นที่ใหม้คีวามเขม้แขง็ (ขา้ว , ไมผ้ล ,ปศุสตัว ์,ประมง)

 ยุทธศาสตรท์ี ่4 การพฒันาสู่เมอืงสเีขยีว ชมุชนเขม้แขง็ ม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ อย่างย ัง่ยนื 

 ยุทธศาสตรท์ี ่5 การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานทางการคมนาคม และการโลจสิตกิส ์
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 1.4.3 แผนพฒันาจงัหวดั 

  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดันครศรีธรรมราช 

 วสิยัทศัน ์ 

 “นครแห่งอารยธรรม  น่าอยู่น่าเทีย่ว  การเกษตรและอตุสาหกรรมย ัง่ยนื” 

ค าจากวสิยัทศัน ์ หมายถงึ 

นครแห่งอารยธรรม นครศรีธรรมราชเมืองที่มีความหลากหลายทางศาสนา  พลเมืองอยู่ร่วมกนัอย่าง 

เอื้ออาทร  มีแหล่งบ่มเพาะบุคคลดว้ยดว้ยสถาบนัการเรียนรูท้ ัง้ในและนอกระบบ  

และมปีระเพณี  วฒันธรรมทีส่บืทอดอย่างยาวนาน 

 

น่าอยู่น่าเทีย่ว เมอืงทีป่ลอดภยัจากอาชญากรรม อบุตัภิยั  ภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิชมุชนเขม้แขง็ เป็น

ที่อยู่อาศยัช ัน้ดี และประชาชนมคีวามสุข มสุีขภาพอนามยัดี ชุมชนมคีวามม ัน่คงทาง

อาหารสูง  เป็นเมืองอาหารปลอดภยั เมืองสีเขียวที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม เมือง

พลงังานสะอาด เมืองที่มีการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ น า้ การบริหารจดัการ

สิ่งแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน เมอืงที่มรีะบบสาธารณูปโภค ระบบคมนาคมที่เชื่อมโยงท ัง้

ทางบก ทางราง ทางน า้ ทางอากาศอย่างครบวงจร ระบบโลจิสติกสไ์ดม้าตรฐาน 

ประชาชนมีความเป็นเจา้บา้นที่ดี และเป็นคนมีอธัยาศัยไมตรีที่ดี เป็นเมืองแห่ง

ท่องเทีย่วทีอ่บอุ่น 

การเกษตรและ

อุตสาหกรรมย ัง่ยนื 

นครศรีธรรมราชมฐีานเศรษฐกิจเขม้แขง็จากภายในจงัหวดั เป็นแหล่งการผลิตทาง

การเกษตรที่มีความสมดุลของระบบนิเวศ และสภาพแวดลอ้ม มุ่งเนน้การผลิตที่มี

คุณภาพ ปลอดภยั มมีาตรฐาน และเพิ่มมูลค่า ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

และน านวตักรรม เทคโนโลยอีนัทนัสมยัมาประยุกตใ์ช ้ส่งผลใหเ้กษตรกร ประชาชน

ชาวจงัหวดันครศรีธรรมราช มงีาน อาชีพ รายได ้ การบริหารจดัการดา้นโครงสรา้ง

พื้นฐานการผลิตทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่อง ดิน น า้ และระบบ

ชลประทาน รวมท ัง้การจดัสรรที่ดินท ากิน เป็นเมอืงที่เนน้การจดัการดา้นการส่งเสริม

การผลติพชื สตัว ์ประมง การพฒันาศกัยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer การพฒันา

องคก์รเกษตรกร ใหเ้ขม้แข็งการบริหารจดัการฟารม์สู่ Smart Farm ระบบการวาง

แผนการผลติ เพื่อการสรา้งมูลค่าผ่านการแปรรูปและ การพฒันาตลาดสินคา้เกษตร  

ทีม่คีวามย ัง่ยนืและเชื่อมโยงเครอืข่ายดา้นการตลาดท ัง้ภายในและภายนอกประเทศ มี

การแปรรูปเพิ่มคุณค่า มูลค่าสินคา้เกษตรสรา้งผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจ  และการ

ประยุกตใ์ชน้วตักรรมดา้นการเกษตรคู่ขนานภูมปิญัญาทอ้งถิ่น    เศรษฐกิจเติบโต

จากการท่องเที่ยว เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวฒันธรรมและธรรมชาติ  นิเวศนป่์าเขา 

และทางทะเล และการท่องเที่ยวทางพทุธศาสนา เศรษฐกิจจากฐานการคา้ การลงทุน 

การบรกิาร และอตุสาหกรรมทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ทีเ่ตบิโต และแขง่ขนัได ้
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 จดุยนืการพฒันาของจงัหวดั  

   จากขอ้มลูการวเิคราะหศ์กัยภาพของจงัหวดั และก าหนดทศิทางการพฒันายุทธศาสตรใ์นภาพรวม

ของจงัหวดันครศรธีรรมราช ไดก้ าหนดจดุยนืการพฒันาของจงัหวดั 3 ประเดน็ ดงัน้ี 

1. เมอืงสบืสานศิลปวฒันธรรม  สงบสุข  น่าเที่ยว 

2. เมอืงเกษตรนวตักรรม และอตุสาหกรรมสเีขยีว 

3. ศูนยก์ลางการคมนาคมขนส่ง และกระจายสนิคา้ของภาคใต ้

 เป้าหมายการพฒันา  

                    1.  เพิม่รายไดจ้ากการเกษตร  อตุสาหกรรมและการท่องเที่ยว ยกระดบัมาตรฐานคุณภาพ 

  2. เพิม่รายไดจ้าการท่องเทีย่ว 

           3.  ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไดร้บัการจดัการอย่างมปีระสทิธภิาพและย ัง่ยนื 

   4.  ประชาชนยดึหลกัธรรมะในการด าเนินชวีติ  และมคุีณภาพชวีติทีด่ีขึ้น 

5.  ศิลปวฒันธรรม  และประเพณีมกีารสบืสานอย่างต่อเน่ือง 

 ประเดน็การพฒันา 

                     1. การบรหิารจดัการเกษตรและอตุสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  

2. การพฒันาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาต ิ และศิลปวฒันธรรม 

3. การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื  

4. การพฒันาคน ชมุชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แขง็ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

5. การรกัษาความม ัน่คงและความสงบเรียบรอ้ย 

6. การส่งเสรมิศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 

 1.5 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคป์กครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดันครศรีธรรมราช  

วิสัยทัศน์  
“องค์กรหลักในการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  พ.ศ.2561-
2564) ได้ก าหนดขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด “หลักความพอเพียง”      
ตามแนวพระราชด าริฯ โดยอาศัยกรอบแนวทางจากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
นครศรีธรรมราชและภารกิจ 6 ด้าน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการ
กระจายอ านาจฯ มาตรา 32(1) รวมทั้ง ได้ทบทวนจากยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ฉบับปี พ.ศ.2560-2564 ประกอบด้วยดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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1.6 ยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันาอ าเภอทุ่งสง 

 วสิยัทศันข์องอ าเภอทุ่งสง 

  “ทุ่งสงเมอืงน่าอยู่  ย ัง่ยนืเศรษฐกจิ  คุณภาพชวีติด ี  การศึกษามมีาตรฐาน 

 พนัธกิจ 

  1. พฒันาคนและสงัคมใหม้คุีณภาพ 

  2. ขจดัปญัหาความยากจน 

  3. พฒันาองคก์ารและการบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่ี 

  4. เพิม่ผลผลติและรายไดจ้ากการเกษตร  การท่องเทีย่วและการประกอบอาชพีอื่น ๆ 

 5. ส่งเสรมิและพฒันาการศึกษาเพือ่การเรียนรูต้ลอดชวีติ 

 6. ส่งเสรมิใหป้ระชาชนมสุีขภาพกายและสุขภาพจติทีด่ี 

 7. เสรมิสรา้งจติส านึกใหป้ระชาชนมคุีณธรรมและจริยธรรม 

 อ าเภอทุ่งสงก าหนดประเด็นยุทธศาสตรก์ารพฒันาอ าเภอใน 6 ประเด็น  คือ  

  ยุทธศาสตร ์ที่ 1  การพฒันาคนและสงัคมใหม้คุีณภาพ 

 เป้าประสงคป์ระเดน็ยุทธศาสตร ์

  1.สงัคมมคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

  2.การพฒันากระบวนการเรยีนรู ้คู่คุณธรรม จรยิธรรม ท ัง้ในและนอกระบบ 

  3.พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 

 กลยุทธ ์

  1.พฒันาคุณภาพ มาตรฐาน สถานศึกษาทุกระดบัใหก้บัผูเ้รียน สู่ความเป็นเลิศ รวมท ัง้ส่งเสริม 

เครอืขา่ยการเรยีนรูช้มุชนและการสนบัสนุนปลูกฝงัค่านิยมเดก็ เพือ่ใหเ้กดิกระบวนการเรียนรูต้ลอดชวีติ 

  2.ส่งเสรมิ สนบัสนุน ฟ้ืนฟู อนุรกัษ ์ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ประเพณีและพฒันาภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

  3. เสริมสรา้งสภาพของประชาชนอย่างครบวงจรและมคุีณภาพโดยพฒันาหลกัประกนัสุขภาพถว้น

หนา้ คุณภาพการบริการ การส่งเสริมสุขภาพการควบคุมโรค การฟ้ืนฟูสุขภาพ เสริมสรา้งคนไทยแขง็แรง พฒันาภูมิ

ปญัญาทอ้งถิน่และส่งเสรมิการกฬีา 

  4. เสริมสรา้งความพรอ้มเพื่อใหเ้ด็ก  คนชราและผูด้อ้ยโอกาส เป็นทรพัยากรที่มคุีณค่าทางดา้นเศรษฐกจิ

และสงัคม 

  5. เสริมสรา้งความพรอ้มใหห้มู่บา้นและชุมชน ในการคุม้ครองและจดัหาหลกัประกนัทางสงัคมให ้

ประชากรวยัแรงงานมงีานท าท ัง้อาชพีหลกัและอาชพีเสรมิ เพือ่ม ัน่คงในการด ารงชวีติ และพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 

  6. ส่งเสริมและสนบัสนุนความร่วมมอืของทุกภาคส่วนในดา้นการข่าว การปราบปรามอาชญากรรม

เพือ่การจบักมุผูก้ระท าผดิมาลงโทษไดม้ากขึ้น 

  7. ส่งเสรมิ สนบัสนุนใหห้มูบ่า้น ต าบลมโีครงสรา้งพื้นฐานทีไ่ดม้าตรฐาน 
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  ยุทธศาสตร ์ที่ 2   การบริหารจดัการการเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรสุขภาพและน านวตักรรม

เกษตรมาใชเ้พือ่สรา้งมลูค่าเพิม่ผลผลติและสรา้งรายได ้

 เป้าประสงคป์ระเดน็ยุทธศาสตร ์

 1. รกัษาฐานรายไดเ้ดมิ เพิม่รายได ้

 2. ระบบการผลติทีไ่ดร้บัรองมาตรฐาน และระบบ Logistics มปีระสทิธภิาพเพิม่ขึ้น 

 กลยุทธ ์

  1. บรกิารจดัการ เขตเกษตรเศรษฐกจิ (Zoning) 

 2. พฒันาเป็นเมอืงเกษตรตน้แบบที่เพยีบพรอ้มปจัจยัการผลติดา้นการเกษตร 

  3. พฒันาการผลติและนวตักรรมการผลติ การเกบ็เกี่ยว การเกบ็รกัษา การแปรรูป พฒันาผลติภณัฑ์

บรรจภุณัฑแ์ละการตลาดอย่างมอือาชพี 

 4. พฒันาระบบการผลติทีไ่ดร้บัรองมาตรฐาน 

 5. พฒันาระบบกลไก การบรหิารจดัการทีด่นิเชงิบูรณาการ 

 6. พฒันาระบบ Logistics  เพือ่เป็นศูนยก์ลางการคมนาคมขนส่ง กระจายสนิคา้ทางการเกษตร 

  ยุทธศาสตร ์ที่ 3  การพฒันาการท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษแ์ละวฒันธรรมระดบัมาตรฐานสากลที่สามารถ

ก่อสรา้งอาชพีและรายไดใ้นพื้นทีเ่พิม่ขึ้น 

 เป้าประสงคป์ระเด็นยุทธศาสตร ์

 1.รายไดจ้ากการท่องเทีย่วเพิม่ขึ้น 

 กลยุทธ ์

 1. พฒันาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว โครงสรา้งพื้นฐานและสิง่อ  านวยความสะดวกเพือ่การท่องเที่ยวที่

ไดม้าตรฐานใหเ้กดิความย ัง่ยนื 

 2. พฒันาสนิคา้ บรกิารและปจัจยัสนบัสนุนการท่องเทีย่วเมอืงคอน ใหม้คุีณภาพและปลอดภยั 

 3. พฒันาระบบการบริหารจดัการและสนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกิจสรา้งสรรคด์า้นการท่องเที่ยว

แบบครบวงจร 

 4. พฒันา ยกระดบัคุณภาพของบคุลากรการท่องเทีย่ว 

  ยุทธศาสตร ์ที่ 4  การจดัการทรพัยากรธรรมชาติ น า้ สิ่งแวดลอ้มและพลงังานมปีระสทิธิภาพ เพิ่ม

พื้นทีส่เีขยีวและการใชพ้ลงังานสะอาด 

 เป้าประสงคข์องประเดน็ยุทธศาสตร ์

 1. ทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม ไดร้บัการจดัการอย่างมปีระสทิธภิาพและใชอ้ย่างย ัง่ยนื 

 2. การจดัการพลงังานอย่างมปีระสทิธิ์ภาพและใชอ้ย่างประหยดั 

 กลยุทธ ์

 1. พฒันากระบวนการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิน า้ และสิง่แวดลอ้มโดยการมสี่วนร่วมทกุภาคส่วน 

 2. อนุรกัษ ์ป้องกนั ฟ้ืนฟู ทรพัยากรธรรมชาตใินพื้นที่จงัหวดั 

 3. พฒันาศกัยภาพเครอืขา่ยในการจดัการภยัพบิตัแิละการบรหิารจดัการน า้ 
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4. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหม้ีการใชพ้ลงังานทดแทน พลงังานทางเลอืก พลงังานสะอาด และการประหยดั

พลงังาน 

ยุทธศาสตร ์ที่ 5  การสรา้งความม ัน่คงพื้นฐานชมุชนเขม้แขง็ 

 เป้าประสงคข์องประเดน็ยุทธศาสตร ์

  1. ประชาชนไดร้บัความม ัน่คง ปลอดภยั เป็นธรรม 

  2. ประชาชนไดร้บัสวสัดกิารพื้นฐานอย่างท ัว่ถงึและมคุีณภาพชวีติที่ดี 

  3. ชมุชนเขม้แขง็ ประชาชนอยู่ดมีสุีข พึง่ตนเองไดด้ว้ยวถิชีวีติแบบเศรษฐกจิพอเพยีง 

 กลยุทธ ์

  1. สรา้งความม ัน่คง ปลอดภยั และสวสัดภิาพทางสงัคมใหค้รอบครวัและชมุชน บนพื้นฐานชมุชนเขม้แขง็ 

  2. พฒันาระบบอ านวยความเป็นธรรมใหม้มีาตรฐานเป็นทีพ่ึง่ของประชาชน 

  3. เพิม่โอกาสการเขา้ถงึสวสัดกิารพื้นฐาน อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค 

  4. ส่งเสรมิสวสัดกิารชมุชนโดยชมุชนแกนหลกั และพฒันาไปสู่สวสัดกิารสงัคมถว้นหนา้ 

  5. ส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนรูสู่้การปฏิบตัิเพื่อการพฒันาที่ย ัง่ยนืของหมู่บา้น/ชุมชน ตามโครงการ

อนัเน่ืองมาจากพระราชด ารแิละปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

  6. สรา้งพลงัสงัคมและกลไก เครอืขา่ยการพฒันาในระดบัพื้นที่โดยการมสี่วนร่วมของประชาชน 

  ยุทธศาสตร์ ที่ 6  การพฒันาสงัคมแห่งการเรียนรูแ้ละภูมิป ัญญาเพื่อสรา้งคุณภาพของคน

นครศรธีรรมราช  

 เป้าประสงคข์องประเดน็ยุทธศาสตร ์

  1.การศึกษามคุีณภาพทดัเทยีมกบัค่ามาตรฐานการศึกษา 

  2.ปีการศึกษาเฉลีย่ของคนจงัหวดันครศรธีรรมราช สูงกว่าเกณฑม์าตรฐานประเทศ 

  3.เป็นศูนยก์ลางทางการศึกษา ศาสนา อารยธรรม ประเพณี วฒันธรรมและภมูปิญัญาทอ้งถิน่/สากล

  4.เครอืขา่ยขมุชนเขม้แขง็ เนน้ศูนยก์ารเรยีนรู ้

 กลยุทธ ์

 1.ยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการศึกษา  O – NET 

 2.พฒันาคุณภาพการศึกษาทกุระดบัใหไ้ดม้าตรฐานสู่สากล 

 3.ยกระดบัคุณภาพครูและบคุลากรทางการศึกษา 

 4.ส่งเสรมิเดก็เยาวชนและประชาชนใหม้คีวามรูด้า้นศาสนาศิลปะและวฒันธรรม 

 5.สรา้งเครอืขา่ยชมุชนดา้นวชิาชพี 

   1.7 Thailand 4.0                                                                                                          

  พลวตัการเปลีย่นแปลงเกดิขึ้นในปจัจบุนัทีส่่งผลกระทบต่อประเทศไทย ม ี3 กระแสหลกั คือ                       

 ก. Globalitation  ก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในส่วนต่างๆ เหล่าน้ีพรอ้มกนั เช่น 

  1.กระแส Digitization  ก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงปรบัพฤตกิรรมของและรูปแบบในการท าธุรกิจ 
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  2.กระแส Urbanization คือการกระจายตวัไปโดยรอบ  ผูค้นเริ่มมชีีวิตความเป็นอยู่แบบคนเมอืง              

มกีารกระจายความเจรญิไปสู่ภมูภิาคมากขึ้น 

  3. กระแส Commonization คือเรื่องที่ผูค้นในทุกส่วนของโลกจะตอ้งไดร้บัเหมือนกนั เช่นการ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

 ข  กระแส Regionalization คือ กระแสการรวมกลุม่กนัในภมูภิาค  ท าใหม้อี  านาจต่อรองมากขึ้น 

 ค  กระแส Localization  คือ กระแสการมคีวามเป็นทอ้งถิน่และชุมชนอย่างเขม้ขน้ เช่น จงัหวดัเชยีงใหม ่

  จากกระแสท ัง้ 3 รวมท ัง้การเนน้รายไดจ้ากการส่งออกที่มากเกินไป  ท าใหต้อ้งพึ่งพาทุนจาก

ต่างประเทศมาก จึงเป็นที่มาของ Thailand 4.0 ซึ่งคือ การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งเศรษฐกิจไปสู่ “Vaiue – Based 

Economy” หรอืเศรษฐกจิทีข่บัเคลือ่นนวตักรรม 

  Thailand 1.0 คือ การพฒันาประเทศโดยเนน้ภาคการเกษตร 

 Thailand 2.0 คือ การพฒันาประเทศโดยเนน้อตุสาหกรรม 

 Thailand 3.0 คือ การพฒันาประเทศโดยเนน้อตุสาหกรรมหลกัและการส่งออก 

 Thailand 4.0 คือ การพฒันาประเทศโดยการใชน้วตักรรม ซึ่งเป็นการปรบัเปลี่ยนเศรษฐกิจของ

ประเทศใน 3 ประการ คือ   

 1. เปลีย่นจากการผลกัดนัสนิคา้โภคภณัฑไ์ปสู่สนิคา้เชงินวตักรรม 

 2. เปลีย่นจากการขบัเคลือ่นประเทศดว้ยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขบัเคลือ่นดว้ยเทคโนโลย ีและ

ความคิดสรา้งสรรค ์

 3. เปลีย่นจากการเนน้ภาคการผลติสนิคา้ ไปสู่การเนน้ภาคบรกิารมากขึ้น 

 “Thailand 4.0” ประกอบดว้ย 2 แนวคิดส าคญั 

 1.Strength from Within คือ การสรา้งความเขม้แขง้จากภายใน 

 2.Connect to the World เมือ่ภายในเขม้แขง็แลว้เราก็ตอ้งเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกบัเศรษฐกจิโลก 

 3.Strength from Within คือ การสรา้งความเขม้แขง้จากภายในนัน้ มกีลไกในการขบัเคลือ่นหลกัอยู่ 3 ตวั 

คือ  

-  การยกระดบันวตักรรม (lnnovation Driven Proposition) ของทกุภาคส่วนในประเทศ 

-  การสรา้งสงัคมทีม่จีติวญิญาณของความเป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneur Driven Proposition) 

-  การสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชนและเครอืขา่ย (Community Driven Proposition) 

  ซึง่ท ัง้ 3 กลไกน้ีตอ้งขบัเคลือ่นไปพรอ้มๆกนั นวตักรรมจะถกูยกระดบัขึ้น ผ่าน Growth Engine  3 

ตวัใหมอ่นัประกอบดว้ย Green Growth Engine, Productive Growth Engine และ lnclusive Growth Engine  

 การยกระดบันวตักรรมเมือ่ผนวกกบัการสรา้งสงัคมที่มจีิตวิญญาณของผูป้ระกอบการ จึงจะเอื้อให ้

เกิดการสรา้ง Smart Enterprise ที่มโีมเดลการท าธุรกิจแบบใหม่ๆมากมาย ท่ามกลาง Enabling Ecosystem ที่เอื้อ

ใหเ้กิดการสรา้งสงัคมที่สามารถ (Society with Competence) และเมือ่โครงสรา้งเศรษฐกิจและสงัคมภายในประเทศ

เกดิความเขม้แขง็แลว้ การเชื่อมโยงกบัโลกใน 3 ระดบัดว้ยกนั คือ  

  - Domestic Economy เศรษฐกจิภายในประเทศ 

  - Regional  Economy เศรษฐกจิภมูภิาค 
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  - Global Economy  เศรษฐกจิโลก 

 เศรษฐกิจในประเทศเมื่อเชื่อมโยงกบัแนวคิดการสรา้งความเขม้แข็งของเศรษฐกิจฐานราก  จะ

ก่อใหเ้กิดการเติมเต็มพลงัในทอ้งถิ่น (Local  Empowerment) ผ่านการคา้และการลงทุนในทอ้งถิ่น การจา้งงานใน

ทอ้งถิน่ และน าไปสู่ความเป็นเจา้ของของคนในทอ้งถิ่น 

 ขณะเดียวกนั การผนวก Domestic กบั Regional Economy เขา้ดว้ยกนั เราจะเห็นภาพของ 

ASEAN ในภาพใหญ่ และ CLMVT ในภาพที่เล็กลงมา ซึ่งส่วนน้ีจะสอดรบักบัแนวคิด “CLMVT As Our Home 

Market” ที่รฐับาลชุดน้ีก าลงัผลกัดนัอยู่ ผ่านการเชื่อมโยงกนัอย่างใกลช้ิดท ัง้ในระดบัรฐับาลกบัรฐับาล ธุรกิจกบัธุรกิจ 

และประชาชนกบัประชาชน 

 สุดทา้ยเป็นการเชื่อมโยง Regionel กบั Global Economy  ขยายความเชื่อมโยงและเรียงรอ้ย 

ASEAN เขา้ดว้ยกนั เพื่อเป็นพลงัต่อรองกบัส่วนอื่นๆของประชาคมโลกผ่านบทบาทในมติิทางภูมิรฐัศาสตรแ์ละภูมิ

เศรษฐศาสตรข์องภมูภิาคแห่งน้ี 
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นโยบายผูบ้ริหารเทศบาลเมอืงทุ่งสง 

นโยบายในการบรหิารเทศบาลเมอืงทุ่งสง ประกอบดว้ย นโยบายเร่งด่วน 3 เรื่อง และนโยบายการพฒันา 7 ดา้น ดงัน้ี 

นโยบายเร่งด่วน (วาระทอ้งถิ่นเมอืงทุ่งสง) 

 1. การจดัการภยัคุกคามความม ัน่คงทางสุขภาพ เช่น วิกฤตการณ์ดา้นสาธารณสุข โรคอุบตัิใหม่ อุบตัิซ  า้   

โดยเร่งสรา้งภมูคุิม้กนัโรคอบุตัใิหม่ 

 2. การส่งเสริมการสรา้งอาชีพและรายไดจ้ากการท่องเที่ยวและผลิตภณัฑส์ินคา้เชิงวฒันธรรมที่สะทอ้น       

อตัลกัษณเ์มอืงทุ่งสงและภาคใต ้ท ัง้ภาคผลติและภาคบริการเพือ่ลดความเลือ่มล  า้ในสงัคมหลงัระบาดของโรค COVID-19 

 3. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้ด็กทุกคนไดร้บัการศึกษาโดยเท่าเทียมกนั ลดความเลื่อมล  า้ สรา้งความเสมอภาคใน

การจดัการศึกษา ตามอ านาจหนา้ที่ของเทศบาล 

นโยบายการพฒันา  

 1.นโยบายดา้นการศึกษา สรา้งความเป็นเลศิทางวชิาการ เรียนสองภาษา ควบคู่ทกัษะศิลปะ ดนตรี ไอท ีกีฬา 

อาหารสู่มาตรฐานสากล  โดยมรีายละเอียดดงัน้ี 

1.1. ส่งเสริมและสนบัสนุนการดูแลเด็กเลก็ อายุ 2 ขวบ ใหม้คีวามรูค้วามเชี่ยวชาญและส่งเสริมพฒันาการ

ดา้นต่างๆเพื่อเตรียมความพรอ้มในการเขา้เรียนต่อในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ และเพื่อลดภาระการเลี้ยงดู

และลดค่าใชจ่้ายในการเลี้ยงดูของผูป้กครอง  

1.2. ส่งเสริมและสนบัสนุนการดูแลเด็กเล็ก อายุ 3 ขวบ ใหม้คีวามรูค้วามเชี่ยวชาญและเพื่อเตรียมความ

พรอ้มในการเขา้เรียนต่อในระดบัปฐมวยั และเพื่อลดภาระการเลี้ยงดูและลดค่าใชจ่้ายในการ เลี้ยงดูของ

ผูป้กครอง  

1.3. พฒันาและยกระดบัศูนยเ์ดก็เลก็ใหไ้ดต้ามมาตรฐานชาติทกุแห่งในสงักดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง 

1.4. ส่งเสริมและสนบัสนุนจดัการเรียนการสอน เด็กปฐมวยั 4-6 ปี ตามหลกัสูตรปฐมวยั ปี 2560 โดยเนน้

ผูเ้รยีนเป็นส าคญั จดักจิกรรมเสริมพฒันาการ ท ัง้ 4 ดา้นตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั ว่ายน า้ ดนตรี 

ศิลปะ กฬีา และมคีรูชาวต่างชาติสอนภาษาองักฤษทกุระดบัช ัน้ และจดัหอ้งเรยีนโดยใชก้ระดานอจัฉริยะ

ทกุหอ้งเรยีน 

1.5. จดัการเรยีนการสอนตามรูปแบบของโรงเรียนสาธิตจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั  (ฝ่ายปฐมวยั) ทกุระดบัช ัน้ 

และ (ฝ่ายประถม) ในวชิาภาษาไทยและคณิตศาสตรท์กุระดบัช ัน้และทกุโรงเรยีน (MOU) 

1.6. ส่งเสริมการศึกษาพิเศษเพื่อพฒันาความสามารถทางการเรียนรูข้องผูเ้รียน ทุกโรงเรียน (ทุกชนิด)        

ในระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที ่1-6 และ ช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่1-6 

1.7. ส่งเสริมและสนบัสนุนช ัน้ประถมศึกษาปีที่ 1-6 และ ช ัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1-6 ใหม้ีการเรียนการสอน

หลกัสูตรพานิชยศ์าสตรท์กุโรงเรยีน (MOU มหาวทิยาลยับูรพา) 

1.8. สนบัสนุนหอ้งศูนยก์ารเรียนรูทุ้กกลุ่มสาระทุกโรงเรียน จดัโครงการ 1 นกัเรียน 1 ดนตรี  1 กีฬา      

ทุกโรงเรียน และจดัโครงการ 1 โรงเรียน 1 ศิลปะการแสดงทุกโรงเรียน  และส่งเสริมโครงการเขา้ค่าย

วชิาการเพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนทกุโรงเรียน 
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1.9. สนบัสนุนการจดัหอ้งเรียนแบบ Smart Classroom โดยใชก้ระดานอจัฉริยะทกุหอ้งเรยีน และใชรู้ปแบบ

พฒันาผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนแบบ No Homework ทกุโรงเรยีน 

1.10. สนับสนุนการจดัการเรียนการสอนโดยใชร้ะบบออนไลน์เพื่อรองรบัสถานการณ์โรค  COVIC- 19       

ทกุโรงเรยีน และจดัใหม้ช่ีอง Knowledge Channel ทกุโรงเรยีน 

1.11. ส่งเสริมใหโ้รงเรียนเทศบาลวดัชยัชุมพล มกีารเรียนการสอนหลกัสูตร EP ระดบัช ัน้   ป.1 - ป.6 และ

จดัการเรยีนการสอนหลกัสูตร SMTP ระดบัช ัน้ ป.2 - ป.6 

1.12. ส่งเสริมใหโ้รงเรียนมธัยมเทศบาลวดัท่าแพ จดัการเรียนการสอนสาระเพิ่มเติมหลกัสูตรการขนส่งสินคา้

ระบบโลจสิตกิส ์(Logistics) 

1.13. สนบัสนุนต่อยอดพฒันาโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสงสู่ความเป็นเลิศ ท ัง้ดา้นบุคลากร ดา้นวสัดุ 

อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก และดา้นการจดัการ โดยมกีระบวนการของ การวางแผน การจดั

องคก์ร การชี้น า และการควบคุม ซึ่งเป็นกระบวนการที่ท  าใหก้ารกีฬาของโรงเรียนกีฬาเกิดการพฒันาไป

อย่างมรีะบบและกา้วสู่ความเป็นเลศิมุง่สู่อาชพีกฬีา พฒันากฬีาอเิลก็ทรอนิกส ์ (e-Sport)  

1.14. ส่งเสรมิสนบัสนุนพฒันาครู และการบริหารแบบมสี่วนร่วม (ครู ผูบ้รหิาร เครอืขา่ยผูป้กครอง กรรมการ

สถานศึกษา และชมุชน) 

1.15. พฒันาความสามารถนกัเรียนสู่ความเป็นเลศิ ทัง้วชิาการ ภาษา ควบคู่ทกัษะศิลปะ ดนตรี ไอท ีอาหาร 

กฬีา อย่างต่อเน่ือง พฒันาแหลง่เรยีนรูส้ือ่ นวตักรรมทีเ่อื้อต่อการสรา้งบรรยากาศในการเรยีนรู ้

1.16. ส่งเสรมิการจดัการแขง่ขนักฬีาและการประชมุ เพือ่เป็นศูนยก์ลางการจดักจิกรรมทีก่ระจายรายได ้สู่เมอืง 

สู่ชมุชน และประชาชน 

1.17. ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาการเรียนการสอนส าหรบัเด็กออทิสติก สามารถเรียนรู ้ปรบัตวั ใชช้ีวิตอยู่

ร่วมในสงัคม และประกอบอาชพีได ้โดยพึง่พาผูอ้ื่นนอ้ยทีสุ่ด 

1.18. ส่งเสริมการจดัการศึกษาแก่เด็กดอ้ยโอกาส โดยจดัครูสอนเด็กดอ้ยโอกาสลงพื้นที่ทุกชุมชน เพื่อสรา้ง

การเรยีนรูแ้ละพฒันาในทางที่ถกูตอ้งเหมาะสม อย่างเท่าเทยีมกนั 

1.19. ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษานอกระบบและตามอธัยาศยั โดยจดัท าหอ้งสมดุ e-Library และพฒันา

แหล่งเรียนรูใ้หม้ีความหลากหลายท ัง้ส่วนที่เป็นภูมิปญัญาทอ้งถิ่นและส่วนที่น าเทคโนโลยีมาใชเ้พื่อ

การศึกษา และกระจายอ านาจใหส้ถานศึกษาเป็นภาคีเครอืขา่ยในการจดัการศึกษา 

1.20. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้กัเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาเขา้ศึกษาในโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมอืงทุ่งสง 

เพื่อแกไ้ขปญัหาสงัคมครอบครวั ลดความเลือ่มล  า้ นกัเรียนไดพ้ฒันาตนเองดา้นทกัษะกีฬาสู่การศึกษา

ต่อและสู่อาชพีกฬีา 

1.21. ปรบัปรุงหลกัสูตรทอ้งถิ่น ยกระดบัมาตรฐาน เพือ่การเรยีนรูแ้ละเน้ือหาสาระเกี่ยวกบัเรื่องราวของทอ้งถิ่น 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพชวีติจรงิทางสงัคม วฒันธรรมและตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถิน่ 
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 2. นโยบายดา้นการร่วมสรา้งเมืองทุ่งสงสู่เมืองสะอาด เพื่อระบบภูมนิิเวศที่ย ัง่ยืน พฒันาปรบัปรุงและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการดูแลรกัษาความสะอาดโดยชุมชนและจากทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และรกัษาสิ่งแวดลอ้ม            

โดยมรีายละเอียดดงัน้ี 

2.1. ส่งเสริมและสนบัสนุนต่อยอดการจดัการขยะแบบมสี่วนร่วม เสริมสรา้งจิตส านึกรบัผดิชอบต่อบา้นเมอืง มุ่ง

ใหป้ระชาชนลด แยกขยะ ตัง้แต่ตน้ทาง(ครวัเรือน)เพื่อใหส้ามารถน ากลบัมาใชใ้หม่  และแปรสภาพเพื่อให ้

เกดิมลูค่าเพิม่ เกดิการสรา้งรายได ้และลดปญัหาสิง่แวดลอ้ม  

2.2. ส่งเสรมิภมูนิิเวศ สรา้งความสมัพนัธท์รพัยากรธรรมชาติและการใชป้ระโยชนข์องแหลง่ดิน แหลง่น า้  อากาศ 

จนถงึพชืพรรณ สิง่มชีวีติ ความหลากหลายทาง ชวีภาพของพื้นทีเ่มอืงทุ่งสงอย่างย ัง่ยนื 

2.3. ส่งเสริมและสนับสนุนดูแลรกัษาพฒันาปรบัปรุงพื้นที่สีเขียวและความหลากหลายทางชีวภา พ รกัษา

สิ่งแวดลอ้ม และสรา้งความตระหนกัรู ้ดา้นน า้ ดา้นดิน ดา้นอากาศ ดา้นจดัการขยะ  การรกัษาสิ่งแวดลอ้ม

อย่างย ัง่ยนื 

2.4. ส่งเสรมิพฒันาระบบบ าบดัน า้เสยี และเฝ้าระวงัน า้เสยี ครอบคลุมท ัง้เมอืง 

2.5. ส่งเสริมและสนบัสนุนจดัการน า้แบบบูรณาการ เพื่อวตัถปุระสงคต่์าง ๆ รวมตลอดถงึการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟู

แหล่งน า้ใหค้งอยู่และมใีชอ้ย่างยนืยาว รวมท ัง้การแกไ้ขปญัหาอนัเกิดจากทรพัยากรน า้ท ัง้ดา้นปริมาณและ

คุณภาพ 

2.6. ส่งเสริมและพฒันาระบบระบายน า้ สรา้งระบบจดัการที่ลดความเสียหายจากน า้ท่วมและการใชป้ระโยชน์

สูงสุดจากน า้ และมาตรการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาน า้ท่วม มาตรการป้องกนัอบุตัภิยั 

 3. นโยบายดา้นการร่วมสรา้งเมืองทุ่งสงสู่เมืองชีวิตปลอดภยั  พฒันาปรบัปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ

โครงสรา้งพื้นฐาน และระบบรกัษาความปลอดภยั  โดยมรีายละเอียดดงัน้ี 

3.1. ส่งเสริมและสนบัสนุนโครงสรา้งพื้นฐานใหค้รอบคลุมครบถว้น เพื่อความสะดวก ปลอดภยั พฒันาและ

ปรบัปรุงถนน จดัระเบียบทางเทา้  ขยายเขตน า้ประปาใหค้รอบคลุมทุกครวัเรือน พฒันาระบบไฟฟ้า

สาธารณะ พฒันาระบบสาธารณูปการ 

3.2. ออกแบบ ปรบัปรุงภูมทิศันโ์ดยรอบใหเ้ป็นอารยสถาปตัย ์(Universal design) เฝ้าระวงัก ากบัดูแลพื้นที่

ทางเทา้และไหลท่าง 

3.3. ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัระบบรกัษาความปลอดภยั และเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการช่วยเหลอื

ประชาชน และแกไ้ขปญัหาจราจร จดัระเบยีบการจอดรถในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง 

3.4. แจง้เหตุรอ้งทุกข ์รอ้งเรียน 1132 เพื่อบริการ รบั-ส่ง ผูป่้วยติดเตียงไปโรงพยาบาลใกลบ้า้นตามแพทยน์ดั

หรือไฟฟ้าสาธารณะดบั สญัญาณไฟจราจรขดัขอ้ง ถนนช ารุด การจดัการขยะเหตุร าคาญ ปญัหารา้นคา้ใน

ทีท่างสาธารณะ คูระบายน า้ช ารุดอดุตนั  

3.5. สนบัสนุนการป้องกนั เฝ้าระวงัและแกไ้ขปญัหา ของยาเสพตดิ และอบายมขุ และส่งเสรมิการตระหนกัรูถ้งึ

พษิภยัของยาเสพตดิและอบายมขุ โดยทกุภาคส่วนมสี่วนร่วม 
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 4. นโยบายดา้นการพฒันาเมืองโดยใชภู้มิวฒันธรรม เพื่อฟ้ืนฟู อนุรกัษ ์พฒันา เนน้ความสมัพนัธ์

ระหว่ างสภาพแวดลอ้มและว ัฒนธรรม ที่ท  าใหเ้กิดส านึกร่วมของการอยู่เป็นในพื้ นที่ว ัฒนธรรมเดียวก ัน                  

โดยมรีายละเอียดดงัน้ี 

4.1. ฟ้ืนฟู อนุรกัษ ์พฒันา ภูมิวฒันธรรม ของระหว่างสภาพแวดลอ้มและวฒันธรรม ในบริบทสงัคม

วฒันธรรมเมอืงทุ่งสง อย่างเป็นรูปธรรม 

4.2. พฒันาผงัภูมวิฒันธรรม ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวการบริการและบุคลากรดา้นการท่องเที่ยวใหไ้ด ้

มาตรฐาน และสรา้งแลนดม์ารค์พุทธสถานถ า้ตลอดแหล่งท่องเที่ยวระดบัประเทศ  ฟ้ืนฟู อนุรกัษ ์และ

พฒันา ดา้นศิลปวฒันธรรม ประเพณี และภูมิปญัญาทอ้งถิ่น ส่งเสริมวฒันธรรมสรา้งรายได ้ขยาย

แนวคิดวฒันธรรมจากคุณค่าสู่มลูค่า ต่อยอดหลาดชมุชน มุง่สรา้งรายไดใ้หก้บัคนทุ่งสง  

 

     5. นโยบายดา้นการร่วมสรา้งเมอืงทุ่งสงสู่เมอืงเศรษฐกจิม ัง่ค ัง่ “พฒันาเมอืงทุ่งสงเมอืงศูนยก์ลางการขนส่ง” 

และส่งเสรมิการคา้ขาย ของผูป้ระกอบการ ทกุประเภท ทกุระดบั และชมุชนรวมถงึดา้นการใชบ้ริการและการท่องเที่ยวที่

มปีจัจยักระตุน้ต่อการเติบโตของเศรษฐกจิ โดยมรีายละเอียดดงัน้ี 

5.1. พฒันาระบบขนส่งมวลชน เพื่อใหเ้ป็นระบบขนส่งเชื่อมต่อปริมณฑลที่สะดวกและไม่มีมลพิษ           

โดยผ่านการศึกษาวจิยัสู่การปฏบิตัิ 

5.2. เพิม่สถานธนานุบาลเทศบาลแห่งที ่3 เพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้นทางการเงนิในยามฉุกเฉิน โดยหาที่ต ัง้ที่

เหมาะสมด าเนินการ 

5.3. สนบัสนุนผลกัดนัตลาดกลางพชืผกัและผลไม ้เพือ่สรา้งศูนยร์วมสนิคา้ การกระจายสนิคา้ จ านวนสนิคา้

เกษตรขนาดใหญ่  

5.4. พฒันาอาชีพเดิม เสริมอาชีพใหม่ เติมเต็มการคา้ออนไลน ์เพื่อสรา้งโอกาสใหม่ในการขยายช่องการคา้  

ในยุคจดจิทิลั 

5.5. ส่งเสริมการจดัการพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจและวฒันธรรม ส่งเสริมการลงทุนและพฒัน าพื้นที่

อ  าเภอทุ่งสงเป็นศูนยก์ระจายสินคา้ของภาคใตต้อนกลาง พฒันาสินคา้และผลติภณัฑท์ ัง้ภาคผลติและ

บรกิาร ท ัง้สนบัสนุนและส่งเสรมิพฒันาอาชพีแก่ประชาชน  

      6. นโยบายดา้นเมอืงสุขภาพ  ท าใหผู้เ้ป็นเจา้ของชีวิตด ารงชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขได ้มคีวามปลอดภยัและ       

ไมม่โีรค โดยมรีายละเอียดดงัน้ี 

6.1. ส่งเสริมการคดักรองมะเร็งอย่างเขม้ขน้ เพื่อการรกัษาที่ทนัต่อโรค มะเร็งล  าไส ้มะเร็งต่อมลูกหมาก 

มะเรง็มดลูก มะเรง็เตา้นม 

6.2. ส่งเสรมิและสนบัสนุนสุขภาพ การป้องกนัโรค การรกัษาพยาบาล การฟ้ืนฟู การคุม้ครองผูบ้รโิภค 

6.3. สนบัสนุนการสรา้งศูนยไ์ตเทียมที่ทนัสมยั เพื่อการเขา้ถึงการรกัษาพยาบาลของผูป่้วยลดค่าใชจ่้ายใน  

การเดนิทาง 
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6.4. ดูแลผูป่้วยตดิเตยีงเชงิรุก ยกระดบัคุณภาพชีวติผูป่้วยติดเตียง โดยการเยีย่มบา้นกลุม่คนพกิารผูสู้งอายุ

ผูป่้วยเรื้อรงั โดยเฉพาะผูป่้วยตดิเตยีงตดิบา้นเป็นการบริการดา้นสุขภาพในเชิงรุก 

6.5. ปรบัปรุง ดูแล และขยายศูนยก์ารออกก าลงักาย (ฟิตเนส) เพื่อเพิ่มพื้นที่และเครื่องออกก าลงักายใหก้บั

ประชาชนทกุวยั  

6.6. ต่อยอดโรงเรียนศูนยบ์ริบาลผูสู้งอายุ แบบครบวงจร โดยมกีารเรียนรูต้ลอดชีวิต มบีริการทางสุขภาพ 

สนัทนาการ ทกัษะชวีติ ทกัษะอาชพี ทกัษะไอท ี

 7. นโยบายดา้นร่วมสรา้งเมอืงทุ่งสงสู่เมืองที่มีการบริหารที่ย ัง่ยืน (Smart City) ตามความพรอ้มเพื่อเพิ่ม

ประสทิธิภาพในบริหารงานเทศบาลเมอืงทุ่งสงโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล ดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้มุ่ง

ผลประโยชนข์องประชาชนเป็นหลกั บูรณาการทุกภาคส่วน ใหม้สี่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ 

ร่วมประเมนิผล ร่วมรบัผดิชอบ ร่วมรบัผลการพฒันา และร่วมภาคภูมใิจกบัความส าเรจ็จากผลของพฒันาเมอืงทุ่งสงที่

ไดร่้วมกนัท าอย่างต่อเน่ืองดว้ยความรูส้กึรวมเป็นหน่ึงเดยีวว่า “ทกุคนเป็นเจา้ของเมอืงทุ่งสงร่วมกนั” โดยมรีายละเอียดดงัน้ี 

7.1. ผลกัดนัการยกระดบัเทศบาลเมอืงทุ่งสงใหเ้ป็นการปกครองทอ้งถิน่ รูปแบบพเิศษ  

7.2. พฒันาระบบบริการประชาชนแบบออนไลน ์โดยใหบ้ริการผ่านApplication @Thungsong ใหบ้ริการ

เสยีภาษ ีช าระค่าธรรมเนียม ยืน่ขออนุญาตต่างๆการสบืคน้ขอ้มลู 24 ช ัว่โมง เพือ่การบริการอย่างรวดเร็ว 

ใหทุ้่งสง เป็นเมอืงดจิทิลั ขบัเคลือ่นการพฒันา เมอืงทุ่งสง ดว้ยนวตักรรมเมอืงดจิทิลั 

7.3. ส่งเสริมสนบัสนุนการเปิดพื้นที่บริการแบบ Co-working Space  เพื่อเป็นพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

และการท างานร่วมทนัสมยัส าหรบัคนทุกช่วงวยั 

7.4. เพิ่มประสิทธิภาพดา้นการบริหารจดัการ ระบบการท างาน ใหม้ปีระสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกตอ้ง โปร่งใส  

และพฒันาบคุลากรในองคก์รใหไ้ดม้าตรฐานในการปฏบิตังิาน 

7.5. สนบัสนุนการพฒันาและปรบัปรุงอาคาร สถานที ่เครื่องมอื เครื่องใชใ้หเ้พยีงพอแก่การบรกิารประชาชน 

7.6. เพิม่ประสทิธภิาพและพฒันาการประเมนิต่างๆใหไ้ดม้าตรฐานขององคก์ร 

7.7. ส่งเสรมิการศึกษาผลวจิยัน าผลวจิยัสู่การปฏบิตัิทกุกอง/ฝ่าย โดยมบูีรณาการทกุภาคส่วน 

การน านโยบายสู่การปฏิบตัิของเทศบาลเมอืงทุ่งสง จึงตอ้งเริ่มตน้จากการพฒันาการศึกษา ซึ่งจาก

งานวจิยัของจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั (สาธติจฬุาลงกรณ)์ เป็นการยกระดบัมาตรฐานการศึกษา โดยใชว้ฒันธรรมควบคู่

กบัธรรมชาติ คือ ใชแ้ผนที่ภูมวิฒันธรรมกบัแผนที่ ภูมนิิเวศ ซึ่งเป็นเครื่องมอืในการเชื่อมโยงยุทธศาสตรเ์ทศบาลเมอืง

ทุ่งสงกบัยุทธศาสตรช์าต ิเพือ่เป็นตวัขบัเคลือ่นและพฒันา ยกระดบัเมอืงทุ่งสง ภายใตยุ้ทธศาสตร ์4 ยุทธศาสตร ์

 ดงันัน้การพฒันาตอ้งบรูณาการอย่างแทจ้ริง โดยใชก้ลยุทธ ์3 กลยุทธ ์ที่จะน าไปสู่ผลลพัธ์ที่

สอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององค์กร คือ 1.ฟ้ืนฟู  2.อนุรกัษ ์ 3.พฒันา ที่ครอบคลุมบริบท ถือเป็นทุนพฒันาเมือง      

อนัไดแ้ก่ สิง่แวดลอ้มกบัวฒันธรรม (nature and culture) เพือ่เป็นการเตรียมคน เตรยีมเมอืงร่วมเดินหนา้สรา้งเมอืง 

ตามนโยบายทีก่  าหนดไว ้4 ปี สู่การท าไดท้นัท ีจงึจะสามารถยกระดบัใหเ้มอืงทุ่งสงของเราเป็นเมอืงพเิศษตามเป้าหมาย  
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2.)ยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

 2.1 วสิยัทศัน ์

 “ ทุ่งสง ทุ่งสวรรค ์” 

2.2 จดุมุง่หมายการพฒันาGoals 

  ผลกัดนัการยกระดบัเทศบาลเมอืงทุ่งสงใหเ้ป็นการปกครองทอ้งถิน่รูปแบบพเิศษ ดว้ยวสิยัทศัน ์  

“ทุ่งสงเมอืงศูนยก์ลางการขนส่ง” 

2.3 ยุทธศาสตร ์ 

 ยุทธศาสตรท์ี ่1  ร่วมสรา้งเมอืงสู่เมอืงสะอาด 

 ยุทธศาสตรท์ี ่2  ร่วมสรา้งเมอืงสู่เมอืงชวีติปลอดภยั 

 ยุทธศาสตรท์ี ่3  ร่วมสรา้งเมอืงสู่เมอืงเศรษฐกจิม ัง่ค ัง่ 

 ยุทธศาสตรท์ี ่4  ร่วมสรา้งเมอืงสู่เมอืงทีม่กีารบริหารจดัการทีย่ ัง่ยนื 

2.4 เป้าประสงค ์

 ทุ่งสงเป็นเมอืงสะอาด 

 ทุ่งสงเป็นเมอืงน า้ไม่ท่วม 

 ทุ่งสงเป็นเมอืงโครงสรา้งพื้นฐานครบถว้น 

 ทุ่งสงเป็นเมอืงชวีติปลอดภยั 

 ทุ่งสงเป็นเมอืงประชาชนมคุีณภาพชวีติทีไ่ดม้าตรฐาน 

 ทุ่งสงเป็นเมอืงที่ประชาชนสุขภาพดี 

 ทุ่งสงเป็นเมอืงทีเ่ศรษฐกจิม ัง่ค ัง่ 

 ทุ่งสงเป็นเมอืงทีม่กีารศึกษาเป็นเลศิ 

 ทุ่งสงเป็นเมอืงทีม่กีารบริหารทีม่คีวามเป็นเลศิและย ัง่ยนื 

2.5 ตวัชี้วดั 

ยุทธศาสตรท์ี ่1  ร่วมสรา้งเมอืงสู่เมอืงสะอาด 

กลยุทธ/์ แนวทางการพฒันา ตวัชี้วดัระดบักลยุทธ ์

1.สร้างความตระหนักรู้(ด้านขยะ) -ลดการฝงักลบขยะรอ้ยละ 90 

 

2.การจัดการขยะต้นทาง -ลดการฝงักลบขยะรอ้ยละ 90 

 

3.การจัดการขยะกลางทาง 
 

-ลดการฝงักลบขยะรอ้ยละ 90 
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กลยุทธ/์ แนวทางการพฒันา ตวัชี้วดัระดบักลยุทธ ์

4.การจัดการขยะปลายทาง 
 

-ลดการฝงักลบขยะรอ้ยละ 90 

 

5.สร้างความตระหนักรู้(ด้านน า้) -น า้เสยีไดร้บัการบ าบดั 100%(10,000ต่อวนั) 

6.เฝ้าระวงัน า้เสยี -น า้เสยีไดร้บัการบ าบดั 100%(10,000ต่อวนั) 

7.บ าบดัน า้เสยีก่อนปลอ่ยทิ้ง -น า้เสยีไดร้บัการบ าบดั 100%(10,000ต่อวนั) 

8.ดูแลรักษาพัฒนาปรับปรุงพ้ืนที่สีเขียวและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

-พื้นทีส่เีขยีวทีม่อียู่เดมิใหค้งไวร้อ้ยละ 70% 

 

9.สร้างความตระหนักรู้(ด้านอากาศ) -ลดการปลอ่ยกา๊ชเรอืนกระจกในระดบัองคก์รรอ้ยละ 10 

10.เฝ้าระวังก ากับดูแลพ้ืนที่ทางเท้าและไหล่ทาง -ทางเทา้และไหล่ทางของถนนทกุสายในเขตเทศบาลมคีวาม

เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย   รอ้ยละ 100 

 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ร่วมสรา้งเมอืงทุ่งสงสู่เมอืงชีวติปลอดภยั 

 

กลยุทธ/์ แนวทางการพฒันา ตวัชี้วดัระดบักลยุทธ ์

1. พฒันาระบบระบายน า้ - พื้นที่ท ัง้หมดในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสงสามารถระบายน า้

ไดภ้ายใน 4 ช ัว่โมง 

2.มาตรการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาน า้ท่วม - พื้นที่ท ัง้หมดในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสงสามารถระบายน า้

ไดภ้ายใน 4 ช ัว่โมง 

3.พฒันาถนนใหใ้ชก้ารไดด้ตีลอดท ัง่ปี  -ถนนในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสงสามารถใชง้านไดด้ ี100% 

4.พฒันาระบบไฟฟ้าสาธารณะ -มไีฟฟ้าสาธารณะ(ไฟฟ้าส่องสว่าง)ไดม้าตรฐานครอบคลุม

ทกุพื้นทีใ่นเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง 100% 

5.ขยายเขตน า้ประปาใหค้รอบคลุมทุกครวัเรอืน -มนี า้ประปาครอบคลุมทุกครวัเรอืน 100% 

6.พฒันาระบบสาธารณูปการ -มสีาธารณูปโภครองรบัภารกจิได1้00% 

7.เพิม่ประสทิธภิาพบคุลากรท ัง้ภายในและภายนอก -เจา้หนา้ทีเ่ขา้ระงบัเหตไุฟไหมใ้นเขตเทศบาลภายใน 8 นาท ี

8.มาตรการป้องกนัอบุตัภิยั -ลดอุบตัิเหตุบนทอ้งถนนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงเหลือ 

12  คร ัง้ 

9.จดัระบบรกัษาความปลอดภยั -สถานที่ราชการของเทศบาลมีปลอดภ ัยในชีวิตและ

ทรพัยส์นิ 100% 

10.ป้องกนัยาเสพตดิ -มกีารป้องกนัภยัจากยาเสพตดิใหก้บัชมุชนได ้100% 
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     ยุทธศาสตรท์ี่ 3  ร่วมสรา้งเมอืงทุ่งสงสู่เมอืงเศรษฐกิจม ัง่ค ัง่ 
 

กลยุทธ/์ แนวทางการพฒันา ตวัชี้วดัระดบักลยุทธ ์

1.รกัษาระดบัผูสู้อายุ/ผูพ้ิการ/ผูป่้วยเรื้อรงั ไดร้บัการดูแล

จากครอบครวั ชมุชน ภาครฐัหรอืภาคเอกชน 

- รอ้ยละของตวัชวีดั จปฐ.ทีผ่่านเกณฑ ์

2.การพฒันายกระดบัครวัเรือนมีส่วนร่วมท ากิจกรรม

สาธารณะเพือ่ประโยชนช์มุชนทอ้งถิน่ 

- รอ้ยละของตวัชวีดั จปฐ.ทีผ่่านเกณฑ ์

3.พฒันายกระดบัครวัเรอืนมกีารเกบ็ออมเงนิ -ครวัเรอืนมกีารเกบ็ออมรอ้ยละ 100% 

4.ส่งเสรมิสุขภาพ -ประชาชนมสุีขภาพด ีรอ้ยละ 100% 

5.การป้องกนัโรค -ประชาชนมสุีขภาพด ีรอ้ยละ 100% 

6.การรกัษาพยาบาล -ประชาชนมสุีขภาพด ีรอ้ยละ 100% 

7.การคุม้ครองผูบ้รโิภค -ประชาชนมสุีขภาพด ีรอ้ยละ 100% 

8.การฟ้ืนฟู -ประชาชนมสุีขภาพด ีรอ้ยละ 100% 

9.สนบัสนุน ส่งเสรมิและพฒันาอาชพีแก่ประชาชนในชมุชน -ประชาชนมรีายไดค่้าเฉลีย่ของคนในครวัเรอืนต่อปีเพิม่ขึ้น 5% 

10.พฒันาสนิคา้และผลติภณัฑใ์นเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสงให ้

มคีวามโดดเด่นไดม้าตรฐาน 

-ประชาชนมรีายไดค่้าเฉลีย่ของคนในครวัเรอืนต่อปีเพิม่ขึ้น 5% 

11.พฒันาแหล่งท่องเที่ยว  ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว

การบรกิารและบคุคลากรดา้นการท่องเที่ยวใหไ้ดม้าตรฐาน 

-ประชาชนมรีายไดค่้าเฉลีย่ของคนในครวัเรอืนต่อปีเพิม่ขึ้น 5% 

12.การจดัการพื้นทีแ่หลง่ท่องเทีย่วเชงิเศรษฐกจิ -ประชาชนมรีายไดค่้าเฉลีย่ของคนในครวัเรอืนต่อปีเพิม่ขึ้น 5% 

13.ส่งเสริมการลงทุนและพฒันาพื้นที่อ  าเภอทุ่งสงเป็นศูนย์

กระจายสนิคา้ของภาคใตต้อนกลาง 

-ประชาชนมรีายไดค่้าเฉลีย่ของคนในครวัเรอืนต่อปีเพิม่ขึ้น 5% 

14.พฒันาความสามารถนกัเรยีน -ผลสมัฤทธิ์ทางการศึกษาสู่ความเป็นเลศิ 

-O-Net รอ้ยละ 70% 

-NT     รอ้ยละ 70% 

-RT     รอ้ยละ 80%  

15.การบริหารแบบมสี่วนร่วม(ครู ผูบ้ริหารผูป้กครองและ

กรรมการสถานศึกษาภาครฐั/เอกชน) 

ผลสมัฤทธิ์ทางการศึกษาสู่ความเป็นเลศิ 

-O-Net รอ้ยละ 70% 

-NT     รอ้ยละ 70% 

-RT     รอ้ยละ 80% 

 

16.พฒันาแหล่งเรียนรูส้ื่อ นวตักรรมที่เอื้ อต่อการสรา้ง

บรรยากาศในการเรยีนรู ้

ผลสมัฤทธิ์ทางการศึกษาสู่ความเป็นเลศิ 

-O-Net รอ้ยละ 70% 

-NT     รอ้ยละ 70% 

-RT     รอ้ยละ 80% 
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กลยุทธ/์ แนวทางการพฒันา ตวัชี้วดัระดบักลยุทธ ์

17.ส่งเสรมิโอกาสในการเรยีนรู ้ ผลสมัฤทธิ์ทางการศึกษาสู่ความเป็นเลศิ 

-O-Net รอ้ยละ 70% 

-NT     รอ้ยละ 70% 

-RT     รอ้ยละ 80% 

18.ส่งเสริมพฒันาท ัง้ 4  ดา้นตามมาตรฐานการศึกษา

ปฐมวยั 

-ผลการประเมนิพฒันาการท ัง้ 4 ดา้น  รอ้ยละ 100 

19.ส่งเสริมพฒันาครูนกัเรียนตามประเภทกีฬาสู่ความเป็น

เลศิ 

-ผลสมัฤทธิ์ดา้นกีฬาสู่ความเป็นเลศินกัเรียนติดทมีชาติไทย  7 

คน 

20.ปรบัปรุงสนามกฬีา -ผลสมัฤทธิ์ดา้นกีฬาสู่ความเป็นเลศินกัเรียนติดทมีชาติไทย  7 

คน 

21.ส่งเสรมิการจดักจิกรรมกฬีานนัทนาการ -ผลสมัฤทธิ์ดา้นกีฬาสู่ความเป็นเลศินกัเรียนติดทมีชาติไทย  7 

คน 

22.ส่งเสรมิอนุรกัษศิ์ลปวฒันธรรมและเพณีและภมู ิ

ปญัญาทอ้งถิน่ 

-รอ้ยละการวดัค่าระดบัผลส าเร็จในการด าเนินงานประเพณี/

พระราชพธิ ี
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 ยุทธศาสตรท์ี่ 4  ร่วมสรา้งเมอืงทุ่งสงสู่เมอืงที่มกีารบริหารที่ยงัยนื 

กลยุทธ/์ แนวทางการพฒันา ตวัชี้วดัระดบักลยุทธ ์

1.พฒันาดา้นการบริหารจดัการองคก์รสู่ 

การบริหารจดัการทีด่ี 

-การประเมนิประสทิธภิาพองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ (LPA)รอ้ยละ 100 

-ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานหน่วยงาน

ภาครฐั ITA คะแนน 100 

-ไดร้บัรางวลัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีม่กีารบรหิารจดัการที่ด(ีประเภท

ดเีลศิ) 5 คร ัง้ 

-ผลการประเมนิการจดับริการทางสาธารณะตามเกณฑช์ี้วดัมาตรฐาน

บรกิารสาธารณะของเทศบาล(ส านกันายกรฐัมนตรคีะแนน 100 คะแนน) 

2.พฒันาระบบบรกิารทุกกระบวนงานบริการของ

เทศบาลใหม้ปีระสทิธภิาพ 

-การประเมนิประสทิธภิาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ (LPA)รอ้ยละ 

100 

-ไดร้บัรางวลัพระปกเกลา้และพระปกเกลา้ทองค า ทกุปี 

-ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานหน่วยงาน

ภาครฐั ITA คะแนน 100 

3.พฒันาทรพัยากรบคุคลใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะ

ในการท างานเฉพาะดา้นและท างานเป็นทมีอย่าง

มปีระสทิธภิาพ 

-รางวลัคุณภาพการบริหารจดัการภาครฐั (Public Sector Management 

Quality Award : PMQA) ได ้1 รางวลั 

-ความพงึพอใจการด าเนินงานในการปฏบิตัขิองงานจา้งเหมาเอกชน  

รอ้ยละ 100 

-การประเมนิรางวลัเลศิรฐัสาขาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั 100 

คะแนน 

4.การพฒันาระบบการบรหิารการเงนิและ 

การคลงัของทอ้งถิน่ 

-การประเมนิประสทิธภิาพองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ (LPA)รอ้ยละ 100 

-ไดร้บัรางวลัพระปกเกลา้และพระปกเกลา้ทองค า ทกุปี 

-การประเมนิรางวลัเลศิรฐัสาขาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั 100 

คะแนน 

5.ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมทางการเมอืงการบริหาร

สู่การพฒันาเมอืงอย่างย ัง่ยนื 

-การประเมนิประสทิธภิาพองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ (LPA)รอ้ยละ 100 

-ไดร้บัรางวลัพระปกเกลา้และพระปกเกลา้ทองค า ทกุปี 

6.สนบัสนุนทกุภาคส่วนมสี่วนร่วมในการ

ด าเนินการร่วมกบัเทศบาลอย่างเขม้แขง็ 

-ไดร้บัรางวลัพระปกเกลา้และพระปกเกลา้ทองค า ทกุปี 

-ไดร้บัรางวลัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีม่กีารบรหิารจดัการที่ด(ีประเภท

ดเีลศิ) 5 คร ัง้ 

7.ส่งเสรมิและพฒันาวฒันธรรม -การประเมนิเมอืงสิง่แวดลอ้มย ัง่ยนื ไดท้กุคร ัง้ทีม่กีารประกวด 
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 2.6 ค่าเป้าหมาย 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1  ร่วมสรา้งเมอืงทุ่งสงสู่เมอืงสะอาด 

ตวัชี้วดั ขอ้มลูฐาน (Baseline Data) 
ค่าเป้าหมาย 

64 65 66 67 68 

ลดการฝงักลบขยะรอ้ยละ 90 

 

มขียะฝงักลบ 50 ตนัต่อวนัลดได ้

25 ตนั /วนัคดิเป็นรอ้ยละ 50  

50% 60% 70% 80% 90% 

 น า้เสยีไดร้บัการบ าบดั 100% 

(10,000 ลบ.ม. ต่อวนั)  

 

 

มนี า้เสยี 10,000 ลบ.ม./วนั 

สามารถรวบรวมและบ าบดั

ได ้7,000 ลบ.ม./วนั คดิเป็น

รอ้ยละ 70%  

70 85 90 95 100 

พื้นทีส่เีขยีวทีม่อียู่ใหค้งไว ้(70% ของ

พื้นทีเ่มอืง)  

 

พื้นทีส่เีขยีวท ัง้หมดต่อพื้นที่

เมอืงคดิเป็นรอ้ยละ 70  

 

70 70 70 70 70 

ลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกใน

ระดบัองคก์ร 10% (ปีละ 2%)  

 การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกใน

องคก์รคดิเป็น 22,610.72 

ตนั คารบ์อนไดออกไซต ์ต่อปี  

 

2 4 6 8 10 

ทางเทา้และไหลท่างของถนนทกุสาย 

ในเขตเทศบาลมคีวามเป็น 

ระเบยีบเรยีบรอ้ย 100% 

 (เฝ้าระวงัและก ากบัดูแล) 

 

ทางเทา้และไหลท่างของถนนทกุ

สายในเขตเทศบาลมคีวามเป็น

ระเบยีบเรยีบรอ้ย 100%  

 

100 100 100 100 100 
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 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ร่วมสรา้งเมอืงทุ่งสงสู่เมอืงปลอดภยั 
 

ตวัชี้วดั 
ขอ้มลูฐาน 

(BaselineData) 

ค่าเป้าหมาย 

64 65 66 67 68 

พื้นทีท่ ัง้หมดในเขตเทศบาล

เมอืงทุ่งสงสามารถระบายน า้ได ้

ภายใน 4 ช ัว่โมง (ลดลงปีละ 2 

ช ัว่โมง)  

 

ฐานปี 2563: เทศบาลเมอืงทุ่งสงสามารถ

ระบายน า้ไดภ้ายใน 14 ช ัว่โมง  

 

60% 55% 50% 50% 50% 

ถนนในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง

สามารถใชง้านไดด้ ี100%  

 

 

ถนนในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง

จ านวน 155 สาย สามารถใชง้านได ้

ด ี100%  

 

100 100 100 100 100 

มไีฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่อง

สว่าง) ไดม้าตรฐาน ครอบคลมุ

ทกุพื้นทีใ่นเขตเทศบาลเมอืงทุ่ง

สง (100%)  

 

มไีฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง) ได ้

มาตรฐาน ครอบคลมุทกุพื้นทีใ่นเขต

เทศบาลเมอืงทุ่งสง (100%)  

 

100 100 100 100 100 

-มนี า้ประปาครอบคลมุทกุครวัเรอืน 

 (100%)  

 

ครวัเรอืนท ัง้หมด 11,232 ครวัเรอืน  

มนี า้ประปาใช ้10,900 ครวัเรอืน คดิ

เป็น 97%  

 

97 98 99 100 100 

ในปี 2568 มสีาธารณูปโภค

สามารถใชง้านรองรบัภารกจิ

ได ้100% (เพิม่ขึ้นปีละ 5%)  

 

สาธารณูปโภคปี 2563 สามารถใชง้าน

รองรบัภารกจิได ้75%  

 

80 85 90 95 100 

 ในปี 2568 เจา้หนา้ทีเ่ขา้ระงบั

เหตไุฟไหมใ้นเขตเทศบาล

ภายใน 8 นาท ี(ลดลงปีละ 1 

นาท)ี  

เจา้หนา้ทีเ่ขา้ระงบัเหตไุฟไหมใ้นเขต

เทศบาลภายใน 13 นาท ี 

 

12 11 10 9 8 

ลดจ านวนอบุตัเิหตบุนทอ้งถนน

เหลอื 12 คร ัง้ต่อปี  

 

จ านวนอบุตัเิหตบุนทอ้งถนนจ านวน 40 

คร ัง้ต่อปี  

 

20 18 16 14 12 

สถานทีร่าชการของเทศบาลมี

ความปลอดภยัในชวีติและ

ทรพัยส์นิ 100%  

 

สถานทีร่าชการของเทศบาลมคีวาม

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 100%  

 

100% 100% 100% 100% 100% 
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 ยุทธศาสตรท์ี่ 3  ร่วมสรา้งเมอืงทุ่งสงสู่เมอืงเศรษฐกิจม ัง่ค ัง่ 
 

ตวัชี้วดั 
ขอ้มลูฐาน 

(BaselineData) 

ค่าเป้าหมาย 

64 65 66 67 68 

ผ่านเกณฑ ์จปฐ. ทกุตวัชี้วดั (31 

ตวัชี้วดั) หรอื 100%  

 

จปฐ.ตวัชี้วดัที ่ผ่านเกณฑแ์ลว้

จ านวน 17 ตวัชี้วดัยงัคงเหลอืทีต่ก

เกณฑ ์14 ตวัชี้วดั  คดิเป็นรอ้ย

ละ 55  

 

100 100 100 100 100 

ประชาชนมสุีขภาพดตีามกลุม่วยั

รอ้ยละ 100  

 

ประชาชนมสุีขภาพดตีามกลุม่วยั

รอ้ยละ 100  

 

100 100 100 100 100 

  ปี 2568 รายไดเ้ฉลีย่ของคนใน

ครวัเรอืนต่อปีเท่ากบั 126,642 

บาท (เพิม่ขึ้นปีละ 5%)  

 

รายไดเ้ฉลีย่ของคนในครวัเรอืน

เท่ากบั 99,253 บาทต่อปี  

 

104,216 109,427 114,898 120,642 126,674 

ระดบัผลสมัฤทธิ์ทาง

การศึกษา (การทดสอบทาง

การศึกษาระดบัชาตขิ ัน้พื้นฐาน 

หรอื O-Net) เท่ากบัรอ้ยละ 

O-Net  70  

NT  70 

RT   80 

 

 ผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดบัชาตขิ ัน้พื้นฐาน หรอื 

 

 

 O-Net  36.17  

NT  46.56 

- 

 

 

 

 

50% 

50% 

60% 

 

 

 

 

55% 

55% 

65% 

 

 

 

 

60% 

60% 

70% 

 

 

 

 

65% 

65% 

75% 

 

 

 

 

70% 

70% 

80% 

ผลการประเมินพฒันาการท ัง้ 4 

ดา้น มาตรฐานการศึกษาปฐมวยั

(ดา้นร่างกาย ดา้นสติปญัญา ดา้น

อารมณ ์ดา้นสงัคม)  รอ้ยละ 100  

ปี 2563 ผลการประเมนิพฒันาการ 

ท ัง้ 4 ดา้น รอ้ยละ 90.30 

92 94 96 98 100 

จ านวน นกัเรียนที่ติดเยาวชนทีม

ชาตไิทย7 8o/ปี 

ปี  2563-2560  ติด ทีม ช า ติ ไ ท ย  

จ านวน 18 คน 

3 คน 4 คน 5 คน 6 คน 7 คน 

ระดบัผลส าเร็จในการด าเนินงาน

ประเพณี/ชกัพระราชพธิ ีเท่ากบั 95 

ระดบัผลส าเร็จในการด าเนินงาน 

ประเพณี พระราชพธิี คิดเป็นรอ้ย

ละ 70 

95 95 95 95 95 
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 ยุทธศาสตรท์ี่ 4  ร่วมเมอืงทุ่งสงสู่เมอืงเศรษฐกิจที่มกีารบริหารย ัง่ยนื  

 

ตวัชี้วดั 
ขอ้มลูฐาน 

(BaselineData) 

ค่าเป้าหมาย 

64 65 66 67 68 

คะแนนรวมการประเมนิ

ประสทิธภิาพขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ (LPA) 

เท่ากบั 100  

 

: คะแนนรวมการ

ประเมนิประสทิธภิาพ

ขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ (LPA) 

เท่ากบั 95.45  

100 100 100 100 100 

ไดร้บัรางวลัพระปกเกลา้

ทองค าดา้นความโปร่งใส

และมส่ีวนร่วมของ

ประชาชน หรอืดา้น

อืน่ ๆ ทกุปี  

 

 

ไดร้บัรางวลั

พระปกเกลา้  

 

ไดร้บัรางวลั

พระปกเกลา้  

 

ไดร้บัรางวลั

พระปกเกลา้  

 

ไดร้บัรางวลั

พระปกเกลา้  

 

9ไดร้บัรางวลั

พระปกเกลา้  

 

ไดร้บัรางวลั

พระปกเกลา้  

 

คะแนนรวมการประเมนิ

คุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครฐั (ITA) 

เท่ากบั 100  

 

คะแนนรวมการ

ประเมนิคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของ

หน่วยงาน

ภาครฐั (ITA) 

เท่ากบั 94.44  

 

100 100 1100 100 100 

ไดร้บัรางวลัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ทีม่กีารบรหิาร

จดัการทีด่ ี(ประเภทดเีลศิ)  

 

 

ส่งผลงานเขา้

ประกวด ประจ าปี

งบประมาณ 2563 ได ้

ผ่านเขา้รอบเอกสาร  

ไดร้บัรางวลั

ที ่1  

ไดร้บัรางวลั

ที ่1 

ไดร้บัรางวลั

ที ่1 

ไดร้บัรางวลั

ที ่1 

ไดร้บัรางวลั

ที ่1 

ไดร้บัรางวลัเมอืง

สิง่แวดลอ้ม

ย ัง่ยนื  จ านวน 5  คร ัง้ (ได ้

ทกุคร ัง้ทีม่กีารประกวด)  

 

 

 

ไดร้บัรางวลัเมอืง

สิง่แวดลอ้มย ัง่ยนืรอง

ชนะเลศิอนัดบั 1 

ไดร้บัเมอืปี 2562  

 

90% 100% 100% 100% 100% 
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ตวัชี้วดั 
ขอ้มลูฐาน 

(BaselineData) 

ค่าเป้าหมาย 

64 65 66 67 68 

 -ไดร้บัรางวลัส  านกัทะเบยีนดเีด่น  ไดร้บัรางวลัส  านกังาน

ทะเบยีนดเีด่น เมอื

ปี 2538  

 

ไดร้บัรางวลั

ส  านกั

ทะเบยีน

ดเีด่น 

ไดร้บัรางวลั

ส  านกั

ทะเบยีน

ดเีด่น 

ไดร้บัรางวลั

ส  านกั

ทะเบยีน

ดเีด่น 

ไดร้บัรางวลั

ส  านกั

ทะเบยีน

ดเีด่น 

ไดร้บัรางวลั

ส  านกั

ทะเบยีน

ดเีด่น 

ไดร้บัรางวลัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ทีม่ผีลการ

ปฏบิตังิานดเีด่น ทกุปี  

 จ านวน 5 คร ัง้  

 

 

ไดร้บัรางวลัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่

ดเีด่น เมือ่ ปี พ.ศ 

2561  

ไดร้บัรางวลั

องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ทีม่ ี

ผลการ

ปฏบิตังิาน

ดเีด่น  

 

ไดร้บัรางวลั

องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ทีม่ ี

ผลการ

ปฏบิตังิาน

ดเีด่น  

 

ไดร้บัรางวลั

องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ทีม่ ี

ผลการ

ปฏบิตังิาน

ดเีด่น  

 

ไดร้บัรางวลั

องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ทีม่ ี

ผลการ

ปฏบิตังิาน

ดเีด่น  

 

ไดร้บัรางวลั

องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ทีม่ ี

ผลการ

ปฏบิตังิาน

ดเีด่น  

 

ผลการประเมินผูบ้ริหารองค์การ 

(ผูบ้รหิารทอ้งถิน่)  

เท่ากบั 100 คะแนน 

 ปี 2562: ไดค้ะแนน

เท่ากบั89 (เป็นล  าดบัที ่

2 ของจงัหวดั

นครศรธีรรมราช)  

 

100 100 100 100 100 

ไดร้บัรางวลัคณุภาพการ

บรหิารจดัการ

ภาครฐั (Public Sector 

Management Quality 

Award: PMQA)  

 

 

 อยู่ระหว่างจดัท  า

เกณฑค์ุณภาพการ

บรหิารจดัการ

ภาครฐั (ระดบักอง)  

 

พฒันา

องคก์ารตาม

เกณฑต์วัชี้วดั

ระดบั

เทศบาล 

รบัรางวลัราย

หมวด 

รบัรางวลัราย

หมวด 

รบัรางวลัราย

หมวด 

1.พ ั ฒ น า

องค์การตาม

เกณฑต์วัชี้วดั 

2.ร ับ ร า ง ว ัล

รายหมวด 

3.ร ับ ร า ง ว ัล 

PMQA 

ไดค้ะแนนประเมนิรางวลั

เลศิรฐัสาขาคุณภาพการ

บรหิารจดัการภาครฐั

เท่ากบั 100 คะแนน  

 

- 

 

100 100 100 100 100 

การประเมนิรางวลัอาเซยีน

ดา้นสิง่แวดลอ้มที่

ย ัง่ยนื  ท ัง้ 3 ดา้น ดา้น

อากาศ  ดา้นน า้  ดา้นขยะ

และพื้นทีส่ี

เขยีว  จ านวน 2  คร ัง้  

ปี 2563: ไดเ้ป็น

ตวัแทนของประเทศ

ไทยในการเสนอเขา้

แข่งขนัเพือ่รบัรางวบั

อาเซยีนฯ ประเภท

แข่งขนั (Certificate 

ไดร้บัรางวลั

อาเซยีนดา้น

สิง่แวดลอ้ม

ย ัง่ยนืดา้นน า้ 

  -  - ไดร้บัรางวลั

อาเซยีนดา้น

สิง่แวดลอ้ม

ย ัง่ยนืดา้น

อากาศ  ดา้น

  - 
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ตวัชี้วดั 
ขอ้มลูฐาน 

(BaselineData) 

ค่าเป้าหมาย 

64 65 66 67 68 

 of Recognition) 

ดา้นน า้  

ขยะและ

สิง่แวดลอ้ม 

ผลการประเมนิการ

จดับรกิารทางสาธารณะ

ตามเกณฑช์ี้วดัมาตรฐาน

บรกิารสาธารณะของ

เทศบาลเท่ากบั 100 

คะแนน(รกัษาระดบั) 

ผลการประเมนิการ

จดับรกิารทาง

สาธารณะตามเกณฑช์ี้

วดัมาตรฐาน2563 

ขอ้มลู2562  ขอ้มลู 

8 ดา้น ไดค้รบตาม

เกณฑ ์100  คะแนน 

    
 

 

2.7 กลยุทธ ์

  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  ร่วมสรา้งเมอืงทุ่งสงสู่เมอืงสะอาด 

 กลยุทธ/์ แนวทางการพฒันา 

 1.สรา้งความตระหนกัรู(้ดา้นขยะ) 

 2..การจดัการขยะตน้ทาง 

 3.การจดัการขยะกลางทาง 

 4.การจดัการขยะปลายทาง 

 5.สรา้งความตระหนกัรู(้ดา้นน า้) 

 6.เฝ้าระวงัน า้เสยี 

 7.บ าบดัน า้เสยีก่อนปลอ่ยทิ้ง 

 8.ดูแลรกัษาพฒันาปรบัปรุงพื้นทีส่เีขยีวและความหลากหลายทางชวีภาพ 

 9.สรา้งความตระหนกัรู(้ดา้นอากาศ)  

 10.เฝ้าระวงัก ากบัดูแลพื้นทีท่างเทา้และไหล่ทาง 

          ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ร่วมสรา้งเมอืงทุ่งสงสู่เมอืงชวีติปลอดภยั 

 กลยุทธ/์ แนวทางการพฒันา 

  1. พฒันาระบบระบายน า้ 

  2. มาตรการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาน า้ท่วม 

  3. พฒันาถนนใหใ้ชก้ารไดด้ตีลอดท ัง่ปี 

  4. พฒันาระบบไฟฟ้าสาธารณะ 

  5. ขยายเขตน า้ประปาใหค้รอบคลุมทกุครวัเรอืน 

  6. พฒันาระบบสาธารณูปการ 
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  7. เพิม่ประสทิธภิาพบคุลากร  

  8. มาตรการป้องกนัอบุตัภิยั 

  9. จดัระบบรกัษาความปลอดภยั 

  10.ป้องกนัยาเสพตดิ 

          ยุทธศาสตรท์ี่ 3  ร่วมสรา้งเมอืงทุ่งสงสู่เมอืงเศรษฐกจิม ัง่ค ัง่ 

 กลยุทธ/์ แนวทางการพฒันา 

  1. รกัษาระดบัผูสู้งอายุ/ผูพ้กิาร/ผูป่้วยเรื้อรงั ไดร้บัดูแลจากครอบครวั ชมุชน ภาครฐัหรอืภาคเอกชน 

  2. การพฒันายกระดบัครวัเรอืนมสี่วนร่วมท ากจิกรรมสาธารณะเพือ่ประโยชนช์มุชนทอ้งถิ่น 

  3. การพฒันายกระดบัครวัเรอืนมกีารเก็บออมเงนิ 

  4. การส่งเสรมิสุขภาพ 

  5. การป้องกนัโรค 

  6. การรกัษาพยาบาล 

  7. การคุม้ครองผูบ้รโิภค 

  8. การฟ้ืนฟู 

  9. สนบัสนุน ส่งเสรมิและพฒันาอาชพีแก่ประชาชน 

  10. พฒันาสนิคา้และผลติภณัฑใ์นเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสงใหม้คีวามโดนเด่นไดม้าตรฐาน 

  11. พฒันาแหลง่ท่องเที่ยว ส่งเสรมิกจิกรรมการท่องเทีย่วการบรกิารและบุคลากรดา้นการท่องเที่ยวใหไ้ดม้าตรฐาน 

  12. การจดัการพื้นทีแ่หลง่ท่องเทีย่วเศรษฐกจิ 

  13. ส่งเสรมิการลงทนุและพฒันาพื้นทีอ่  าเภอทุ่งสงเป็นศูนยก์ระจายสนิคา้ของภาคใตต้อนกลาง 

  14. พฒันาความสามรถนกัเรยีน 

  15. การบรหิารแบบมสี่วนร่วม(ครู ผูบ้รหิาร ผูป้กครอง และกรรมการสถานศึกษาภาครฐั) 

  16. พฒันาแหลง่การเรยีนรูส้ือ่ นวตักรรมทีเ่อื้อต่อการสรา้งบรรยากาศในการเรยีนรู ้

  17. ส่งเสรมิโอกาสในการเรยีนรู ้

  18. ส่งเสรมิพฒันาท ัง้ 4 ดา้น ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั 

  19. ส่งเสรมิพฒันาครู นกัเรยีน ตามประเภทกฬีาสู่ความเป็นเลศิ 

  20. ปรบัปรุงสนามกฬีา 

     21. ส่งเสรมิการจดักจิกรรมกฬีานนัทนาการ 

     22. ส่งเสรมิอนุรกัษศิ์ลปวฒันธรรมและเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถิ่น 

      ยุทธศาสตรท์ี่ 4  ร่วมสรา้งเมอืงทุ่งสงสู่เมอืงทีม่กีารบรหิารย ัง่ยนื 

          กลยุทธ/์ แนวทางการพฒันา 

  1. การพฒันาดา้นการบรหิารจดัการองคก์รสู่การบรหิารจดัการทีด่ี (LPA , ITA) 

  2. พฒันาระบบบรกิารทกุกระบวนงานบรกิารของเทศบาลใหม้ปีระสทิธภิาพ (LPA , ITA) 

  3. พฒันาทรพัยากรบุคคลใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะดา้นและท างานเป็นทมีอย่างม ี  

      ประสทิธภิาพ 
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  4. การพฒันาระบบบรหิารการเงนิการคลงัของทอ้งถิน่ 

  5. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมทางการเมอืงการบริหารสู่การพฒันาเมอืงอย่างย ัง่ยนื 

  6. สนบัสนุนทกุภาคส่วนทีม่สี่วนร่วมในการด าเนินการร่วมกบัเทศบาลอย่างเขม้แขง็ 

  7. ส่งเสรมิการพฒันาวฒันธรรม 

 2.8 จดุยนืยุทธศาสตร ์

  จากขอ้มลูการวเิคราะหศ์กัยภาพของเทศบาลเมอืงทุ่งสงและก าหนดทศิทางการพฒันายุทธศาสตรใ์น

ภาพรวมเทศบาล เทศบาลเมอืงทุ่งสงจงึก าหนดจุดยนืการพฒันาของเทศบาลเมอืงทุ่งสง 4 สุข ดงัน้ี 

 สุขที ่1  ร่วมสรา้งเมอืงสู่เมอืงสะอาด 

 สุขที ่2  ร่วมสรา้งเมอืงสู่เมอืงชวีติปลอดภยั 

 สุขที ่3  ร่วมสรา้งเมอืงสู่เมอืงเศรษฐกจิม ัง่ค ัง่ 

 สุขที ่4  ร่วมสรา้งเมอืงสู่เมอืงที่มกีารบริหารจดัการทีย่ ัง่ยนื 

 2.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรใ์นภาพรวม 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1  ร่วมสรา้งเมอืงทุ่งสงสู่เมอืงสะอาด 

 ความเชื่อมโยง 

  ยุทธศาสตรจ์งัหวดั : ยุทธศาสตรท์ี ่5 การสรา้งสงัคมอยู่ดมีสุีข 

 ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาต ิ สิง่แวดลอ้มและพลงังาน 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ร่วมสรา้งเมอืงทุ่งสงสู่เมอืงปลอดภยั 

 ความเชื่อมโยง 

 ยุทธศาสตรจ์งัหวดั : ยุทธศาสตรท์ี ่3 การจดัการทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มและพลงังาน 

 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดั :   ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การบริหารจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาต ิ สิง่แวดลอ้มและพลงังาน 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 3  ร่วมสรา้งเมอืงทุ่งสงสู่เมอืงเศรษฐกจิม ัง่ค ัง่ 

 ความเชื่อมโยง 

 ยุทธศาสตรจ์งัหวดั : ยุทธศาสตรท์ี ่ 4  การสรา้งสงัคมแห่งการเรยีนรู ้และพอเพยีง 

 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดั :  ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพฒันา 

เศรษฐกจิ และยุทธศาสตรท์ี ่2 การท่องเทีย่ว 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 4  ร่วมสรา้งเมอืงทุ่งสงสู่เมอืงทีม่กีารบรหิารจดัการทีย่ ัง่ยนื 

 ความเชื่อมโยง 

 ยุทธศาสตรจ์งัหวดั : ยุทธศาสตรท์ี ่5  การสรา้งสงัคมอยู่ดมีสุีข 

 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดั :  ยุทธศาสตรท์ี ่3  การพฒันาสงัคมและคุณภาพชวีติ 
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3.การวเิคราะหเ์พือ่พฒันาทอ้งถิน่ 

 3.1 การวเิคราะหก์รอบการจดัท ายุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

  การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพ ัฒนา เทศบาลเมืองทุ่ งสง ในปัจจุบ ัน               

เป็นการประเมิน โดยวิเคราะหถ์ึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือขอ้จ ากดั อนัเป็นสภาวะแวดลอ้มภายนอกที่มีผลต่อ    

การพฒันาดา้นต่างๆ ของเมอืงทุ่งสง รวมท ัง้การวเิคราะหจ์ุดแขง็ จุดอ่อนของเมอืง อนัเป็นสภาวะแวดลอ้มภายในของ

เมอืงทุ่งสง ซึ่งท ัง้หมดเป็นการประเมินสถานภาพของเมอืงทุ่งสงในปจัจุบนัโดยเป็นการตอบค าถามว่า “ปจัจุบนัเมอืง   

ทุ่งสงมสีถานภาพการพฒันาอยู่จดุไหน” ส าหรบัใชเ้ป็นประโยชนใ์นการก าหนดการด าเนินงานในอนาคตต่อไป ท ัง้น้ีโดย

ใชเ้ทคนิค SWOT analysis การพจิารณาถงึปจัจยัภายใน ไดแ้ก่จุดแขง็ (Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) และ

ปจัจยัภายนอก ไดแ้ก่ โอกาส (Opportunity – O) และอปุสรรค ( Threat – T) เป็นเครื่องมอื 

การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มของเทศบาลเมอืงทุ่งสงดว้ยเทคนิค  SWOT  Analysis 
 

การวเิคราะหป์จัจยัภายใน (Inside Out) 

S = Strength (จดุแขง็) W = Weakness (จุดอ่อน) 

S1. ไดร้ ับรางวลัจากการประเมินจากหน่วยงาน

ภายนอก เช่น รางวลัธรรมาภิบาลจากส านกันายกรฐัมนตรี

รางวลัพระปกเกลา้ อยู่เสมอ 
 

S2. ผูบ้ริหารมวีสิยัทศันเ์นน้ ส่งเสริมใหป้ระชาชนเกิด

การเรียนรู ้ตลอดชีวติ  และมค่ีานิยมร่วม “การศึกษาน าการ

พฒันา  ปวงประชามส่ีวนร่วม”  มกีารบูรณาการในการท างาน

ร่วมกบัทกุภาคส่วน  

S3. ไม่มปีญัหาดา้นความขดัแยง้ของประชาชนระหว่าง

ชุมชน และไม่มีปัญหาความขดัแยง้ระหว่างเทศบาลกับ

ประชาชน ท าใหไ้ม่มปีญัหาในการพฒันา 
 

S4. บคุลากรของเทศบาลไดร้บัการส่งเสรมิ และพฒันา

ศกัยภาพอย่างต่อเนื่อง 

S5. เทศบาลเมอืงทุ่งสงมไีฟฟ้าสาธารณะที่สามารถใช ้

งานได ้100% ของพื้นทีใ่นเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง และมกีาร

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะใหค้รอบคลุมทุกพื้นที่เพื่ออ านวย

ความสะดวกประชาชน 

S6. เทศบาลเมอืงทุ่งสงมกีารรกัษามาตรฐานใหส้ถานที่

ราชการเทศบาลมคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 100% 

W1. งบประมาณที่มีอ ยู่อย่ างจ าก ัดไม่สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการปจัจยัพื้นฐานขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ไดอ้ย่างเพยีงพอ หรอืทนัททีีป่ระชาชนตอ้งการ   
 

W2. ขาดการจดัเก็บขอ้มูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช ้

ประกอบการวางแผนพฒันาเมอืง 
 

W3. พนกังานทีไ่ดร้บัการพฒันาศกัยภาพน าความรูไ้ป

ใชใ้นการพฒันายงัมนีอ้ย  

W4. การท างานของเทศบาลเมอืงทุ่งสงในการบ าบดัน า้

เสียยงัไม่ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลและขาดงบประมาณใน

การสรา้งระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยีเพิ่มเตมิ 
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S = Strength (จดุแขง็) W = Weakness (จุดอ่อน) 

S7. เทศบาลเมอืงทุ่งสงไดร้บัรางวลัพระปกเกลา้ดา้น

ความโปร่งใสและมส่ีวนร่วมของประชาชน เมือ่ปี 2556 

S8. เทศบาลเมอืงทุ่งสงไดร้บัรางวลัเมอืงสิ่งแวดลอ้ม

ย ัง่ยนืรางวลัชนะเลศิอนัดบั 1 เมือ่ปี 2562 

S9. เทศบาลเมืองทุ่งสงไดด้  าเนินการจดัส่งผลการ

ประเมนิองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีม่ผีลปฏิบตังิานดเีด่น 

ในปี 2561 โดยไดร้บัรางวลัดา้นการบริหารจดัการขยะมูล

ฝอย 

S10. ในปี 2564 เทศบาลเมอืงทุ่งสงไดร้บัการคดัเลอืก

จากส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้มใหเ้ป็นเทศบาลทีม่ศีกัยภาพและมคีวามเหมาะสม

เป็นตวัแทนของประเทศไทย ในการเสนอเขา้แข่งขนัเพือ่รบั

รางวลัอาเซียนดา้นสิ่งแวดลอ้มย ัง่ยืน พ.ศ.2564 (ASEAN 

ESC Award 2021) ประเภทการแข่งขนั (Certificate of 

Recogition) ดา้นน า้ (Clean Water) 

S11. เทศบาลเมอืงทุ่งสงไดด้  าเนินการประเมนิผลการ

จดับริการสาธารณะตามเกณฑต์วัชี้วดัและค่าเป้าหมายข ัน้ต า้

มาตรฐานการจดับรกิารสาธารณะของเทศบาลในปี 2563 คดิ

เป็น 100% 
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การวเิคราะหป์จัจยัภายนอก (Outside In) 

O = Opportunity (โอกาส) T = Threat (อุปสรรคหรอืขอ้จ ากดั) 

O1. พระราชบญัญตัิก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจาย

อ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองทอ้งถิ่น พ.ศ. 2542 ก าหนดใหอ้งคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่นมอี  านาจหนา้ที่ในการจดัระบบบริการสาธารณะ

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการ

ส่วนกลาง และส่วนภมูภิาคส่งเสรมิและสนบัสนุนการถ่ายโอนภารกิจ

ใหก้บัเทศบาล 
 

O2. นโยบายของรฐับาล/จงัหวดั ที่สนบัสนุนส่งเสริมการ

ด าเนินงานของทอ้งถิ่น เช่น การพฒันาดา้นเศรษฐกิจทอ้งถิ่น ระบบ

สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ดา้นการเกษตร ดา้นการอนุรกัษ์

ท  าใหก้ารปฏบิตัริาชการเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 
 

 

O3. ไดร้ ับการสนับสนุนท ั้งภาคร ัฐ เอกชน ท ัง้ในและ

ต่างประเทศ เช่น บริษทัปูนซีเมนตไ์ทย จ ากดั ,สถาบนัสิ่งแวดลอ้ม

ไทย , และสถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน า้และการเกษตร (สสนก) 

เป็นตน้ 
 

O4. ไดร้บัความไวว้างใจใหเ้ป็นเจา้ภาพในการจดักิจกรรม

ต่างๆ ในระดบัภาค ระดบัประเทศ เช่น การจดัการแข่งขนักีฬาการ

บริหารจดัการน า้เชิงนิเวศแบบบูรณาการเชื่อมโยงท ัง้ตน้น า้ถงึปลาย

น า้ เป็นตน้ 
 

O5. เมอืงทุ่งสงเป็นศูนยร์วมทางการคา้ การลงทุน  พาณิชย  

กรรมท าใหม้โีอกาสจดัเกบ็รายไดม้มีากขึ้น 
 

O6. เป็นเสน้ทางผ่านและชมุทางทีเ่หมาะสมกบัการท่องเที่ยว 
 

O7. กลุม่จงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อ่าวไทย มนีโยบายพฒันาศูนย์

กระจายสนิคา้ภาคใต ้ logistic   

O8. เทศบาลเมอืงทุ่งสงตอ้งมกีารก่อสรา้งโรงงานผลติขยะ

เชื้อเพลงิ RDF เพือ่จ  าหน่ายเป็นการเพิม่รายได ้เพือ่ลดค่าใชจ่้ายใน

การฝงักลบขยะมลูฝอยโดยน ามาแปรรูปเป็นขยะเชื้อเพลงิแทนการ

ฝงักลบ 

T1. ในพื้นที่มปีญัหาอาชญากรรม ปญัหายาเสพติด 

เพิม่ขึ้น 
 

T2. ผูก้ระท าผิดตามกฎหมายจราจรทางบกไดแ้ก่  

ปัญหาที่จอดรถ ประชาชนขาดวินัยจราจร เช่นการขี่

ยานพาหนะไม่เป็นระเบยีบ  การไม่ปฏบิตัิตามเครื่องหมาย

จราจร การฝ่าฝืนสญัญาณไฟจราจร เป็นตน้ 
 

T3. กฎ ระเบยีบ การบริหารงานรูปแบบใหม่ ท าให ้

ภาระงานเพิม่ขึ้น และตอ้งปรบัตวัใหเ้ท่าทนัอยู่เสมอ 
 

T4.ปญัหาขยะมลูฝอย  เน่ืองจากมกีารเปลีย่นแปลง

การใชป้ระโยชน์ที่ดิน เปลี่ยนที่สวน ไร่นา เป็นหมู่บา้น

จ ัดสรร จ านวนมาก มีผู ค้นอพยพเข า้มาอ ยู่อ าศัย 

ประกอบการธุรกิจ และคา้ขายมากขึ้น ส่งผลถึงปริมาณ

ขยะ มมีากขึ้น    

T5. ในพื้นทีข่องบอ่ฝงักลบขยะของเอกชนไมส่ามารถ

ท างานไดอ้ย่างเต็มที่เน่ืองจากมีความเสี่ยงที่ประชาชนที่

อาศยัอยู่บรเิวณบอ่ฝงักลบของเอกชนจะต่อตา้น 

T6. ในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสงมพีื้นทีส่เีขยีว 70% แต่

เมือ่มกีารขยายตวัของชุมชนจึงท าใหพ้ื้นที่สีเขยีวที่มีอยู่นัน้

ลดลงได ้

T7. ปญัหาการระงบัเหตุอคัคีภยัอาจใชเ้วลานานกว่า

ที่ก  าหนดในบางพื้นที่ เน่ืองจากในบางพื้นที่มอีาคารไมเ้ก่า

และสิง่ก่อสรา้งใกลก้นัมากจงึท าใหเ้กดิการลุกลามและสรา้ง

ความเสยีหายเป็นวงกวา้งไดง้า่ย และจะตอ้งใชเ้วลานานใน

การระงบัเหตอุคัคีภยั 
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O = Opportunity (โอกาส) T = Threat (อุปสรรคหรอืขอ้จ ากดั) 

O9. เทศบาลเมอืงทุ่งสงจา้งทีป่รึกษาศึกษาตามความ

เหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสรา้งระบบรวบรวม

บ าบดัน า้เสยี เพือ่ใหค้รอบคลุมพื้นทีแ่ละออกมาตรการป้องกนั

ครวัเรอืนทีอ่ยู่ริมคลอง ตอ้งมกีารด าเนินการเพิม่เตมิเกี่ยวกบัการดกั

ไขมนั ก่อนปลอ่ยทิ้ง 

O10. เทศบาลเมอืงทุ่งสงตอ้งมนีโยบายปกป้องรกัษา

คุม้ครองพื้นที่สเีขยีวใหค้งอยู่เพื่อเพิม่พื้นทีส่เีขยีวในเมอืงใหม้ากขึ้น 

O11. เทศบาลเมอืงมุง่สงตอ้งเพิ่มจ านวนผูผ้่านการอบรมชมุ

ทางลดโลกรอ้นใหม้ากขึ้นและจดัท าบญัชีการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก

ระดบัองคก์ร และระดบัเมอืง และมกีารตรวจวดัคุณภาพอากาศ

อย่างต่อเน่ือง เพือ่ลดปญัหาการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 

O12. กระทรวงมหาดไทยมนีโยบายใหป้ระชาชนมสี่วนร่วม

ในการป้องกนัภยัพบิตัต่ิางๆทีเ่กิดขึ้นในทอ้งถิน่ รอ้ยละ 2 ของ

จ านวนประชากร (จากประชากรในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง 30,099 

คน คิดเป็น 602 คน) เพือ่ช่วยเหลอืเจา้หนา้ที่ 

        O13. ไดร้บัการสนบัสนุนจากทกุภาคส่วนในการป้องกนัและ

เฝ้าระวงัการแพร่ระบาดของยาเสพตดิภายในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง 
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3.2 การประเมนิสถานการณ์สภาพแวดลอ้มภายนอกทีเ่กี่ยวขอ้ง 

o ปญัหาความตอ้งการของประชาชน 

 จากการประชมุประชาคมชมุชน เมือ่วนัที ่24 ตลุาคม 2563 และประชมุประชาคมเมอืงทุ่งสง 

 เมือ่วนัที ่26  ตลุาคม 2563 

ล าดบั ประเดน็ปญัหา/จ านวนผูไ้ดร้บัผลกระทบ ทีต่ ัง้ 
ขอ้เสนอแนะ 

ในการพฒันา 

1 ตอ้งการตดิตัง้อปุกรณ์กฬีาสนามเด็กเลน่ใน ศพด.

และโรงเรยีนในระดบัอนุบาล 

6/5 ถนนท่าแพใต ้ต าบลปาก

แพรก อ าเภอทุ่งสง 

จดัซื้อเครื่องเลน่สนาม 

ทกุศูนย/์โรงเรยีน 

2 ในชุมชนประมาณ 50 ครวัเรือน และมผูีใ้ชส้ญัจร

มากมายเป็นถนนคอนกรีตแต่ท าผดิหลกัการ  คือ

ไม่มคูีระบายน า้ เวลาฝนตกท าใหถ้นนไม่สามารถ

ระบายน า้ได ้ เสนอใหท้างเทศบาลใส่ท่อท ัง้ 2 ท า

เป็นรางว ี 

ถนนประชาอทุศิ ซอย 5 เสนอใหท้างเทศบาลใส่ท่อ 

ทัง้ 2 ท าเป็นถนนรางว ี

3 การเดินทางของประชาชนในการออกก าลงักาย

ตอนเชา้หรือการเดินทางไปท าธุรกรรมใดๆไดร้บั

ผลการรบกวนจากสุนัขไล่รถ ส ัง เกตไดจ้าก 

ประชาชนบริเวณนัน้เดินถอืไมเ้รียว ปนัจกัรยานก็

ถือไมเ้รียวเพื่อเป็นการป้องกนัตวั เกรงจะเกิด

อนัตรายแก่ผูใ้ชร้ถใชถ้นน 

ถนนเสรมิชาติ สุนขัทีม่เีจา้ของควรให ้

เจา้ของดูแลและทาง

เทศบาลควรหาพื้นทีเ่พือ่

ดูแลสุนขัเหลา่นัน้ใหเ้ป็น

สดัส่วน 

4 โจรกรรมในชมุชน 5-6 ครัง้/ปี ชมุชนโดมทองธานี(ท่าแพ) ติดตัง้กลอ้งCCTV ในชุมชน

เป็นปญัหาใหญ่ 

5 น ้า ท่วมทุกคร ัว เรือนท่วมพุทธสถานซึ่ ง เ ป็น

โบราณสถานกลวัพระบรรทมจะสกึหรอ 

สวนสาธารณะถ า้ตลอด 

ทุ่งสงต าบลปากแพรก 

การระบายน ้าขุดดินใตถ้  า้ที่

เป็นอโุมงคต์อ้งใชร้ถแมคโค 

7 โครงการก่อสรา้งลานสุขภาพชมุชน โดมทองธานี ก่อสรา้งลานสุขภาพชมุชน 
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ส่วนที ่3 การน าแผนพฒันาทอ้งถิ่นไปสู่การปฏบิตัิ 

(1) ยุทธศาสตรก์ารพฒันาและแผนงาน 

ที่ ยุทธศาสตร ์ ดา้น แผนงาน 
หน่วยงาน 

 รบัผดิชอบหลกั 
หน่วยงานสนบัสนุน 

1 ยุทธศาสตรท์ี ่1  

ร่วมสรา้งเมอืงทุ่งสง 

สู่เมอืงสะอาด 

ดา้นบริหารท ัว่ไป แผนงานการรกัษาความ

สงบภายใน 

ส านกัปลดัเทศบาล - กองวชิาการและ

แผนงาน 

ดา้นบริการชมุชนและ

สงัคม 

แผนงานเคหะชมุชน กองช่างสุขาภบิาล/กอง

สาธารณสุขฯ 

- กองช่าง 

ดา้นบริการชมุชนและ

สงัคม 

แผนงานเคหะชมุชน กองช่างสุขาภบิาล/กอง

สาธารณสุขฯ 

- กองช่าง 

ดา้นบริการชมุชนและ

สงัคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา - กองคลงั 

- กองวชิาการและ

แผนงาน 

ดา้นเศรษฐกจิ อตุสาหกรรมและการ

โยธา 

กองช่าง - กองวชิาการและ

แผนงาน 

2 ยุทธศาสตรท์ี ่2  

ร่วมสรา้งเมอืงทุ่งสง 

สู่เมอืงชวีติปลอดภยั 

ดา้นบริหารท ัว่ไป แผนงานการรกัษาความ

สงบภายใน 

ส านกัปลดัเทศบาล - กองวชิาการและ

แผนงาน 

ดา้นบริการชมุชนและ

สงัคม 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ - กองวชิาการและ

แผนงาน 

แผนงานเคหะชมุชน กองช่าง - กองคลงั 

- กองวชิาการและ

แผนงาน 

แผนงานสรา้งความเขม็

แขง็ของชมุชน 

กองสวสัดกิารสงัคม - กองวชิาการและ

แผนงาน 

ดา้นเศรษฐกจิ แผนงานอตุสาหกรรม

การโยธา 

กองช่าง - กองวชิาการและ

แผนงาน 

แผนงานพาณิชย ์ กองสาธารณสุข - ส านกัปลดัเทศบาล 

- กองคลงั 

3 ยุทธศาสตรท์ี ่3  

ร่วมสรา้งเมอืงทุ่งสง

เมอืงเศรษฐกจิม ัง่ค ัง่ 

ดา้นบริการชมุชนและ

สงัคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา - กองคลงั 

- กองวชิาการและ

แผนงาน 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ ดา้น แผนงาน 
หน่วยงาน 

 รบัผดิชอบหลกั 
หน่วยงานสนบัสนุน 

   แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข - สวสัดกิารสงัคม 

- กองวชิาการและ

แผนงาน 

   แผนงานสงัคมสงเคราะห ์ กองสวสัดกิารสงัคม - กองสาธารณสุขฯ 

- กองคลงั 

- กองวชิาการและ

แผนงาน 

   แผนงานการศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ 

กองการศึกษา/ 

ส านกัปลดัเทศบาล 

- กองสวสัดกิารสงัคม 

- กองวชิาการและ

แผนงาน 

   แผนงานสรา้งความ

เขม้แขง็ 

กองสวสัดกิารสงัคม - กองวชิาการและ

แผนงาน 

  ดา้นเศรษฐกจิ อตุสาหกรรมการโยธา กองช่าง - กองวชิาการและ

แผนงาน 

  ดา้นการด าเนินงานอื่น งบกลาง กองสวสัดกิารสงัคม - กองคลงั 

 

4 ยุทธศาสตรท์ี ่4 

ร่วมสรา้งเมอืงทุ่งสงสู่

เมอืงทีม่กีารบรหิารที่

ย ัง่ยนื 

ดา้นบริการชมุชนและ

สงัคม 

แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป ส านกัปลดัเทศบาล/

กองวชิาการฯ/ 

กองสวสัดกิารสงัคม/

กองคลงั/ 

- กองคลงั 

- กองวชิาการและ

แผนงาน 
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จ านวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จ านวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จ านวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จ านวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จ านวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จ านวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

1.1 แผนงานการเคหะและชุมชน 3 1,890,000 3 1,890,000 3 1,866,000 18 48,894,100 31 68,415,900 58 122,956,000

1.2 แผนงานสาธารณสุข 0 0 0 0 1 692,300 2 952,300 3 1,516,000 6 3,160,600

1.3 แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป 1       216,000 1       216,000 1        216,000 4        2,247,300 6        2,463,300 13        5,358,600

1.4 แผนงานการศึกษา 0 0 0 0 1      7,254,000 1        1,620,000 1        1,620,000 3       10,494,000

1.5 แผนงานการรกัษาความสงบ

ภายใน
1 3,108,100 1 3,108,100 1 3,108,100 1 3,108,100 1 3,108,100 5 15,540,500

รวมยทุธศาสตรท์ี่ 1 5     5,214,100 5     5,214,100 7    13,136,400 26       56,821,800 42       77,123,300 85     157,509,700

2.1 แผนงานอตุสาหกรรมและ

การโยธา
0 0 0 0 0 0 32 114,759,900 105 683,864,950 137 798,624,850

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 0 0 5 0 20        2,973,140 25        2,973,140

2.3 แผนงานการรกัษาความสงบ

ภายใน
7 380,000 9 704,000 9 704,000 9 704,000 9 704,000 43 3,196,000

2.4 แผนงานการพานิชย์ 1 216,000 1       216,000 1 216,000 6 5,767,765 8        3,522,165 17        9,937,930

2.5 แผนงานการศึกษา 0 0 0 0 1        781,200 2        2,160,000 2        2,160,000 5        5,101,200

2.6 แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป 1       324,000 1       324,000 1        324,000 2          972,000 2          972,000 7        2,916,000

ยทุธศาสตร ์

1) ยทุธศาสตรท์ี่ 1 รว่มสรา้งเมืองทุ่งสงสูเ่มืองสะอาด

2) ยทุธศาสตรท์ี่ 2 รว่มสรา้งเมืองทุ่งสงสูเมืองชีวิตปลอดภยั

บญัชีสรุปโครงการพฒันา

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองทุ่งสง

ปี 2561 ปี2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี
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จ านวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จ านวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จ านวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จ านวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จ านวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จ านวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

ยทุธศาสตร ์

ปี 2561 ปี2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี

2.7 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็

ชุมชน
0 0 0 0 0 0 2          260,000 2          300,000 4          560,000

รวมยทุธศาสตรท์ี่ 2 9       920,000 11     1,244,000 12      2,025,200 58     124,623,665 148     694,496,255 238     823,309,120

3.1 แผนงานงบกลาง 0 0 0 0 0 0 0 0 1       42,039,600 1       42,039,600

3.2 แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 1       150,000 1       150,000 1        150,000 2          200,000 10        1,882,000 15        2,532,000

3.3 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็

ของชุมชน
0 0 0 0 0 0 1          100,000 8        1,365,000 9        1,465,000

3.4 แผนงานสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 3 285,090 12 5,202,490 15 5,487,580

3.5 แผนงานอตุสาหกรรมและ

การโยธา
0 0 0 0 0 0 6 31,924,484 8 136,585,884 14 168,510,368

3.6 แผนงานการศาสนาวฒันธรรม

และนนัทนาการ
2 6,100,000 2 6,100,000 2 6,100,000 32 21,332,200 31 15,587,000 69 55,219,200

3.7 แผนงานการศึกษา 1 38,116 1 38,116 1 38,116 53 94,925,520 66 107,934,176 122 202,974,044

รวมยทุธศาสตรท์ี่ 3 4     6,288,116 4     6,288,116 4      6,288,116 97     148,767,294 136     310,596,150 245     478,227,792

4.1 แผนงานบรหิารท ัว่ไป 5 1,436,000 7 1,667,800 9 1,875,800 46 9,754,040 53 17,920,860 120 32,654,500

4.2 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็

ของชุมชน
0 0 0 0 0 0 6 1,756,000 10 3,581,000 16 5,337,000

4.3 แผนงานการศึกษา 0 0 0 0 3      8,043,380 5       12,789,000 6       12,924,000 14       33,756,380

3) ยทุธศาสตรท์ี่ 3 รว่มสรา้งเมืองทุ่งสงสูเมืองเศรษฐกจิมัง่ค ัง่

4) ยทุธศาสตรท์ี่ 4 รว่มสรา้งเมืองทุ่งสงสูเ่มืองที่มีการบรหิารที่ย ัง่ยืน
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จ านวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จ านวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จ านวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จ านวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จ านวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จ านวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

ยทุธศาสตร ์

ปี 2561 ปี2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี

4.4 แผนงานสาธารณสุข 1 45,000 1 288,000 1 288,000 1 288,000 2 432,000 6 1,341,000

4.5 แผนงานงบกลาง 0 0 0 0 0 0 1           36,500 1          300,000 2          336,500

รวมยทุธศาสตรท์ี่ 4 6 1,481,000 8 1,955,800 13    10,207,180 59       24,623,540 72       35,157,860 158       73,425,380

รวมทัง้สิ้น 24    13,903,216 28    14,702,016 36    31,656,896 240     354,836,299 398    1,117,373,565 726    1,532,471,992
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการฝึกอบรม

และสรา้งจติส านึกใน

การจดัการขยะมูล

ฝอย

จดัฝึกอบรมใหค้วามรูแ้ก่

ประชาชนใหม้จีติส านึก

ในการบริหารจดัการขยะ

มูลฝอย

1.ประชาชนในพื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 200

 คนต่อปี

2.ผูผ้่านการอบรมมคีวามรูค้วาม

เขา้ใจในการบริหารจดัการขยะไม่

นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80

 -  -  -  - 30,000 1.จ านวนผูผ้่านการ

ฝึกอบรม 200คน/ปร

2.ผูผ้่านการอบรมมี

ความรูไ้ม่นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 80

ผูผ้่านการฝึกอบรมมี

ความรูค้วามเขา้ใจในการ

บริหารจดัการขยะมูลฝอย

กองช่างสุขาภบิาล

2 โครงการโรงเรียน

คารบ์อนต า่

โรงเรียนในสงักดั

เทศบาลมกีารด าเนิน

กจิกรรมโรงเรียน

คารบ์อนต า่

1.จ านวนโรงเรียนในสงักดัเทศบาล

จ านวน 6 โรงเรียน

2.โรงเรียนทีเ่ขา้ร่วมโครงการตอ้งมี

กจิกรรมดา้นคารบ์อนต า่อย่างนอ้ย 

1 กจิกรรม

 -  -  -  - 20,000 1.จ านวนโรงเรียนที่

เขา้ร่วมกจิกรรม 6 

โรงเรียน

2.โรงเรียนทีเ่ขา้ร่วมมี

กจิกรรมดา้น

คารบ์อนต า่ 1 

กจิกรรม

โรงเรียนทีเ่ขา้ร่วม

กจิกรรมในการปลอ่ยกา๊ซ

เรือนกระจก

กองช่างสุขาภบิาล

ผลที่คาดว่าจะไดไ้ดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

    1.1 กลยทุธท์ี่ 1 สรา้งความตระหนักรู ้(ดา้นขยะ)

    1.2 แผนงาน การเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองทุ่งสง

  ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3 การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน

  ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 2 การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้มและพลงังาน

    1. ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ร่วมสรา้งเมืองทุ่งสงสูเ่มืองสะอาด
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดไ้ดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

3 โครงการ

ประชาสมัพนัธใ์น

การบริหารจดัการ

ขยะมูลฝอย

ประชาสมัพนัธแ์ละสรา้ง

การรบัรูใ้หแ้ก่ประชาชน

ในพื้นที่

1.จ านวนครัง้ในการประชาสมัพนัธ์

ไม่นอ้ยกวา่ 6 ครัง้

2.ในการประชาสมัพนัธต์อ้ง

ครอบคลมุในการบริหารจดัการ

ขยะมูลฝอย ตน้ทาง กลางทาง 

ปลายทาง

 -  -  -  - 20,000 1.จ านวนครัง้ทีม่กีาร

ประชาสมัพนัธด์า้น

การบริหารจดัการ

ขยะมูลฝอยไม่นอ้ย

กวา่ 6 ครัง้ต่อปี

2.เน้ือหาในการ

ประชาสมัพนัธต์อ้ง

ครอบคลมุการจดัการ

ขยะมูลฝอย ตน้ทาง 

กลางทาง ปลายทาง

ประชาชนในพื้นทีไ่ดร้บัรู ้

รบัทราบในการบริหาร

จดัการขยะมูลฝอย

กองช่างสุขาภบิาล

0 0 0 0 70,000รวม 3 โครงการ
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการจา้ง

เหมาบรกิาร

เอกชน

(รายบคุคล)

รกัษาความ

สะอาด ตลาด

สด ตลาดตน้

ยาง

1.เพือ่รกัษาความสะอาดตลาดสด

และตลาดตน้ยาง

2.เพือ่ป้องกนัโรคตดิต่อในตลาด

สดและตลาดตน้ยาง

คนงานรกัษาความสะอาด 

จ านวน 12 คน

 -  -    692,300    692,300   1,296,000 ตลาดสดและตลาด

ตน้ยางมคีนงาน

รกัษาความสะอาด

1.ตลาดสดและตลาด

ตน้ยางมคีวามสะอาด

เรยีบรอ้ย

2.ประชาชนในเขต

เทศบาลและบรเิวณ

ใกลเ้คยีงมตีลาดซื้อ

สนิคา้ที่ปลอดภยัได ้

มาตรฐานสุขาภบิาล

งานตลาดสด

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอ้ม

0 0 692,300   692,300   1,296,000  

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

รวม 1 โครงการ

    1.1 กลยทุธท์ี่ 2 การจดัการขยะตน้ทาง

    1.2 แผนงาน สาธารณสขุ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองทุ่งสง

  ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 การพฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่เขม้แข็ง ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

  ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

    1. ยทุธศาสตรท์ี่ 1 รว่มสรา้งเมืองทุ่งสงสู่เมืองสะอาด
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการพลกิ

ถงุพลกิโลก

1. เพื่อเรียนรู ้สรา้งความตระหนกั 

ปลูกจติส านึกของเดก็ เยาวชนในการ

คดัแยกขยะมลูฝอยน ากลบัมาใช ้

ประโยชนอ์ยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื

2. เพื่อลดปริมาณขยะมลูฝอยที่จะ

น าไปฝงักลบและลดตน้ทนุค่าใชจ่้าย

ในการก าจดัขยะมลูฝอย ลดการ

ปลอ่ยกา๊ชเรือนกระจกตน้เหตทุี่ท  าให ้

เกดิการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ

3. เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค

และไมใ่หโ้รงเรียนเป็นแหลง่เพราะพนัธุ์

เชื้อโรค

1. พนกังานเทศบาลเมอืงทุ่ง

สงจ านวน 80 คน

2. ตวัแทนชมุชนจ านวน 20 

คน

3. ประชาชน/นกัเรยีน 

สถานศึกษา ในเขตเทศบาล

เมอืงทุ่งสง

 -  -  - 150,000     150,000       1.ความพงึพอใจ

2.จ านวนผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ

3.ข ัน้ตอนการด าเนนิ

งาน

4.ปริมาณขยะลดลง

  - ลดปริมาณขยะมลูฝอยที่

จะน าไปฝงักลบและลด

ตน้ทนุค่าใชจ่้ายในการก าจดั

ขยะมลูฝอยลดลง

 - เกดิการเรียนสรา้งความ

ตระหนกัในการคดัแยกขยะ

มลูฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน์

อย่างต่อเน่ืองและย ัง่ยนื

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอ้ม

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองทุ่งสง

  ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3 การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน

  ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 2 การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้มและพลงังาน

    1. ยทุธศาสตรท์ี่ 1 รว่มสรา้งเมืองทุ่งสงสู่เมืองสะอาด

    1.1 กลยทุธท์ี่ 2 การจดัการขยะตน้ทาง

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

    1.2 แผนงาน การเคหะและชุมชน
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

ชมุชนจ านวน 20 ชมุชน  -  -  -  - 25,000

ปี 2565 จ านวน 20 ชุมชน

3 โครงการ

โรงเรยีนปลอด

ขยะ

เพือ่ใหโ้รงเรยีนในสงักดัเทศบาลมี

การจดัการขยะที่ตน้ทาง

1.โรงเรยีนจ านวน 6 โรงเรยีน

2.โรงเรยีนที่เขา้ร่วมตอ้งมี

กจิกรรมในการลดปรมิาณ

ขยะมลูฝอย

 -  -  -  - 30,000 1.จ านวนโรงเรยีนที่

เขา้ร่วมโครงการ

จ านวน 6 โรงเรยีน

2.โรงเรยีนที่เขา้

ร่วมมกีารจดั

กจิกรรมในการลด

ปรมิาณขยะมลูฝอย

ในโรงเรยีน

โรงเรยีนที่เขา้ร่วม

โครงการมกีจิกรรม ใน

การจดัการขยะมลูฝอย

และลดการเกดิขยะมลู

ฝอยในโรงเรยีน

กองช่างสุขาภบิาล

ชมุชนที่เขา้ร่วม

โครงการมกีารบรหิาร

จดัการขยะที่ครวัเรอืน

กองช่างสุขาภบิาล2 โครงการ

ประกวดชมุชน

สะอาด

จดัใหช้มุชนในเขตเทศบาลมกีาร

จดัการขยะมลูฝอยที่ครวัเรอืน

จ านวนชมุชนที่เขา้

ร่วมโครงการ
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

4 จา้งเหมา

เอกชนและ

ก าจดัมลูฝอย

ตดิเชื้อ

เพือ่ขนและก าจดัมลูฝอยตดิเชื้อที่

เกดิจากคลนิิกเอกชนคลนิิกรกัษา

สตัว ์รพ.เอกชนในเขตเทศบาล

เมอืงทุ่งสง

เชงิปรมิาณ

 -จ านวนมลูฝอยตดิเชื้อ

คลนิิกเอกชน คลนิิกรกัษา

สตัว ์รพ.เอกชน  จ านวน  

46 แห่ง 

เชงิคุณภาพ

 -ขยะตดิเชื้อไดร้บัการขน

และก าจดัขยะถูกวธิขีอง

กระทรวงสาธารณสุข

   144,000    144,000    120,000    120,000    200,000 มลูฝอยตดิเชื้อที่

เก็บจากคลนิิก

เอกชน คลนิิก

รกัษาสตัว ์รพ.

เอกชนในเขต

เทศบาลเมอืงทุ่งสง

ไดร้บัการขนและ

ก าจดัอย่างถูกวธิี

1.ไมม่มีลูฝอยตดิเชื้อใน

เขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง

ทิ้งรวมกบัมลูฝอยท ัว่ไป

ซึ่งเสี่ยงต่อการ

แพร่กระจายของเชื้อโรค

2.ป้องกนัลกัลอบหรอื

ทิ้งมลูฝอยตดิเชื้อผดิวธิี

 สามารถน าขยะตดิเชื้อ

ไปก าจดัอย่างถูกตอ้ง 

100

งานก าจดัขยะมลู

ฝอยปฏกูิล

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอ้ม

144,000   144,000   120,000   270,000   405,000   รวม 4 โครงการ
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการท า

ความสะอาด

อาคารด ารง

ธรรมาภบิาล)

 - เพือ่ความสะอาดและ

ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย

ของอาคารด ารงธรรมาภิ

บาล - เพือ่ใหป้ระชาชน

ไดร้บับรกิารสะดวก 

ปลอดภยัอย่างท ัว่ถงึและมี

ประสทิธภิาพ

 - ด าเนินการจา้งเหมาบคุคล เพือ่

ปฏบิตังิานประจ าอาคารด ารงธรรมาภิ

บาล จ านวน 1 อตัรา

 -  -  -  -      108,000 รอ้ยละ 80 ของ

ประชาชนที่มาใช ้

บรกิาร

 - ประชาชนไดร้บั

ความสะดวกปลอดภยั

ในการใชบ้รกิารอย่าง

ท ัว่ถงึและมี

ประสทิธภิาพ

งานสงัคม

สงเคราะหก์อง

สวสัดกิารสงัคม

    1.2 แผนงาน บรหิารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

    1.1 กลยทุธท์ี่ 2 การจดัการขยะตน้ทาง

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองทุ่งสง

  ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 การพฒันาคนชุมชนและสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัง่ค ัง่ ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

  ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

    1. ยทุธศาสตรท์ี่ 1 รว่มสรา้งเมืองทุ่งสงสู่เมืองสะอาด
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

2 โครงการจา้ง

เหมาบรกิาร

ภารโรงเพือ่

ปฏบิตังิานดูแล

รกัษาความ

สะอาด

โรงเรยีนใน

สงักดัเทศบาล

เมอืงทุ่งสง

1.เพือ่ใหก้ารรกัษาความ

สะอาดถูกตอ้งตาม

สุขลกัษณะ เรยีบรอ้ยพรอ้ม

ใชง้านตลอดเวลา และเป็น

ที่น่าดูส าหรบัผูเ้ขา้มาตดิต่อ

ราชการ 2.เพือ่เอื้อต่อบบร

ยากาศการเรยีนการสอน

ของครู นกัเรยีน และ

บคุลากรในโรงเรยีนสงักดั

เทศบาลเมอืงทุ่งสง

เป้าหมายเชิงปรมิาณ

 - มภีารโรงจ านวน 15 คน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

 - โรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมอืงทุ่ง

สงมภีารโรงอย่างเพยีงพอ และ

โรงเรยีนมคีวามสะอาด ถูกตอ้งตาม

สุขลกัษณะ

ปี 2564 จ านวน  9  คน

 ปี 2565 จ านวน  9  คน

 -  -  - 1,620,000 1,620,000  1. รอ้ยละของ

โรงเรยีนในสงักดั

เทศบาลเมอืงทุ่งสง 

ที่มคีวามสะอาด

ถูกตอ้งตาม

สุขลกัษณะ

 1.โรงเรยีนมคีวาม

เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย

 สะอาด สวยงาม 

นกัเรยีน ครูและ

บคุลากรในโรงเรยีนมี

สุขภาพที่ดี

กองการศึกษา
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

3 โครงการจา้ง

เหมา

ดูแลท าความ

สะอาด

หอ้งประชมุ

เทศบาล

และส านกังาน

เทศบาล 

(อาคาร 2) 

เทศบาลเมอืง

ทุ่งสง

 -เพื่อดูแลและจดัความเป็น

ระเบยีบเรียบรอ้ยของหอ้งประชุม

เทศบาลฯและส านกังานเทศบาล 

(อาคาร 2) ใหม้คีวามสะอาด 

สวยงาม มภูีมทิศันท์ี่ดี

 -เพื่อดูแลท าความสะอาดหอ้งน า้

 หอ้งสว้ม และหอ้งประชุม

เทศบาลเมอืงทุ่งสงและส านกังาน

เทศบาล (อาคาร 2) ใหส้ะอาด

เรียบรอ้ย

 -เก็บ กวาดขยะ ถูพื้น เช็ด

กระจก ในหอ้งประชุมเทศบาล

เมอืงทุ่งสง และส านกังาน

เทศบาล(อาคาร2) ใหม้คีวาม

สะอาดเรียบรอ้ย

 -เพื่อดูแลรกัษาพสัดุและ

ทรพัยส์นิที่ใชใ้นหอ้งประชุมสภา

เทศบาลเมอืงทุ่งสงและส านกังาน

เทศบาล(อาคาร 2) ใหม้สีภาพที่

ใชง้านไดเ้ป็นปกติ

เชงิคุณภาพ

จา้งเหมาเอกชนดูแลท าความสะอาด

จ านวน 2 คน

หอ้งประชมุเทศบาล

เมอืงทุ่งสงและส านกังาน

เทศบาล (อาคาร 2)

เชงิประโยชน์

 -เทศบาลเมอืงทุ่งสงมี

หอ้งประชมุ ส านกังาน

ที่สะอาด และเป็น

ระเบยีบเรยีบรอ้ย 

 -  -  -    216,000      216,000  - จา้งเหมาเอกชน

ดูแลท าความสะอาด

ฯจ านวน 2 คน

 -หอ้งประชมุเทศบาล

เมอืง

ทุ่งสง และส านกังาน

เทศบาล

(อาคาร 2) มคีวาม

สะอาด

เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย

ส านดัปลดัฯ
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

4 โครงการจา้ง

เหมาเจา้หนา้ที่

รกัษาความ

สะอาดบรเิวณ

สถานีขนส่งย่อย

เพือ่รกัษาความสะอาด

บรเิวณสถานีขนส่งย่อยให ้

มคีวามสะอาด และให ้

ผูใ้ชบ้รกิารเกดิความ

ประทบัใจ

เชงิปรมิาณ

จา้งเหมาเจา้หนา้ที่รกัษาความสะอาด 

จ านวน 2 คน

เชงิคุณภาพ

ความสะอาด และความเป็นระเบยีบ

เรยีบรอ้ยบรเิวณสถานีขนส่งย่อย

เทศบาลเมอืงทุ่งสง

เชงิประโยชน์

ผูใ้ชบ้รกิารสถานีขนส่งย่อยเกดิความ

ประทบัใจ

216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 - ความพงึพอใจของ

ผูใ้ชบ้รกิาร

 - สถานีขนส่งย่อยมี

ความสะอาด ถูก

สุขลกัษณะ สรา้ง

ความประทบัใจแก่

ผูใ้ชบ้รกิาร

กองคลงั

5 โครงการจา้ง

เหมาเจา้หนา้ที่

รกัษาความ

สะอาด

ส านกังานกอง

คลงั

เพือ่รกัษาความสะอาด

บรเิวณส านกังานกองคลงั

ใหม้คีวามสะอาดและเป็น

ระเบยีบเรยีบรอ้ย ให ้

ผูใ้ชบ้รกิารเกดิความ

ประทบัใจ

เชงิปรมิาณ

จา้งเหมาเจา้หนา้ที่รกัษาความสะอาด 

จ านวน 1 คน

เชงิคุณภาพ

ความสะอาด และความเป็นระเบยีบ

เรยีบรอ้ยภายในส านกังานกองคลงั

เชงิประโยชน์

ผูใ้ชบ้รกิารกองคลงัเกดิความประทบัใจ

 -  -  -  - 108,000 - ความพงึพอใจของ

ผูใ้ชบ้รกิาร

 - ส านกังานกองคลงั

มคีวามสะอาด เป็น

ระเบยีบเรยีบรอ้ย 

สรา้งความประทบัใจ

แก่ผูใ้ชบ้รกิาร

กองคลงั
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

6 จา้งเหมากวาด

ขยะและรษัา

คามสะอาด

อาคารงาน

ป้องกนัฯ

เพือ่ดูแลท าความสะอาดจดั

ความเป็นระเบนียเรยีบรอ้ย

ของอาคารสถานที่ท ัง้

ภายในและภายนอกอาคาร

ใหม้คีวามสะอาดเรยีบรอ้ย 

มภูีมทิศันท์ี่ดี

เชงิคุณภาพ

อาคารสถานที่มคีวามสะอาดรอ้ยละ 95

เชงิปรมิาณ

จา้งเหมาเอกชนด าเนิการ 2 ราย

  -   -   -    195,300      195,300 อาคารสถานที่มี

ความสะอาด

จ านวน 2 ราย

ความสะอาดจดัความ

เป็นระเบนียเรยีบรอ้ย

ของอาคารสถานที่ท ัง้

ภายในและภายนอก

อาคารใหม้คีวาม

สะอาดเรยีบรอ้ย มี

ภูมทิศันท์ี่ดี

ส  านกัปลดั/งาน

ป้องกนั

      216,000    216,000      216,000    2,247,300       2,463,300รวม 6 โครงการ

119



2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการจา้งเหมา

บรกิารภารโรงเพือ่

ปฏบิตังิานดูแลและ

รกัษาความสะอาด

โรงเรยีนในสงักดั

เทศบาลเมอืงทุ่งสง

เพือ่ปฏบิตัหินา้ที่ดูแลและ

รกัษาความสะอาด

โรงเรยีนในสงักดัเทศบาล

จา้งเหมาเจา้หนา้ที่ท  าความ

สะอาดโรงเรยีนสงักดัเทศบาล

 จ านวน 15 คน

 -  -    7,254,000    1,620,000    1,620,000  -มนีกัการภารโรง

ดูแลความสะอาด

 -มคีวามพงึพอใจ

การปฏบิตัขิองงาน

จา้งเหมา รอ้ยละ 100

มนีกัการภารโรงดูแล

ความสะอาดโรงเรยีน

ในสงักดั

กองการศึกษา

0 0 7,254,000   1,620,000   1,620,000   

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

รวม 1 โครงการ

    1.1 กลยทุธท์ี่ 2 การจดัการขยะตน้ทาง

    1.2 แผนงาน การศึกษา

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองทุ่งสง

  ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 การพฒันาคนชุมชนและสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง มัง่ค ัง่ ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

  ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

    1. ยทุธศาสตรท์ี่ 1 รว่มสรา้งเมืองทุ่งสงสู่เมืองสะอาด
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการบริหาร

จดัการขยะมูล

ฝอยและสิง่ปฏกูิล

1. เพื่อลดปริมาณขยะ

รวมทีจ่ะน าไปฝงักลบให ้

เหลอืนอ้ยทีสุ่ด

2. เพื่อเพิ่มมูลค่าของขยะ

ในรูปแบบต่างๆ

1.จา้งลูกจา้ง จ านวน 11 คน

2.ปริมาณขยะอนิทรียไ์ดร้บัการก าจดั

ในรูปแบบต่างๆไมน่อ้ยกวา่ 30 ตนั/

เดอืน

3.ปริมาณขยะรวมทีน่ าไปฝงักลบลด

จาก 50 ตนั/เดอืน เหลอื 25-20 ตนั/

วนั

4.ปริมาณขยะเชื้อเพลงิ (RDF) ผลติ

ไดเ้ดอืนละไมน่อ้ยกวา่ 40 ตนั

1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,188,000 1. จา้งลูกจา้ง จ านวน 11 คน

2. ปริมาณขยะอนิทรียไ์ดร้บัการ

ก าจดัในรูปแบบต่างๆไมน่อ้ยกวา่ 

30 ตนั/เดอืน

3. ปริมาณขยะรวมทีน่ าไปฝงักลบ

ลดจาก 50 ตนั/เดอืน เหลอื 25-20

 ตนั/วนั

4. ปริมาณขยะเชื้อเพลงิ (RDF) 

ผลติไดเ้ดอืนละไมน่อ้ยกวา่ 40ตนั

1.ปริมาณขยะอนิทรียไ์ดร้บัการ

จดัการไมน่อ้ยกวา่ 40 ตนั/เดอืน

2.ปริมาณปุ๋ยสิง่ปฏกูิล ผลติไดไ้ม่

นอ้ยกวา่ 1500 กโิลกรมั/เดอืน

3.ปริมาณขยะทีผ่ลติเป็นขยะ

เชื้อเพลงิไมน่อ้ยกวา่ 40 ตนั/เดอืน 

4.กจิกรรมถ่านอดัแท่ง เถ่าน 100 

โลกรมั/ต่อเดอืน 

5.ปริมาณขยะมลูฝอยทีส่่งไปฝงั

กลบค่าเฉลีย่วนัละไมเ่กนิ 20-25 

ตนั

 6.ปริมาณขยะเชื้อเพลงิทีส่่งไป

จ าหน่ายเดอืนละไมน่อ้ยกวา่ 40 ตนั

กองช่างสุขาภบิาล

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองทุ่งสง

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

  ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3 การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน

  ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 2 การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้มและพลงังาน

    1. ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ร่วมสรา้งเมืองทุ่งสงสูเ่มืองสะอาด

    1.1 กลยทุธท์ี่ 3 การจดัการขยะกลางทาง

    1.2 แผนงาน การเคหะและชุมชน
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

2 โครงการก่อสรา้ง

โรงงานผลติขยะ

เชื้อเพลงิ RDF

ก่อสรา้งโรงงานผลติขยะ

เชื้อเพลงิ RDF

ก่อสรา้งโรงงานผลติเชื้อเพลงิ 

RDF รองรบัขยะไม่นอ้ยกวา่ 

60ตนั/วนั

 -  -  -  - 10,277,000 โรงงานผลติขยะเชื้อเพลงิที่

ก่อสรา้ง

ก่อสรา้งตามแบบแปลน กองช่างสุขาภบิาล

3 โครงการรื้อถอน

อาคารผสมคลอรีน

โรงงาน RDF หลงั

เก่า

 -เพื่อใชพ้ื้นทีน้ี่ท  าการ

ก่อสรา้งโรงงาน RDF หลงั

ใหม่ทีท่นัสมยัและมี

ประสทิธภิาพยิง่ขึ้นตามที่

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

ไดท้  าการศึกษาออกแบบ

ไวซ้ึง่ครอบคลมุอาคารท ัง้ 

3 หลงั จ าเป็นตอ้งรื้อถอน

อาคารท ัง้ 3 หลงัดงักลา่ว

1.รื้อถอนอาคารโรงงาน RDF 

หลงัเก่า,อาคาร,โรงจอดรถ,

อาคารผสมคลอรีน

2.ใหม้พีื้นทีก่่อสรา้ง

โรงงานผลติขยะเชื้อเพลงิ RDF

 หลงัใหม่ทีท่นัสมยัและมี

ประสทิธภิาพรองรบัปริมาณ

ขยะไดม้ากขึ้น

 -  -  -  - 582,000  -มพีื้นทีก่่อสรา้งโรงงานผลติ

ขยะเชื้อเพลงิ RDF หลงัใหม่

ขนาดใหญ่ทีท่นัสมยัผลติขยะ

 RDF ไดไ้ม่นอ้ยกวา่วนัละ 

23 ตนั

 -มพีื้นทีก่่อสรา้ง RDF หลงั

ใหม่ขนาดใหญ่ผฃติขยะ

เชื้อเพลงิไดใ้นปริมาณมาก

สามารถน าส่งขยะ RDF 

ใหก้บับริษทัปูนซเิมนตไ์ทย

(ทุ่งสง)จ ากดั ไดม้ากขึ้นท าให ้

มรีายไดเ้พิ่มขึ้นและสามารถ

ลดปริมาณขยะทีจ่ะตอ้งน าไป

ฝงักลบใหน้อ้ยลงลดค่าใชจ่้าย

ในการฝงักลบขยะไดอ้กีทาง

หน่ึงดว้ย

กองช่างสุขาภบิาล
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

4 โครงการชดเชยค่า

ก่อสรา้งตาม

สญัญาแบบปรบั

ราคาได ้(ค่า K)

ของการก่อสรา้ง

โรงงานผลติขยะ

เชื้อเพลงิ RDF

โครงการชดเชยค่างาน

ก่อสรา้งตามสญัญาแบบ

ปรบัราคาได ้(ค่า K)

 -เพื่อจ่ายเป็นเงนิชดเชย

ค่างานก่อสรา้งตามสญัญา

แบบปรบัราคาได ้(ค่า K) 

กรณีผูร้บัจา้งทีเ่ป็น

คู่สญัญามสีทิธิ์ไดร้บั

 -เพื่อปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม

มตคิณะรฐัมนตรีเมือ่วนัที ่

22 สงิหาคม 2563 และ

หนงัสอืเวยีนทีเ่กี่ยวของ

 -เพื่อพจิารณาช่วยเหลอืผู ้

ประกอบอาชพีก่อสรา้งของทาง

ราชการกรณีเกดิความผนัผวน

เปลีย่นแปลงของราคาวสัดุ

ก่อสรา้งเพื่อช่วยเหลอื

ประคบัประคองผูป้ระกอบ

อาชพีก่อสรา้ง

(กรณีรอ้งขอค่า K)

 -  -  -  - 1,000,000  -เพื่อจ่ายใหก้บัผูร้บัจา้งได ้

ตามทีข่อ

 -ระบบการก่อสรา้งของ

ราชการเขา้สู่ระบบก่อสรา้ง

ตามมาตรฐานสากลไดร้บั

ความเป็นธรรมท ัง้ภาค

ราชการและผูป้ระกอบอาชพี

ก่อสรา้ง (ผูร้บัเหมางานภาค

ราชการ)เน่ืองจากขา้ราชการก็

สามารถเรียกเงนิคืนจากผู ้

รบัจา้งตามเงือ่นไขของสญัญา

แบบปรบัราคาไดห้ากในกรณี

ทีร่าคาวสัดุก่อสรา้งส าคญัๆได ้

เปลีย่นแปลงลดลงในอนาคต

อนัก่อใหเ้กดิความเป็นธรรม

ต่อคู่สญัญาท ัง้สองฝ่าย

กองช่างสุขาภบิาล
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

เชงิคุณภาพ

 - มเีจา้หนา้ทีเ่ก็บขนขยะมล

ฝอย ตามถนนสายต่างๆในเขต

เทศบาล

 -  -  - 3,985,200     4,968,000     

เชงิปริมาณ

 - จา้งเหมาบคุคลจ านวน 41 ปี 2564 จ านวน 41 คน

ปี 2565 จ านวน 46 คน

เชงิคุณภาพ

มผูีร้บัจา้งกวาดขยะตามถนน

สายต่างๆ จ านวน 44 เขต

 -  -  - 4,082,400     4,082,400     

เชงิปริมาณ

 - จา้งเหมาบคุคล

ปี 2564 จ านวน 42 คน

ปี 2565 จ านวน 44 คน

1,080,000 1,080,000 1,080,000 9,147,600 22,097,400รวม 6 โครงการ

6 จา้งเหมากวาดขยะ

ในเขตเทศบาล

1. เพื่อกวาดขยะถนนสาย

หลกั/สายรอง ตรอก และ

ซอยต่างๆ และพื้นที่

สาธารณะ ใหไ้ดร้บับริการ

อย่างท ัว่ถงึและมคีวาม

สะอาดไม่มขียะตกคา้ง

รอ้ยละ 80 ถนนทกุสายได ้

กวาดขยะ

5 1. เพื่อเก็บและขน ขยะ

ตามถนนสายต่างๆ ภายใน

เขตเทศบาลฯ ตลาดสด 

ตลาดตน้ยาง สถานที่

จ  าหน่าย สนิคา้ในทีห่รือ

สาธารณะ (พื้นทีเ่ป้าหมาย)

จา้งเหมาเพิ่ม

ประสทิธภิาพงาน

รกัษาความสะอาด

และเก็บขนขยะมูล

ฝอย

งานรกัษาความ

สะอาด กอง

สาธารณสุขและ

สิง่แวดลอ้ม

งานรกัษาความ

สะอาด กอง

สาธารณสุขและ

สิง่แวดลอ้ม

เขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง

สะอาด สวยงาม 

สิง่แวดลอ้มย ัง่ยนื

รอ้ยละ 80 ถนนทกุสาย

ไดเ้ก็บขยะ

ถนนทกุสายมคีวามสะอาดไม่

มขียะตกคา้ง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการจา้งเหมา

เอกชนบรรทกุ

และฝงักลบขยะ

มูลฝอย

เพื่อใหป้ระชาชนมี

สุขภาพดจีาก

สภาวะสิง่แวดลอ้ม

เชงิปริมาณ

 - จ านวนเทีย่วของการ

บรรทกุขยะไปฝงักลบไม่นอ้ย

กวา่ 90 เทีย่ว

เชงิคุณภาพ

ข ัน้ตอนการบรรทกุขยะไป

หลมุฝงักลบไดม้าตรฐานตาม

ขอ้ก าหนดในสญัญาขอ้ตกลง

โครงการฯ

 -  -  - 2,640,000    4,200,000     เชงิปริมาณ

 - จ านวนเทีย่วของการ

บรรทกุขยะไปฝงักลบ

เชงิคุณภาพ

ข ัน้ตอนการบรรทกุขยะไป

หลมุฝงักลบไดม้าตรฐาน

ตามขอ้ก าหนดในสญัญา

ขอ้ตกลงโครงการฯ

ประชาชนมสุีขภาพดี

จากสภาวะแวดลอ้ม

กองสาธารณสุขและ

สิง่แวดลอ้ม

0 0 0 2,640,000 4,200,000รวม 1 โครงการ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

    1.2 แผนงาน การเคหะและชุมชน

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่

งบประมาณและที่มา

โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

  ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3 การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน

  ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 ยทุธศาสตรก์ารศึกษา ศาสนา ศิลปธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญัญาทอ้งถิ่น

    1. ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ร่วมสรา้งเมืองทุ่งสงสูเ่มืองสะอาด

    1.1 กลยทุธท์ี่ 4 การจดัการขยะปลายทาง

เทศบาลเมืองทุ่งสง
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการฝึกอบรมในการ

บริหารจดัการน า้เสยี

สรา้งจติส านึกใหแ้ก่

ประชาชนในพื้นทีใ่นการ

บริหารจดัการน า้เสยี

1.ประชาชนในพื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่

 200 คนต่อปี

2.ผูผ้่านการฝึกอบรมมคีวามรู ้

ผ่านเกณฑไ์ม่นอ้ยกวา่ รอ้ยละ

 80

 -  -  -       30,000       30,000 1.จ านวนผูผ้่านการ

ฝึกอบรม200 คนต่อปี

2.ผูผ้่านการฝึกอบรม

มคีวามรูผ้่านเกณฑ ์

รอ้ยละ 80

ผูผ้่านการฝึกอบรมมี

ความรูค้วามเขา้ใจใน

การบริหารจดัการน า้

เสยี

กองช่าง

สุภาภบิาล

ผลที่คาดว่าจะไดไ้ดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

    1.1 กลยทุธท์ี่ 5 สรา้งความตระหนักรู ้(ดา้นน ้า)

    1.2 แผนงานเคหะชุมชน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองทุ่งสง

  ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3 การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน

  ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 2 การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้มและพลงังาน

    1. ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ร่วมสรา้งเมืองทุ่งสงสูเ่มืองสะอาด
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดไ้ดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

2 จา้งทีป่รึกษาศึกษา

แนวคิดและสรา้ง

กระบวนการมส่ีวนร่วม

ของชมุชนในการอนุรกัษ์

และฟ้ืนฟูคลองตม

เทศบาลเมอืงทุ่งสง

เพื่อส ารวจความคิดของ

ชมุชนในการอนุรกัษ์

และฟ้ืนฟูคลองตม

เชงิปริมาณ

ชมุชนในเทศบาลเมอืงทุ่งสง

จ านวน 2 ชมุชน

ปี 2564 จ านวน 2 ชมุชน

ปี 2565 จ านวน 2 ชมุชน

เชงิคุณภาพ

เป็นผูท้ีม่วุีฒดิา้นสุขาภบิาล

และอนามยัสิง่แวดลอ้ม

เชงิคุณภาพ

เป็นผูท้ีม่คุีณวุฒดิา้นสุขาภบิาล

และอนามยัสิง่แวดลอ้ม

 -  -  - 295,000 300,000      - ชมุชนทีศึ่กษามี

ความคิดเหน็ในการ

อนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟู

คลองตม รอ้ยละ 85 

 และร่วมกนัในการ

ดูแลรกัษาคุณภาพน า้

ในล าคลอง

 - มขีอ้มูลความ

คิดเหน็ในการอนุรกัษ์

และฟ้ืนฟูคลองตม

เพื่อน าไปหาแนว

ทางการด าเนินงาน

ดา้นการอนุรกัษ์

คลองตม

-น า้ในล าคลองมี

คุณภาพดขีึ้น

งานสุขาภบิาล

และอนามยั

สิง่แวดลอ้มกอง

สาธารณสุขและ

สิง่แวดลอ้ม

0 0 0 325,000     330,000     รวม 2 โครงการ
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ปี 2564 จ านวน 36 แห่ง

ปี 2565 จ านวน 36 แห่ง

2 โครงการตรวจวดั

คุณภาพน า้เสยี

เพื่อตรวจวดัคุณภาพ

น า้เสยีในจดุต่างๆ

1.ตรวจวดัคุณภาพน า้ในจดุต่างๆ

อย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้

2.การตรวจวดัคุณภาพน า้ไม่นอ้ย

กวา่ 2 จดุ

 -  -  -  - 20,000       1.ตรวจวดัคุณภาพน า้ใน

จดุต่างๆอย่างนอ้ยปีละ 2 

ครัง้

รายงานผลการ

ตรวจวดัคุณภาพน า้ใน

จดุต่างๆ

กองช่างสุขาภบิาล

0 0 0 260,000 220,000

โครงการ ผลที่คาดว่าจะไดไ้ดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

รวม 2 โครงการ

2564

(บาท)

ตวัช้ีวดั

เชงิคุณภาพ

ผ่านมาตรฐานคุณภาพน า้ดื่ม พ.ศ.

2552

2565

(บาท)

 -  -1 โครงการเฝ้าระวงั

คุณภาพน า้อปุโภค

บริโภคในเขต

เทศบาลเมอืงทุ่งสง

เพื่อเฝ้าระวงัคุณภาพ

อากาศในเขตเทศบาล

เมอืงทุ่งสง

260,000 200,000 1.ตูน้ า้ดื่มหยอดเหรียญ

อตัโนมตั/ิ.โรงผลติน า้ดื่ม

บรรจขุวด

/น า้ประปาภูมภิาคใน

ชมุชนน า้ประปาผลติโดย 

อปท.ไดร้บัการวเิคราะห์

คุณภาพ

รอ้ยละรอ้ย

เชงิปริมาณ

คุณภาพน า้อปุโภค บริโภค ในเขต

เทศบาลเมอืงทุ่งสงท ัง้หมด 36 แห่ง

 - กองสาธารณสุข

และสิง่แวดลอ้ม

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

  ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดั 3 การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน

เทศบาลเมืองทุ่งสง

วตัถปุระสงค ์ที่

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

    1.1 กลยทุธท์ี่ 6 เฝ้าระวงัน ้าเสยี

    1. ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ร่วมสรา้งเมืองทุ่งสงสูเ่มืองสะอาด

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

    1.2 แผนงาน สาธารณสขุ

  ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 2 การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้มและพลงังาน

น า้อปุโภคบริโภคผ่าน

เกณฑม์าตรฐาน

คุณภาพน า้ดื่ม

100 %
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1 โครงการบริหาร

จดัการน า้เสยีชมุชน

1. เพื่อใหร้ะบบรวบรวม

และบ าบดัน า้เสยี ใชง้าน

อย่างมปีระสทิธภิาพ

2. เพื่อใหน้ า้เสยีทีผ่่าน

การบ าบดัไดต้าม

มาตรฐานตามทีก่  าหนด

1.ประสทิธภิาพของการเดนิ

ระบบบ าบดัน า้เสยีโดยมี

ปริมาณน า้เสยีเขา้ระบบไม่

นอ้ยกวา่ 7,000 ลูกบาศก์

เมตร/วนั

2. คุณภาพน า้ทิ้งก่อนปลอ่ย

ออกจากระบ าบดัน า้เสยีผ่าน

เกณฑม์าตรฐานน า้ทิ้ง โดย

วดัจากหน่วยงานภายนอก 

จ านวน 2 ครัง้/ปี

666,000 666,000 666,000 666,000 720,000 1.ประสทิธภิาพของการ

เดนิระบบบ าบดัน า้เสยี

โดยมปีริมาณน า้เสยีเขา้

ระบบไม่นอ้ยกวา่ 7,000 

ลูกบาศกเ์มตร/วนั

2. คุณภาพน า้ทิ้งก่อน

ปลอ่ยออกจากระบ าบดัน า้

เสยีผ่านเกณฑม์าตรฐาน

น า้ทิ้ง โดยวดัจาก

หน่วยงานภายนอก จ านวน

 2 ครัง้/ป

1. น า้เสยีไดร้บัการ

บ าบดัไม่นอ้ยกวา่ 

7,000 ลูกบาศกเ์มตร

2. น า้เสยีผ่านเกณฑ์

น า้ทิ้ง 100%

กองช่างสุขาภบิาล

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

เทศบาลเมืองทุ่งสง

2561

(บาท)

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

    1.2 แผนงาน การเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดไ้ดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

    1.1 กลยทุธท์ี่ 7 บ าบดัน ้าเสยีกอ่นปลอ่ยทิ้ง

    1. ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ร่วมสรา้งเมืองทุ่งสงสูเ่มืองสะอาด

  ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 2 การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้มและพลงังาน

  ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดั 3 การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน
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2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

2561

(บาท)

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดไ้ดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

เชงิปริมาณ

คลองในเขตเทศบาลเมอืง

ทุ่งสง จ านวน 4 สาย

 -  -  - 65,000 70,000

ปี 2564 จ านวน 4 สาย

ปี 2565 จ านวน 4 สาย

3 โครงการใหค้วามรู ้

และตดิต ัง้ระบบดกั

ไขมนัส าหรบั

ครวัเรือนทีอ่ยู่ริมคลอง

เพื่อใหค้วามรูแ้ก่

ประชาชนทีม่คีรวัเรือน

อยู่ริมคลอง ในการ

จดัการน า้เสยีครวัเรือน

และตดิต ัง้ระบบดกัไขมนั

1.จ านวนครวัเรือนทีอ่ยู่ริม

คลองไม่นอ้ยกวา่ 20 

ครวัเรือน

2.ผูเ้ขา้ร่วมตอ้งมคีวามรูผ้่าน

เกณฑไ์ม่นอ้ยกวา่ รอ้ยละ 80

 -  -  -  - 25,000 จ านวนครวัเรือนทีม่กีาร

ตดิต ัง้ระบบดกัไขมนั 20 

ครวัเรือนต่อปี

ครวัเรือนทีม่กีาร

ตดิต ัง้ระบบดกัไขมนั

และมคุีณภาพน า้

ปลอ่ยทิ้งทีไ่ดร้บัการ

ปรบัปรุงก่อนปลอ่ยทิ้ง

กองช่าง

สุขาภบิาล

666,000 666,000 666,000 731,000 815,000รวม 3 โครงการ

2 เฝ้าระวงัคุณภาพน า้

คลองในเขตเทศบาล

เมอืงทุ่งสง

เพื่อตรวจคุณภาพน า้

คลองทางหอ้งปฏบิตักิาร

คลองในเขตเทศบาล

เมอืงทุ่งสงผ่านเกณฑ์

มาตรฐานน า้ผวิดนิ

100 %

งานสุขาภบิาลและ

อนามยั

สิง่แวดลอ้มกอง

สาธารณสุขและ

สิง่แวดลอ้ม

คลองจ านวน 4 สายไดร้บั

การตรวจคุณภาพน า้ผวิ

ดนิรอ้ยละ 100
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1 โครงการจา้ง

ออกแบบก่อสรา้ง

เจดยีพ์ระบรม

สารีริกธาต ุพรอ้ม

ปรบัปรุงทางขึ้นถ า้

ตลอด

เพือ่ท  าการจา้งออกแบบเจดยีพ์ระบรม

สารีริกธาตพุรอ้มปรบัปรุงภูมทิศันบ์ริเวณ

ถ า้ตลอด

1.ท าการออกแบบเจดยีพ์ระบรม

สารีริกธาตดุา้นบนเขาถ า้ตลอด

2.ท าการออกแบบงานปรบัปรุงภูมทิศัน ์

แบง่ออกเป็น 2 ส่วน

2.1งานภูมทิศันส่์วนดา้นบนเขาถ า้ตลอด

และบริเวณเจดยีพ์ระบรมสารีริกธาตุ

2.2งานปรบัปรุงภูมทิศันส่์วนดา้นลา่ง 

ต ัง้แต่หนา้ถ า้ตลอดไปยงัทางขึ้นเจดยี ์

พระบรมสารีริกธาตุ

3.งานออกแบบปรบัปรุงบนัไดทางขึ้น-ลง 

เจดยีพ์ระบรมสารีริกธาตุ

ไดแ้บบแปลนที่เสร็จส าหรบั

จดัซื้อจดัจา้ง จ านวน 4 ชดุ

ไดร้บัรายการวสัดุและประมาณ

ราคาค่าก่อสรา้ง จ านวน 2 ชดุ

  -  -  -   2,520,000   2,520,000 แบบก่อสรา้งเจดยีพ์ระ

บรมสารีริกธาต ุพรอ้ม

ปรบัปรุงภูมทิศันท์างขึ้นถ า้

ตลอด

ไดร้บัแบบแปลนจากผูอ้อกแบบที่

สมบูรณ์ถูกตอ้งเพื่อน าไปจดัซื้อ

จดัจา้งและท าการก่อสรา้งต่อไป

กองช่าง

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดไ้ดร้บั

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

    1.2 แผนงาน เคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

    1.1 กลยทุธท์ี่ 8 ดูแลรกัษาพฒันาปรบัปรุงพื้นที่สเีขียวและความหลากหลายทางชีวภาพ

    1. ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ร่วมสรา้งเมืองทุ่งสงสู่เมืองสะอาด

  ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 2 การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้มและพลงังาน

  ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดั 3 การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน

เทศบาลเมืองทุ่งสง

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)
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หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดไ้ดร้บัที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2 โครงการปรบัปรุงภูมิ

ทศันส์วนพฤกษาสิ

รินธร(ระยะที่ 1) 

(พกิดั: 47P 0576722

UTM 0900705)

เพื่อปรบัปรุงภูมทิศันใ์หม้คีวาม

สวยงาม ทนัสมยั และมคีวาม

เรียบรอ้ย

โครงการปรบัปรุงภูมทิศันส์วน

พฤกษาสริินธร(ระยะที่ 1) 

จ านวน 1 แห่ง

 -   -  - 32,000,000 32,000,000  ความพงึพอใจ

ของประชาชน

ประชาชนมสีถานที่พกัผ่อนหย่อน

ใจที่สวยงามและทนัสมยั

กองช่าง
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หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดไ้ดร้บัที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

3 โครงการอนุรกัษ์

พนัธุกรรมพชือนั

เน่ืองมาจาก

พระราชด าริสมเดจ็

พระเทพรตันราชสุดา

ฯ สยามบรมราช

กมุารี (อพ.สธ.) 

เทศบาลเมอืงทุ่งสง

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ

อนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ

2. เพื่อทูลเกลา้ถวายโครงการแด่

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกมุารี

3. เพื่ออนุรกัษพ์นัธุกรรมพชื พื้น

ถิ่นในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง

4. เพื่อสรา้งจติส านึกในการ

อนุรกัษพ์นัธุกรรมพชืแก่เดก็ 

เยาวชน และประชาชนในเขต

เทศบาลเมอืงทุ่งสง

5. เพื่อช่วยลดปญัหาภาวะโลกรอ้น

เชงิปริมาณ

1. นกัเรียน พนกังาน/ครู/ลูกจา้ง

เทศบาลเมอืงทุ่งสง ภาครฐั ภาคเอกชน

 และประชาชนท ัว่ไปเขา้ร่วมโครงการ

ไมน่อ้ยกวา่ 100 คน

2. เทศบาลเมอืงทุ่งสง มจี านวนตน้ไม ้

พื้นถิ่นเพิม่ขึ้น และเพิม่พื้นทีส่เีขยีว

รอ้ยละ 70

เชงิคุณภาพ

1. ประชาชนทกุภาคส่วนไดร่้วมเฉลมิ

พระเกยีรตแิละแสดงออกถงึความ

จงรกัภกัดต่ีอสถาบนัพระมหากษตัริย ์

2.พิม่พื้นทีส่เีขยีวท าใหส้ิ่งแวดลอ้มดี

ขึ้นและช่วยลดภาวะโลกรอ้น

3.ประชาชนไดเลง็เหน็ถงึความส าคญั

ของป่าไมใ้นฐานะเป็นแหลง่ตน้น า้

 -  -  - 42,500      42,500      พื้นที่สเีขยีวไมต่ า่กวา่รอ้ย

ละ 70

1. นกัเรียน พนกังาน/ครู/ลูกจา้ง 

เทศบาลเมอืงทุ่งสง ภาครฐั 

ภาคเอกชน และประชาชนท ัว่ไป

ในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสงได ้

ร่วมกนัปลูกตน้ไมพ้ื้นถิ่น

2. ประชาชนทกุภาคส่วนในเขต

เทศบาลเมอืงทุ่งสงเกดิความรกั

และหวงแหนป่าไมช่้วยกนั

อนุรกัษท์รพัยากรที่มอียู่ในเขต

เทศบาลเมอืงทุ่งสงมากยิ่งขึ้น

3. เพิ่มพื้นที่สเีขยีวไมต่ า่กวา่ รอ้ย

ละ 70

4. ช่วยลดปญัหาภาวะโลกรอ้น

กองช่าง
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หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดไ้ดร้บัที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

4  จา้งที่ปรึกษาศึกษา

การตดัและตกแต่ง

ตน้ไมใ้นเขตเทศบาล

เมอืงท่งสุง จงัหวดั

นครศรีธรรมราช

1.เพื่อตดัแต่งตน้ไมใ้หส้วยงาม ลด

ความหนาแน่นทบึของทรงพุ่ม เป็น

ระเบยีบเรียบรอ้ย และสรา้ง

ทศันียภาพที่สวยงาม บริเวณทาง

เทา้ถนนสายต่างๆ

2.เพื่อลดอนัตรายกบัผูใ้ชร้ถบน

ทอ้งถนนอนัเป็นสาเหตใุหป้ระชาชน

ไดร้บัอนัตราย

เชงิคุณภาพ

ถ่ายทอดการเรียนรูก้ารตดั

ตกแต่งตน้ไมใ้หญ่ที่ถูกวธิี

เชงิปริมาณ

ศึกษาการตดัตกแต่งตน้ไมต้น้

จามจรุี

ขนาดใหญ่ จ านวน 15 ตน้

 -   -  - 390,000 390,000 จ านวนตน้ไมท้ี่ไดร้บัการ

ตกัแต่งตน้ไม ้

ใหญ่เพิ่มขึ้น

1.เพิ่มพื้นที่สเีขยีวในเขตเทศบาล

เมอืงท่งสุง

2.สรา้งการเรียนรูแ้ก่ชมุชน 

สถานศึกษาในสงักดั

เทศบาลเมอืงทุ่งสง

กองช่าง
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หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดไ้ดร้บัที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

5 โครงการสรา้งแหลง่

เรียนรูนิ้เวศวทิยา

และความ

หลากหลายทาง

ชวีภาพของระบบป่า

จกิ

1.เพือ่ศึกษาระบบนิเวศของแหลง่น า้ไหล

และความหลากหลายทางชวีภาพของ

สิ่งมชีวีติในแหลง่น า้และพื้นทีใ่กลเ้คยีง

ของพื้นทีป่่าจกิ ไดแ้ก่ ปลา กุง้ ปู สตัว ์

ครึ่งบกครึ่งน า้ สาหร่าย พชืน า้ และสตัว ์

น า้ชนิดอื่นๆ ณ สวนพฤกษศาสตร์

เทศบาลเมอืงทุ่งสง

2.เพือ่สรา้งแหลง่เรียนรูส้รา้งชดุสื่อ

ประชาสมัพนัธใ์นการสื่อสาธารณะเพือ่

รบัรูแ้ละช่วยกนัอนุรกษัสิ่งมชีวีติระบบ

นิเวศน า้ไหลพื้นทีป่่าจกิ

3.เพือ่สรา้งกระบวนการเรียนรูแ้ก่ชมุชน

และสถานศึกษาในสงักดัเทศบาลเมอืงทุ่ง

สง และศึกษาชนิดของสิ่งมชีวีติพื้นถิ่นใน

ระบบนิเวศน า้ไหลพื้นทีป่่าจกิ เพือ่เป็น

แนวทางในการพฒันาต่อยอดและสรา้ง

มลูค่า เพือ่สรา้งเป็นอตัลกัษณ์ใหก้บั

สิ่งมชีวีติในระบบนิเวศน า้ไหลพื้นทีป่่าจกิ

เชงิปริมาณ

ศึกษาระบบนิเวศของแหลง่น า้

ไหลพื้นที่ป่าจกิ จ านวน 1 แห่ง

เชงิคุณภาพ

สรา้งกระบวนการเรียนรูแ้ก่

ชมุชนใน สงักดัเทศบาลเมอืงทุ่ง

สง

 -   -  - 320,000 320,000 ศึกษาระบบนิเวศพื้นที่ป่า

จกิ ณ สวนพฤกษศ์าสตร์

เทศบาลเมอืงทุ่งสง

เป็นแนวทางในการพฒันาต่อยอด

และสรา้งมลูค่าเป็นอตัลกัษณ์

ใหก้บัสิ่งมชีวีติในระบบนิเวศน า้

ไหลพื้นที่ป่าจกิ

กองช่าง
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หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดไ้ดร้บัที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

6 โครงการจา้งที่

ปรึกษาส ารวจและ

ออกแบบปรบัปรุง

ภูมทิศันเ์มอืงทุ่งสง 

โดยประชาชนมส่ีวน

ร่วม

1.เพื่อส ารวจวเิคราะหป์จัจยั

ทางดา้นกายภาพ สภาพแวดลอ้ม

และศกัยภาพของพื้นที่โลง่

2.เพื่อสอบถามความตอ้งการของ

ประชาชนในทอ้งถิ่น  นกัท่องเที่ยว

ในการออกแบบปรบัปรุงภูมทิศัน์

3.เพื่อก าหนดแนวความคดิในการ

ออกแบบปรบัปรุงภูมทิศัน์

1.ส ารวจและออกแบบปรบัปรุง

ภูมทิศินส์ภาพแวดลอ้มในพื้นที่

โลง่ พื้นที่วา่ง พื้นที่สเีขยีว

2.น าเสนอแบบแนวความคดิใน

การออกแบบปรบัปรุงและผงัภูมิ

ทศันแ์ละสภาพแวดลอ้ม จ านวน

 10 จดุ

 -  -  - 300,000    300,000    รายงานผลการส ารวจและ

ออกแบบปรบัปรุงภูมทิศัน์

พรอ้มแนวคดิในการ

ปรบัปรุงภูมทิศัน ์จ านวน 

10 จดุ

การปรบัปรุงพื้นที่สาธารณะ ไดแ้ก่

 พื้นที่โลง่ พื้นที่วา่ง ใหค้วาม

สวยงามและประชาชนไดใ้ช ้

ประโยชน์

กองช่าง
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หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดไ้ดร้บัที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

7 จา้งที่ปรึกษา

โครงการศึกษาและ

พฒันา

พื้นที่ป่าสาคูตน้แบบ 

เพื่อการเรียนรูร้ะบบ

นิเวศป่าสาคูของ

ชมุชน 

เทศบาลเมอืงทุ่งสง 

จงัหวดั

นครศรีธรรมราช

1 เพื่อศึกษาปจัจยัทางดา้นกายภาพ

 สภาพแวดลอ้ม และศกัยภาพ

ของพื้นที่ ในการพฒันาพื้นที่ป่า

สาคู เทศบาลเมอืงทุ่งสง จงัหวดั

นครศรีธรรมราช 

2 เพื่อรกัษาสภาพแวดลอ้มและ

เป็นตน้แบบแหลง่เรียนรูร้ะบบ

นิเวศป่าสาคูของชมุชน เทศบาล

เมอืงทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช

3 เพื่อส่งเสริมอาชพีและสรา้ง

รายไดจ้ากสาคูใหก้บัชมุชน 

เทศบาลเมอืงทุ่งสง จงัหวดั

นครศรีธรรมราช

เชงิปริมาณ

แปลงพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน า้

แกม้ลงิจ านวน 10 ไร่ ของ

เทศบาลเมอืงทุ่งสง และองคก์าร

บริหารส่วนต าบลนาไมไ้ผ่ 

อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั

นครศรีธรรมราช

เชงิคุณภาพ

รอ้ยละ 80 พฒันาพื้นที่ป่าสาคู 

ใหเ้ป็นตน้แบบแหลง่เรียนรู ้

ระบบนิเวศป่าสาคูของชมุชน 

เทศบาลเมอืงทุ่งสง จงัหวดั

นครศรีธรรมราช

 -  -  -  - 750,000    ป่าสาคูมคีวามสมบูรณ์ 

ชะลอน า้ไดม้ากขึ้น และ

ลดการกดัเซาะการ

พงัทลายของดนิลดลงรอ้ย

ละ 80

1 ระบบการปลูก การออกแบบ 

และการพฒันาพื้นที่ป่าสาคู ให ้

เป็นตน้แบบแหลง่เรียนรูร้ะบบ

นิเวศป่าสาคูของชมุชน 

2 สวนป่าสาคูที่เป็นตน้แบบแหลง่

เรียนรูร้ะบบนิเวศป่าสาคูของชมุชน

กองช่าง
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หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดไ้ดร้บัที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

8 โครงการปรบัปรุงภูมิ

ทศันเ์กาะกลางถนน

ทุ่งสง-นครศรีฯและ

ถนนทุ่งสง-หว้ยยอด

เพื่อปรบัปรุงภูมทิศันใ์หม้คีวาม

สวยงาม ทนัสมยั และมคีวาม

เรียบรอ้ย

ปรบัปรุงภูมทิศันเ์กาะกลางถนน

จ านวน 2 จดุ 

1.ปรบัปรุงภูมทิศันเ์กาะถนนทุ่ง

สง-นครศรีฯ

2.ปรบัปรุงภูมทิศันเ์กาะกลาง

ถนนทุ่งสง-หว้ยยอด

 -  -  -  -   1,000,000 ปรบัปรุงภูมทิศันเ์กาะ

กลางถนนจ านวน 2 จดุ 

1.ปรบัปรุงภูมทิศันเ์กาะ

ถนนทุ่งสง-นครศรีฯ

2.ปรบัปรุงภูมทิศันเ์กาะ

กลางถนนทุ่งสง-หว้ยยอด

 ตามรายการและแบบที่

ก าหนด

การปรบัปรุงพื้นที่สาธารณะ ไดแ้ก่

 พื้นที่โลง่ พื้นที่วา่ง ใหค้วาม

สวยงามและประชาชนไดใ้ช ้

ประโยชน์

กองช่าง

9 โครงการจา้งที่

ปรึกษาวจิยั แผน

แมบ่ทการพฒันา

โครงขา่ยรถโดยสาร

ประจ าทางพลงังาน

ไฟฟ้าในเขตเมอืงทุ่ง

สง

1.จา้งที่ปรึกษาวจิยัการพฒันาแผน

แมบ่ทระบบรถโดยสารประจ าทาง

พลงังานไฟฟ้าในเขตเมอืงทุ่งสง

 -จดัเวทปีระชาคมแสดงความ

คดิเหน็จากประชาชนไมน่อ้ยกวา่

 2 ครัง้ มผูีเ้ขา้ร่วมไมน่อ้ยกวา่ 

100 คน

 -ไดร้บัรายงานการจดัท าวจิยั

แผนแมบ่ทการพฒันาโครงขา่ย

รถโดยสารประจ าทางพลงังาน

ไฟฟ้าในเขตเมอืงทุ่งสงจ านวน 1 

เลม่

 -  -  -  - 2,912,000  มกีารจดัเวทปีระชาสมัพนัธ์

โครงการและรบัฟงัความ

คดิเหน็จากประชาชนและ

ผูม้ส่ีวนเกี่ยวขอ้ง อย่าง

นอ้ย จ านวน 2 ครัง้ คร ัง้

ละไมน่อ้ยกวา่ 100 คน

ไดข้อ้มลูพื้นฐานดา้นความตอ้งการใชร้ถ

โดยสารสาธารณะในเขตเมอืงทุ่งสง 

และสามารถจดัหาระบบ

การขนส่งผูโ้ดยสารทีม่ปีระสทิธิภาพ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ มคีวาม

ครอบคลมุ ไดม้าตรฐาน มคีวาม

ปลอดภยั

สามารถดงึดูดใหป้ระชาชนลดการใช ้

รถยนตส่์วนบคุคลและหนัมาใชร้ะบบ

ขนส่งสาธารณะแทน

กองช่าง

0 0 0 35,572,500    40,234,500    รวม 9 โครงการ
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการจดัท า

บญัชกีารปลอ่ย

กา๊ซเรือนกระจก

ในระดบัองคก์ร

จดัท ารายงานการปลอ่ยกา๊ซเรือน

กระจกในระดบัองคก์ร

รายงานผลการปลอ่ยกา๊ซ

เรือนกระจกของเทศบาล 1

 ฉบบัต่อปี

 -  -  -  - 20,000      รายงานผลจ านวน

 1 ฉบบั

รายงานผลการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจก

ของเทศบาล

กองช่างสุขาภบิาล

จา้งเหมาบริการเอกชน 

จ านวน 1 คน

 -  -  - 108,000 144,000  

ปี 2564 จ านวน 1 คน

ปี 2565 จ านวน 2 คน

รายงานผลตรวจคุณภาพอากาศใน

ระบบอนิเตอรเ์น็ตใหป้ระชาชน

รบัทราบรอ้ยละ 100  เทศบาลมี

รายไดจ้ากการเก็บค่าธรรมเนียมการ

ออกใบอนุญาต ตามพรบการ

สาธารณสุข พ.ศ.2535

งานสุขาภบิาลและ

อนามยัสิง่แวดลอ้ม

กองสาธารณสุขและ

สิง่แวดลอ้ม

2 จา้งเหมาบริการ

เอกชน(รายบคุคล)

ปฏบิตังิาน

สุขาภบิาลและ

อนามยัสิง่แวดลอ้ม

เพื่อปฏบิตังิานดา้นสุขาภบิาลและ

อนามยัและสิง่แวดลอ้ม

มผีลตรวจคุณภาพ

อากาศประจ าวนัรอ้ย

ละ 80 -จ านวนการ

ออกใบอนุญาตตาม 

พรบ.การสาธารณสุข 

พ.ศ.2535 รอ้ยละ 80

    1.1 กลยทุธท์ี่ 9 สรา้งความตระหนักรู ้(ดา้นอากาศ)

    1. ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ร่วมสรา้งเมืองทุ่งสงสูเ่มืองสะอาด

  ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 2 การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้มและพลงังาน

  ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3 การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองทุ่งสง

    1.2 แผนงาน การเคหะและชุมชน

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดไ้ดร้บั หน่วยงานที่รบัผิดชอบที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดไ้ดร้บั หน่วยงานที่รบัผิดชอบที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

เชงิปริมาณ

โรงเรียนในสงักดัเทศบาล

เมอืงทุ่งสง ปีละ 3 แห่ง

 -  -  - 100,000 100,000  

ปี 2564 จ านวน 3 แห่ง

ปี 2565 จ านวน 3 แห่ง

0 0 0 208,000   264,000   รวม 3 โครงการ

3 จา้งทีป่รึกษาวจิยั

เศษอาหารเหลอื

ทิ้งและการ

ปลอ่ยกา๊ซเรือน

กระจกในเขต

เทศบาลเมอืงทุ่ง

สง

เพื่อลดการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกสู่

บรรยากาศ

ขอ้มูลปริมาณเศษ

อาหารเหลอืทิ้ง

ท ัง้หมดทีส่  ารวจ

ครบ100%

มขีอ้มูลการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกจาก

เศษอาหารเหลอืทิ้ง ท ัง้หมดทีส่  ารวจ

ครบ100%

กองสาธารณสุขและ

สิง่แวดลอ้ม
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 จา้งเหมาบคุคลเขา้มา

ด าเนินการในการจดัระเบยีบ

เรียบรอ้ยของบา้นเมอืงใน

เขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง 

ความพงึพอใจของประชาชน

รอ้ยละ 80

3,108,100 3,108,100 3,108,100 3,108,100 3,108,100

ปี 2561 จ านวน  33 คน

ปี 2562 จ านวน  33 คน

ปี 2563 จ านวน  33 คน

ปี 2564 จ านวน  33 คน

ปี 2565 จ านวน  33 คน

3,108,100 3,108,100 3,108,100 3,108,100 3,108,100รวม 1 โครงการ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

    1.2 แผนงาน งานรกัษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั
ผลที่คาดว่าจะได ้

ไดร้บั

    1.1 กลยทุธท์ี่ 10 เฝ้าระวงัก ากบัดูแลพื้นที่ทางเทา้และไหลท่าง

    1. ยทุธศาสตรท์ี่ 1 ร่วมสรา้งเมืองทุ่งสงสูเ่มืองสะอาด

  ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

  ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดั 4 การพฒันาคน ชมุชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง ตามปรชัญาพอเพยีง

เทศบาลเมืองทุ่งสง

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

1 โครงการจดัความเป็น

ระเบยีบเรียบรอ้ยของ

บา้นเมอืงภายในเขต

เทศบาลเมอืงทุ่งสง

 - เพื่อตรวจตราความ

เป็นระเบยีบเรียบรอ้ย 

จดัระเบยีบหาบเร่ แผง

ลอย และดูแลความเป็น

ระเบยีบเรียบรอ้ยย่าน

การคา้ ตลอดจนอ านวย

ความสะดวกในดา้น

การจราจรในเขตเทศบาล

เมอืงทุ่งสง

รอ้ยละความพงึพอใจ

ของประชาชนต่อการ

บริการจดัความเป็น

ระเบยีบเรียบรอ้ยของ

เมอืง

 - เกดิความเป็น

ระเบยีบเรียบรอ้ย

ของบา้นเมอืง

   ส านกัปลดัฯ   

(งานป้องกนัฯ)

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการก่อสรา้ง

ทางเดนิและผนงักนั

ดนิ ค.ส.ล. ลาํเหมอืง

สาธารณประโยชน ์

ต ัง้แต่ยุทธศาสตร ์

ซอย12 ไปทางทศิ

เหนือ (ต่อจากของเดมิ)

เพื่อป้องกนั แกไ้ข 

ปญัหานํา้ท่วม และนํา้กดั

เซาะตลิง่บริเวณถนน

ยุทธศาสตร ์ซอย 12 ไป

ทางทศิเหนือ

เชงิปริมาณ

ก่อสรา้งทางเดนิและผนงักนัดนิ คสล. ลาํ

เหมอืงสาธารณประโยชน ์(ตัง้แต่ ถนน

ยุทธศาสตร ์ซอย 12 ไปทางทศิเหนือ) โดย

ก่อสรา้งทางเดนิและผนงักนัดนิ คสล. กวา้ง

เฉลีย่ 1.50 เมตร ความยาวไม่นอ้ยกวา่ 200

 เมตร

เชงิคุณภาพ

ผนงักนัดนิ ค.ส.ล. ลาํเหมอืง

สาธารณประโยชนค์วามยาวไม่นอ้ยกวา่ 200

 เมตร

 Baseline

ทางเดนิและผนงักนัดนิ ค.ส.ล. ลาํเหมอืง 

สามารถใชง้าน ได ้70%

 -  -  -      496,500   - ขนาดของพื้นทีท่ีก่่อสรา้ง

ไดต้ามแบบมาตรฐาน

ป้องกนัการพงัทลาย

ของตลิง่ และแกไ้ข

ปญัหานํา้ท่วมในพื้นที่

ถนนยุทธศาสตรไ์ปทาง

ทศิเหนือ

กองช่าง

       1.1 กลยทุธท์ี่ 1  พฒันาระบบระบายน ้า

       1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองทุ่งสง

  ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3 การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน 

  ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 2 การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้มและพลงังาน

    1. ยทุธศาสตรท์ี่ 2 รว่มสรา้งเมืองทุ่งสงสูเ่มืองชีวิตปลอดภยั
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

2 ก่อสรา้งรางระบายนํา้

รูปตวัยู (ดา้นบนเป็น

รางว)ี พรอ้มบ่อพกั 

ถนนท่าแพใต ้ซอย 1

จดุเริ่มตน้โครงการ

X=577178

Y=901688

จดุสิ้นสุดโครงการ

X=576954

Y=901578

เพื่อใหส้ามารถระบายนํา้

ไดด้ขีึ้น

1. ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หนา 

0.15 เมตร กวา้งประมาณ 3.00 เมตรหรือ

พื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 375.00 ตารางเมตร

2. ก่อสรา้งรางระบายนํา้รูปตวัยูขนาดกวา้ง

ภายใน 0.30 เมตร(ดา้นบนเป็นรางว)ี ความ

ยาวรวมท ัง้ 2 ขา้งไม่นอ้ยกวา่ 250.00 เมตร

เชงิคุณภาพ

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็

ความยาว 125.00 เมตร และรางระบายนํา้ 

จาํนวน 1 สาย

 Baseline ไม่มี

 -  -  -   3,354,000   - ถนนไดม้าตรฐานตาม

แบบทีก่าํหนด

1.ไดร้างระบายนํา้ความ

ยาว 125.00 เมตร และ

รางระบายนํา้ ความยาว

รวมท ัง้ 2 ขา้งไม่นอ้ย

กวา่250.00 เมตร

2.ประชาชนสามารถ

สญัจรไปมาไดอ้ย่าง

สะดวก

กองช่าง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

3 ก่อสรา้งระบบระบาย

นํา้ บริเวณสามแยก

ถนนประชาอทุศิ

เพื่อแกไ้ขปญัหานํา้กกัขงั

บริเวณสามแยกถนน

ประชาอทุศิใหร้ะบายไดด้ี

ยิง่ขึ้น

เชงิปริมาณ

งานขดุรื้อถอน - ทางเทา้

1.ทาํการขดุรื้อถอนถนนเดมิออก ขนาดกวา้ง 2.00 

เมตร ยาวประมาณ 221.00 เมตร

2.ทาํการขดุรื้อทางเทา้เดมิออก ขนาดกวา้ง 2.90 

เมตร ยาวประมาณ 30.00 เมตร

งานก่อสรา้งถนน-ก่อสรา้งทางเทา้

3.ทาํการก่อสรา้งท่อระบายนํา้ คสล.Ø 1.20 เมตร 

พรอ้มบ่อพกั ยาวประมาณ 221.00 เมตร และบด

อดัปรบัระดบัผวิจราจรดว้ยแอสฟลัทต์กิคอนกรีต 

หนา 0.05 เมตร กวา้งประมาณ 1.50 เมตร ยาว

ประมาณ 223.00 เมตร หรือพื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ 

334.00 ตารางเมตร 

4.ทาํการก่อสรา้งท่อระบายนํา้ คสล.Ø 0.80 เมตร 

พรอ้มบ่อพกั ยาวประมาณ 170  เมตร และบดอดั

ปรบัระดบัผวิจราจรดว้ยแอสฟลัทต์กิคอนกรีต หนา

 0.05 เมตร กวา้งประมาณ 1.70 เมตร ยาว

ประมาณ 170  เมตร หรือพื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ 289 

ตารางเมตร

  -  -  -   -     3,800,000 งานขดุรื้อถอน - ทางเทา้

1.ทาํการขดุรื้อถอนถนนเดมิ

ออก ขนาดกวา้ง 2.00 เมตร 

ยาวประมาณ 221.00 เมตร

2.ทาํการขดุรื้อทางเทา้เดมิออก 

ขนาดกวา้ง 2.90 เมตร ยาว

ประมาณ 30.00 เมตรงาน

ก่อสรา้งถนน-ก่อสรา้งทางเทา้

3.ทาํการก่อสรา้งท่อระบายนํา้ 

คสล.Ø 1.20 เมตร พรอ้มบ่อ

พกั ยาวประมาณ 221.00 

เมตร และบดอดัปรบัระดบัผวิ

จราจรดว้ยแอสฟลัทต์กิคอนก

รีต หนา 0.05 เมตร กวา้ง

ประมาณ 1.50 เมตร ยาว

ประมาณ 223.00 เมตร หรือ

พื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ 334.00 ตาราง

เมตร 

ประชาชนไดร้บัความ

สะดวกในการสญัจรไป

 มา

กองช่าง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

5.ทาํการขดุลอกทางระบายนํา้ กวา้ง 2.00 

เมตร ยาว 12.50 เมตร ลกึ 2.00 เมตร

6.ปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟลัทต์กิคอนกรีต 

กวา้งเฉลีย่ 10.00 เมตร ยาว 225 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือพื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 

2,250 ตารางเมตร

เชงิคุณภาพ

ก่อสรา้งระบบระบายนํา้ บริเวณสามแยก

ถนนประชาอทุศิ พื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 2,250 

ตารางเมตร

4.ทาํการก่อสรา้งท่อระบายนํา้ 

คสล.Ø 0.80 เมตร พรอ้มบ่อ

พกั ยาวประมาณ 170  เมตร 

และบดอดัปรบัระดบัผวิจราจร

ดว้ยแอสฟลัทต์กิคอนกรีต 

หนา 0.05 เมตร กวา้งประมาณ

 1.70 เมตร ยาวประมาณ 170 

 เมตร หรือพื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ 

289 ตารางเมตร 

5.ทาํการขดุลอกทางระบายนํา้ 

กวา้ง 2.00 เมตร ยาว 12.50 

เมตร ลกึ 2.00 เมตร

6.ปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟลัท์

ตกิคอนกรีต กวา้งเฉลีย่ 10.00 

เมตร ยาว 225 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือพื้นทีไ่มน่อ้ย

กวา่ 2,250 ตารางเมตร

เชงิคุณภาพ

ก่อสรา้งระบบระบายนํา้ 

บริเวณสามแยกถนนประชา

อทุศิ พื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ 2,250 

ตารางเมตร ตามแบบเลขที ่ช.

24/63
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

4 โครงการก่อสรา้ง

กาํแพงกนัดนิ ค.ส.ล. 

(ตรงขา้มหนา้หมู่บา้น

พรศกัดิ)์ 

พกิดั 

X:576830.E

Y:902867.N

เพื่อป้องกนันํา้ท่วม

บา้นเรือนประชาชนทีอ่ยู่

ริมเหมอืง

สาธารณประโยชน์

ก่อสรา้งกาํแพงกนัดนิ ค.ส.ล. ยาว 58.00 

เมตร

 -  -  -   - 2,262,000 ก่อสรา้งกาํแพงกนัดนิ ค.

ส.ล. ยาว 58.00 เมตร 

ตามแบบเลขที ่ช.21/63

ป้องกนันํา้ท่วม

บา้นเรือนใกลเ้คียง

กองช่าง

5 โครงการขดุลอก

คลองทีไ่หลผ่าน

เทศบาล 4 คลอง

 - เพื่อใหส้ามารถระบาย

นํา้ไดด้ขีึ้น

  - ขดุลอกคลองทีไ่หลผ่านเทศบาล จาํนวน

 4 คลอง

   1. คลองท่าโหลน

   2. คลองท่าแพ

   3. คลองตม

   4. คลองท่าเลา

 -  -  -




2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000




2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

เชงิปริมาณ กองช่าง ขดุ

ลอกคลองที่

ไหลผ่านเทศบาล

จาํนวน 4 คลอง

ระบายนํา้ท่วมขงัในเขต

เมอืง

กองช่าง

6 โครงการท่อระบายนํา้

(ดา้นบนเป็นรางว)ี

ถนนหวัสะพานเหลก็

ซอย 4 (พกิดั : 47P 

0574650

เพื่อระบายนํา้และแกไ้ข

ปญัหานํา้ท่วม

ท่อระบายนํา้เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร

ดา้นบนเป็นรางว ีพรอ้มบ่อพกัตามแบบ

แปลนทีก่าํหนด

 -  -  -  -       800,000 ท่อระบายนํา้

เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 0.60 

เมตรดา้นบนเป็นรางวี

พรอ้มบ่อพกั

ท่อระบายนํา้ทีไ่ด ้

มาตรฐาน

กองช่าง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

7 โครงการก่อสรา้ง

ระบบระบายนํา้

ภายในวดัชยัชมุพล

เพื่อป้องกนัปญัหานํา้

ท่วมและระบายนํา้ 

(ก่อสรา้งเมือ่ไดร้บั

อนุญาตจากเจา้ของกรณี

สทิธิ์ทีด่นิเป็นลายลกัษณ์

อกัษรแลว้เท่านัน้)

ก่อสรา้งระบบระบายนํา้ภายในวดัชยัชมุพล 

โดยทาํการ

 -ก่อสรา้งท่อระบายนํา้ ค.ส.ล. ขนาด

เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร พรอ้มบ่อพกั 

ค.ส.ล.(ดา้นบนเป็นรางว)ีความยาวรวม

ไม่นอย้กวา่ 473.00

เมตร

 -  -  -  -     1,195,400  ตามรูปแบบและ

รายการทีเ่ทศบาล

กาํหนด

นํา้ระบายไดเ้ร็วขึ้น 

ความเสยีหายจาก

ปญัหานํา้ท่วมลดลง

กองช่าง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

8 ปรบัปรุง ฟ้ืนฟู แหลง่

นํา้ ลาํเหมอืง

สาธารณะ ตาํบลปาก

แพรก อาํเภอทุ่งสง 

จงัหวดั

นครศรีธรรมราช

1.เพือ่พฒันาและฟ้ืนฟูระบบ

เวศคลองท่าแพ ต ัง้แต่ฝ่าย

โละ๊ตสี ถงึ คลองท่าโหลน ให ้

เป็นแหลง่พกันํา้เพือ่บรรเทา

และป้องกนัปญัหานํา้ท่วม

,เป็นแหลง่นํา้สนบัสนุน

สาํหรบัการทาํประปา และเป็น

แหลง่อนุรกัษพ์นัธุป์ลาชมุชน

2.เพือ่ใหภ้าคเกษรตกรไดม้นีํา้

ใชเ้พยีงพอต่อการเพาะปลูก

3.เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพใน

การบริหารจดัการนํา้ นาํไปสู่

การพฒันาการเกษตรย ัง่ยนื

ไดอ้ย่างคุม้ค่า

เชงิปริมาณ  ด าเนินการขุดลอกฝายโละตีส ถงึ

หนองป่าแก ดาํเนินการขดุลอกขนาดกวา้งเฉลีย่ 

1.00 - 2.00 เมตร ลกึ 0.80 เมตร ยาวประมาณ 

650.00 เมตร ปริมาณดนิขดุไมน่อ้ยกวา่ 780 

ลูกบาศกเ์มตร โดยใชง้บประมาณ 32,000.-บาท 

ด าเนินการขุดลอกหนองน ้าหนองป่าแก

ดาํเนินการขดุลอก ขนาดกวา้งเฉลีย่ 53.00 เมตร

ยาวประมาณ 104 เมตร ลกึ 4.00 เมตร พื้นทีไ่ม่

นอ้ยกวา่ 5.500 ตารางเมตร ปริมาณดนิขดุไมน่อ้ย

กวา่ 21,442 ลูกบาศกเ์มตร โดยใชง้บประมาณ 

1,275,000.- บาท ดาํเนินการขดุลอกหนองป่าแกถงึ

คลองท่าโหลน 

ดาํเนินการขดุลอก ขนาดกวา้งเฉลีย่ 13.00 เมตร 

ยาว 2,925 เมตร ปริมาณดนิขดุไมน่อ้ยกวา่ 76,050

 ลูกบาศกเ์มตร ใชง้บประมาณ 3,140,000.- บาท

เชงิคุณภาพ

1.ความพงึพอใจของประชาชน และหน่วยงานต่างๆ

ทีไ่ดใ้ชป้ระโยชนจ์ากแหลง่นํา้

2.เทศบาลสามารถบริหารจดัการนํา้เกดิความคุม้ค่า

และความม ัน่คงในทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม

 -  -  -   -     4,447,000 งานขดุลอกคลองท่าโหลน

 จาํนวน 1 แห่ง 

ช.02/58

ประชาชน หน่วยงานต่างๆ 

ไดม้ส่ีวนร่วมในการอนุรกัษ์

คลองใหส้ามารถใช ้

ประโยชนจ์ากแหลง่นํา้ชมุชน

 คลองท่าโหลนในอปุโภค 

บริโภค และทาํการเกษตร 

สามารถบริหารจดัการนํา้ 

ระบายนํา้ไมใ่หเ้ขา้เมอืง 

แกป้ญัหานํา้ท่วมและนํา้แลง้

เกดิความม ัน่คงทาง

ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม

กองช่าง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

9 โครงการก่อสรา้งท่อ

ระบายนํา้(ดา้นบนเป็น

รางว)ี พรอ้มบ่อพกั

ถนนท่าแพใต(้จาก

โรงเรียนเทศบาลรี

สอรท์โรงเรียน

เทศบาลวดัท่าแพ) 

พกิดั 

901660.ON,577540.

OE ถงึ 902370.ON,

เพื่อช่วยบรรเทานํา้ท่วม ก่อสรา้งท่อระบายนํา้ ขนาด Ø  0.80 เมตร 

(ดา้นบนเป็นรางว)ีพรอ้มบ่อพกั ความยาว

ประมาณ 1,460 เมตร (จากโรงเรียน

เทศบาลรีสอรท-์โรงเรียนเทศบาลวดัท่าแพ)

เชงิคุณภาพ

ท่อระบายนํา้ทีไ่ดม้าตรฐานตามแบบมรา

กาํหนด

 -  -  -  -     4,700,000 เชงิปริมาณ

ก่อสรา้งท่อระบายนํา้ 

ขนาด Ø  0.80 เมตร

(ดา้นบนเป็นรางว)ีพรอ้ม

บ่อพกั ความยาวประมาณ

 1,460 เมตร(จากโรงเรียน

เทศบาลรีสอรท-์โรงเรียน

เทศบาลวดัท่าแพ)

นํา้ระบายไดเ้ร็วขึ้น 

ความเสยีหายจาก

ปญัหานํา้ท่วมลดลง

กองช่าง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

10 โครงการก่อสรา้งท่อ

ระบายนํา้ ค.ส.ล.

พรอ้มบ่อพกั (ดา้นบน

เป็นรางว)ีถนนท่าแพ

เหนือส่วนทีเ่หลอื

พกิดั จดุเริ่มตน้

X=577373E

Y=903032N

จดุสิ้นสุด

X=577385E

Y=903245N

เพื่อป้องกนัปญัหานํา้

ท่วมและระบายนํา้บน

ถนนใหเ้ร็วยิง่ขึ้น

 -ก่อสรา้งท่อระบายนํา้ คสล.Ø  0.80 เมตร 

พรอ้มบ่อพกั (ดา้นบนเป็นรางว)ี ความยาว

รวมไม่นอ้ยกวา่ 219 เมตร

 -  -  -   - 1,192,486 ก่อสรา้งท่อระบายนํา้ 

คสล.Ø  0.80 เมตร 

พรอ้มบ่อพกั (ดา้นบนเป็น

รางว)ี ความยาวรวมไม่

นอ้ยกวา่ 219 เมตร ตาม

แบบเลขที ่ช.56/64

สามารถระบายนํา้ไดเ้ร็ว

ขึ้น

กองช่าง

11 โครงการก่อสรา้งท่อ

ระบายนํา้ ค.ส.ล.

(ดา้นบนเป็นรางว)ี 

ถนนสาํโรง ส่วนที่

เหลอื

พกิดั จดุเริ่มตน้ 

X=574789

Y=904484

จดุสิ้นสุด

X=575003

Y=904994

เพื่อป้องกนัปญัหานํา้

ท่วมและระบายนํา้บน

ถนนใหเ้ร็วยิง่ขึ้น

 -ก่อสรา้งท่อระบายนํา้ คสล.Ø  0.80 ม. 

ความยาว 3659 เมตร

 -ก่อสรา้งบ่อพกั คสล. พรอ้มฝาท่อ จาํนวน

 60 ท่อ

 -ก่อสรา้งรางว ีคสล. ความยาว 365 เมตร

 -  -  -   - 1,750,000  -ก่อสรา้งท่อระบายนํา้ 

คสล.Ø  0.80 ม. ความยาว

 3659 เมตร

 -ก่อสรา้งบ่อพกั คสล. 

พรอ้มฝาท่อ จาํนวน 60 ท่อ

 -ก่อสรา้งรางว ีคสล. 

ความยาว 365 เมตร ตาม

แบบเลขที ่ช.07/64

สามารถระบายนํา้ไดเ้ร็ว

ขึ้น

กองช่าง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

12 โครงการก่อสรา้งท่อ

ระบายนํา้ (ดา้นบน

เป็นรางว)ี พรอ้มบ่อ

พกั ถนนสาํโรง ซอย 6

พกิดั จดุเริ่มตน้

X=574711.E

Y=902941.N

จดุสิ้นสุด

X=574694.E

Y=903809.N

เพื่อป้องกนัปญัหานํา้

ท่วมและระบายนํา้บน

ถนนใหเ้ร็วยิง่ขึ้น

 -ก่อสรา้งท่อระบายนํา้ คสล. Ø  0.60 เมตร 

(ดา้นบนเป็นรางว)ี พรอ้มบ่อพกันํา้ ความ

ยาวรวมท ัง้สองขา้งไม่นอ้ยกวา่ 240 เมตร

 -  -  -   - 750,000  -ก่อสรา้งท่อระบายนํา้ 

คสล. Ø  0.60 เมตร 

(ดา้นบนเป็นรางว)ี พรอ้ม

บ่อพกันํา้ ความยาว

รวมท ัง้สองขา้งไม่นอ้ยกวา่

 240 เมตร ตามแบบเลขที่

 ช.49/64

สามารถระบายนํา้ไดเ้ร็ว

ขึ้น

กองช่าง

13 โครงการก่อสรา้งท่อ

ระบายนํา้ (ดา้นบน

เป็นรางว)ี พรอ้มบ่อ

พกั ถนนพฒันาการ 

ซอย 8

พกิดั จดุเริ่มตน้

X=8.160629

Y=99.685496

จดุสิ้นสุด

X=8.1601691

Y=99.6843978

เพื่อป้องกนัปญัหานํา้

ท่วมและระบายนํา้บน

ถนนใหเ้ร็วยิง่ขึ้น

 -ก่อสรา้งท่อระบายนํา้ คสล. Ø  0.60 เมตร 

(ดา้นบนเป็นรางว)ี พรอ้มบ่อพกันํา้ ความ

ยาว 134.00 เมตร

 -  -  -   - 723,000  -ก่อสรา้งท่อระบายนํา้ 

คสล. Ø  0.60 เมตร 

(ดา้นบนเป็นรางว)ี พรอ้ม

บ่อพกันํา้ ความยาว 

134.00 เมตร ตามแบบ

เลขที ่ช.50/64

สามารถระบายนํา้ไดเ้ร็ว

ขึ้น

กองช่าง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

14 ก่อสรา้งท่อระบายนํา้

 คสล. (ดา้นบนเป็น

รางว)ี พรอ้มบ่อพกั 

ถนนพฒันาการ ซอย

 12

พกิดั

จดุเริ่มตน้

X=575163

Y=902214

จดุสิ้นสุด

X=574945

Y=902214

เพื่อระบายนํา้และแกไ้ข

ปญัหานํา้ท่วม

เชงิปริมาณ

- ก่อสรา้งท่อระบายนํา้ คสล. ขนาด  

0.60 เมตร พรอ้มบ่อพกั ความยาวรวมท ัง้

สองขา้งไม่นอ้ยกวา่ 730.00 เมตร

- บ่อพกัรวมท ัง้สองขา้ง จาํนวน 92 บ่อ

- ผวิจราจรแอสฟลัทต์กิ ส่วนทีช่าํรุดจาก

การก่อสรา้ง ใหท้าํการซ่อมแซมโดยใชแ้อส

ฟลัทต์กิปูทบับดอดัแน่น

เชงิคุณภาพ

ท่อระบายนํา้ไดม้าตรฐานตามแบบเลขที ่ช.

52/64 

 -  -  -  -     2,556,300 เชงิปริมาณ

- ก่อสรา้งท่อระบายนํา้ 

คสล. ขนาด  0.60 

เมตร พรอ้มบ่อพกั ความ

ยาวรวมท ัง้สองขา้งไม่นอ้ย

กวา่ 730.00 เมตร

- บ่อพกัรวมท ัง้สองขา้ง 

จาํนวน 92 บ่อ

- ผวิจราจรแอสฟลัทต์กิ 

ส่วนทีช่าํรุดจากการ

ก่อสรา้ง ใหท้าํการ

ซ่อมแซมโดยใชแ้อสฟลัท์

ตกิปูทบับดอดัแน่น

เชงิคุณภาพ

ท่อระบายนํา้ไดม้าตรฐาน

ตามแบบเลขที ่ช.52/64

นํา้ระบายไดเ้ร็วขึ้น 

ความเสยีหายจากนํา้

ท่วมลดลง

กองช่าง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

15 โครงการก่อสรา้ง

ระบบระบายนํา้

บริเวณขา้งวดัชยัชมุพล

 -เพื่อป้องกนัปญัหานํา้

ท่วมและระบายนํา้

1.ก่อสรา้งรางระบายนํา้ (รูปตวัยู) ขนาด

ภายในกวา้ง 0.55 เมตร

ความยาวประมาณ 31.00 เมตร

2.ก่อสรา้งรางระบายนํา้ ค.ส.ล. 0.60 

เมตร พรอ้มบ่อพกัยาว 10.00 เมตร

3.ก่อสรา้งรางระบายนํา้ ค.ส.ล. 0.40 

เมตร ยาว 1.00 เมตร

 -  -  -      415,800  - ก่อสรา้งระบบระบายนํา้

บริเวณขา้งวดัชยัชมุพล

ตามแบบเลขที ่ช.23/63

นํา้ระบายไดเ้ร็วขึ้น 

ป้องกนัความเสยีหาย

จากปญัหานํา้ท่วม

กองช่าง

0 0 0 4,266,300   24,176,186   รวม 15 โครงการ
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการก่อสรา้งผนงั

กนัดนิดาดหนิใหญ่ 

คลองท่าโหลน (ตัง้แต่

หมู่บา้นเอกวฒันถ์งึ

เขาแจ่ม)

เพื่อป้องกนั แกไ้ข

ปญัหานํา้ท่วม และนํา้

กดัเซาะตลิง่บริเวณ 

คลองท่าโหลน (ตัง้แต่

หมู่บา้นเอกวฒันถ์งึเขา

แจ่ม)

เชงิปริมาณ

ก่อสรา้งผนงักนัดนิดาดหนิใหญ่ คลอง

ท่าโหลน กวา้ง 1.25 - 2.00 เมตร 

เชองคุณภาพ

ก่อสรา้งผนงักนัดนิดาดหนิใหญ่ ความ

ยาวท ัง้สองขา้งไม่นอ้ยกวา่ 1,050 เมตร

 -  -  -   -   2,118,000 ก่อสรา้งผนงักนัดนิ

ตามแบบมาตรฐาน

ป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหานํา้ท่วม

กองช่าง

2 โครงการก่อสรา้งเขือ่น

 คสล. คลองท่าเลา 

(พกิดั : 47P 0575122

 UTM 0903393)

เพื่อป้องกนัพงัทลาย

ตลิง่และป้องกนันํา้ท่วม

ก่อสรา้งเขือ่น คสล.คลองท่าเลา จาก

สะพานเหลก็รถไฟไปทางทศิเหนือจน

สุดเขตเทศบาล

(สะพานโรงฆ่าสตัว)์ความ

ยาว 2,000 เมตร

 -  -  -   - 30,000,000 ก่อสรา้งเขือ่นตาม

แบบทีก่าํหนด

ป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหานํา้ท่วม

กองช่าง/

กรมโยธาธิ

การ

       1.1 กลยทุธท์ี่ 2 มาตรการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาน ้าท่วม

       1.2 แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา

  ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดั ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองทุ่งสง

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

  ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 2 การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้มและพลงังาน

    1. ยทุธศาสตรท์ี่ 2 รว่มสรา้งเมืองทุ่งสงสูเ่มืองชีวิตปลอดภยั
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

3 โครงการก่อสรา้งเขือ่น

 คสล. คลองท่าโหลน

 หลงัสวนหลวง ร.9 

(พกิดั : 

902500.ON,902300.O

N-

575600.OE,575800.O

E)

เพื่อป้องกนันํา้ท่วมและ

ระบายนํา้ท่วมขงั

1. เขือ่นคสล.คลองท่าโหลน ลกึเฉลีย่ 

3.50 เมตร ความยาว 150 เมตร

2. ก่อสรา้งสะพาน คสล. กวา้ง 5.00 

เมตร ยาว 10.00 เมตร จาํนวน 1 

สะพาน

 -  -  -   - 4,500,000 ก่อสรา้งเขือ่น คสล.

ตามแบบมาตรฐาน

ป้องกนันํา้กดัเซาะ

ตลิง่

กองช่าง

4 โครงการก่อสรา้ง

สถานีสูบนํา้ขา้งทาง

รถไฟสายกนัตงั 

บริเวณสะพานยูเทริน์

เพื่อป้องกนันํา้ท่วมและ

ระบายนํา้ท่วมขงั

เชงิปริมาณ

ระบายนํา้ท่วมขงัในเขตเมอืง ตามแบบ

แปลนทีเ่ทศบาลกาํหนด

 -  -  -  - 21,000,000    ก่อสรา้งสถานีสูบนํา้

จาํนวน 1 จดุ

ระบายนํา้ท่วมขงัใน

เขตเมอืง

กองช่าง

5 โครงการก่อสรา้ง

ประตูบงัคบันํา้ 14 จดุ

เพื่อป้องกนัและระบาย

นํา้ท่วมขงั

เชงิปริมาณ

ก่อสรา้งประตูบงัคบันํา้ 14 จดุเสีย่ง

เชงิคุณภาพ

ระบายนํา้ท่วมขงัในเขตเทศบาลเมอืง 

จาํนวน 1 จดุ

Baseline 

สามารถระบายนํา้ได ้60%

 -  -  - 3,000,000      - ประชาชนในเขต

เทศบาล เมอืงทุ่งสง 

และพื้นทีใ่กล ้เคียง มี

ความพงึพอใจ 80%

ระบายนํา้ท่วมขงัใน

เขตเมอืง

กองช่าง

155



2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

6 โครงการก่อสรา้ง

เขือ่นต ัง้ ค.ส.ล. กนั

ตลิง่คลองท่าโหลน 2 

ขา้ง

เพื่อป้องกนันํา้กดัเซาะ

ตลิง่

เชงิปริมาณ

ก่อสรา้งาเขือ่นต ัง้ คสล. กนัตลิง่ คลอง

ท่าโหลน 2 ขา้ง ต ัง้แต่สะพานนาเหนือ 

ถงึถนนเสริมชาต ิลกึเฉลีย่ 3.50 เมตร

 ยาวประมาณ 1,600 เมตร

  -  -  -   -    16,000,000 ประชาชนในเขต

เทศบาล เมอืงทุ่งสง 

และพื้นทีใ่กล ้เคียง มี

ความพงึพอใจ 70%

ระบายนํา้ท่วมขงัใน

เขตเมอืง

กองช่าง

7 โครงการก่อสรา้ง

เขือ่นต ัง้ คสล. กนั

ตลิง่คลองท่าโหลน

เพื่อระบายนํา้และแกไ้ข

ปญัหานํา้ท่วม

ก่อสรา้งเขือ่นต ัง้ ค.ส.ล. กนัตลิง่ 

คลองท่าโหลนตัง้แต่สะพานนาเหนือถงึ

ทางรถไฟสายกนัตงั ลกึเฉลีย่ 3.50 

เมตร ยาวประมาณ 1,000 เมตร

 -  -  -  - 9,800,000  ก่อสรา้งเขือ่นต ัง้ ค.

ส.ล. กนัตลิง่คลองท่า

โหลน ต ัง้แต่สะพานนา

เหนือถงึทางรถไฟสาย

กนัตงั ลกึเฉลีย่ 3.50 

เมตร ยาวประมาณ 

1,000 เมตร

ระบายนํา้ท่วมขงัใน

เขตเมอืง

กองช่าง

8 โครงการรงัวดัแนว

เขตคลอง ลาํเหมอืง

สาธารณประโยชนใ์น

เขตอาํเภอทุ่งสง

เพื่อรงัวดัแนวเขตคลอง คลองภายในเขตเทศบาลจาํนวน 4 

สายและลาํเหมอืงสาธารณประโยชน์

ท ัง้หมดในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง

 -  -  - 2,000,000     2,000,000  รงัวดัแนวเขตคลอง 4

 สาย และลาํเหมอืง

สาธารณประโยชน์

ท ัง้หมดในเขตเทศบาล

เมอืงทุ่งสง

ป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหานํา้ท่วม

กองช่าง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

9 โครงการก่อสรา้ง

สถานีสูบนํา้คลองท่า

โหลน (ตรงสวน

สมนุไพร)

ON=901600

OE=575500

เพื่อก่อสรา้งประตูบงัคบั

นํา้ ป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหานํา้ท่วม

ก่อสรา้งสถานีสูบนํา้ จาํนวน 1 จดุ  -  -  -  - 17,500,000    สถานีสูบนํา้คลองท่า

โหลน จาํนวน 1 จดุ 

ตามแบบ

 ช.29/57

ป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหานํา้ท่วม

กองช่าง/

เงนิอดุหนุน

เฉพาะกจิ

10 โครงการก่อสรา้ง

เขือ่นกนัดนิคลองทา

โหลน (หลงัโรงเรียน

เทศบาลบา้นนาเหนือ)

เพื่อจะทาํการก่อสรา้ง

เขือ่นกนัดนิคลองโหลน 

(หลงัโรงเรียนเทศบาล

บา้นนาเหนือ)

เชงิปริมาณ

ก่อสรา้งเขือ่นคอนกรีตเสริมเหลก็ริม

คลองท่าโหลน ความยาวรวม 250.00 

เมตร

เชงิคุณภาพ

ก่อสรา้งเขือ่นคอนกรีตเสริมเหลก็ริม

คลองท่าโหลน ตามแบบเลขที ่ช.41/62

 -  -  -  - 10,173,000    ก่อสรา้งเขือ่นคอนกรีต

เสริมเหลก็ริมคลองท่า

เลา จาํนวน 1 แห่ง

ลดการพงัทลายของ

หนา้ดนิและแกไ้ข

ปญัหานํา้ท่วมขงั

กองช่าง

11 โครงการตดิต ัง้

อปุกรณ์วดัระดบันํา้

แบบลูกลอยพรอ้ม

วสัดุ ณ สถานีศูนย์

บรรเทาสาธารณภยั 

เทศบาลเมอืงทุ่งสง

เพื่อวดัระดบันํา้ ณ 

สถานีศูนยบ์รรเทาสา

ธารณภยั เทศบาลเมอืง

ทุ่งสง

เชงิปริมาณ

ตดิต ัง้อปุกรณ์วดัระดบันํา้แบบลูกลอย

พรอ้มวสัดุ จาํนวน 1 จดุ

เชงิคุณภาพ

อปุกรณ์วดัระดบันํา้ไดต้ามแบบ

มาตรฐานทีก่าํหนด

 -  -  -   -     128,000 ขอ้มูลสาํหรบัการ

เตอืนภยันํา้ท่วมและ

บริหารจดัการนํา้

ป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหานํา้ท่วม

กองช่าง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

12 โครงการบริหาร

จดัการ

ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม

ป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหาอทุกภยัแบบ

บูรณาการ

เพื่อแกไ้ขปญัหานํา้ท่วม

และบรรเทาความ

เดอืดรอ้นของประชาชน

ดูแลบาํรุงรกัษาปรบัปรุงภูมทิศันล์าํ

เหมอืง ลาํคลอง คู ท่อระบายนํา้ 

ภายในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง

 -  -  -      2,500,000   2,500,000 รอ้ยละ 80 คูระบาย 

ลาํคลอง เหมอืงนํา้ 

ไดร้บัการดูแล

ลดปญัหานํา้ท่วมใน

เขตเทศบาล

กองช่าง

13 โครงการป้องกนัและ

แกไ้ขปญัหาอทุกภยั 

กจิกรรม

ประชมุสมัมนาทาง

วชิาการ เรื่อง"การ

จดัการผงัดนิ ผงันํา้ 

และผงัชมุชน ตาม

ศาสตร์

พระมหากษตัริย"์

1.เพื่อสรา้งความรูค้วาม

เขา้ใจ แก่พนกังาน

เทศบาล/เจา้หนา้ที ่ที่

เกี่ยวขอ้งในการบริหาร

จดัการนํา้ ต ัง้แต่การ

จดัการผงัดนิ ผงันํา้ 

และผงัชมุชน ตาม

ศาสตรพ์ระมหากษตัริย ์

2.เพื่อกาํหนดแนว

ทางการดาํเนินการ 

แกไ้ขปญัหาและบริหาร

จดัการนํา้

จดัประชมุสมัมนาทางวชิาการ เรื่อง 

"การจดัการผงัดนิ ผงันํา้ และผงัชมุชน

ตามศาสตร"์ 

กลม่เป้าหมายจาํนวน 80 คน ไดแ้ก่

1.ผูบ้ริหารทอ้งถิน่

2.พนกังานเทศบาล และเจา้หนา้ที่

ผูเ้กี่ยวขอ้ง

3.ผูน้าํชมุชน/ผูน้าํองคก์รปกครอง

ทอ้งถิน่

4.สมาชกิสภาเทศบาล

 -  -  - 220,000       220,000    รอ้ยละ 80 ของ

ผูเ้ขา้ร่วม

ประชมุสมัมนาเกดิ

ความรู ้ความเขา้ใจ 

ในการแกไ้ขปญัหานํา้ 

การบริหารจดัการนํา้

ตามศาสตร์

พระมหากษตัริย ์

1.มผีงัดนิ ผงันํา้ 

และผงัชมุชน ใชใ้น

การพฒันาเมอืง

2.ลดปญัหานํา้ท่วม

ในเขตเทศบาลเมอืง

ทุ่งสง

กองช่าง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

14 โครงการพฒันาระบบ

สารสนเทศดา้นการ

บริหารจดัการนํา้

เทศบาล

1.เพื่อพฒันาระบบ

สารสนเทศเพื่อการ

บริหาร

จดัการนํา้เชงิบูรณาการ

2.เพื่อรวบรวม/จดัเก็บ

ขอ้มูลเกี่ยวกบัระบบนํา้

ตดิตามสถานการณ์นํา้ท ัง้

ในฤดูแลง้และฤดูฝน

นาํไปสู่การแกไ้ขปญัหา

อทุกภยัและปญัหาภยั

แลง้

1พฒันาระบบสารสนเทศดา้นการ

บริหารจดัการนํา้ เทศบาลเมอืงท่งสุง

จาํนวน 1 ศูนย์

  -   -   -        490,000     490,000 พฒันาระบบตดิตาม

สภานการณ์นํา้พรอ้ม

ขอ้มูลระบบ

สารสนเทศประจาํ

ศูนยค์วบคุมและ

ตดิตามสถานการณ์นํา้

แบบบูรณาการจาํนวน

 1 ศูนย์

ป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหานํา้ท่วม

กองช่าง

15 โครงการก่อสรา้งแผง

กัน้ทางเดนิริมเขือ่น

คลองท่าเลา(ตลาดใน)

จดุ เริ่มตน้ X=574253

 Y=902815

เพื่อทาํการปรบัปรุงก ัน้

ทางเดนิเขือ่นและ

สะพานคลองท่าเลา

(ตลาดใน)

ก่อสรา้งแผงกัน้ทางเดนิริมเขือ่น รวม

ความยาวท ัง้สองขา้ง ประมาณ 

1,250.00 เมตร

ตามแบบเลขที ่ช 31/62

 -  -  -  - 6,112,000 ก่อสรา้งทางเดนิ

และผนงัก ัน้ทางเดนิ

รวม

ความยาวท ัง้สองขา้ง

ประมาณ 1,250.00 

เมตร

ตามแบบทีก่าํหนด

ป้องกนัการพงัทลาย

ของตลิง่ แกไ้ข

ปญัหานํา้ท่วม

ในพื้นที่

กองช่าง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

16 โครงการก่อสรา้ง

กาํแพงกนัดนิ ค.ส.ล. 

(ตรงขา้มหนา้หมู่บา้น

พรศกัดิ)์ 

พกิดั 

X:576830.E

Y:902867.N

เพื่อป้องกนันํา้ท่วม

บา้นเรือนประชาชนทีอ่ยู่

ริมเหมอืง

สาธารณประโยชน์

ก่อสรา้งกาํแพงกนัดนิ ค.ส.ล. ยาว 

58.00 เมตร

 -  -  -   - 2,262,000 ก่อสรา้งกาํแพงกนัดนิ

 ค.ส.ล. ยาว 58.00 

เมตร ตามแบบเลขที ่

ช.21/63

ป้องกนันํา้ท่วม

บา้นเรือนใกลเ้คียง

กองช่าง

17 โครงการก่อสรา้ง

สถานีสูบนํา้คลองท่า

โหลน พรอ้มก่อสรา้ง

เขือ่นป้องกนัตลิง่

พกิดั 

X:575463

Y:902736

เพื่อก่อสรา้งประตูบงัคบั

นํา้ ป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหานํา้ท่วม

ทาํการก่อสรา้งสถานีสูบนํา้คลองท่า

โหลน จาํนวน 1 สถานี พรอ้มก่อสรา้ง

เขือ่นป้องกนัตลิง่ คสล. ยาวประมาณ 

160 ม.

 -  -  -   - 24,707,000 ทาํการก่อสรา้งสถานี

สูบนํา้คลองท่าโหลน 

จาํนวน 1 สถานี 

พรอ้มก่อสรา้งเขือ่น

ป้องกนัตลิง่ คสล. 

ยาวประมาณ 160 ม. 

ตามแบบเลขที ่ช.14/64

ป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหานํา้ท่วม

กองช่าง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

18 โครงการก่อสรา้งผนงั

กนันํา้ริมคลองท่าเลา 

(บริเวณวดัโคกสะทอ้น)

พกิดั

จดุเริ่มตน้

X=574440

Y=903034

จดุสิ้นสุด

X=574442

Y=903087

เพื่อป้องกนันํา้กดัเซาะ

หนา้ดนิ

ก่อสรา้งผนงักนันํา้ริมคลองท่าเลา 

(บริเวณวดัโคกสะทอ้น) โดยทาํการ

ฝัง่ซา้ย

ก่อสรา้งผนงักนันํา้บริเวณคลองท่าเลา 

ความยาว 21.00 เมตร ตามรูปแบบ

รายการและรื้อถอนรัว้เหลก็กนัตกบ

ริ้วณทางเดนิริมเขือ่นทีช่าํรุดเสยีหายใช ้

การไม่ได ้ความยาว 21.00 เมตร

ฝัง่ขวา

ก่อสรา้งผนงักนัทางนํา้ ความยาว 

21.60 เมตร ตามแบบรูปแสดงรายการ

 ตามแบบเลขที ่ช47/64

 -  -  -   -       93,630 ก่อสรา้งผนงักนันํา้ริม

คลองท่าเลา (บริเวณวดั

โคกสะทอ้น) โดยทาํการ

ฝัง่ซา้ย

ก่อสรา้งผนงักนันํา้บริเวณ

คลองท่าเลา ความยาว 

21.00 เมตร ตามรูปแบบ

รายการและรื้อถอนรัว้

เหลก็กนัตกบริ้วณทางเดนิ

ริมเขือ่นทีช่าํรุดเสยีหายใช ้

การไมไ่ด ้ความยาว 21.00

 เมตร

ฝัง่ขวา

ก่อสรา้งผนงักนัทางนํา้ 

ความยาว 21.60 เมตร 

ตามแบบรูปแสดงรายการ

ป้องกนันํา้กดัเซาะ

หนา้ดนิและแกไ้ข

ปญัหานํา้ท่วม

กองช่าง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

19 โครงการก่อสรา้ง

เขือ่นป้องกนัตลิง่

คลองท่าโหลนตัง้แต่

ปากทางเขา้หมู่บา้น

เอกวฒัน ์ถงึหนา้

โรงแรมเลอรป์ารค์ 

ความยาวประมาณ 

313 เมตร

พกิดั

จดุเริ่มตน้

575217.166E  

902620.418N

จดุสิ้นสุด

575408.662E  

902735.553N

เพื่อป้องกนันํา้กดัเซาะ

ตลิง่

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่คลองท่า

โหลนตัง้แต่ปากทางเขา้หมู่บา้น

เอกวฒัน ์ถงึหนา้โรงแรมเลอรป์ารค์ 

ความยาวประมาณ 313 เมตร

 -  -  -  - 7,267,000  ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนั

ตลิง่คลองท่าโหลน

ตัง้แต่ปากทางเขา้

หมู่บา้นเอกวฒัน ์ถงึ

หนา้โรงแรมเลอรป์ารค์

 ความยาวประมาณ 

313 เมตร ตามแบบ

เลขที ่ช.44/64

ป้องกนันํา้กดัเซาะ

ตลิง่และแกไ้ข

ปญัหานํา้ท่วม

กองช่าง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

20 โครงการก่อสรา้ง

เขือ่นป้องกนัตลิง่

คลองท่าโหลนตัง้แต่

สะพานทางเขา้หมู่บา้น

เอกวฒัน ์ถงึทางรถไฟ

 ความยาวประมาณ 

109.5 เมตร พรอ้ม

ประตูระบายนํา้ 1 จดุ

พกิดั

จดุเริ่มตน้

575748.680E

902443.00N

จดุสิ้นสุด

575859.190E

902453.650N

เพื่อป้องกนันํา้กดัเซาะ

ตลิง่

ก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่คลองท่า

โหลนตัง้แต่สะพานทางเขา้หมู่บา้น

เอกวฒัน ์ถงึทางรถไฟ ความยาว

ประมาณ 109.5 เมตร พรอ้มประตู

ระบายนํา้ 1 จดุ

 -  -  -  -   3,200,000 โครงการก่อสรา้งเขือ่น

ป้องกนัตลิง่คลองท่า

โหลนตัง้แต่สะพาน

ทางเขา้หมู่บา้น

เอกวฒัน ์ถงึทางรถไฟ

 ความยาวประมาณ 

109.5 เมตร พรอ้ม

ประตูระบายนํา้ 1 จดุ

 ตามแบบเลขที ่ช.

59/64

ป้องกนันํา้กดัเซาะ

ตลิง่และแกไ้ข

ปญัหานํา้ท่วม

กองช่าง

0 0 0      8,210,000   160,070,630รวม 20 โครงการ
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการบริหาร

จดัการ

ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม

ป้องกนัแกไ้ขปญัหา

อทุกภยัแบบบูรณาการ

  - เพื่อป้องกนัและ

แกไ้ขปญัหานํา้ท่วม

-เพื่อบรรเทาความ

เดอืดรอ้นของประชาชน

ในเขตเทศบาล

1ขดุลอกเก็บวสัดุสิง่ปฏกูิลฯใน

เขตเทศบาล  จาํนวน 5 โซน

2เก็บวสัดุสิง่ปฏกูิลและกาํจดั

วชัพชืภยในลาํคลอง  จาํนวน 

4 สาย

3 จดุระบายนํา้ทิ้งจาํนวน 8 โซน

 -  -  -  - 2,700,000  รอ้ยละ 80 คูระบายนํา้

 ลาํคลองลาํเหมอืง  

ไดร้บัการดูแลและเก็บ

วชัพชื

ลดปญัหานํา้ท่วมใน

เขตเทศบาล

กองสาธารณสุขฯ

0 0 0 0   2,700,000รวม 1 โครงการ

       1.2 แผนงาน เคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองทุ่งสง

  ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดั ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาคนชมุชนและสงัคมใหน่้าอยู่เขม้แข็ง มัน่คงตามปรญัาเศรษฐกจิพอิเพยีง

  ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 2 การพฒันาการบรหิารจดัการองคก์รภายใตร้ะบบธรรมมาภบิาล

       1.1 กลยทุธท์ี่ 2 มาตรการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาน ้าท่วม

    1. ยทุธศาสตรท์ี่ 2 รว่มสรา้งเมืองทุ่งสงสูเ่มืองชีวิตปลอดภยั

164



2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการฝึกซอ้มแผน

ป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหาอทุกภยัวาตภยั

และดนิถลม่เมอืงทุ่งสง

แบบบูรณาการ

 - เพื่อเป็นการซกัซอ้มการ

ปฏบิตัขิองเจา้หนา้ทีแ่ละ

เสริมสรา้งศกัยภาพและ

เขม้แขง็ในการป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั

ฝึกซอ้มแผนป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหาอทุกภยัวาตภยัและดนิ

ถลม่เมอืงทุ่งสงแบบบูรณาการ 

จาํนวน 1 ครัง้ ปีละ 100 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  - ผูเ้ขา้ร่วมฝึกซอ้ม

แผนทกุคนสามารถ

ปฏบิตัไิดต้ามเป้าหมาย

 - เจา้หนา้ทีเ่ทศบาลและ

หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งไดร้บั

ความรูค้วามชาํนาญในการ

ป้องกนัและบรรเทา สา

ธารณภยั

สาํนกัปลดัฯ

(งานป้องกนัฯ)

       1.2 แผนงาน การรกัษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

       1.1 กลยทุธท์ี่ 2 มาตรการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาน ้าท่วม

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองทุ่งสง

  ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดั ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน 

  ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

    1. ยทุธศาสตรท์ี่ 2 รว่มสรา้งเมืองทุ่งสงสูเ่มืองชีวิตปลอดภยั
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

2 โครงการตดิต ัง้เครื่อง

สูบนํา้ตามจดุเสีย่งภยั

นํา้ท่วม ในเขตเทศบาล

 - เพื่อเป็นการเตรียมการ

แกไ้ขปญัหานํา้ท่วมในเขต

เทศบาลไดอ้ย่างเฉียบพลนั

และป้องกนัความเสยีหายที่

อาจจะเกดิขึ้นแก่ชวีติและ

ทรพัยส์นิของประชาชน 

ตลอดจนสิง่สาธารณะ

ประโยชน์

 - ตดิต ัง้เครื่องสูบนํา้ในจดุเสีย่ง

ภยั จาํนวน 2 เครื่อง จาํนวน 2 

จดุ ครัง้ละ 4 เดอืน/ปี

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000  - ระดบัความพงึพอใจ

ของประชาชนทีอ่ยู่

บริเวณใกลเ้คียงจดุ

เสีย่งนํา้ท่วม

 - จดุพื้นทีร่าบลุม่พื้นที่

เสีย่งไดร้บัการระบายนํา้

อย่างรวดเร็วไม่ท่วมขงั 

ประชาชนไดร้บัความ

ปลอดภยัท ัง้ชวีติและ

ทรพัยส์นิ

สาํนกัปลดัฯ

(งานป้องกนัฯ)

     200,000    200,000    200,000   200,000   200,000รวม 2 โครงการ
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการปรบัปรุงผวิ

จราจรพาราแอสฟลัทต์กิ

 ถนนเลยีบทางรถไฟสาย

กนัตงั (หลงัโรงพยาบาล

ท่งสุง) ช่วงที ่2,ช่วงที ่3 

(จดุเริ่มตน้ ช่วงที ่2 พกิดั

 x0575180 y0902240 

จดุสิ้นสุด ช่วงที ่2 

x0575165 y0902202)

(จดุ เริ่มตน้ ช่วงที ่3 

พกิดั x0575059  

y0901919 จดุสิ้นสุด 

ช่วงที ่3

x0574996 y0901692)

เพื่อปรบัปรุงซ่อมแซม

ถนนในเขตเทศบาลที่

ชาํรุดใหส้ามารถใชง้านได ้

ช่วงที ่2- ก่อสรา้งถนนพาราแอสฟลัทต์ิ

กคอนกรีตบดอดัแน่น หนาเฉลีย่ 0.05 

เมตร ความกวา้งประมาณ 7.50 เมตร 

ความยาวประมาณ 43.00 เมตร หรือพื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่ 354.60 ตารางเมตร

ช่วงที ่3

 - ก่อสรา้งถนนพาราแอสฟลัทต์กิคอนก

รีตบดอดัแน่น หนาเฉลีย่

0.05 เมตร ความกวา้งประมาณ 7.50 

เมตร ความยาวประมาณ

244.00 เมตร หรือพื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 

1,905.50 ตารางเมตร

 -  -  -  - 1,392,000 ก่อสรา้งถนนตามแบบแปลนที่

เทศบาลกาํหนด

ประชาชนไดร้บัความ

สะดวกสบายกบั

ประชาชนทีใ่ชส้ญัจรไป-

มา

กองช่าง

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ

       1.1 กลยทุธท์ี่ 3 พฒันาถนนใหใ้ชก้ารไดดี้ตลอดทัง้ปี

       1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองทุ่งสง

  ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 การพฒันาคน ชมุชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็งตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

  ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 4 การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

    1. ยทุธศาสตรท์ี่ 2 รว่มสรา้งเมืองทุ่งสงสูเ่มืองชีวิตปลอดภยั
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

2 โครงการก่อสรา้งถนน 

คสล. เลยีบรางรถไฟสาย

ใต ้ระหวา่งสถานี

ทุ่งสง-สถานีใสใหญ่ 

(ช่วงซาํปอกง-วดัท่าแพ)

พกิดั 

จดุเริ่มตน้ 

X=575935   Y=902653

จดุสิ้นสุด

X=577338  Y=902655

1.เพื่อแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นของประชาชน

2.เพื่ออาํนวยความ

สะดวกในการสญัจร

ไป-มา ของประชาชน

2.เพื่อพฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐานดา้นคมนาคม 

เชื่อมโยงแบบไรร้อยต่อ

1.ก่อสรา้งถนน ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร 

กวา้ง 7.00 เมตร ความยาวประมาณ 

1,364.00 เมตร หรือพื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 

9,548.00 เมตร

2.ท่อระบายนํา้ Ø  1.00 เมตร ยาว 12.00 

เมตร จาํนวน 1 แห่ง (ปลายท่อหน่ึงดา้นให ้

เรียงหนิใหญ่พรอ้มยาแนว)

3.สะพาน ค.ส.ล. ขนาด 11.00 x 5.00 

เมตร (ไม่มทีางเทา้) จาํนวน 2 สะพาน 

(ตามรายละเอยีดแบบก่อสรา้ง)

4.สะพาน ค.ส.ล. ขนาด 11.00 x 8.00 

เมตร (ไม่มทีางเทา้) 3 ช่วง จาํนวน 2 

สะพาน (ตามรายละเอยีดแบบก่อสรา้ง)

5.ทาํการตดิต ัง้เสาไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวสูง 9.00 

เมตร จาํนวน 37 ชดุ (ตามรายการ

ประกอบแบบก่อสรา้ง)

6.ทาํการตเีสน้ทาสจีราจรตลอดถนน

โครงการรวมท ัง้งานก่อสรา้งอืน่ๆตามแบบ

แปลน

 -   -  -  -     21,845,000 1.ก่อสรา้งถนน ค.ส.ล. หนา 0.20 

เมตร กวา้ง 7.00 เมตร ความยาว

ประมาณ 1,364.00 เมตร หรือพื้นที่

ไมน่อ้ยกวา่ 9,548.00 เมตร

2.ท่อระบายนํา้ Ø  1.00 เมตร ยาว 

12.00 เมตร จาํนวน 1 แห่ง (ปลายท่อ

หน่ึงดา้นใหเ้รียงหนิใหญ่พรอ้มยาแนว)

3.สะพาน ค.ส.ล. ขนาด 11.00 x 5.00 

เมตร (ไมม่ทีางเทา้) จาํนวน 2 สะพาน 

(ตามรายละเอยีดแบบก่อสรา้ง)

4.สะพาน ค.ส.ล. ขนาด 11.00 x 8.00 

เมตร (ไมม่ทีางเทา้) 3 ช่วง จาํนวน 2 

สะพาน (ตามรายละเอยีดแบบก่อสรา้ง)

5.ทาํการตดิต ัง้เสาไฟฟ้ากิ่งเดีย่วสูง 

9.00 เมตร จาํนวน 37 ชดุ (ตาม

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง)

6.ทาํการตเีสน้ทาสจีราจรตลอดถนน

โครงการรวมท ัง้งานก่อสรา้งอืน่ๆ ตาม

แบบเลขที ่ช.30/61

ประชาชนไดร้บัความ

สะดวกสบายในการ

สญัจรไป-มา

กองช่าง

168



2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

3 ก่อสรา้งถนน คสล. 

และท่อระบายนํา้

พรอ้มบ่อพกั 

(ดา้นบนเป็นรางว)ี 

ถนนยุทธศาสตร ์

ซอย 19

1. เพื่อแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นของราษฎร 

ซึง่อาจเกดิอนัตรายจาก

การสญัจรไปมา

เน่ืองจากสภาพผวิจราจร

2.เพื่อใหป้ระชาชน

สญัจรโดยสะดวก

รวดเร็วและปลอดภยั

ต่อชวีติและทรพัยส์นิ

3. เพื่อป้องกนัปญัหานํา้

ระบายไม่ทนั โดยการ

สรา้งท่อระบายนํา้ 

พรอ้มบ่อพกั

เชงิปริมาณ

ก่อสรา้งถนน คสล. และท่อระบายนํา้

พรอ้มบ่อพกั (ดา้นบนเป็นรางว)ี ถนน

ยุทธศาสตร ์ซอย 19 โดยทาํการ

1. ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หนา 

0.15 เมตร กวา้งเฉลีย่ 2.40 - 5.90 เมตร 

ความยาว 143.00 เมตร หรือพื้นทีไ่ม่นอ้ย

กวา่ 752.00 ตารางเมตร

2. ก่อสรา้งท่อระบายนํา้ คสล. 

เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร พรอ้มบ่อพกั

 คสล.  ความยาวรวมไม่นอ้ยกวา่ 286.00 

เมตร

3. ก่อสรา้งรางว ีคลส. ความยาวไม่นอ้ย

กวา่ 244.00 เมตร

ตามแบบเลขที ่73/61

เชงิคุณภาพ

ก่อสรา้งถนน คสล. และท่อระบายนํา้

พรอ้มบ่อพกั (ดา้นบนเป็นรางว)ี ถนน

ยุทธศาสตร ์ซอย 19 พื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 

752.00 ตารางเมตร

Baseline

  -  -  -     1,602,000  - ประชาชนในเขตเทศบาล เมอืง

ทุ่งสง และพื้นทีใ่กล ้เคียง มี

ความพงึพอใจ รอ้ยละ 85%

ประชาชนและ

นกัท่องเทีย่วไดร้บั

ความสะดวกสบายใน

การสญัจร 90%

กองช่าง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

4 ก่อสรา้งถนน คสล. 

และท่อระบายนํา้

พรอ้มบ่อพกั 

(ดา้นบนเป็นรางว)ี 

ถนนยุทธศาสตร ์

ซอย 13

๑. เพื่อแกไ้ขปญัหา

ความเดอืดรอ้นของ

ราษฎร ซึง่อาจเกดิ

อนัตรายจากการสญัจร

ไปมาเน่ืองจากสภาพผวิ

จราจร

๒.เพื่อใหป้ระชาชน

สญัจรโดยสะดวก

รวดเร็วและปลอดภยั

ต่อชวีติและทรพัยส์นิ

เชงิปริมาณ

(1.) ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หนา

 0.15 เมตร กวา้งเฉลีย่ 2.20-5.20เมตร 

ความยาว 112 เมตร หรือพื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่

 528 ตารางเมตร 

(2.) ก่อสรา้งท่อระบายนํา้ ค.ส.ล. 

เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร พรอ้มบ่อพกั

 ค.ส.ล.(ดา้นบนเป็นรางว)ี ความยาวรวม

ไม่นอ้ยกวา่ 112 เมตร

(3.) งานถมดนิปรบัระดบั ช่วงทีข่ดุเป็น

สระนํา้ จาํนวน 216 ลูกบาตรเมตร ตาม

แบบ เลขที ่ช. 43/60

เชงิคุณภาพ

ก่อสรา้งถนน คสล. และท่อระบายนํา้

พรอ้มบ่อพกั (ดา้นบนเป็นรางว)ี ถนน

ยุทธศาสตร ์ซอย 13 พื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 528

 ตารางเมตร

Baseline 

ถนนสามารถใชง้านได ้65%

  -  -  -       742,000  - ประชาชนในเขตเทศบาล เมอืง

ทุ่งสง และพื้นทีใ่กล ้เคียง มี

ความพงึพอใจ รอ้ยละ 75%

ประชาชนและ

นกัท่องเทีย่วไดร้บั

ความสะดวกสบายใน

การสญัจร 85%

กองช่าง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

5 ก่อสรา้งถนน

คอนกรีตเสริมเหลก็

พรอ้มรางระบายนํา้

รูปตวัยู (ดา้นบนเป็น

รางว)ี พรอ้มบ่อพกั 

ถนนร่วมใจพฒันา 

ซอย 2/3

1. เพื่อก่อสรา้งถนน

คอนกรีตเสริมเหลก็ 

ถนนร่วมใจพฒันา ซอย

 2/3

2. อาํนวยความสะดวก

ในการสญัจรไปมาและ

ใชเ้สน้ทางของประชาชน

เชงิปริมาณ

1. ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม เหลก็ หนา 

0.15 เมตร กวา้งประมาณ 5.90 - 6.60 

เมตร ความยาว 146.00 เมตร หรือพื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่ 890.00 ตรม. 

2. ก่อสรา้งรางระบายนํา้รูปตวัยู ขนาด

กวา้งภายใน 0.30 เมตร (ดา้นบนเป็นรางว)ี

 ความยาว รวมท ัง้ 2 ขา้งไม่นอ้ยกวา่ 

292.00 เมตร

เชงิคุณภาพ

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ความยาว

 146.00 เมตร พรอ้มรางระบายนํา้ จาํนวน

 1 สาย

Baseline 

ถนนสามารถใชง้านได ้85%

  -  -  -     1,370,000  - ถนนไดม้าตรฐานตามแบบที่

กาํหนด 90%

สามารถระบายนํา้ไดด้ี

ขึ้น 95%

กองช่าง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

6 ก่อสรา้งถนนแอส

ฟลัทต์กิคอนกรีต 

พรอ้มท่อระบายนํา้ 

คสล. (ดา้นบนเป็น

รางว)ี และพรอ้มบ่อ

พกั ถนนบา้นในหวงั 

(จากสามแยกบา้นใน

หวงั ซอย 3 - 

สะพานถํา้ทอหูก)

1. เพื่อก่อสรา้งถนน

แอสฟลัทต์กิคอนกรีต 

ถนนบา้นหวงัซอย 3 - 

สะพานถํา้ทองหูก)  

2.เพื่ออาํนวยความ

สะดวกในการสญัจรไป

มาและใชเ้สน้ทางของ

ประชาชน

เชงิปริมาณ ช่วงที ่1 

1. ก่อสรา้งถนนแอสฟลัทต์กิคอนกรีต หนา 0.05 

เมตร ความกวา้งเฉลีย่ 3.15 - 4.50 เมตร ความ

ยาว 150.00 เมตร หรือพื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ 574.50 

ตารางเมตร 

2. ก่อสรา้งท่อระบายนํา้ คสล.ขนาด

เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร พรอ้มบ่อพกั 

(ดา้นบนเป็นรางว)ี ความยาวรวมไมน่อ้ยกวา่ 

300.00 เมตร  ช่วงที ่2

1. ก่อสรา้งถนนแอสฟลัทต์กิคอนกรีต หนา 0.05 

เมตร ความกวา้งเฉลีย่ขา้งละ 0.05 เมตร ความ

ยาว 217.00 เมตร หรือพื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ 217 

ตารางเมตร

2. ก่อสรา้งท่อระบายนํา้ คสล.ขนาด

เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร พรอ้มบ่อพกั คสล. 

(ดา้นบนเป็นรางว)ี ความยาวรวมท ัง้สองขา้งไม่

นอ้ยกวา่ 434.00 เมตร

เชงิคุณภาพ

ถนนแอสฟลัทต์กิคอนกรีต พรอ้มท่อระบายนํา้ 

พื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ 574.50 ตารางเมตร 

Baseline 

ถนนสามารถใชง้านได ้80%

  -  -  -     2,315,000  - ถนนไดม้าตรฐานตามแบบที่

กาํหนด 90%

สามารถระบายนํา้บน

ถนนไดเ้ร็วขึ้น

ถนนไดม้าตรฐานตาม

แบบทีก่าํหนด 100%

กองช่าง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

7 ก่อสรา้งถนนแอส

ฟลัทต์กิและท่อ

ระบายนํา้ คสล. 

(ดา้นบนเป็นรางว)ี 

พรอ้มบ่อพกัถนนท่า

แพเหนือ ซอย 6

1. เพื่อก่อสรา้งถนน

แอสฟลัทต์กิคอนกรีต 

ถนนท่าแพเหนือซอย 6

2. เพื่ออาํนวยความ

สะดวกในการสญัจรไป

มา และใชเ้สน้ทางของ

ประชาชน

เชงิปริมาณ

1. ก่อสรา้งถนนแอสฟลัทต์กิคอนกรีต หนา

 0.15 เมตร กวา้งประมาณ 6.00 ม. ความ

ยาว 315.00 ม.หรือพื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 1,890

 ตารางเมตร 

2. ก่อสรา้งท่อระบายนํา้ คสล.ขนาด

เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร พรอ้มบ่อพกั 

(ดา้นบนเป็นรางว)ี ความยาวรวมไม่นอ้ย

กวา่ 630.00 เมตร

เชงิคุณภาพ

ก่อสรา้งถนนแอสฟลัทต์กิคอนกรีต ความ

ยาว 315.00 ม. และท่อระบายนํา้ จาํนวน 

1 สาย

Baseline 

ถนนสามารถใชง้านได ้80%

  -  -  -     3,566,000  - ถนนไดม้าตรฐานตามแบบที่

กาํหนด 85%

สามารถระบายนํา้บน

ถนนไดเ้ร็วขึ้น 90%

กองช่าง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

8 ก่อสรา้งถนน คสล. 

และท่อระบายยนํา้

พรอ้มบ่อพกั 

(ดา้นบนเป็นรางว)ี 

ถนนทุ่งสง-

นาบอน ซอย 1 

เชื่อมซอย 3 และ

ซอย 3 เชื่อมซอย 5

1.เพื่อแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นของประชาชน

 อาํนวยความสะดวกใน

การสญัจไป-มา

2.เพื่อพฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐานดา้นคมนาคม 

เชื่อมโยงแบบไรร้อยต่อ

 แกไ้ขปญัหาสญัจร

เชงิปริมาณ

ก่อสรา้งถนน ค.ส.ล. และท่อระบายนํา้ (ดา้นบน

เป็นรางว)ี รายละเอยีด ดงัน้ี

ช่วงที ่1 -ก่อสรา้งถนน ค.ส.ล. กวา้ง 3.40 เมตร 

ความยาว 40.00 เมตร หรือพื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ 

136.00 ตารางเมตร

-ก่อสรา้งท่อระบายนํา้ ค.ส.ล.Ø  ๐.๔๐ เมตร 

พรอ้มบ่อพกั ค.ส.ล. ความยาวรวมไมน่อ้ยกวา่ 

๘๐.๐๐ เมตร

-ก่อสรา้งรางว ีค.ส.ล. ความยาวรวม ๗๒.๐๐ เมตร

ช่วงที ่2 -ก่อสรา้งถนน ค.ส.ล. กวา้ง 3.40 เมตร 

ความยาว 83.00 เมตร หรือพื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ 

282.00 ตารางเมตร

-ก่อสรา้งท่อระบายนํา้ ค.ส.ล. Ø  0.40 เมตร 

พรอ้มบ่อพกั ค.ส.ล. ความยาวรวมไมน่อ้ยกวา่ 

166.00 เมตร

-ก่อสรา้งรางว ีค.ส.ล. ความยาวรวม 148.00 เมตร

เชงิคุณภาพ

ถนน คสล. และท่อระบายยนํา้พรอ้มบ่อพกั 

Baseline 

ถนนสามารถใชง้านได ้85%

  -  -  -     1,100,200  - ประชาชนในเขตเทศบาล เมอืง

ทุ่งสง และพื้นทีใ่กล ้เคียง มี

ความพงึพอใจ 90%

ประชาชนไดร้บัความ

สะดวกในการสญัจรไป

 มา 95%

กองช่าง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

9 โครงการ ก่อสรา้ง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหลก็ พรอ้มราง

ระบายนํา้รูปตวัยู 

(ดา้นบนเป็นรางว)ี  

ถนนภายในโรงฆ่าสตัว ์

พกิดั

จดุเริ่มตน้

8.182356

99.682662

จดุสิ้นสุด

8.182503

99.682156

๑.เพื่อแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นของประชาชน

 อาํนวยความสะดวกใน

การสญัจรไป-มา

๒.เพื่อพฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐานดา้นคมนาคม 

เชื่อมโยงแบบไรร้อยต่อ

 แกไ้ขปญัหาสญัจร

เชงิปริมาณ ช่วงที ่1

1.ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หนา 0.15 

เมตร กวา้งประมาณ 4.20 เมตร ความยาว 107.00

 เมตร หรือพื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ 449.40 ตารางเมตร

2.ก่อสรา้งรางระบายนํา้รูปตวัยู ขนาดกวา้งภายใน 

0.50 เมตร (ดา้นบนเป็นรางว)ี ความยาวรวมท ัง้

สองดา้นไมน่อ้ยกวา่ 214.00 เมตร

(ช่วงที ่2)

1.ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หนา 0.15 

เมตร กวา้งประมาณ 4.00 เมตร ความยาว 75.00 

เมตร หรือพื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ 300.00 ตารางเมตร

2.ก่อสรา้งรางระบายนํา้รูปตวัยู ขนาดกวา้งภายใน 

0.50 เมตร (ดา้นบนเป็นรางว)ี ความยาวรวมท ัง้

สองดา้นไมน่อ้ยกวา่ 124.00 เมตร

เชงิคุณภาพ

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ พรอ้มราง

ระบายนํา้รูปตวัยู 

(ดา้นบนเป็นรางว)ี  ถนนภายในโรงฆ่าสตัว ์พื้นที่

ไมน่อ้ยกวา่ 749.40 ตารางเมตร

Baseline 

ถนนสามารถใชง้านได ้80%

 -  -  -   -     2,260,000 ช่วงที ่1

1.ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 

หนา 0.15 เมตร กวา้งประมาณ 4.20 

เมตร ความยาว 107.00 เมตร หรือ

พื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ 449.40 ตารางเมตร

2.ก่อสรา้งรางระบายนํา้รูปตวัยู ขนาด

กวา้งภายใน 0.50 เมตร (ดา้นบนเป็น

รางว)ี ความยาวรวมท ัง้สองดา้นไม่

นอ้ยกวา่ 214.00 เมตร

(ช่วงที ่2)

1.ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 

หนา 0.15 เมตร กวา้งประมาณ 4.00 

เมตร ความยาว 75.00 เมตร หรือ

พื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ 300.00 ตารางเมตร

2.ก่อสรา้งรางระบายนํา้รูปตวัยู ขนาด

กวา้งภายใน 0.50 เมตร (ดา้นบนเป็น

รางว)ี ความยาวรวมท ัง้สองดา้นไม่

นอ้ยกวา่ 124.00 เมตร ตามแบบเลขที่

 ช.40/62

ประชาชนไดร้บัความ

สะดวกสบายในการ

สญัจรไป-มา

กองช่าง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

10 ก่อสรา้งถนน คสล. 

และท่อระบายนํา้ 

พรอ้มบ่อพกั  

(ดา้นบนเป็นรางว)ี   

ถนนบา้นในหวงัซอย

 2

1.เพื่อแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นของประชาชน

 อาํนวยความสะดวกใน

การสญัจไป-มา

2.เพื่อพฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐานดา้นคมนาคม 

เชื่อมโยงแบบไรร้อยต่อ

 แกไ้ขปญัหาสญัจร

เชงิปริมาณ

ก่อสรา้งถนน คสล. และท่อระบายนํา้ พรอ้มบ่อพกั

 (ดา้นบนเป้นรางว)ี ถนนบา้นในหวงั ซอย 2 โดย

ทาํการ

1.ก่อสรา้งท่อระบายนํา้ ค.ส.ล. ขนาด

เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร (ดา้นบนเป็นรางว)ี 

พรอ้มบ่อพกั ความยาวรวมท ัง้สองขา้งไมน่อ้ยกวา่ 

468.00 เมตร

2.ก่อสรา้งปรบัปรุงผวิจราจร ถนน ค.ส.ล. หนา

เฉลีย่ 0.05 เมตร กวา้ง 456.00 เมตร ความยาว

ประมาณ 234.00 เมตร หรือพื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ 

945.00 ตารางเมตร

ฝงัท่อลอดระบายนํา้ ความยาวรวมท ัง้สองขา้ง 

12.00 เมตร พรอ้มดาดหนิใหญ่ยาแนวปากท่อ

เชงิคุณภาพ

ก่อสรา้งถนน คสล. และท่อระบายนํา้ พรอ้มบ่อพกั

 (ดา้นบนเป้นรางว)ี ความยาวรวมท ัง้สองขา้งไม่

นอ้ยกวา่ 468.00 เมตร

Baseline 

ถนนสามารถใชง้านได ้80%

 -  -  -   -     2,641,000 ก่อสรา้งถนน คสล. และท่อระบายนํา้ 

พรอ้มบ่อพกั (ดา้นบนเป้นรางว)ี ถนน

บา้นในหวงั ซอย 2 โดยทาํการ

1.ก่อสรา้งท่อระบายนํา้ ค.ส.ล. ขนาด

เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร (ดา้นบน

เป็นรางว)ี พรอ้มบ่อพกั ความยาว

รวมท ัง้สองขา้งไมน่อ้ยกวา่ 468.00 

เมตร

2.ก่อสรา้งปรบัปรุงผวิจราจร ถนน ค.

ส.ล. หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร กวา้ง 

456.00 เมตร ความยาวประมาณ 

234.00 เมตร หรือพื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ 

945.00 ตารางเมตร

ฝงัท่อลอดระบายนํา้ ความยาวรวมท ัง้

สองขา้ง 12.00 เมตร พรอ้มดาดหนิ

ใหญ่ยาแนวปากท่อ ตามแบบเลขที ่ช.

ประชาชนไดร้บัความ

สะดวกในการสญัจรไป

 มา 95%

กองช่าง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

11 ปรบัปรุงทางรถไฟ

ทางแยกศูนย์

กระจายสนิคา้

ภาคใต-้ทุ่งสง (เขา

หนินาหม่อมแกว้)

เพื่อซ่อมแซมเสน้ทาง

รถไฟทีช่าํรุด ใหส้ามารถ

ใชง้านไดส้ะดวกและ

ปลอดภยั

เชงิปริมาณ

ซ่อมแซมทางรถไฟทางแยกศูนยก์ระจาย

สนิคา้ภาคใต-้ทุ่งสง (เขาหนินาหม่อมแกว้) 

ระยะทาง 2,105 เมตร

เขงิคุณภาพ

ซ่อมแซมทางรถไฟระยะทาง 2,105 เมตร

Baseline 

ทางรถไฟทีช่าํรุด 40%

สามารถใชง้านได ้60%

  -  -  -       960,000       960,000 ประชาชนในเขตเทศบาล เมอืง

ทุ่งสง และพื้นทีใ่กล ้เคียง มี

ความพงึพอใจ 70%

เพิ่มความปลอดภยัใน

การสญัจรไป-มา 80%

กองช่าง

177



2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

12 โครงการปรบัปรุงผวิ

จราจรแอสฟลัทต์กิ 

ถนนทุ่งสง-ร่อน

พบูิลย ์(จากสะพาน

หนา้อาคารธรรมาภิ

บาล ถงึ สุดเขต

เทศบาล) (จดุเริ่มตน้

 พกิดั x0576415 

y0902906

จดุสิ้นสุด พกิดั 

x0577560  

y0902786

เพื่อปรบัปรุงซ่อมแซม

ถนนในเขตเทศบาลที่

ชาํรุดใหส้ามารถใชง้านได ้

ปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟลัทต์กิคอนกรีต

ถนนทุ่งสง-ร่อนพบูิลย ์(จากสะพานหนา้

อาคารธรรมาภบิาล ถงึ สุดเขตเทศบาล) 

ขนาดกวา้งเฉลีย่ 27.65 เมตร ยาวประมาณ

 1,150 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่ 31,800 ตารางเมตร

 -  -  -  - 9,899,000    เชงิปริมาณ

ก่อสรา้งถนนตามแบบแปลนที่

เทศบาลกาํหนด ช.100/62

ประชาชนไดร้บัความ

สะดวกสบายกบั

ประชาชนทีใ่ชส้ญัจรไป-

มา

กองช่าง/

เงนิอดุหนุน
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

13 โครงการปรบัปรุงผวิ

จราจรแอสฟลัทต์ิ

กคอนกรีต ถนนทุ่ง

สง - นครศรีฯ (จาก

สามแยกโรงเรียน

บา้นนาเหนือ-สุดเขต

เทศบาล) จดุเริ่มตน้ 

พกิดั X575588 

Y902836) รหสัสาย

ทาง นศ.ถ. 3-0065

เพื่อปรบัปรุงผวิจราจร

ใหไ้ดม้าตรฐาน

ปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟลัทตกิคอนกรีต 

กวา้งประมาณ 21.00 - 24.00 เมตร ยาว

ประมาณ 740 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ

พื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 16,280 ตารางเมตร ตาม

แบบทีก่าํหนด

 -  -  - 4,570,000     - เชงิคุณภาพ

พื้นทีผ่วิจราจรทีไ่ดม้าตรฐาน

เชงิปริมาณ

ปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟลัทต์ิ

กคอนกรีต ยาวประมาณ 740 

หรือพื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 16,280 

ตารางเมตร

ถนนไดม้าตรฐาน

ประชาชนไดร้บัความ

สะดวกสบาย

ในการสญัจรไปมา

กองช่าง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

14 โครงการก่อสรา้ง

ปรบัปรุงเกาะกลาง

ถนนพรอ้มระบบไฟ

ส่องสวา่งถนนท่งสุง

 -สุราษฏร(์ตัง้แต่สี่

แยกชยัชมุพล-สาม

แยกตรงั) จดุเริ่มตน้

 X=574892  Y=

902508 

จดุสิ้นสุด

X=574396 

Y=902504

เพื่อใหป้ระชาชนผูใ้ช ้

ถนนทุ่งสง - สุราษฎร ์

ไดร้บัความสะดวกสบาย

ต่อการสญัจรไปมา

ก่อสรา้งปรบัปรุงเกาะกลางถนนพรอ้มไฟ

ส่องสวา่งถนนท่งสุง - สุราษฎร(์ช่วงต ัง้แต่

สีแ่ยกชยัชมุพล- สามแยกตรงั)

ตามรายละเอยีด แบบเลขที ่ช. 15/60

 - งานคนัหนิ ค.ส.ล. เกาะกลาง

 - งานปลูกหญา้และตดิต ัง้ ป้ายทาสจีราจร

 - งานไฟฟ้าส่องสวา่งถนนกิ่งคู่สูง 9.00 

เมตร จาํนวน 20 ชดุ

 -  -  -  - 2,202,000    ก่อสรา้งปรบัปรุงเกาะกลางถนน

พรอม้ไฟส่องสวา่ง ถนนท่งสุง - 

สุราษฎรต์ามแบบ

แปลนทีเ่ทศบาลกาํหนด

ประชาชนไดร้บัความ

สะดวกสบายในการ

สญัจรไป-มา

กองช่าง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

15 โครงการก่อสรา้ง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหลก็

พรอ้มรางระบายนํา้

รูปตวัยู (ดา้นบนเป็น

รางว)ีพรอ้มบ่อพกั 

ถนนพฒันาการ ซอย

 8 สายเลยีบคลองท่า

โหลน

จดุเริ่มตน้

X=575507 Y=

902114

จดุสิ้นสุดโครงการ

X=575402 Y=90207

เพื่อก่อสรา้งถนน

คอนกรีตเสริมเหลก็ 

ถนนพฒันาการ ซอย 8

สายเลยีบคลองท่าโหลน

และอาํนวยความ

สะดวกในการสญัจรไป

มา และใชเ้สน้ทางของ

ประชาชน

1.เพื่อก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 

หนา 0.15 เมตร กวา้งประมาณ 7.20 เมตร

 ความยาว 134.00 เมตร หรือพื้นทีไ่ม่นอ้ย

กวา่ 622.10 ตารางเมตร

2.ก่อสรา้งรางระบายนํา้รูปตวัยู ขนาดกวา้ง

ภายใน 0.30 เมตร (ดา้นบนเป็นรางว)ี 

ความยาวรวมท ัง้สองขา้งไม่นอ้ยกวา่ 

134.00 แมตร ตามแบบเลขที ่ช 23/62

 -  -  -  -     1,116,000 1.เพื่อก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม

เหลก็หนา 0.15 เมตร กวา้ง

ประมาณ 7.20 เมตร ความยาว 

134.00 เมตร หรือพื้นทีไ่ม่นอ้ย

กวา่ 622.10 ตารางเมตร

2.ก่อสรา้งรางระบายนํา้รูปตวัยู 

ขนาดกวา้งภายใน 0.30 เมตร 

(ดา้นบนเป็นรางว)ีความยาวรวม

ไม่นอ้ยกวา่ 134.00 เมตร

ประชาชนไดร้บัความ

สะดวกสบายในการ

สญัจรไป-มา

กองช่าง

181



2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

16 โครงการก่อสรา้ง

ถนน คอนกรีตเสริม

เหลก็พรอ้มราง

ระบายนํา้รูปตวัยู

(ดา้นบนเป็นรางว)ี

ถนนประชาอทุศิแยก

ซา้ยหนา้สนามชนโค 

จดุเริ่มตน้

โครงการ X=575137

Y=904184 

จดุสิ้นสุด

โครงการ X=575206

Y=904164

เพื่อก่อสรา้งถนน

คอนกรีตเสริมเหลก็ 

ถนนประชาอทุศิ แยก

ซา้ย หนา้สนามชนโค

และอาํนวยความ

สะดวกในการสญัจรไป

มา และ

ใชเสน้ทางของประชาชน

1. ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาด

กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 69.00 เมตร หนา

เฉลีย่ 0.15 เมตร หรือพื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 

207 .00 ตารางเมตร

2.ก่อสรา้งรางระบายนํา้รูปตวัยู ขนาดกวา้ง

ภายใน 0.30 เมตร ยาวขา้งละ 69.00 เมตร

 ความยาวรวมท ัง้สองขา้งไม่นอ้ยกวา่ 

138.00 แมตร ตามแบบเลขที่

ช. 19/62

 -  -  -  - 509,000    1.เพื่อก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม

เหลก็ ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร 

ยาว 69.00 เมตร หนาเฉลีย่ 

0.15 เมตร หรือพื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่

 207.00 ตารางเมตร

2.ก่อสรา้งรางระบายนํา้รูปตวัยู 

ขนาดกวา้งภายใน 0.30 เมตร 

ยาวขา้งละ 69.00 เมตร ความ

ยาว รวมท ัง้สองขา้งไม่นอ้ยกวา่ 

138.00 เมตร ตามแบบเลขที ่ช 

19/62

ประชาชนสามารถสญัจร

ไปมาไดส้ะดวกปลอดภยั

กองช่าง

182



2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

17 โครงการก่อสรา้ง

ถนนคอนกรีตเสริม 

พรอ้มรางระบายนํา้

รูปตวัยู

(ดา้นบนเป็นรางว)ี

ถนนบา้นในหวงัซอย

 4 (ช่วงที ่2)

เพื่อก่อสรา้งถนน

คอนกรีตเสริมเหลก็

ถนนบา้นในหวงัซอย 4

(ช่วงที ่2) และอาํนวย

ความสะดวกในการ

สญัจรไปมา และใช ้

เสน้ทางของประชาชน

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตขนาดกวา้ง 2.50 -

7.50 เมตร ยาว 440 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15

 เมตร หรือพื้นมทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 2,500 ตาราง

เมตร พรอ้มรางระบายนํา้รูปตวัยู(ดา้นบน

เป็นรางว)ี ขนาดกวา้งภายใน 0.50 เมตร 

ยาวขา้งละ 440 เมตร รวมความยาวท ัง้

สองขา้ง 880.00 เมตร

 -  -  -  - 6,277,000    ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเหลก็ 

พื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 2,500 ตาราง

เมตร

พรอ้มรางระบายนํา้รูปตวัยู

(ดา้นบนเป็นรางว)ี รวมความ

ยาวท ัง้สองขา้ง 880.00 เมตร

ประชาชนสามารถสญัจร

ไปมาไดส้ะดวกปลอดภยั

กองช่าง

18 โครงการปรบัปรุงผวิ

จราจรแอสฟลัทต์กิ

คอนกรีต ถนนเสริม

ชาติ

1.เพื่อแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นของประชาชน

 อาํนวยความสะดวกใน

การสญัจร ไป-มา

2.เพื่อพฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐานดา้นคมนาคม 

เชื่อมโยงแบบไรร้อยต่อ

 แกไ้ขปญัหาสญัจร

ปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟลัทต์กิคอนกรีต 

กวา้งประมาณ 5.50-9.20 เมตร ยาว

ประมาณ 942 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ

พื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 6,900 ตารางเมตร

 -  -  -  - 2,573,000    ผวิจราจรไดร้บัการปรบัปรุง มี

พื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 6,900 ตาราง

เมตร ตามแบบเลขที ่ช.77/63

ประชาชนไดร้บัความ

สะดวกสบายในการ

สญัจร ไป-มา

กองช่าง

183



2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

19 โครงการก่อสรา้ง

ถนน คสล. พรอ้ม

บ่อพกั (ดา้นบนเป็น

รางว)ี ถนนเสริมชาติ

 ซอย 8/1

พกิดั จดุเริ่มตน้

X=576459

Y903523

จดุสิ้นสุด

X=576618

Y=903621

1.เพื่อแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นของประชาชน

2.เพื่ออาํนวยความ

สะดวกในการสญัจร

ไป-มา ของประชาชน

2.เพื่อพฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐานดา้นคมนาคม 

เชื่อมโยงแบบไรร้อยต่อ

 -ก่อสรา้งถนน คสล. กวา้ง 3.40-6.40 ม. 

ความยาว 3.00 เมตร หรือพื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่

 1,620 ตร.ม.

 -ก่อสรา้งท่อระบายนํา้ คสล. Ø  0.40 ม. 

ความยาวรวมท ัง้สองขา้ง 516 ม.

 -ก่อสรา้งบ่อพกั คสล. พรอ้มฝาบ่อ 

จาํนวน 84 บ่อ

 -ก่อสรา้งรางว ีคสล. ความยาวท ัง้สองขา้ง

 516 ม.

 -  -  -   - 1,750,000   -ก่อสรา้งถนน คสล. กวา้ง 

3.40-6.40 ม. ความยาว 3.00 

เมตร หรือพื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 

1,620 ตร.ม.

 -ก่อสรา้งท่อระบายนํา้ คสล. Ø  

0.40 ม. ความยาวรวมท ัง้สอง

ขา้ง 516 ม.

 -ก่อสรา้งบ่อพกั คสล. พรอ้ม

ฝาบ่อ จาํนวน 84 บ่อ

 -ก่อสรา้งรางว ีคสล. ความยาว

ท ัง้สองขา้ง 516 ม. ตามแบบ

เลขที ่ช.08/64

ประชาชนไดร้บัความ

สะดวกสบายในการ

สญัจรไป-มา

กองช่าง

184



2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

20 โครงการก่อสรา้ง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหลก็พรอ้มทางเทา้ 

และท่อระบายนํา้ 

คสล. ถนนบา้นใน

หวงั ซอย 4 (ช่วงที ่1)

พกิดั จดุเริ่มตน้ ช่วง

ที ่1

X=575764

Y=901249

จดุสิ้นสุด

X=575489

Y=901266

1.เพื่อแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นของประชาชน

2.เพื่ออาํนวยความ

สะดวกในการสญัจร

ไป-มา ของประชาชน

2.เพื่อพฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐานดา้นคมนาคม 

เชื่อมโยงแบบไรร้อยต่อ

1.1 ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หนา

 0.15 เมตร กวา้งเฉลีย่ 5.00-12.00 เมตร

1.2 ก่อสรา้งท่อระบายนํา้ คสล. ขนาด 

1.20 เมตร พรอ้มบ่อพกั ความยาวท ัง้สอง

ขา้งไม่นอ้ยกวา่ 586.00 เมตร

1.3 ก่อสรา้งคนัหนิรางตื้นพรอ้มทางเทา้ 

กวา้ง 2.05 เมตร ความยาวรวมท ัง้สองขา้ง

ไม่นอ้ยกวา่ 586.00 เมตร

 -  -  -   - 5,616,020 1.1 ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม

เหลก็ หนา 0.15 เมตร กวา้ง

เฉลีย่ 5.00-12.00 เมตร

1.2 ก่อสรา้งท่อระบายนํา้ คสล. 

ขนาด 1.20 เมตร พรอ้มบ่อพกั 

ความยาวท ัง้สองขา้งไม่นอ้ยกวา่ 

586.00 เมตร

1.3 ก่อสรา้งคนัหนิรางตื้นพรอ้ม

ทางเทา้ กวา้ง 2.05 เมตร ความ

ยาวรวมท ัง้สองขา้งไม่นอ้ยกวา่ 

586.00 เมตร

ตามแบบเลขที ่ช.47/62

ประชาชนไดร้บัความ

สะดวกสบายในการ

สญัจรไป-มา

กองช่าง

185



2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

21 โครงการก่อสรา้ง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหลก็พรอ้มราง

ระบายนํา้ คสล. รูป

ตวัยู (ดา้นบนเป็น

รางว)ี ถนนบา้นใน

หวงั ซอย 4 (ช่วงที ่2)

พกิดั จดุเริ่มตน้ ช่วง

ที ่2

X=575474

Y=901264

จดุสิ้นสุด

X=575038

Y=901242

1.เพื่อแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นของประชาชน

2.เพื่ออาํนวยความ

สะดวกในการสญัจร

ไป-มา ของประชาชน

2.เพื่อพฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐานดา้นคมนาคม 

เชื่อมโยงแบบไรร้อยต่อ

2.1 ก่อสรา้งคอนกรีตเสริมเหลก็ หนา 0.15

 เมตร กวา้งเฉลีย่ 2.50-7.50 เมตร ความ

ยาว 440 เมตร หรือพื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 

2,500.00 ตารางเมตร

2.2 ก่อสรา้งรางระบายนํา้ คสล. รูปตวัยู 

ขนาดภายในกวา้ง 0.50 เมตร ความยาว

รวมท ัง้สองขา้งไม่นอ้ยกวา่ 880.00 เมตร

 -  -  -   - 6,277,000 2.1 ก่อสรา้งคอนกรีตเสริมเหลก็

 หนา 0.15 เมตร กวา้งเฉลีย่ 

2.50-7.50 เมตร ความยาว 440 

เมตร หรือพื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 

2,500.00 ตารางเมตร

2.2 ก่อสรา้งรางระบายนํา้ คสล. 

รูปตวัยู ขนาดภายในกวา้ง 0.50 

เมตร ความยาวรวมท ัง้สองขา้ง

ไม่นอ้ยกวา่ 880.00 เมตร

ตามแบบเลขที ่ช.49/62

ประชาชนไดร้บัความ

สะดวกสบายในการ

สญัจรไป-มา

กองช่าง

186



2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

22 โครงการก่อสรา้ง

ถนนแอสฟลัทต์กิคอ

นกรีต ถนนท่าแพใต ้

(ตดิผาทอง)

พกิดั จดุเริ่มตน้

X=577690.E

Y=901809.N

จดุสิ้นสุด

X=578014.E

Y=901762.N

1.เพื่อแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นของประชาชน

2.เพื่ออาํนวยความ

สะดวกในการสญัจร

ไป-มา ของประชาชน

2.เพื่อพฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐานดา้นคมนาคม 

เชื่อมโยงแบบไรร้อยต่อ

โครงการก่อสรา้งถนนแอสฟลัทต์กิคอนก

รีต ถนนท่าแพใต ้(ตดิผาทอง) หนา 0.05 

เมตร กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 270 เมตร 

หรือพื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 810.00 ตารางเมตร

 -  -  -   - 336,314 โครงการก่อสรา้งถนนแอสฟลัท์

ตกิคอนกรีต ถนนท่าแพใต ้(ตดิ

ผาทอง) หนา 0.05 เมตร กวา้ง 

3.00 เมตร ยาว 270 เมตร หรือ

พื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 810.00 ตาราง

เมตร ตามแบบเลขที ่ช.12/64

ประชาชนไดร้บัความ

สะดวกสบายในการ

สญัจรไป-มา

กองช่าง

187



2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

23 โครงการก่อสรา้ง

ถนนแอสฟลัทต์กิคอ

นกรีต ถนนบา้นใน

หวงั ซอย 5 (ต่อจาก

เดมิ) จากสะพาน 

คสล. ขา้มคลองท่า

แพไปทางทศิตะวนัตก

พกิดั จดุเริ่มตน้

X=575522.E

Y=901131.N

จดุสิ้นสุด

X=575223.E

Y=901145.N

1.เพื่อแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นของประชาชน

2.เพื่ออาํนวยความ

สะดวกในการสญัจร

ไป-มา ของประชาชน

2.เพื่อพฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐานดา้นคมนาคม 

เชื่อมโยงแบบไรร้อยต่อ

ก่อสรา้งถนนแอสฟลัทต์กิคอนกรีตบดอดั

แน่น หนา 0.05 เมตร กวา้ง 6.00 เมตร 

ความยาวประมาณ  300.00 เมตร หรือ

พื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 1,800 ตารางเมตร

 -  -  -   - 1,305,000 ก่อสรา้งถนนแอสฟลัทต์กิคอนก

รีตบดอดัแน่น หนา 0.05 เมตร 

กวา้ง 6.00 เมตร ความยาว

ประมาณ  300.00 เมตร หรือ

พื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 1,800 ตาราง

เมตร ตามแบบเลขที ่ช.13/64

ประชาชนไดร้บัความ

สะดวกสบายในการ

สญัจรไป-มา

กองช่าง

188



2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

24 โครงการก่อสรา้ง

ถนน คสล. พรอ้ม

ท่อระบายนํา้ (ดา้นบน

เป็นรางว)ี ถนน

พฒันาการ ซอย 4  

ต่อจากของเดมิ

พกิดั จดุเริ่มตน้

X=574242.E

Y=902619.N

จดุสิ้นสุด

X=573951.E

Y=902631.N

1.เพื่อแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นของประชาชน

2.เพื่ออาํนวยความ

สะดวกในการสญัจร

ไป-มา ของประชาชน

2.เพื่อพฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐานดา้นคมนาคม 

เชื่อมโยงแบบไรร้อยต่อ

1.ก่อสรา้งถนน คสล. หนา 0.15 เมตร 

ความยาวประมาณ 125 เมตร ความกวา้ง 

4.40-5.40 เมตร หรือพื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 628

 ตารางเมตร

2.ก่อสรา้งท่อระบายนํา้ Ø  0.40 เมตร 

ดา้นบนเป็นรางว ีคสล. ความยาวรวมสอง

ขา้ง 192 เมตร พรอ้มบ่อพกั จาํนวน 32 บ่อ

3.ก่อสรา้งท่อระบายนํา้ Ø  0.40 เมตร 

เชื่อมต่อจากทางระบายนํา้เดมิและเชื่อมต่อ

ท่อระบายนํา้ในโครงการความยาวรวม 

13.00 เมตร

 -  -  -   - 1,125,000 1.ก่อสรา้งถนน คสล. หนา 0.15 

เมตร ความยาวประมาณ 125 

เมตร ความกวา้ง 4.40-5.40 

เมตร หรือพื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 628

 ตารางเมตร

2.ก่อสรา้งท่อระบายนํา้ Ø  0.40 

เมตร ดา้นบนเป็นรางว ีคสล. 

ความยาวรวมสองขา้ง 192 เมตร

 พรอ้มบ่อพกั จาํนวน 32 บ่อ

3.ก่อสรา้งท่อระบายนํา้ Ø  0.40 

เมตร เชื่อมต่อจากทางระบายนํา้

เดมิและเชื่อมต่อท่อระบายนํา้ใน

โครงการความยาวรวม 13.00 

เมตร ตามแบบเลขที ่ช.15/64

ประชาชนไดร้บัความ

สะดวกสบายในการ

สญัจรไป-มา

กองช่าง

189



2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

25 โครงการก่อสรา้ง

ถนน คสล. พรอ้ม

บ่อพกั (ดา้นบนเป็น

รางว)ี ถนนหลงัวดั

ท่าแพ ซอย 1

พกิดั จดุเริ่มตน้

X=577290

Y=902535

จดุสิ้นสุด

X=577424

Y=902539

1.เพื่อแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นของประชาชน

2.เพื่ออาํนวยความ

สะดวกในการสญัจร

ไป-มา ของประชาชน

2.เพื่อพฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐานดา้นคมนาคม 

เชื่อมโยงแบบไรร้อยต่อ

 -ก่อสรา้งถนน คสล. กวา้ง 5.40 ยาว 140 

เมตร หรือพื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 756 ตารางเมตร

 -ก่อสรา้งท่อระบายนํา้ คสล.Ø  0.40 

ความยาวรวมท ัง้สองขา้ง 240 ม.

 -ก่อสรา้งบ่อพกั คสล. พรอ้มฝาท่อ 

จาํนวน 40 ท่อ

 -ก่อสรา้งรางว ีคสล. ความยาวรวมท ัง้สอง

ขา้ง 240 เมตร

 -  -  -   - 1,470,000   -ก่อสรา้งถนน คสล. กวา้ง 

5.40 ยาว 140 เมตร หรือพื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่ 756 ตารางเมตร

 -ก่อสรา้งท่อระบายนํา้ คสล.Ø  

0.40 ความยาวรวมท ัง้สองขา้ง 

240 ม.

 -ก่อสรา้งบ่อพกั คสล. พรอ้ม

ฝาท่อ จาํนวน 40 ท่อ

 -ก่อสรา้งรางว ีคสล. ความยาว

รวมท ัง้สองขา้ง 240 เมตร ตาม

แบบเลขที ่ช.17/64

ประชาชนไดร้บัความ

สะดวกสบายในการ

สญัจรไป-มา

กองช่าง

190



2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

26 โครงการปรบัปรุงผวิ

จราจรแอสฟลัทต์ิ

กคอนกรีต ถนน

นิกรบาํรุง (สีแ่ยกชื่น

จติร-์ตลาดสด)

พกิดั จดุเริ่มตน้

X=574661.E

Y=904202.N

จดุสิ้นสุด

X=574695.E

Y=904200.N

1.เพื่อแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นของประชาชน

2.เพื่ออาํนวยความ

สะดวกในการสญัจร

ไป-มา ของประชาชน

2.เพื่อพฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐานดา้นคมนาคม 

เชื่อมโยงแบบไรร้อยต่อ

ปูทบัผวิทางดว้ยแอสฟลัทต์กิคอนกรีต 

ถนนนิกรบาํรุง ขนาดกวา้ง 6.00-10.00 

เมตร ยาว 475 เมตร หนา 0.05 เมตร. 

หรือพื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 4,744 ตารางเมตร.

 -  -  -   - 1,914,000 ปูทบัผวิทางดว้ยแอสฟลัทต์กิคอ

นกรีต ถนนนิกรบาํรุง ขนาด

กวา้ง 6.00-10.00 เมตร ยาว 

475 เมตร หนา 0.05 เมตร. 

หรือพื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 4,744 

ตารางเมตร ตามแบบเลขที ่ช.

51/64

ประชาชนไดร้บัความ

สะดวกสบายในการ

สญัจรไป-มา

กองช่าง

191



2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

27 โครงการก่อสรา้ง

ถนน คสล. พรอ้ม

บ่อพกั (ดา้นบนเป็น

รางว)ี ถนนหลงัวดั

ท่าแพ ซอย 1

พกิดั จดุเริ่มตน้

X=577290

Y=902535

จดุสิ้นสุด

X=577424

Y=902539

1.เพื่อแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นของประชาชน

2.เพื่ออาํนวยความ

สะดวกในการสญัจร

ไป-มา ของประชาชน

2.เพื่อพฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐานดา้นคมนาคม 

เชื่อมโยงแบบไรร้อยต่อ

 -ก่อสรา้งถนน คสล. กวา้ง 5.40 ยาว 140 

เมตร หรือพื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 756 ตารางเมตร

 -ก่อสรา้งท่อระบายนํา้ คสล.Ø  0.40 

ความยาวรวมท ัง้สองขา้ง 240 ม.

 -ก่อสรา้งบ่อพกั คสล. พรอ้มฝาท่อ 

จาํนวน 40 ท่อ

 -ก่อสรา้งรางว ีคสล. ความยาวรวมท ัง้สอง

ขา้ง 240 เมตร

 -  -  -   - 1,470,000   -ก่อสรา้งถนน คสล. กวา้ง 

5.40 ยาว 140 เมตร หรือพื้นที่

ไม่นอ้ยกวา่ 756 ตารางเมตร

 -ก่อสรา้งท่อระบายนํา้ คสล.Ø  

0.40 ความยาวรวมท ัง้สองขา้ง 

240 ม.

 -ก่อสรา้งบ่อพกั คสล. พรอ้ม

ฝาท่อ จาํนวน 40 ท่อ

 -ก่อสรา้งรางว ีคสล. ความยาว

รวมท ัง้สองขา้ง 240 เมตร ตาม

แบบเลขที ่ช.17/64

ประชาชนไดร้บัความ

สะดวกสบายในการ

สญัจรไป-มา

กองช่าง

192



2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

28 โครงการก่อสรา้ง

ถนน คสล. พรอ้ม

ท่อระบายนํา้ (ดา้นบน

เป็นรางว)ี พรอ้มบ่อ

พกั ถนนโคกทราย 

ซอย 4

1.เพื่อแก้ไขปญัหา

ความเดือดร้อนของ

ประชาชน

2.เพื่ออ านวยความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มา ของประชาชน

3.เพื่อพฒันา

โครงสร้างพื้นฐาน

ด้านคมนาคม 

เชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อ

 -ก่อสรา้งถนน กวา้ง 3.40 เมตร ยาว 200 

เมตร หรือพื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 680 ตารางเมตร

 -ก่อสรา้งบ่อพกั จาํนวน 56 บ่อ

 -ก่อสรา้งฝาบ่อพกั จาํนวน 56 ฝา

 -ก่อสรา้งรางวรีวมท ัง้สองขา้งความยาว

รวม 344 เมตร

 -ก่อสรา้งท่อระบายนํา้ ความยาวรวมท ัง้

สองขา้ง 344 เมตร 

 -  -  -  - 1,750,000     -ก่อสรา้งถนน กวา้ง 3.40 เมตร

 ยาว 200 เมตร หรือพื้นทีไ่ม่

นอ้ยกวา่ 680 ตารางเมตร

 -ก่อสรา้งบ่อพกั จาํนวน 56 บ่อ

 -ก่อสรา้งฝาบ่อพกั จาํนวน 56 

ฝา

 -ก่อสรา้งรางวรีวมท ัง้สองขา้ง

ความยาวรวม 344 เมตร

 -ก่อสรา้งท่อระบายนํา้ ความ

ยาวรวมท ัง้สองขา้ง 344 เมตร

ประชาชนไดร้บัความ

สะดวกสบายในการ

สญัจรไป-มา

กองช่าง

193



2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

29 โครงการก่อสรา้ง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหลก็ พรอ้มท่อ

ระบายนํา้และบ่อพกั

 ถนนประชาอทุศิซอย

 9 (แยกซา้ยมอืหลงั

กองฟืน)

พกิดั 

จดุเริ่มตน้

X=575133.798

Y=903322.455

จดุสิ้นสุด

X=575062.177

Y=903.288.676

1.เพื่อแก้ไขปญัหา

ความเดือดร้อนของ

ประชาชน

2.เพื่ออ านวยความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มา ของประชาชน

3.เพื่อพฒันา

โครงสร้างพื้นฐาน

ด้านคมนาคม 

เชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อ

ก่อสรา้งถนน คสล.พรอ้มรางว ีขนาดกวง้

เฉลีย่ 1.50-2.00 เมตร ยาว 139.00 เมตร

 หนา 0.15 เมตร หรือพื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 

188.00 ตารางเมตร พรอ้มวางท่อระบายนํา้

 ค.ส.ล. ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร

 พรอ้มบ่อพกั

 -  -  - 499,400     - ก่อสรา้งถนน คสล.พรอ้มรางว ี

ขนาดกวง้เฉลีย่ 1.50-2.00 เมตร

 ยาว 139.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 

188.00 ตารางเมตร พรอ้มวาง

ท่อระบายนํา้ ค.ส.ล. ขนาด

เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร 

พรอ้มบ่อพกั ตามแบบเลขที ่ช.

54/64

ประชาชนไดร้บัความ

สะดวกสบายในการ

สญัจรไป-มา

กองช่าง

194



2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

30 โครงการก่อสรา้ง

ถนน ค.ส.ล. และท่อ

ระบายนํา้ ค.ส.ล. 

พรอ้มบ่อพกั ถนน

สาํโรง ซอย 6

พกิดั

จดุเริ่มตน้

X=8.179489

Y=99.677800

จดุสิ้นสุด

X=8.179221

Y=99.679004

1.เพื่อแก้ไขปญัหา

ความเดือดร้อนของ

ประชาชน

2.เพื่ออ านวยความ

สะดวกในการสัญจร

ไป-มา ของประชาชน

3.เพื่อพฒันา

โครงสร้างพื้นฐาน

ด้านคมนาคม 

เชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อ

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หนา 

0.15 เมตร กวา้งเฉลีย่ 2.50-3.00 เมตร 

ความยาว 143.90 เมตร หรือพื้นทีไ่ม่นอ้ย

กวา่ 420.00 ตารางเมตร พรอ้มก่อสรา้งท่อ

ระบายนํา้ ค.ส.ล.  0.60 เมตร พรอ้ม

บ่อพกั ความยาว 143.90 เมตร (กลางถนน)

 -  -  -  - 748,000    ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็

 หนา 0.15 เมตร กวา้งเฉลีย่ 

2.50-3.00 เมตร ความยาว 

143.90 เมตร หรือพื้นทีไ่ม่นอ้ย

กวา่ 420.00 ตารางเมตร พรอ้ม

ก่อสรา้งท่อระบายนํา้ ค.ส.ล. Æ

 0.60 เมตร พรอ้มบ่อพกั ความ

ยาว 143.90 เมตร (กลางถนน) 

ตามแบบเลขที ่ช.49/64

ประชาชนไดร้บัความ

สะดวกสบายในการ

สญัจรไป-มา

กองช่าง

195



2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

31 โครงการปรบัปรุงผวิ

จราจรแอสฟลัทต์ิ

กคอนกรีต ถนน

ธรรมสุนทรอทุศิ

พกิดั

จดุเริ่มตน้

X=8.168706

Y=99.675780

จดุสิ้นสุด

X=8.168643

Y=99.677331

1.เพื่อแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นของประชาชน

2.เพื่ออาํนวยความ

สะดวกในการสญัจร

ไป-มา ของประชาชน

3.เพื่อพฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐานดา้นคมนาคม 

เชื่อมโยงแบบไรร้อยต่อ

ปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟลัทต์กิคอนกรีต 

ถนนธรรมสุนทรอทุศิ ขนาดกวา้ง 

6.00-8.00 ม. ยาว 165.00 เมตร หนา 

0.05 ม. หรือพื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 1,566.00 

ตารางเมตร

 -  -  -  - 644,000    ปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟลัทต์ิ

กคอนกรีต ถนนธรรมสุนทรอทุศิ

 ขนาดกวา้ง 6.00-8.00 ม. ยาว 

165.00 เมตร หนา 0.05 ม. 

หรือพื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 1,566.00 

ตารางเมตร ตามแบบเลขที ่ช.

48/64

ประชาชนไดร้บัความ

สะดวกสบายในการ

สญัจรไป-มา

กองช่าง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

32 โครงการก่อสรา้ง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหลก็พรอ้มท่อ

ระบายนํา้เป็นรูปตวัยู 

(ดา้นบนเป็นรางว)ี

ถนนยุทธศาสตรซ์อย

 14/1 ส่วนทีเ่หลอื

 -เพื่อแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นของประชาชน

อาํนวยความสะดวกใน

การสญัจรไป-มา

 -เพื่อพฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐานดา้นคมนาคม

เชื่อมโยงแบบไรร้อยต่อ

แกไ้ขปญัหาสญัจร

 1.ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หนา 0.15 ม.

กวา้ง 4.00 ม. ความยาว 34 ม. หรือพื้นทีไ่มน่อ้ย

กวา่ 136 ตร.ม.

 1.1 ก่อสรา้งรางระบายนํา้รูปตวัยู ขนาดกวา้ง

ภายใน 0.30 ม. (ดา้นบนเป็นรางว)ี ความยาว

รวมท ัง้สองขา้งไมน่อ้ยกวา่ 68 ม.

2.ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็หนา 0.15 ม. 

กวา้ง 4.00 ม. ความยาว 35.00 ม. หรือพื้นทีไ่ม่

นอ้ยกวา่ 140 ตร.ม.

2.1 ก่อสรา้งรางระบายนํา้รูปตวัยู ขนาดกวา้ง

ภายใน 0.30 ม. (ดา้นบนเป็นรางว)ี ความยาว

รวมท ัง้สองขา้งไมน่อ้ยกวา่ 70.00 ม.

 -  -  -     563,000  - เชงิปริมาณ

  1.ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 

หนา 0.15 ม.กวา้ง 4.00 ม. ความยาว 

34 ม. หรือพื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ 136 ตร.ม.

 1.1 ก่อสรา้งรางระบายนํา้รูปตวัยู 

ขนาดกวา้งภายใน 0.30 ม. (ดา้นบน

เป็นรางว)ี ความยาวรวมท ัง้สองขา้งไม่

นอ้ยกวา่ 68 ม.

2.ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็

หนา 0.15 ม. กวา้ง 4.00 ม. ความยาว

 35.00 ม. หรือพื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ 140 

ตร.ม.

2.1 ก่อสรา้งรางระบายนํา้รูปตวัยู 

ขนาดกวา้งภายใน 0.30 ม. (ดา้นบน

เป็นรางว)ี ความยาวรวมท ัง้สองขา้งไม่

นอ้ยกวา่ 70.00 ม. ตามแบบเลจที ่ช.

72/63

ประชาชนไดร้บัความ

สะดวกสบายในการ

สญัจรไป-มา

กองช่าง

197



2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

33 โครงการชดเชยค่า

งานก่อสรา้งตาม

สญัญาแบบปรบัราคา

ได ้(ค่า K)

 -เพือ่จ่ายเป็นเงนิชดเชยค่า

งานก่อสรา้งตามสญัญาแบบ

ปรบัราคาได ้(ค่า K)กรณี

ผูร้บัจา้งทีเ่ป็นคู่สญัญามี

สทิธิ์ไดร้บั

 -เพือ่ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม

มตคิณะรฐัมนตรีเมือ่ วนัที ่

22 สงิหาคม 2532 และ

หนงัสอืเวยีนทีเ่กี่ยวขอ้ง

 -เพื่อพจิารณาช่วยเหลอืผูป้ระกออาชพี

ก่อสรา้งของทางราชการ กรณีเกดิความผนั

ผวนเปลีย่นแปลงของราคาวสัดุก่อสรา้ง

เพื่อช่วยเหลอืประคบัประคองผูป้ระกอบ

อาชพีก่อสรา้ง เน่ืองจากอตุสาหกรรม

ก่อสรา้งมคีวามสาํคญัต่อเศรษฐกจิ

เกี่ยวเน่ืองกบัรายไดเ้ป็นแหลง่จา้งงาน

เชื่อมโยงกบัการผลติต่างๆ ฯลฯ

 -  -  -  -     2,400,000 ผูป้ระกอบอาชพีก่อสรา้งที่

รบัเหมางานก่อสรา้งของภาค

ราชการสามารถดาํรงอยู่ได ้

ระบบก่อสรา้งของภาค

ราชการเขา้สู่ระบบก่อสรา้ง

ตามมาตรฐานสากลไดร้บั

ความเป็นธรรมท ัง้ภาค

ราชการและผูป้ระกอบ

อาชพีก่อสรา้ง (ผูร้บัเหมา

งานภาคราชการ)เน่ืองจาก

ภาคราชการสามารถเรียก

เงนิคนืจากผูร้บัจา้งตาม

เงือ่นไขสญัญาแบบปรบั

ราคาไดห้ากในกรณีทีร่าคา

วสัดุไดเ้ปลีย่นแปลงลดลง

ในอนาคตอนัก่อใหเ้กดิความ

เป็นธรรมต่อคู่สญัญาท ัง้ 2 

ฝ่าย

กองช่าง

0 0 0    17,287,600 78,479,334รวม 33 โครงการ
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 ตดิต ัง้เสาไฟฟ้าไฮเมท 

สูง 20 เมตร ถนนชน

ปรีดา (บริเวณเกาะ

กลาง หนา้สนง.

เทศบาลเมอืงทุ่งสง)

 -เพื่อบริการประชาชนใหม้ี

ไฟฟ้าแสงสวา่งสาํหรบัการ

คมนาคมในเวลากลางคืน

 -เพื่อเป็นการป้องกนั

อบุตัเิหตแุละลดอบุตัเิหต ุลด

ปญัหาอาชญากรรม การม ัว่

สุมของเยาวชน

 -เพื่อคุณภาพชวีติทีด่ขี ึ้นของ

ประชาชน

เชงิปริมาณ

ทาํการก่อสรา้งตดิต ัง้เสา

ไฟฟ้าไฮเมท สูง 20 ม. ถนน

ชนปรีดา (บริเวณเกาะกลาง

หนา้ สนง.เทศบาลเมอืงทุ่งสง)

เชงิคุณภาพ

ตดิต ัง้เสาไฟฟ้าไฮเมท สูง 20 

เมตร จาํนวน 1 ตน้

Baseline 

เสาไฟฟ้าสามารถใชง้านได ้65%

  -  -  -   -    663,000 ประชาชนในเขต

เทศบาล เมอืงทุ่งสง 

และพื้นทีใ่กล ้เคียง 

มคีวามพงึพอใจ 70%

เพิ่มความปลอดภยัใน

การสญัจรไป-มา 75%

กองช่าง

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

       1.1 กลยทุธท์ี่ 4 พฒันาระบบไฟฟ้าสาธารณะ

       1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองทุ่งสง

 ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  3  การจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน

 ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 2   การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้มและพลงังาน

    1. ยทุธศาสตรท์ี่ 2 รว่มสรา้งเมืองทุ่งสงสูเ่มืองชีวิตปลอดภยั
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

2 โครงกาตดิต ัง้เสา

ไฟฟ้าไฮเมท สูง 20 

เมตร ถนนทุ่งสง-หว้ย

ยอด

พกิดั 

8.161053,99.675316

 -เพื่อบริการประชาชนใหม้ี

ไฟฟ้าแสงสวา่งสาํหรบัการ

คมนาคมในเวลากลางคืน

 -เพื่อเป็นการป้องกนั

อบุตัเิหตแุละลดอบุตัเิหต ุลด

ปญัหาอาชญากรรม การม ัว่

สุมของเยาวชน

 -เพื่อคุณภาพชวีติทีด่ขี ึ้นของ

ประชาชน

เชงิปริมาณ

ทาํการก่อสรา้งตดิต ัง้เสา

ไฟฟ้าไฮเมท สูง 20 ม. ถนน

ทุ่งสง-หว้ยยอด

เชงิคุณภาพ

ตดิต ัง้เสาไฟฟ้าไฮเมท สูง 20 

เมตร จาํนวน 1 ตน้

Baseline 

เสาไฟฟ้าสามารถใชง้านได ้65%

 -  -  -   - 662,000 ทาํการก่อสรา้งตดิต ัง้

เสาไฟฟ้าไฮเมท สูง 20

 ม. ถนนทุ่งสง-หว้ย

ยอดตามแบบแปลน

เลขที ่

ช.37/64

เพิ่มความปลอดภยัใน

การสญัจรไป-มา

กองช่าง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

3 โครงการปรบัปรุงระบบ

ไฟฟ้าแสงสวา่ง ภายใน

สวนพฤกษาสริินธร

พกิดั 

X 576700

Y 900700

 -เพื่อเพิ่มแสงสวา่ง/ภายใน

สวนพฤกษาสริินธร อาํนวย

ความสะดวกผูใ้ชพ้ื้นที่

สวนสาธารณะ

 -เพื่อใหเ้ป็นสถานทีใ่ห ้

ประชาชนไดท้าํกจิกรรม

ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง

ภายในสวนพฤกษาสริินธร 

โดยดาํเนินการ

1.งานตดิต ัง้เสาไฟ HiGH 

MAST สูง 20 M. พรอ้ม 

M.H.lamp 8X1000 w.

2.งานตดืต ัง้เสาไฟ 

POSTLIGHT H=4 M. 120

 MM. 125 W.

3.งานตดิต ัง้ FLOOD LIGHT

 HI-PAR20 35 W E 27 ตาม

แบบแปลนเลขที ่ช.102/62

 -  -  -  - 5,972,000   เชงิปริมาณ

1.งานตดิต ัง้เสาไฟ 

HiGH MAST สูง 20

 M. พรอ้ม 

M.H.lamp 8X1000

 w.

2.งานตดืต ัง้เสาไฟ 

POSTLIGHT H=4 

M. 120 MM. 125 W.

3.งานตดิต ัง้ FLOOD

 LIGHT HI-PAR20 

35 W E 27  55 ชดุ

เพิ่มแสงสวา่งภายในสวน

พฤกษาสริินธร อาํนวย

ความสะดวกใหแ้ก่

ประชาชน และประชาชน

ไดใ้ชพ้ื้นทีใ่นการทาํ

กจิกรรมร่วมกนั

กองช่าง/

เงนิอดุหนุน

4 โครงการปรบัปรุง

ไฟฟ้าสวนสาธารณะ

เฉลมิพระเกยีรต ิ6 

รอบพระชนมพรรษา 

เป็น

หลอด LED

พกิดั

X = 8.166222

Y = 99.682985

1. เพื่อประหยดัพลงังานไฟฟ้า

2.เพื่อความปลอดภยัชวีติ

และทรพัยส์นิของประชาชน

ทีม่าใชบ้ริการ

ปรบัปรุงไฟฟ้า

สวนสาธารณะเฉลมพิระ

เกยรีต6ิ รอบพระ

ชนมพรรษา เป็นหลอด

LED จาํนวน 1 แห่ง

 -  -  -  - 1,400,000   ประชาชนมคีวามพงึ

พอใจต่อการใชบ้ริการ

สวนสาธารณะ

ประหยดัพลงังานไฟฟ้า 

ความปลอดภยัในชวีติ

และทรพัยส์นิของ

ประชาชนทีม่าใชบ้ริการ

กองช่าง

201



2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

5 โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าสาธารณะ

บริเวณถนนหนา้ถํา้ทอ

หูก-สะพานสวน

พฤกษาสรินิธร ตาํบล

ปากแพรก

อาํเภอท่งสุง จงัหวดั

นครศรีรรมราช

 -เพื่อบริการประชาชนใหม้ี

ไฟฟ้า

แสงสวา่งสาํหรบัการคมนาคม

ใน

เวลากลางคืน

 -เพื่อเป็นการป้องกนั

อบุตัเิหตแุละ

ลดอบุตัเิหตลุดปญัหา

อาชญากรรม

การม ัว่สุมของเยาวชน

 -เพื่อคุณภาพชวีติทีด่ขี ึ้นของ

ประชาชน

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 

บริเวณ ถนน

หนา้ถํา้ทอหูก-สะพานสวน

พฤกษาสรินธร 

ตาํบลปากแพรก 

อาํเภอท่งสุง ตามหนงัสอืการ

ไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาท่งสุง ที่

 มท 5311.18/ทส.42984/2563

 -  -  - 519,400  - ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณ

 ถนนหนา้ถํา้ทอหูก-

สะพานสวนพฤกษาสิ

รินธร ระยะทาง 770 

เมตร พรอ้มตดิต ัง้

โคมไฟสาธารณะ

ประชาชนไดใ้ชไ้ฟฟ้า 

อย่างท ัว่ถงึและได ้

มาตรฐาน

สาํหรบัใชง้านบริการ

ประชาชน

กองช่าง

6 โครงการจา้งเหมา

ปรบัปรุงระบบไฟฟ้า

แสงสวา่ง ภายในถํา้

ตลอด

เพื่อเพิ่มไฟฟ้าแสงสวา่ง

ภายในถํา้

ตลอด

เชงิคุณภาพ

ไดม้าตรฐานตามแบบทีก่าํหนด

เชงิปริมาณ

 - ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าแสง

สวา่ง จาํนวน

 1 แห่ง

 -  -  - 500,000 500,000 ไฟฟ้าภายในถํา้ตลอด

สวา่งขึ้นรอ้ยละ

90 ของพื้นทีถ่ ํา้ตลอด

ท ัง้หมด

ประชาชนไดร้บัความ

ปลอดภยัต่อชวีติและ

ทรพัยส์นิ

กองช่าง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

7 โครงการปรบัปรุง

ระบบสายเมนไฟฟ้า

สนามกฬีาโรงเรียน

เทศบาลบา้นนาเหนือ

 -เพื่อเพิ่มความปลอดภยัต่อ

ชวีติและทรพัยส์นิของ

นกัเรียน บคุลากรในโรงเรียน

และประชาชาทีใ่ชส้ถานที่

 -เพื่อความเป็นระเบยีบ

เรียบรอ้ยของระบบสายเมนที่

ตดิต ัง้ภายในโรงเรียให ้

เรียบรอ้ย

เชงิปริมาณ

 -ปรบัปรุงระบบสายเมนไฟฟ้า

สนามกฬีาโรงเรียนเทศบาล

บา้นนาแหนือ จาํนวน 1 แห่ง

เชงิคุณภาพ

ระบบสายเมนไฟฟ้ามาตรฐาน

ตามแบบทีก่าํหนด

 -  -  -  -    174,000 ปรบัปรุงระบบสายเมน

ไฟฟ้าสนามกฬีา

โรงเรียนเทศบาลบา้น

นาเหนือตามแบบเลขที่

 ช.61/64

เพิ่มความปลอดภยัต่อ

ชวีติและทรพัยส์นิของ

นกัเรียนบคุลากรใน

โรงเรียนและประชาชนที่

ใชส้ถานที่

กองช่าง

0 0 0 1,019,400     9,371,000   รวม 7 โครงการ
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 ก่อสรา้งระบบประปา

หมู่บา้นแบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่ ขนาด

บรรจ ุ30 ลบ.ม.

N : 8149090

E : 99.693358

เพื่อใหป้ระชาชนชมุชน

บา้นในหวงั และชมุชน

ใกลเ้คียงมนีํา้ประปาใช ้

อย่างเพยีงพอ และท ัว่ถงึ

ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้นแบบ

ผวิดนิขนาดใหญ่ ขนาด 30 ลบ.ม.

  -  -  -     3,914,000   - ครวัเรือนและ

ประชาชนผูร้บั

ผลประโยชน ์จาํนวน 

300 ครวัเรือน จาํนวน 

850 คน

ประชาชนมนีํา้ประปาใช ้

อย่างเพยีงพอตามแบบ

มาตรฐานกรมทรพัยากร

นํา้

กองช่าง/

เงนิอดุหนุน

2 ก่อสรา้งระบบประปา

หมู่บา้นแบบผวิดนิ

ขนาดใหญ่ ขนาด

บรรจ ุ30 ลบ.ม. 

ชมุชนเขาปรีดี

เพื่อใหป้ระชาชนชมุชนเขา

ปรีด ีและชมุชนใกลเ้คียง

มนีํา้ประปาใชอ้ย่าง

เพยีงพอ และท ัว่ถงึ

ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้นแบบ

ผวิดนิขนาดใหญ่ ขนาด 30 ลบ.ม. 

ชมุชนเขาปรีดี

  -  -  -  -    3,914,000 ครวัเรือนและ

ประชาชนผูร้บั

ผลประโยชน ์จาํนวน 

300 ครวัเรือน จาํนวน 

900 คน

ประชาชนมนีํา้ประปาใช ้

อย่างเพยีงพอตามแบบ

มาตรฐานกรมทรพัยากร

นํา้

กองช่าง/

เงนิอดุหนุน

0 0 0 3,914,000    3,914,000    

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

รวม 2 โครงการ

       1.1 กลยทุธท์ี่ 5 ขยายเขตน ้าประปาใหค้รอบคลมุทกุครวัเรอืน

แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองทุ่งสง

  ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดั ยทุธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคน ชมุชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็งตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

  ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 4 การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

    1. ยทุธศาสตรท์ี่ 2 รว่มสรา้งเมืองทุ่งสงสูเ่มืองชีวิตปลอดภยั
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการจดัซื้อ

ทีด่นิถนนเสริมชาติ

เพือ่จดัทาํสนามเดก็เลน่

ใหก้บัชุมชนเสริมชาติ

ซื้อทีด่นิถนนเสริมชาต ิเพือ่จดัทาํสนามเดก็

เลน่ จาํนวน 1 แปลง

 -   -  -  -       1,100,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชนและเดก็ 90%

เดก็ไดท้าํกจิกรรม

ร่วมกนั 100%

กองช่าง

2 โครงการจดัซื้อ

ทีด่นิเป็นลานจอด

รถเทศบาลเมอืง

ทุ่งสง

เพือ่ขยายอาคารจอดรถของ

เทศบาลเมอืงทุ่งสง สาํหรบั

อาํนวยความสะดวกใหก้บั

ประชาชนทีเ่ขา้มาใชบ้ริการ

๒.เพือ่พฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐานดา้นคมนาคม 

เชือ่มโยงแบบไรร้อยต่อ 

แกไ้ขปญัหาสญัจร

ซื้อทีด่นิเป็นลานจอดรถ เทศบาลเมอืงทุ่งสง 

เพือ่ขยายอาคารจอดรถของเทศบาลเมอืงทุ่ง

สง จาํนวน 1 แปลง

  -   -   -     3,000,000   - ความพงึพอใจของบคุลากร

เทศบาลเมอืงทุ่งสงและ

ประชาชนทีม่าใชบ้ริการ

เทศบาลเมอืงทุ่งสง 90%

ประชาชนไดร้บัความ

สะดวกในการใช ้

บริการสาํนกังาน

เทศบาลเมอืงทุ่งสง 

100%

กองช่าง

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ

       1.1 กลยทุธท์ี่ 6 พฒันาระบบสาธารณูปโภค

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองทุ่งสง

  ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดั ยทุธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคน ชมุชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็งตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

  ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 4 การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

    1. ยทุธศาสตรท์ี่ 2 รว่มสรา้งเมืองทุ่งสงสูเ่มืองชีวิตปลอดภยั

       1.2 แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

3 โครงการจดัซื้อ

ทีด่นิหนา้ซาํปอกง

เพือ่ขยายผวิถนนหนา้

มลูนิธิซาํปอกง จาํนวน 1 

แปลง

ซื้อทีด่นิหนา้ซาํปอกง เพือ่ขยายผวิถนนหนา้

มลูนิธิซาํปอกง จาํนวน 1 แปลง

 -  -  -       184,000   - ความพงึพอใจของบคุลากร

เทศบาลเมอืงทุ่งสงและ

ประชาชนทีม่าใชบ้ริการ

เทศบาลเมอืงทุ่งสง 90%

ประชาชนไดร้บัความ

สะดวกในการใช ้

บริการสาํนกังาน

เทศบาลเมอืงทุ่งสง 

100%

กองช่าง

4 โครงการจดัซื้อ

ทีด่นิเพือ่ก่อสรา้ง

อาคารเรียน 

โรงเรียนมธัยม

เทศบาลวดัท่าแพ

1.เพือ่จดัซื้อทีด่นิสาํหรบั

ก่อสรา้งอาคารเรียน

2.เพือ่ขยายพื้นทีแ่ละ

รองรบัการเพิม่จาํนวนของ

นกัเรียน

เชิงปริมาณ

1.จดัซื้อทีด่นิจาํนวน 20 ไร่ๆละ 2,000,000 

บาท

เชิงคุณภาพ

1.เหมาะสมและสามารถขยายพื้นทีร่องรบัการ

เพิม่ขึ้นของนกัเรียน

2.ทีต่ ัง้ของทีด่นิอยู่ในบริเวณทีเ่ดนิทางได ้

สะดวกและมคีวามปลอดภยั

 -  -  -    40,000,000   - 1.จาํนวนทีด่นิ

2.มทีีด่นิทีเ่พยีงพอต่อการ

ก่อสรา้งอาคารและการ

พฒันาการศึกษาของ

โรงเรียนมธัยมเทศบาลวดั

ท่าแพ

1.มทีีด่นิสาํหรบัห่อ

สรา้งอาคารเรียน

2.มทีีด่นิเพือ่ขยาย

พื้นทีแ่ละรองรบัการ

เพิม่จาํนวนของนกัเรียน

กองช่าง/

โรงเรียน

มธัยม

เทศบาล

วดัท่าแพ
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

5 จดัซื้อทีด่นิบริเวณ

ถนนผดุงราษฏร์

บริเวณใกลเ้คยีงกบั

ตลาดสดเทศบาล

เมอืงท่งสุง 

(พกิดั x 574619 

Y 903139)

เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีร่บั- ส่ง

ปลาผกัและผลไมส้นิคา้

ชนิดออืน่ๆ ซึง่เป็นจดุรบัส่ง

สนิคา้ ใหป้ระชาชนพ่อคา้-

แมค่า้ในเขตเทศบาลเมอืง

ท่งสุง

จาํนวนเน้ือทีป่ระมาณ 1 ไร่ 1 งาน 55 ตาราง

วา

 -  -  -   -     45,000,000 เชิงปริมาณ

จาํนวนเน้ือทีป่ระมาณ 1 

ไร่ 1 งาน 55 ตารางวา

พ่อคา้ แมค่า้ ใน เขต

เทศบาลเมอืงท่งสุงมี

สถานทีส่าํหรบัส่งสนิคา้

กองช่าง

6 โครงการจจดัซื้อ

ทีด่นิถนน

พฒันาการ

ซอย 8

เพือ่จดัทาํลานกฬีา จดัซื้อทีด่นิ จาํนวน 1 แปลง  -  -  -   -       1,360,000 จดัซื้อทีด่นิ จาํนวน 1 

แปลง

ประชาชนมลีานกฬีาไว ้

ทาํกจิกรรมร่วมกนั

กองช่าง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

7 โครงการก่อสรา้ง

หลงัคาคลมุลาน

อเนกประสงค ์

โรงเรียนมธัยม

เทศบาลวดัท่าแพ

เพือ่ก่อสรา้งหลงัคาคลมุ

ลานอเนกประสงคส์าํหรบัใช ้

ในการดาํเนินการจดั

กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน

เชิงปริมาณ

-มหีลงัคาคลมุลานอเนกประสงคข์นาดตาม

แปลนโครงหลงัคาคลมุลานอเนกประสงค ์

จาํนวน 1 จดุ 

เชิงคุณภาพ

-มหีลงัคาคลมุลานอเนกประสงคท์ีไ่ด ้

มาตรฐานอยู่ในระดบัคุณภาพดมีากรอ้ยละ 

100

ขอ้มลูฐาน Baseline

โรงเรียนมธัยมเทศบาลวดัท่าแพมหีลงัคา

คลมุลานอเนกประสงค ์90%

  -  -  -   -       3,683,000 มหีลงัคาตลมุลาน

อเนกประสงคส์าํหรบัใชใ้น

การจดักจิกรรมพฒันา

ผูเ้รียน

บคุลากรและนกัเรียน

มหีลงัคาคลมุลาน

อเนกประสงคใ์ชใ้น

การทาํกจิกรรมร่วมกนั

 100%

กองช่าง/

โรงเรียน

มธัยม

เทศบาล

วดัท่าแพ
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

8 โครงการก่อสรา้ง

พื้นลานสนามเดก็

เลน่ โรงเรียนรี

สอรท์อนุบาลทุ่งสง 

พกิดั 8.159919N

 : 99.699112E

1.เพือ่เสริมสรา้งพฒันาการ

ทางดา้นร่างกาย อารมณ์ 

สงัคม และสตปิญัญา ของ

เดก็ปฐมวยั

2.เพือ่การนนัทนาการและ

ออกกาํลงักายพลงัสมอง

ของเดก็ปฐมวยัในช่วง 3-5

 ปี

3.เพือ่ใหน้กัเรียนมสีนาม

เดก็เลน่ทีป่ลอดภยั 

เหมาะสม

เชงิปรมิาณ

1.ดาํเนินการขดุรื้อพื้นหญา้สนามเดก็เลน่ของเดมิออ

กรวมพื้นทีร่ื้อถอนหญา้ 1,499 ตารางเมตร พรอ้มขน

ยา้ยไปทิ้ง ณ บรเิวณทีท่างเทศบาลกาํหนด

2.ดาํเนินการปรบัระดบัพื้นทีก่่อสรา้งสนามเดก็เลน่

พรอ้มบดอดัแน่น และรองพื้นดว้ยทรายหยาบหนา 

0.05 เมตร รดนํา้ใหชุ้่ม ปรบัระดบัใหเ้รยีบก่อนเทพื้น

คอนกรตี รวมพื้นที ่1,499 ตารางเมตร ตามแบบรูป

และรายการ

3.ดาํเนินการเทพื้นคอนกรตีเสรมิเหลก๋ หนา 0.10 

เมตร รวมพื้นที ่1,499 ตารางเมตร ตามแบบรูปและ

รายการ

4.ดาํเนินการทาํผวิพื้นสงัเคราะหส์าํหรบัสนามเดก็เลน่

 ลานอเนกประสงคจ์ากวสัดุยางสงัเคราะหแ์ละ

ธรรมชาตติาม มอก. 2683-2558 ประเภท c รุ่น 

EPDM Binder หนา 13 มม. รวมพื้นที ่1,499 

ตารางเมตร

เชงิคุณภาพ

ไดถ้นนรวมพื้นที ่1,499 ตารางเมตร จาํนวน 1 สาย

Baseline : ถนนมคีวามชาํรุด รอ้ยละ 20 ถนนที่

สามารถใชง้านได ้ 80%

  -  -  -   -       6,834,000 พื้นลานสนามเดก็เลน่ 

โรงเรียนรีสอรท์อนุบาลทุ่ง

สง ไดต้ามแบบมาตรฐาน 

เลขที ่ช.32/63

นกัเรียนมสีนามเดก็

เลน่ทีป่ลอดภยั 

เหมาะสม 90%

กองช่าง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

9 โครงการปรบัปรุง

ทางเชือ่มและ

หอ้งนํา้ อาคารเก่า

ของการรถไฟแห่ง

ประเทศไทย

1.เพือ่พฒันาย่านเมอืงเก่า 

เป็นแหลง่ท่องเทีย่วเชิง

วฒันธรรม

2.เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิ 

ดงึดูดนกัท่องเทีย่ว สรา้ง

งาน และสรา้งรายไดใ้หก้บั

ประชาชนในเขตเทศบาล

เมอืงทุ่งสง

เชิงปริมาณ

1.ทาํการก่อสรา้งป้อมยามหอ้งนํา้และทางเดนิ

หลงัอาคาร

2.ทาํการก่อสรา้งทางลาด บนัได พื้นทีป่ลูก

หญา้ และส่วนอืน่ๆ ทีไ่ดแ้สดงในขอบเขตผงั

บริเวณ

3.ดาํเนินการตดิต ัง้งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

4.ดาํเนินการตดิต ัง้งานระบบสุขาภบิาล 

5.ดาํเนินการตดิต ัง้สุขภณัฑต์ามตาํแหน่ง

แสดงในแบบแปลน

เชิงคุณภาพ

มทีางเชือ่มหอ้งนํา้อาคารเก่าของการรถไฟ

สามารถใชง้านได ้

Baseline

ทางเชือ่มหอ้งนํา้อาคารเก่าของการรถไฟ

สามารถใชง้านได ้70%

  -  -  -     1,400,000   - ประชาชนในเขตเทศบาล 

เมอืงทุ่งสง และพื้นทีใ่กล ้

เคยีง มคีวามพงึพอใจ 

รอ้ยละ 85

ประชาชนไดร้บัความ

สะดวกสบายในการใช ้

หอ้งนํา้ 90%

กองช่าง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

10 โครงการปรบัปรุง

ตกแต่งภายใน

อาคาร สาํนกังาน

เทศบาลเมอืงทุ่งสง

 อาคาร 1

เพือ่ปรบัปรุงตกแต่งภายใน

อาคารสาํนกังานเทศบาล

เมอืงทุ่งสง ใหพ้นกังาน

เทศบาล หน่วยงานต่างๆ 

ไดใ้ชท้าํกจิกรรมร่วมกนั

เชิงปริมาณ

1.ทาํการตกแต่งสาํนกังานอาคาร 1 ขนาด

กวา้งยาว 18.00 x 32.00 เมตร

2.ชัน้ 2 ทาํการตกแต่งสาํนกังานอาคาร 1 

พื้นทีป่ระมาณ 546 ตารางเมตร

3.ชัน้ 3 ทาํการตกแต่งสาํนกังานอาคาร 1 

พื้นทีป่ระมาณ 546 ตารางเมตร

4.ชัน้ 4 ทาํการตกแต่งสาํนกังานอาคาร 1 

พื้นที ่40 ตารางเมตร

เชิงคุณภาพ

ทาํการตกแต่งสาํนกังานอาคาร 1 ขนาด

กวา้งยาว 18.00 x 32.00 เมตร

Baseline

อาคารสาํนกังานเทศบาลเมอืงทุ่งสง อาคาร 1

 สามารถใชบ้ริการประชาชนได ้70%

  -  -  -   -       7,957,000 เชิงปริมาณ

1.ทาํการตกแต่งสาํนกังาน

อาคาร 1 ขนาดกวา้งยาว 

18.00 x 32.00 เมตร

2.ชัน้ 2 ทาํการตกแต่ง

สาํนกังานอาคาร 1 พื้นที่

ประมาณ 546 ตารางเมตร

3.ชัน้ 3 ทาํการตกแต่ง

สาํนกังานอาคาร 1 พื้นที่

ประมาณ 546 ตารางเมตร

4.ชัน้ 4 ทาํการตกแต่ง

สาํนกังานอาคาร 1 พื้นที ่

40 ตารางเมตร 

ตามแบบเลขที ่ช.33/63

ประชาชนไดร้บัความ

สะดวกในการใช ้

บริการสาํนกังาน

เทศบาลเมอืงทุ่งสง 

85%

กองช่าง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

11 โครงการปรบัปรุง

ตกแต่งภายใน

อาคาร สาํนกังาน

เทศบาลเมอืงทุ่งสง

 อาคาร 2

เพือ่ปรบัปรุงตกแต่งภายใน

อาคารสาํนกังานเทศบาล

เมอืงทุ่งสง ใหพ้นกังาน

เทศบาล หน่วยงานต่างๆ 

ไดใ้ชท้าํกจิกรรมร่วมกนั

เชิงปริมาณ

1.ทาํการตกแต่งสาํนกังานอาคาร 2 ขนาด

กวา้ง 18.00x28.00 เมตร

2.ชัน้ 3 ทาํการตกแต่งสาํนกังานอาคาร 2 

พื้นทีป่ระมาณ 504 ตารางเมตร

3.ชัน้ 4 ทาํการตกแต่งสาํนกังานอาคาร 2 

พื้นที ่40 ตารางเมตร

เชิงคุณภาพ

ทาํการตกแต่งสาํนกังานอาคาร 2 ขนาดกวา้ง

 18.00x28.00 เมตร

Baseline

อาคารสาํนกังานเทศบาลเมอืงทุ่งสง อาคาร 2

 สามารถใชบ้ริการประชาชนได ้70%

  -  -  -   -       5,483,000 1.ทาํการตกแต่งสาํนกังาน

อาคาร 2 ขนาดกวา้ง 

18.00x28.00 เมตร

2.ชัน้ 3 ทาํการตกแต่ง

สาํนกังานอาคาร 2 พื้นที่

ประมาณ 504 ตารางเมตร

3.ชัน้ 4 ทาํการตกแต่ง

สาํนกังานอาคาร 2 พื้นที ่

40 ตารางเมตร

ตามแบบเลขที ่ช.33-1/63

ประชาชนไดร้บัความ

สะดวกในการใช ้

บริการสาํนกังาน

เทศบาลเมอืงทุ่งสง 

85%

กองช่าง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

12 โครงการปรบัปรุง

ตกแต่งภายใน

อาคารสาํนกังาน

เทศบาลเมอืงทุ่งสง

 (อาคาร 2 ศูนยไ์ต

เทยีม)

เพือ่ใหบ้ริการฟอกไตแก่

ประชาชนในเขตเทศบาล

เมอืงทุ่งสง

เชงิปรมิาณ

1.รื้อถอนบนัไดทางขึ้นดา้นหนา้อาคารครึ่งหน่ึงของ

บนัไดเดมิ

2.เพิม่พื้นช ัน้ 2 หนา้โถงลฟิทด์า้นหนา้อาคาร

3.รื้อถอนผนงัหอ้งไฟฟ้าสาํรอง ไลน ์D,1 - D,2

4.ทาํการก ัน้หอ้งต่างๆ เพิม่เตมิตามทีแ่สดงในแบบ

แปลน

5.ดาํเนินงานตดิต ัง้ระบบไฟฟ้าตามแบบ

6.ดาํเนินงานตดิต ัง้ระบบงานสุขาภบิาลตามแบบ

7.ดาํเนินการตดิต ัง้ลฟิทโ์ดยสาร

8.ดาํเนินการตดิต ัง้งานระบบลฟิท์

เชงิคุณภาพ

ทาํการปรบัปรุงอาคารสาํนกังานเทศบาลเมอืงทุง่สง 

เป็นศูนยไ์ตเตยีม จาํนวน 1 หลงั

Baseline

ศูนยไ์ตเทยีมสามารถใชบ้รกิารประชาชนได ้ 80%

  -  -  -     4,468,000   - 1.รื้อถอนบนัไดทางขึ้น

ดา้นหนา้อาคารครึ่งหน่ึงของ

บนัไดเดมิ

2.เพิม่พื้นช ัน้ 2 หนา้โถงลฟิท์

ดา้นหนา้อาคาร

3.รื้อถอนผนงัหอ้งไฟฟ้าสาํรอง 

ไลน ์D,1 - D,2

4.ทาํการก ัน้หอ้งต่างๆ เพิม่เตมิ

ตามทีแ่สดงในแบบแปลน

5.ดาํเนินงานตดิต ัง้ระบบไฟฟ้า

ตามแบบ

6.ดาํเนินงานตดิต ัง้ระบบงาน

สุขาภบิาลตามแบบ

7.ดาํเนินการตดิต ัง้ลฟิทโ์ดยสาร

8.ดาํเนินการตดิต ัง้งานระบบ

ลฟิท ์ตามแบบเลขที ่ช .33-2/63

เสริมสรา้งภาพลกัษณ์

ทีด่ขีองเทศบาลเมอืง

ทุ่งสง และอาํนวย

ความสะดวกในการ

ใหบ้ริการประชาชน 

90%

กองช่าง/

เงนิอดุหนุน

213



2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

13 โครงการปรบัปรุง

พื้นลานรอบเมรุวดั

เขาปรีดี

เพือ่อาํนวยความสะดวกแก่

ประชาชน ในการประกอบ

พธิีกรรมทางศาสนา

เชิงปริมาณ

ทาํการปรบัปรุงพื้นลานรอบเมรุวดัเขาปรีด ีมี

รายละเอยีด ดงัน้ี

1.รื้อถอน 

-รื้อถอนพื้นบลอ็กคอนกรีตเดมิออก จาํนวน 

715 ตารางเมตร 

-รื้อถอนคนัหนิ เดมิออก จาํนวน 116 เมตร

2.งานก่อสรา้งใหม่

-เทพื้นคอนกรีตพมิพล์าย จาํนวน 739 ตาราง

เมตร 

เชิงคุณภาพ

ปรบัปรุงพื้นลานรอบเมรุวดัเขาปรีด ีจาํนวน 

739 ตารางเมตร

Baseline

พื้นลานรอบเมรุวดัเขาปรีด ีสามารถใชง้านได ้

 65%

  -  -  -   -       1,259,600 ทาํการปรบัปรุงพื้นลาน

รอบเมรุวดัเขาปรีด ีมี

รายละเอยีด ดงัน้ี

1.รื้อถอน 

-รื้อถอนพื้นบลอ็ก

คอนกรีตเดมิออก จาํนวน

 715 ตารางเมตร 

-รื้อถอนคนัหนิ เดมิออก 

จาํนวน 116 เมตร

2.งานก่อสรา้งใหม่

-เทพื้นคอนกรีตพมิพล์าย 

จาํนวน 739 ตารางเมตร 

 ตามแบบเลขที ่ ช.30/63

ประชาชนมสีถานที่

ประกอบพธิีกรรมทาง

ศาสนาและไดร้บัความ

สะดวกในการใช ้

สถานที ่85%

กองช่าง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

14 โครงการปรบัปรุง

อาคารสถานีขนส่ง

ย่อย เทศบาล

เมอืงทุ่งสง

1.เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บั

ความสะดวกสบายในการ

ใชบ้ริการสถานีขนส่ง

2.เพือ่พฒันาสถานีขนส่ง

ผูโ้ดยสารใหเ้ป็นบริการ

สาธารณะข ัน้พื้นฐาน

เชงิปรมิาณ

1.รื้อถอนขอบบอ่นํา้พุ

2.รื้อถอนป้ายควิรถเดมิ จาํนวน 13 ป้าย และตดิต ัง้

ป้ายควิรถใหมจ่าํนวน 22 ป้าย

3.ตเีสน้จราจรและเสน้ช่องจอดรถ

4.รื้อถอนระบบไฟฟ้า

5.เปลีย่นหลอดไฟสปอรต์ไลท ์20 ดวง

6.ทาํการก่อสรา้งหอ้งขายตัว๋

7.ตดิต ัง้ระบบไฟฟ้าแสงสวา่งหอ้งขายตัว๋

8.ตดิต ัง้ระบบแอรห์อ้งขายต ัว๋

9.ตดิต ัง้ราวแสตนเลสกัน้ช่องขายตัว๋

10.ตดิต ัง้ช ัน้วางของภายในหอ้งขายตัว๋

11.ตดิต ัง้ครุภณัฑภ์ายในหอ้งขายตัว๋

12.งานทาสอีาคาร

เชงิคุณภาพ

ตดิต ัง้ป้ายควิรถใหมจ่าํนวน 22 ป้าย

Baseline

อาคารสถานีขนส่งย่อย เทศบาลเมอืงทุง่สง สามารถ

ใชง้านได ้65%

 -  -  -   -       1,974,000 1.รื้อถอนขอบบอ่นํา้พุ

2.รื้อถอนป้ายควิรถเดมิ 

จาํนวน 13 ป้าย และตดิต ัง้

ป้ายควิรถใหมจ่าํนวน 22 ป้าย

3.ตเีสน้จราจรและเสน้ช่องจอด

รถ

4.รื้อถอนระบบไฟฟ้า

5.เปลีย่นหลอดไฟสปอรต์ไลท ์

20 ดวง

6.ทาํการก่อสรา้งหอ้งขายตัว๋

7.ตดิต ัง้ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง

หอ้งขายตัว๋

8.ตดิต ัง้ระบบแอรห์อ้งขายต ัว๋

9.ตดิต ัง้ราวแสตนเลสกัน้ช่อง

ขายตัว๋

10.ตดิต ัง้ช ัน้วางของภายใน

หอ้งขายตัว๋

11.ตดิต ัง้ครุภณัฑภ์ายในหอ้ง

ขายตัว๋

12.งานทาสอีาคาร 

ตามแบบเลขที ่ช.60/59

ประชาชนไดร้บัความ

สะดวกในการใช ้

บริการสถานีขนส่งย่อย

 85%

กองช่าง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

15 โครงการจดัทาํป้าย

ชือ่ถนนและชือ่ซอย

1.เพือ่เพิม่ความสะดวกแก่

ประชาชนและนกัท่องเทีย่ว

ในการสญัจรไป-มา

2.เพือ่พฒันาทีส่าธารณะให ้

มคีวามสวยงาม

เชงิปรมิาณ

ทาํป้ายบอกชื่อถนนและชื่อซอย เพือ่ตดิต ัง้ตาม

เสน้ทางถนนและซอยของเทศบาลเมอืงทุง่สง จาํนวน

 60 ป้าย

งานรื้อถอน  

ทาํการรื้อป้ายถนนทีต่ดิต ัง้ของเดมิออก และทาํความ

สะอาดบรเิวณทีร่ื้อป้ายออก พรอ้มนาํไปทิ้งหรอืกอง

เก็บตามทีเ่ทศบาลกาํหนด

งานตดิต ัง้  

ทาํการขดุปรบัดนิและตดิต ัง้ป้ายถนน ขนาดตามแบบ

และรายการของเทศบาล และทาํความสะอาดบรเิวณ

ทีต่ดิต ัง้ใหส้ะอาดเรยีบรอ้ย 

เชงิคุณภาพ

ตดิต ัง้ตามเสน้ทางถนนและซอยของเทศบาลเมอืงทุง่

สง จาํนวน 60 ป้าย ตามแบบเลขที ่ช .45/64

Baseline

ป้ายชื่อถนนและชื่อซอยไดม้าตรฐาน 75%

  -  -  -   -         499,900 ทาํป้ายบอกชื่อถนนและชื่อซอย

 เพือ่ตดิต ัง้ตามเสน้ทางถนน

และซอยของเทศบาลเมอืงทุง่สง

 จาํนวน 60 ป้าย

งานรื้อถอน  ทาํการรื้อป้าย

ถนนทีต่ดิต ัง้ของเดมิออก และ

ทาํความสะอาดบรเิวณทีร่ื้อ

ป้ายออก พรอ้มนาํไปทิ้งหรอื

กองเก็บตามทีเ่ทศบาลกาํหนด

งานตดิต ัง้  ทาํการขดุปรบัดนิ

และตดิต ัง้ป้ายถนน ขนาดตาม

แบบและรายการของเทศบาล 

และทาํความสะอาดบรเิวณที่

ตดิต ัง้ใหส้ะอาดเรยีบรอ้ย

ประชาชนในเขตเทศบาล เมอืง

ทุง่สง และพื้นทีใ่กล ้เคยีง มี

ความพงึพอใจ รอ้ยละ 85%

ประชาชนและ

นกัท่องเทีย่วไดร้บั

ความสะดวกสบายใน

การสญัจร 95%

กองช่าง

216



2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

โครงการก่อสรา้ง

โดมพรอ้มอาคาร

ประกอบ

อเนกประสงค ์

(โรงเรียนเทศบาล

วดัโคกสะทอ้น)

1.เพือ่ใหน้กัเรียน ครู และ

บคุลากร มสีถานทีจ่ดั

กจิกรรมการเรียนการสอน

ในกลม่สาระวชิาต่างๆ

2.เพือ่ใหชุ้มชนและ

ผูป้กครองมส่ีวนร่วมในการ

ใชส้ถานทีจ่ดักจิกรรม

มอีาคารโดมพรอ้มอาคารประกอบ

อเนกประสงค ์ขนาดกวา้ง 20 เมตร สูง 6 

เมตร จาํนวน 1 หลงั 

-โรงเรียนมอีาคารไวใ้นการจดักจิกรรมการ

เรียนการสอนเพยีงพอ รอ้ยละ 100

 -  -  -  -       2,880,000 มโีดมพรอ้มอาคาร

ประกอบอเนกประสงค์

สาํหรบัจดักจิกรรมการ

เรียนการสอนไดต้าม

มาตรฐานตามแบบที่

กาํหนดจาํนวน 1 หลงั

นกัเรียน ครู บคุลากร

 มพีื้นทีส่าํหรบัการจดั

งานกจิกรรมต่างๆ ของ

โรงเรียนใชใ้นการ

จดัการเรียนการสอน

เพยีงพอและเหมาะสม

โรงเรียน

เทศบาลวดั

โคก

สะทอ้น/

กองช่าง/

เงนิอดุหนุน

17 โครงการก่อสรา้ง

หลงัคาคลมุลาน

อเนกประสงค์

โรงเรียนเทศบาล

วดัชยัชุมพล

พกิดั 

X=574880.E

Y=902453.N

เพือ่ก่อสรา้งหลงัคาคลมุ

ลานอเนกประสงคส์าํหรบัใช ้

ในการดาํเนินการจดั

กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน

ก่อสรา้งหลงัคาคลมุลาน ขนาดกวา้ง 27.60 

เมตร ความยาว 30.50 เมตร

 -  -  -   -       4,453,000 ก่อสรา้งหลงัคาคลมุลาน 

ขนาดกวา้ง 27.60 เมตร 

ความยาว 30.50 เมตร 

ตามแบบเลขที ่ช.05/64

โรงเรียนมหีลงัคาคลมุ

ลานอเนกประสงค์

สาํหรบักจิกรรมพฒันา

ผูเ้รียน

กองช่าง

16
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

18 โครงการก่อสรา้ง

หลงัคาคลมุสนาม

เทนนิส เทศบาล

เมอืงทุ่งสง

พกิดั 

X=574201.E

Y=902838.N

เพือ่ก่อสรา้งหลงัคาคลมุ

สนามเทนนิสสาํหรบัใชใ้น

การดาํเนินการจดักจิกรรม

และออกกาํลงักาย

ก่อสรา้งหลงัคาคลมุ ขนาดกวา้ง 37.00 เมตร

 ความยาวประมาณ 39.00 เมตร

 -  -  -   -       9,451,000 ก่อสรา้งหลงัคาคลมุ 

ขนาดกวา้ง 37.00 เมตร 

ความยาวประมาณ 39.00 

เมตร ตามแบบเลขที ่ช.

71/63

ประชาชนไดร้บัความ

สะดวกสบายในการ

จดัทาํกจิกรรมร่วมกนั

กองช่าง

218



2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

19 โครงการก่อสรา้ง

ปรบัปรุงทางเทา้ 

คสล.ถนนตลาดใน

ซอย 2 ตลอดสาย

พกิดั 

X=575353.E

Y=902371.N

1.เพือ่แกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นของประชาชน

2.เพือ่อาํนวยความสะดวก

ในการสญัจรไป-มา ของ

ประชาชน

2.เพือ่พฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐานดา้นคมนาคม 

เชือ่มโยงแบบไรร้อยต่อ

ตอ้งการก่อสรา้งปรบัปรุงทางเทา้สาธารณะ 

ถนนตลาดใน ซอย 2 จากถนนชนปรีดาถงึสุด

เขตเทศบาลฯ (บริเวณบ่อบาํบดันํา้เสยี)

1.รื้อถอนทางเทา้ คสล. บนรางระบายนํา้รูป

ตวัยูและก่อสรา้งใหม ่รวมความยาวสองขา้ง 

308.00 เมตร พรอ้มฝาเปิดตรวจและช่องนํา้

ลง

2.รื้อถอนคนัหนิรางตื้นพรอ้มทางเทา้ คสล. 

บนหลงัท่อระบายนํา้ Ø  0.60 ม. และก่อสรา้ง

ใหม ่รวมความยาวสองขา้ง 232 เมตร 

พรอ้มฝาบ่อพกัและช่องนํา้ลง

 -  -  -   -         992,000 ตอ้งการก่อสรา้งปรบัปรุงทาง

เทา้สาธารณะ ถนนตลาดใน 

ซอย 2 จากถนนชนปรดีาถงึสุด

เขตเทศบาลฯ (บรเิวณบอ่

บาํบดันํา้เสยี)

1.รื้อถอนทางเทา้ คสล. บนราง

ระบายนํา้รูปตวัยูและก่อสรา้ง

ใหม ่รวมความยาวสองขา้ง 

308.00 เมตร พรอ้มฝาเปิด

ตรวจและช่องนํา้ลง

2.รื้อถอนคนัหนิรางตื้นพรอ้ม

ทางเทา้ คสล. บนหลงัทอ่

ระบายนํา้ Ø  0.60 ม. และ

ก่อสรา้งใหม ่รวมความยาว

สองขา้ง 232 เมตร พรอ้มฝา

บอ่พกัและช่องนํา้ลง ตามแบบ

เลขที ่ช.16/64

ประชาชนไดร้บัความ

สะดวกสบายในการใช ้

ทางเทา้

กองช่าง

20 โครงการปรบัปรุง

อาคารสาํนกังาน

หลงัเก่า

x 0575050

y 0902094

เพือ่ปรบัปรุงอาคาร

สาํนกังานหลงัเก่าซึง่มี

สภาพชาํรุดใหม้คีวามม ัน่คง

แขง็แรง

ปรบัปรุงอาคารสาํนกังาน คสล. 2 ชัน้ กวา้ง 

8 เมตร

ยาว 35.50 เมตร

 -  -  -  - 8,000,000      ประชาชนมคีวามพงึพอใจ

ในการใชป้ระโยชนอ์าคาร

สาํนกังานของ

เทศบาล

อาคารสาํนกังานไดร้บั

การซอ่มแซมมสีภาพ

พรอ้มใช ้

ใหบ้ริการประชาชน

กองช่าง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

21 โครงการก่อสรา้ง

อาคารเรียน 4 ชัน้ 

12 หอ้งเรียน 

(แบบ สน.ศท.4/12)

( ร.ร.เทศบาลวดั

ชยัชุมพล)

เพือ่สรา้งอาคารเรียน 4 ชัน้

 12 หอ้งเรียนใหแ้ก่

นกัเรียนไดใ้ชใ้นการเรียน

ไดอ้ย่างเพยีงพอ

เชิงปริมาณ

  -อาคารเรียน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรียน จาํนวน 1

 หลงั

เชิงคุณภาพ

 - โรงเรียนเทศบาลวดัชยัชุมพล มอีาคาร

เรียนทีม่คุีณภาพพรอ้มต่อการจดัการเรียน

การสอนและเพยีงพอกบัจาํนวนนกัเรียนที่

เพิม่มากขึ้นทกุๆปีมหีอ้งปฏบิตักิารของแต่ละ

กลุม่สาระการเรียนรูท้าํใหเ้กดิกระบวนการ

เรียนรูใ้หเ้กดิกระบวนการเรียนการสอนทีม่ ี

ประสทิธิภาพ

 -  -  - 11,500,000 11,500,000    อาคารเรียน 4 ชัน้ 12 

หอ้งเรียน จาํนวน 1

หลงัทีไ่ดม้าตรฐานตาม

แบบแปลนทีก่าํหนด

อาคารเรียนได ้

มาตรฐาน ตรงตาม

แบบทีก่าํหนด

 - นกัเรียนมอีาคาร

เรียนและหอ้งเรียนที่

เพยีงพอ

 - ร.ร.

เทศบาล

วดัชยัชุม

พล/กอง

ช่าง/เงนิ

อดุหนุน

22 โครงการก่อสรา้ง

อาคารเรียนอนุบาล

(แบบ สน.ศท.

อนุบาล8)

(ร.ร.รีสอรทอ์นุบาล)

 1. เพือ่ก่อสรา้งอาคาร

เรียนอนุบาลตามแบบ

มาตรฐาน สน.ศท.อนุบาล

8 ขนาด 22 x 36 เมตร

 2. เพือ่ก่อสรา้งอาคาร

เรียนอนุบาลตามแบบ

มาตรฐานใหเ้พยีงพอต่อ

จาํนวนนกัเรียน

 ก่อสรา้งอาคารเรียนอนุบาลตามแบบ

มาตรฐาน สน.ศท.อนุบาล 8 ตามแบบแปลน

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่

จาํนวน 2 หลงั

 -  -  - 14,100,000  - เชิงปริมาณ

 - อาคารเรียนอนุบาลตาม

แบบมาตรฐาน

สน.ศท.อนุบาล 8 จาํนวน 

2 หลงั

เชิงคุณภาพ

 - อาคารเรียนได ้

มาตรฐานตามแบบ

แปลนทีก่าํหนด

 1. อาคารเรียนได ้

มาตรฐานตามแบบ

แปลนทีก่าํหนด

 2. นกัเรียนมอีาคาร

เรียนเพยีงพอ

ร.ร.

รีสอรทอ์นุ

บาล /กอง

ช่าง/เงนิ

อดุหนุน
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

23 โครงการ ปรบัปรุง

ทางเดนิออกกาํลงั

กายบริเวณสวน

หลวง ร.9

x=8.166222

y=99.682985

1.เพือ่ความปลอดภยัของ

ประชาชนและนกัทอ่งเทีย่วทีเ่ขา้

มาใชบ้รกิาร

2.เพือ่พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

และส่งเสรมิสาธารณประโยชน์

ระดบัชมุชน

3.เพือ่สนบัสนุนและเตรยีม

ความพรอ้มในการปรบัตวัเพือ่

รองรบัการทอ่งเทีย่ว

4.เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน

แหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่คุีณภาพ

ความปลอดภยั ความสะอาด 

และมาตรฐานดา้นสาธารณสุข

เชงิปรมิาณ

ทางเดนิออกกาํลงักายบรเิวณสวนหลวง ร .9 กวา้งบ 

3.40 - 4.10 เมตร ยาว 505.00 เมตร พื้นทีป่ระมาณ

 2,105.00 ตารางเมตร

เชงิคุณภาพ

-ทางเดนิออกกาํลงักายบรเิวณสวนหลวง ร .9 กวา้งบ 

3.40 - 4.10 เมตร ยาว 505.00 เมตร พื้นทีป่ระมาณ

 2,105.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาล

กาํหนด

 -  -  -  -       9,091,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชน และหน่วยงาน

ต่างๆ ทีไ่ดใ้ชป้ระโยชน์

จากสวนสาธารณะ

ทางเดนิออกกาํลงักาย

บรเิวณสวนหลวง ร.9 กวา้ง

 3.40 - 4.10 เมตร ยาว 

505 เมตร พื้นทีป่ระมาณ 

2,105 ตารางเมตร 

-ประชาชนและนกัทอ่งเทีย่ว

เขา้มาใชบ้รกิาร ประมาณ 

1,000 คนต่อวนั

-เพือ่ความปลอดภยัของ

ประชาชนและนกัทอ่งเทีย่ว

ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร

กองช่าง/

เงนิอดุหนุน

24 ก่อสรา้งปรบัปรุง

หอ้งนํา้และลฟิท ์

อาคารดาํรงธรร

มาภบาิล 

พกิดั

ON.902966

OE.576425

เพือ่ปรบัปรุงหอ้งนํา้บริเวณ

อาคารผูสู้งอายุอาคารดาํรง

ธรรมาภบิาล

ชุมชนนาเหนือ สาํหรบั

บริการ

ผูสู้งอายุ

ปรบัปรุงหอ้งนํา้และลฟิทต์ามรายละเอยีดดงัน้ี

1.ทาํการปรบัปรุงหอ้งนํา้ชาย ขนาด 

2.50x5.00 เมตร จาํนวน  1 หอ้ง

2.ทาํการปรบัปรุงหอ้งนํา้หญงิ ขนาด 

2.50x5.00 เมตร จาํนวน 1 หอ้ง

3.ก่อสรา้งลฟิทโ์ดยสาร ขนาด 700 kg  

จาํนวน 1 ชุด

 -  -  -  -       1,500,000 เชิงปริมาณ

ปรบัปรุงหอ้งนํา้ชายและ

หอ้งนํา้หญงิพรอ้มลฟิท์

อาคารดาํรงธรรมาภบิาล

จาํนวน 1 แห่ง

ผูสู้งอายุและประชาชน

ท ัว่ไป

ไดร้บัความ

สะดวกสบายในการใช ้

บริการอาคาร

ธรรมาภบิาล

กองช่าง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

25 โครงการจา้งเหมา

ซอ่มแซมหวัรถ

จกัรบริเวณ

สวนสาธารณะ

เฉลมิพระเกยีรต ิ

ร.9

พกิดั

x=8.166222

y=99.682985

เพือ่พฒันาคุณค่าทนุทาง

วฒันธรรมเมอืงทุ่งสง สู่

มลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิ

และสงัคม

จา้งเหมาซอ่มแซมหวัรถจกัรบริเวณ

สวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 โดยทาํ

การซอ่มแซม ขดั พ่น ทราย ทาสใีหม ่หวัรถ

จกัรบริเวณสวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรต ิร.9

 -  -  -  - 450,000        ซอ่มแซมหวัรถจกัร

บริเวณสวนสาธารณะ

เฉลมิพระเกยีรต ิร.9 โดย

ทาํการซอ่มแซม ขดั พ่น 

ทราย ทาสใีหม ่ตามแบบ

ทีก่าํหนด

ประชาชนมพีื้นที่

พกัผ่อนหย่อนใจ

กองช่าง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

26  โครงการก่อสรา้ง

สะพาน ค.ส.ล. 

ถนน

ทุ่งสง-ร่อนพบูิลย์

(หนา้หมูบ่า้นพร

ศกัดิ์)

พกิดั

X:576834.E

Y:902880.N

1.เพือ่แกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นของประชาชน

2.เพือ่อาํนวยความสะดวก

ในการ

สญัจรไป-มา ของประชาชน

ทาํการก่อสรา้งสะพาน ค.ส.ล. ถนนทุ่งสง-

ร่อนพบูิลย(์หนา้หมูบ่า้นพรศกัดิ์)

ขนาดกวา้ง 10.00 เมตร สูง 2.75 เมตร ยาว

ประมาณ 46.00 เมตร

งานรื้อถอน ทาํการรื้อถอนท่อลอดเลีย่ม

พรอ้มผวิจราจรเดมิออก และทาํ ความ

สะอาดบริเวณทีร่ื้อถอนเก็บกองงานให ้

เรียบรอ้ยก่อน ทาํการก่อสรา้ง

งานก่อสรา้งหรือตดิต ัง้ ทาํการปรบัพื้นที ่ทีจ่ะ

ทาํการก่อสรา้งใหเ้รียบรอ้ย แลว้ทาํการ

ก่อสรา้งสะพาน เกาะกลาง และผวิจราจร

แอสฟลัทต์กิ

 -  -  -  -       7,824,000 ทาํการก่อสรา้งสะพาน ค.

ส.ล. ถนนทุ่งสง-ร่อน

พบูิลย(์หนา้หมูบ่า้นพร

ศกัดิ์)

ขนาดกวา้ง 10.00 เมตร 

สูง 2.75 เมตร ยาว

ประมาณ 46.00 เมตร

งานรื้อถอน ทาํการรื้อ

ถอนท่อลอดเลีย่มพรอ้ม

ผวิจราจรเดมิออก และทาํ

 ความสะอาดบริเวณทีร่ื้อ

ถอนเก็บกองงานให ้

เรียบรอ้ยก่อน ทาํการ

ก่อสรา้ง

งานก่อสรา้งหรือตดิต ัง้ ทาํ

การปรบัพื้นที ่ทีจ่ะทาํการ

ก่อสรา้งใหเ้รียบรอ้ย แลว้

ทาํการก่อสรา้งสะพาน 

เกาะกลาง และผวิจราจร

แอสฟลัทต์กิ ตามแบบ

เลขที ่ช.22/63

ประชาชนไดร้บัความ

สะดวกสบายในการ

สญัจร

ไป-มา

กองช่าง

223



2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

27 โครงการปรบัปรุง

สถานธนานุบาล

เทศบาลเมอืงทุ่งสง

แห่งที ่1

เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความ

สะดวกในการใชบ้ริการ

สถานธนานุบาลเทศบาล

เมอืง

ทุ่งสง

1.ทาํการรื้อถอนผนงัและก่อสรา้งงผนงัใหม่

2.ทาํการรื้อถอนบนัไได หอ้งนํา้ และก่อสรา้ง

ใหม่

3.รื้อถอนระบบไฟฟ้า และตดิต ัง้ระบบไฟฟ้า

ใหม่

4.ทาสอีาคารภายใน

5.ตดิต ัง้ประตูดา้นหนา้

6.ตดิต ัง้ประตูนิรภยั

7.ตดิต ัง้ป้ายดา้นหนา้ พื้นทีอ่าคารทีป่รบัปรุง 

ช ัน้ลา่ง 170.00 ตร.ม.

ชัน้สอง 85.00 ตร.ม.

 -  -  -  -       3,500,000 1.ทาํการรื้อถอนผนงัและ

ก่อสรา้งงผนงัใหม่

2.ทาํการรื้อถอนบนัไได 

หอ้งนํา้ และก่อสรา้งใหม่

3.รื้อถอนระบบไฟฟ้า และ

ตดิต ัง้ระบบไฟฟ้าใหม่

4.ทาสอีาคารภายใน

5.ตดิต ัง้ประตูดา้นหนา้

6.ตดิต ัง้ประตูนิรภยั

7.ตดิต ัง้ป้ายดา้นหนา้ 

พื้นทีอ่าคารทีป่รบัปรุง 

ช ัน้ลา่ง 170.00 ตร.ม.

ชัน้สอง 85.00 ตร.ม.

ตามแบบเลขที ่ช.01/64

ประชาชนมคีวาม

สะดวกใน

การใชบ้ริการสถานธ

นานุ

บาล เทศบาลเมอืงทุ่งสง

แห่งที ่1

กองช่าง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

28 โครงการก่อสรา้ง

อาคารสระว่ายนํา้

โรงเรียนรีสอรท์อ

นุบาล 

ตาํบลปากแพรก 

อาํเภอทุ่งสง 

จงัหวดั

นครศรีธรรมราช

1.เพือ่ฝึกทกัษะเดก็

นกัเรียนและเยาวชนใน

โรงเรียนและในชุมชน

สามารถว่ายนํา้เป็น

2.เพือ่ส่งเสริมการออก

กาํลงักาย การใชเ้วลาว่างให ้

เป็นประโยชนแ์ละห่างไกล

ยาเสพตดิ

ก่อสรา้งอาคารสระว่ายนํา้โรงเรียนรีสอรท์อนุ

บาล โดยทาํการ

1.ก่อสรา้งอาคารสระว่ายนํา้ จาํนวน1 หลงั

2.ก่อสรา้งสระว่ายนํา้ จาํนวน 2 สระ ไดแ้ก่ 

สระว่ายนํา้เดก็เลก็ ขนาดกวา้ง 6.00 x 7.00 

เมตร และสระว่ายนํา้ขนาดใหญ่ ขนาด 15.40

 x 25.00 เมตร

 -  -  -   -     15,800,000 ก่อสรา้งอาคารสระว่ายนํา้

โรงเรียนรีสอรท์

อนุบาล โดยทาํการ

1.ก่อสรา้งอาคารสระว่าย

นํา้ จาํนวน1 หลงั

2.ก่อสรา้งสระว่ายนํา้ 

จาํนวน 2 สระ ไดแ้ก่ สระ

ว่ายนํา้เดก็เลก็ ขนาดกวา้ง

 6.00 x 7.00 เมตร และ

สระว่ายนํา้ขนาดใหญ่ 

ขนาด 15.40 x 25.00 

เมตร และส่วนประกอบ

อืน่ๆตามแบบแปลนเลขที ่

ช.77/62

เดก็นกัเรียนประชาชน 

ไดฝึ้กทกัษะการว่ายนํา้

และส่งเสริมการออก

กาํลงักาย ใชเ้วลาว่าง

ใหเ้ป็นประโยชน์

กองช่าง/กอง

การศึกษา

และโรงเรยีน

รสีอรท์อนุ

บาล จ่ายจาก

เงนิอดุหนุน 

14,220,000 

บาท 

เทศบาล

สมทบ 10% 

จาํนวน 

1,580,000 

บาท

29 โครงการปรบัปรุง

ลานกจิกรรมชุมชน

โดมทองธานี

พกิดั 

ON.902840

OE.577600

เพือ่ปรบัปรุงลานกจิกรรม

ชุมชนโดมทอง

ธานีใหป้ระชาชนไดใ้ช ้

ประโยชนใ์นการทาํ

กจิกรรมร่วมกนั

ปรบัปรุงลานกจิกรรม ชุมชนโดมทองธานี

ตามรายละเอยีดดงัน้ี

1.ทาํการวางขอบคนัหนิสาํเร็จรูป 60 เมตร

2.ปูแผ่นคอนกรีตพื้น 120 ตารางเมตร

 -  -  -  -         200,000 ปรบัปรุงลานกจิจกรรม

ชุมชนโดมทองธานีได ้

มาตรฐานตามแบบเลขที ่

ช.68/63

ประชาชนท ัว่ไปไดใ้ช ้

ประโยชนล์านกจิกรรม

ในการทาํกจิกรรม

ร่วมกนั

กองช่าง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

30 โครงการก่อสรา้ง

สะพาน

ค.ส.ล. ขา้มคลอง

ตมบริเวณ

ชมชุนประชาอทุศิ

พกิดั 

N=902900

E=575400

1เพือ่แกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นของประชาชน

อาํนวยความสะดวกในการ

สญัจรไป-มา

2.เพือ่พฒันาโครงสรา้งพ

พื้นฐานดา้นคมนาคม

เชือ่มโยงแบบไรร้อยต่อ

แกไ้ขปญัหาสญัจร

ก่อสรา้งสะพาน ค.ส.ล. กวา้ง 4.50 เมตร ยาว

10 เมตร

 -  -  -  - 900,000        เชิงปริมาณ

ก่อสรา้งสะพาน ค.ส.ล. 

กวา้ง 4.50 เมตร ยาว

10 เมตร จาํนวน 1 แห่ง 

ตามแบบ ช.73/63

ประชาชนไดร้บัความ

สะดวกสบายในการ

สญัจร

ไป-มา

กองช่าง

31 โครงการก่อสรา้ง

ร ัว้คอนกรีตเสริม

เหลก็พรอ้มป้ายส

แตนเลสของ

โรงเรียนเทศบาล

วดัโคกสะทอ้น

เพือ่ใหโ้รงเรียนมรี ัว้

คอนกรีตเสริมเหลก็

พรอ้มรัว้สแตนเสสทีม่คีวา

ม ัน่คงแขง็แรงเพือ่

ป้องกนัความปลอดภยัของ

นกัเรียน ครูและ

บคุลากรในโรงเรียน

มรี ัว้คอนกรีตเสริมเหลก็พรอ้มป้ายความยาว 

151เมตร สูง 1.50 เมตร

 -โรงเรียนมรี ัว้คอนกรีตพรอ้มป้ายทีม่คีวาม

ม ัน่คงแขง็แรง

 -  -  -  -         792,500 โรงเรียนมรี ัว้คอนกรีตทีม่ ี

ความม ัน่คง ไดต้าม

มาตรฐาน ความยาว 151

เมตร สูง 1.50 เมตร

โรงเรียนมรี ัว้คอนกรีต

พรอ้มป้ายเพือ่ช่วย

ป้องกนัความปลอดภยั

ของนกัเรียน ครูและ

บคุลากร และ

ทรพัยส์นิของโรงเรียน

กองช่าง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

32 โครงการก่อสรา้ง

โดมพรอ้มอาคาร

ประกอบ

อเนกประสงค์

(โรงเรียนเทศบาล

วดัโคกสะทอ้น)

1.เพือ่ใหน้กัเรียน ครูและ

บคุลากร มสีถานทีจ่ดั

กจิกรรมการเรียนการสอน

ในกลุม่สาระวชิาต่างๆ

2.เพือ่ใหชุ้มชนและ

ผูป้กครองมส่ีวนร่วมในกาi

ใชส้ถานทีจ่ดักจิกรรม

มอีาคารโดมพรอ้มอาคารประกอบ

อเนกประสงคข์นาด กวา้ง 20 เมตร ยาว 20 

เมตร สูง 6 เมตร จา้นวน 1 หลงั

 -โรงเรียนมอีาคารไวใ้ชใ้นการจดักจิกรรมการ

เรียนการสอนเพยีงพอ รอ้ยละ 100

 -  -  -  -       2,880,000 โรงเรียนมอีาคารสาํหรบั

จดักจิกรรมการเรียนการ

สอนไดต้ามมาตรฐาน 

กวา้ง 20 เมตร ยาว 20 

เมตร สูง 6 เมตร

นกัเรียน ครูและ

บคุลากร มสีถานทีจ่ดั

กจิกรรมการเรียนการ

สอนและพื้นทีใ่ชส้อย

เพยีงพอเหมาะสม

กองช่าง

33 โครงการปรบัปรุง

อาคารโรงยมิส์

อเนกประสงค ์ค.

ส.ล. 2 ชัน้หนา้ 

อาํเภอทุ่งสง 

จงัหวดั

นครศรีธรรมราช

N902400

E575200

1.เพือ่ปรบัปรุงอาคาร

โรงยมิสอ์เนกประสงค ์ค.

ส.ล. 2 ชัน้ หนา้อาํเภอทุ่งสง

 จงัหวดันครศรีธรรมราช

2.เพือ่เป็นศูนยก์ลางในการ

ส่งเสริมและพฒันาทกัษะ

การกฬีาแก่เดก็ เยาวชน 

และประชาชน

3.เพือ่พฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐานและส่งเสริม

สาธารณประโยชนร์ะดบั

ชุมชน

เชิงปริมาณ

-ปรบัปรุงอาคารโรงยมิสอ์เนกประสงค ์ค.ส.ล.

 2 ชัน้ ขนาด 32.00 x 64.00 เมตร

เชิงคุณภาพ

-ความพงึพอใจของประชาชน และหน่วยงาน

ต่างๆ ทีไ่ดใ้ชป้ระโยชนจ์ากอาคารโรงยมิส์

-อาคารโรงยมิสอ์เนกประสงค ์ไดต้ามแบบ

มาตรฐานทีก่าํหนด

 -  -  -  -     66,394,000 ปรบัปรุงอาคารโรงยมิส์

อเนกประสงค ์ค.ส.ล. 2 

ชัน้ ขนาด 32.00 x 64.00 

เมตร

ความพงึพอใจของ

ประชาชน และหน่วยงาน

ต่างๆ ทีไ่ดใ้ชป้ระโยชน์

จากอาคารโรงยมิส์

-อาคารโรงยมิส์

อเนกประสงค ์ไดต้าม

แบบมาตรฐานทีก่าํหนด

อาคารโรงยมิส์

อเนกปรสงค ์จาํนวน 1

 หลงั

กองช่าง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

34 โครงการ ปรบัปรุง

สนามฟตุบอลหญา้

เทยีมและลูล่าน

กรีฑาสนามกฬีา 

โรงเรียนกฬีา

เทศบาลเมอืงทุ่งสง

N8.103755

E99.405337

1.เพือ่ปรบัปรุงสนาม

ฟตุบอลและลูล่านกรีฑา

2.เพือ่ใหน้กัเรียนและ

ประชาชนท ัว่ไปมพีื้นที่

สาํหรบัทาํกจิกรรม เลน่

กฬีาและนนัทนาการ

3.เพือ่พฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐาน และส่งเสริม

สาธารณประโยชนร์ะดบั

ชุมชน

เชงิปรมิาณ

สนามหญา้เทยีมพรอ้มระบบระบายนํา้ ขนาด 110 x 

73 เมตร

 -ลูล่านกรฑีายางสงัเคราะหแ์ละยางธรรมชาต ิความ

ยาว 674 เมตร

 -บอ่ทรายกระโดดไกล จาํนวน 1 บอ่

 -วงทุม่นํา้หนกัพรอ้มอปุกรณ์ จาํนวน 1 จดุ

 -ถาดกระโดดคํา้ถ่อพรอ้มฝา จาํนวน 1 จดุ

 -บอ่วิง่วบิาก พรอ้มรัว้ จาํนวน 1 บอ่

เชงิคุณภาพ

 -ความพงึพอใจของประชาชนและหน่วยงานต่างๆที่

ไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากสนามกฬีา

 -สนามฟตุบอลหญา้เทยีมและลูล่านกรฑีา โรงเรยีน

กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สง ไดต้ามแบบมาตรฐานที่

กาํหนด

 -  -  -  -     31,230,000 ปรบัปรุงสนามฟตุบอล

หญา้เทยีมและลูล่าน

กรีฑาสนามกฬีา โรงเรียน

กฬีาเทศบาลเมอืงทุ่งสง 

จาํนวน 1 ตามแบบแปล

เลขที ่ช.43/63

นกัเรียนและประชาชน

ท ัว่ไปไดใ้ชป้ระโยชน์

สนามฟตุบอลและลาน

กรีฑาในการทาํ

กจิกรรมร่วมกนั

กองช่าง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

35 โครงการปรบัปรุง

สนามกฬีา 

โรงเรียนเทศบาล

บา้นนาเหนือ

1.เพือ่ปรบัปรุงลูว่ิง่ยาง

สงัเคราะหใ์หไ้ดต้าม

มาตรฐาน

2.เพือ่เป็นศูนยก์ลางในการ

ส่งเสริมและพฒันาทกัษะ

การกฬีาแก่เดก็ เยาวชน 

และประชาชน

3.เพือ่พฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐาน และส่งเสริม

สาธารณประโยชนร์ะดบั

ชุมชน

เชงิปรมิาณ

 -ลูว่ ิง่ยางสงัเคราะห ์พื้นที ่6,650 ตารางเมตร

 -อาคารอฒัจนัทรฝ์ัง่ประธาน พื้นที ่1,224 ตารางเมตร

 -อาคารอฒัจนัทรฝ์ัง่คบเพลงิ พื้นที ่540 ตารางเมตร

 -สนามกฬีาหญา้เทยีม พื้นที ่8,250 ตารางเมตร

เชงิคุณภาพ

 -ความพงึพอใจของประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ที่

ไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากลูว่ิง่

 -ลูว่ ิง่ยางสงัเคราะห ์อาคารอฒัจนัทร ์และสนามหญา้

เทยีม ไดต้ามแบบมาตรฐานทีก่าํหนด

 -  -  -  -     79,678,000 ลูว่ ิง่ยางสงัเคราะห ์จาํนวน

 1 ลู ่อาคารอฒัจนัทร ์2 

หลงั และสนามกฬีาหญา้

เทยีม จาํนวน 1 สนาม

แบบเลขที ่ช.97/62

นกัเรียนและประชาชน

ท ัว่ไปไดใ้ชส้นามกฬีา

ในการออกกาํลงักาย 

และในการทาํกจิกรรม

ร่วมกนั

กองช่าง/

เงนิ

อดุหนุน 

อบจ.

36 โครงการปรบัปรุง

ซอ่มแซมแทง็ค์

นํา้ประปา

1.เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้นีํา้ใช ้

ในการอปุโภค บริโภค อย่าง

เพยีงพอ

ดาํเนินการปรบัปรุงซอ่มแซมแทง็คน์ํา้ประปา 

ภายในเทศบาลเมอืงทุ่งสง จาํนวน 1 ถงั ตาม

แบบรูปและรายการ

  -  -  -  - 3,596,000      เชิงปริมาณ 

แทง็คน์ํา้ไดม้าตรฐานตาม

แบบเลขที ่ช. 17/63

 - ประชาชนมนีํา้ใช ้

อย่างเพยีงพอ

กองช่าง

37 โครงการจา้ง

ออกแบบเสริม

ความแขง็แรง

แทง็คน์ํา้ประปา

1.เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้นีํา้ใช ้

ในการอปุโภค บริโภค อย่าง

เพยีงพอ

จา้งออกแบบเสริมความแขง็แรงแทง๊ค์

นํา้ประปาและการวเิคราะหเ์สถยีรภาพ

โครงสรา้งเดมิถงัเก็บนํา้ตามหลกัวศิวกรรม 

พรอ้มดาํเนินการออกแบบเพือ่การซอ่มและ

เสริมกาํลงัโครงสรา้งเดมิ จาํนวน 1 แห่ง

  -  -  -   -         431,000 เชิงปริมาณ 

แทง็คน์ํา้ไดม้าตรฐานตาม

แบบเลขที ่ช. 14/63

 - ประชาชนมนีํา้ใช ้

อย่างเพยีงพอ

กองช่าง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

38 โครงการก่อสรา้ง

ทางเดนิออกกาํลงั

กาย ภายใน

สวนสาธารณะ

เฉลมิพระเกยีรต ิ

ร.5

พกิดั x:575280 

y:902718

1.เพือ่ความปลอดภยัของ

ประชาชนและนกัท่องเทีย่วที่

เขา้มาใชบ้ริการ

2.เพือ่พฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐานและส่งเสริม

สาธารณประโยชนร์ะดบั

ชุมชน

3.เพือ่สนบัสนุนและเตรียม

ความพรอ้มในการปรบัตวั

เพือ่รองรบัการท่องเทีย่ว

4.เพือ่ใหป้ระชาชนไดท้าํ

กจิกรรมร่วมกนั

ทาํการก่อสรา้งทางเดนิภายในสวนสาธารณะ

เฉลมิพระเกยีรต ิขนาดกวา้ง 1.50 เมตร ยาว

 420 เมตร หรือพื้นทีป่ระมาณ 630 ตาราง

เมตร ดว้ยเมด็ยางสงัเคราะห ์EPDM

 -  -  -  -       1,495,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชน และหน่วยงาน

ต่างๆ ทีไ่ดใ้ชป้ระโยชน์

จากสวนสาธารณะ

เป็นสถานทีพ่กัผ่อน

หย่อนใจและประชาชน

ไดใ้ชท้าํกจิกรรมร่วมกนั

กองช่าง/ 

เงนิ

อดุหนุน 

อบจ.

39 โครงการตดิต ัง้ราว

กนัตก ถนน

พฒันาการ 

บริเวณศาลาชุมชน

หมูบ่า้นพฒันา

พกิดั 8.162187

เพือ่ความปลอดภยัของ

ประชาชนในการสญัจรผ่าน

ไปมา

ตดิต ัง้ราวเหลก็ 2 ขา้งทาง ยาวขา้งละ 12.00 

เมตร รวมความยาว 24.00 เมตร ตามแบบ

เลขที ่ช.38/64

 -  -  -  -          57,000 ตดิต ัง้ราวเหลก็ 2 ขา้งทาง

 ยาวขา้งละ 12.00 เมตร 

รวมความยาว 24.00 

เมตร ตามแบบเลขที ่ช.

38/64

ประชาชนไดร้บัความ

ปลอดภยัในการสญัจร

ไป-มา

กองช่าง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

40 โครงการ ปรบัปรุง

ผวิจราจรพารา

แอสฟลัทต์กิ ถนน

ลยีบทางรถไฟสาย

กนัตงั 

(หลงัโรงพยาบาล

ทุ่งสง)ช่วงที ่1 

จดุเริ่มตน้ พกิดั 

x0575193  

y0902605

จดุสิ้นสุด ช่วงที ่1 

 x0575193  

y0902315

เพือ่ปรบัปรุงซอ่มแซมถนน

ในเขตเทศบาลทีช่าํรุดให ้

สามารถใชง้านได ้

ช่วงที ่1

ก่อสรา้งถนนพาราแอสฟลัทต์กิคอนกรีตบด

อดัแน่น หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร  ความกวา้ง 

7.50 เมตร ความยาวประมาณ  300.00 

 เมตร หรือพื้นทีไ่มน่อ้ยกว่า 2,410 ตาราง

เมตร

 -  -  - 1,154,000  - ก่อสรา้งถนนตามแบบ

แปลนทีเ่ทศบาลกาํหนด

ประชาชนไดร้บัความ

สะดวกสบายในการ

สญัจรไป-มา

กองช่าง

231



2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

41 ปรบัปรุงลูว่ิง่ยาง

สงัเคราะหโ์รงเรียน

เทศบาลบา้นนา

เหนือ

 -เพือ่ก่อสรา้งและปรบัปรุง

สนามฟตุบอลลูว่ิง่ยางสงัเคราะห ์

โรงเรยีนเทศบาลบา้นนาเหนือ ให ้

ไดม้าตรฐาน เป็นศูนยก์ลางใน

การแขง่ขนักฬีา

 -เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนุนให ้

นกัเรยีนหนัมาสนใจในการกฬีา

โดยอาศยัประโยชนจ์ากกฬีา 

ช่วยเพิม่พนูสุขภาพใหแ้ขง็แรง

สมบูรณ์ ท ัง้ดา้นร่างกายและ

จติใจ มวีนิยัมคีวามสามคัค ีมี

คุณธรรม มนีํา้ใจเป็นนกักฬีา 

และหา่งไกลยาเสพตดิ

ปรบัปรุงลูว่ิง่ยางสงัเคราะห ์โรงเรียนเทศบาล

บา้นนาเหนือ โดยดาํเนินการ

 -งานปรบัปรุงลู-่ลานกรีฆาพื้นที ่6,650 ตาราง

เมตร

 -งานระบายนํา้รอบสนามฟตุบอล

 -งานอปุกรณ์ตดิสนาม

 -งานเบด็เตลด็และอืน่ๆ

 -  -  -  -     23,653,000 เชิงปริมาณ

 -ปรบัปรุงลู-่ลานกรีฑา 

พื้นที ่6,650 ตารางเมตร 

ไดม้าตรฐาน ตามแบบที่

กาํหนด

เชิงคุณภาพ

 -จาํนวนเดก็ เยาวชน 

และประชาชนทีม่าใช ้

บริการ และความพงึพอใจ

ของผูใ้ชบ้ริการ

1.มสีนามกฬีาไดม้าตรฐาน

รองรบัการส่งเสรมิและ

พฒันาการกฬีาแก่เดก็ 

เยาวชน

2.พฒันาการกฬีาแก่เดก็ 

เยาวชน ประชาชน 

ส่งเสรมิสุขภาพ ท ัง้ดา้น

ร่างกายและจติใจ และใช ้

เวลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน ์

ตลอดจนหา่งไกลยาเสพตดิ

กองช่าง

42 โครงการก่อสรา้ง

ปรบัปรุงท่านํา้ 

ชุมชนโดมทองธานี

พกิดั 

X:577599

Y:902842

เพือ่เป็นสถานทีพ่กัผ่อน

หย่อนใจและใหป้ระชาชน

ไดท้าํกจิกรรมร่วมกนั

ปรบัปรุงท่านํา้ ชุมชนโดมทองธานี โดยทาํการ

1.พื้นทีล่านออกกาํลงักาย 103.00 ตร.ม.

2.ท่านํา้พรอ้มบนัไดทางลงริมคลอง 51.00 

ตร.ม. พื้นทีร่วม 154.00 ตร.ม.

 -  -  -   - 650,000 ปรบัปรุงท่านํา้ ชุมชนโดม

ทองธานี

1.พื้นทีล่านออกกาํลงักาย 

103.00 ตร.ม.

2.ท่านํา้พรอ้มบนัไดทางลง

ริมคลอง 51.00 ตร.ม. 

พื้นทีร่วม 154.00 ตร.ม. 

ตามแบบเลขที ่ช.68/63

ประชาชนไดท้าํ

กจิกรรมร่วมกนั

กองช่าง

232



2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

43 โครงการก่อสรา้ง

หอ้งนํา้สนาม

เทนนิส เทศบาล

เมอืงทุ่งสง

พกิดั 

X=544348

Y=895667

1.เพือ่เสริมสรา้งคุณภาพ

ชีวติของประชาชนในเขต

เทศบาลเมอืงทุ่งสง

2.เพือ่พฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐาน อาํนวยความ

สะดวกและการใหบ้ริการ

แก่ประชาชน และ

นกัท่องเทีย่ว

ก่อสรา้งหอ้งนํา้สนามเทนนิส เทศบาลเมอืง

ทุ่งสง 

อาคารขนาด กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 8.80 

เมตร ประกอบดว้ย

-หอ้งนํา้ชาย 1 หอ้ง

-ทีป่สัสวะชาย 2 ที่

-หอ้งนํา้หญงิ 1 หอ้ง

-หอ้งนํา้คนพกิาร 1 หอ้ง

 -  -  -  - 478,000        ก่อสรา้งหอ้งนํา้สนาม

เทนนิส เทศบาลเมอืงทุ่ง

สง 

อาคารขนาด กวา้ง 4.00 

เมตร ยาว 8.80 เมตร 

ประกอบดว้ย

-หอ้งนํา้ชาย 1 หอ้ง

-ทีป่สัสวะชาย 2 ที่

-หอ้งนํา้หญงิ 1 หอ้ง

-หอ้งนํา้คนพกิาร 1 หอ้ง

ตามแบบเลขที ่ช.58/64

ประชาชนไดร้บัความ

สะดวกสบายในการใช ้

สถานที่

กองช่าง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

44 โครงการปรบัปรุง

สาํนกังานอาคาร

สาธารณสุข 

เทศบาลเมอืงทุ่งสง

พกิดั

X=544396

y=895419

เพือ่ปรบัปรุงสาํนกังาน

อาคารสาธารณสุข เทศบาล

เมอืงทุ่งสง ใหพ้นกังาน

เทศบาล หน่วยงานต่างๆ 

ไดใ้ชท้าํกจิกรรมร่วมกนั

ปรบัปรุงสาํนกังานอาคารสาธารณสุข เทศบาล

เมอืงทุ่งสง ขนาดกวา้ง 9.35 เมตร ยาว 

15.45 เมตร

ทาํการปรบัปรุงอาคารช ัน้ที ่2 พื้นที ่128 ตร.ม.

ทาํการปรบัปรุงอาคารช ัน้ที ่3 พื้นที ่144 ตร.ม.

ทาํการปรบัปรุงอาคารช ัน้ที ่4 พื้นที ่144 ตร.ม.

 -  -  -  -       1,882,000 ปรบัปรุงสาํนกังานอาคาร

สาธารณสุข เทศบาลเมอืง

ทุ่งสง ขนาดกวา้ง 9.35 

เมตร ยาว 15.45 เมตร

ทาํการปรบัปรุงอาคารช ัน้ที่

 2 พื้นที ่128 ตร.ม.

ทาํการปรบัปรุงอาคารช ัน้ที่

 3 พื้นที ่144 ตร.ม.

ทาํการปรบัปรุงอาคารช ัน้ที่

 4 พื้นที ่144 ตร.ม. ตาม

แบบเลขที ่ช.57/64

ประชาชนไดร้บัความ

สะดวกในการใช ้

บริการสาํนกังาน

เทศบาลเมอืงทุ่งสง 

85%

กองช่าง

45 โครงการก่อสรา้ง

ทางเดนิและผนงั

กนั ดนิ

หลหัมูบ่า้นณรงค์

ทอน ลงมาทางทศิ

ใต ้

เพือ่เพิม่ความปลอดภยัของ

ประชาชนทีส่ญัจรไป-มา

ก่อสรา้งทางเดนิและผนงักนัดนิหลงัหมูบ่า้น

ณรงคท์อน ลงมาทางทศิใต ้กวา้ง 1.00-1.50

 ม. ยาวประมาณ 215 ม.

 -  -  -  -       1,720,000 ก่อสรา้งทางเดนิและผนงั

กนัดนิหลงัหมูบ่า้นณรงค์

ทอน ลงมาทางทศิใต ้

กวา้ง 1.00-1.50 ม. ยาว

ประมาณ 215 ม. ตาม

แบบเลขที ่ช.60/64

ประชาชนไดร้บัความ

ปลอดภยัในชีวติ

กองช่าง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

46 โครงการปรบัปรุง

ซอ่มแซมแทง็ค์

นํา้ประปาภายใน

สาํนกังานเทศบาล

เมอืงทุ่งสง

1.เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้นีํา้ใช ้

ในการอปุโภค บริโภค อย่าง

เพยีงพอ

ปรบัปรุงแทง็คน์ํา้ประปาภายในสาํนกังาน

เทศบาลเมอืงทุ่งสง จาํนวน 1 แห่ง

 -  -  -  -    3,170,000 เชิงปริมาณ

แทง๊คน์ํา้ไดม้าตรฐาน

 -ประชาชนมนีํา้ใชอ้ย่าง

เพยีงพอ

กองช่าง

47 โครงการปรบัปรุง

ภูมทิศันภ์ายใน

สาํนกังานเทศบาล

เมอืงทุ่งสง

X=902500 ON

Y=574775 OE

8.166939

99.674479

 -เพือ่ปรบัปรุงภูมทิศัน์

ภายในสาํนกังาเทศบาล

เมอืงทุ่งสงใหเ้หมาะสมกบั

การใชง้านและบริการ

ประชาชน

1.ทาํการปแุอสฟลัทต์กิคอนกรีตไมน่อ้ยกว่า 

2,132 ตารางเมตร 

2.งานวางขอบกนัหนิและปลูกตน้ไม ้17 ตน้

3.งานรัว้ไมห้มอนรถไฟ

4.ปรบัปรุงอาคารเทศกจิอาคารเก่า 1 หลงั

5.งานทางเดนิพื้นไมเ้ทยีมพื้นที ่55 ตารางเมตร

6.งานก่อสรา้งเขือ่นก ัน้คลอง ขนาด 3.40 

เมตร งานตดิต ัง้ระบบไฟฟ้าโซลา่เซลลสู์ง 5 

เมตร 60 วตัต์

 -  -  -  -    2,520,000 ปรบัปรุงลภูมทิศันภ์ายใน

สาํนกังานเทศบาลเมอืงทุ่ง

สงหใหเ้หมาะสมกบัการใช ้

งานและบริการประชาชน 

ตามแบบเลขที ่ช.35/62

ประชาชนรบัความ

สะดวกสบายในการใช ้

บริการกบัทางเทศบาล

กองช่าง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

48 โครงการปรบัปรุงลู่

วิง่ยางสงัเคราะห์

และสนามฟตุบอล

โรงเรียนเทศบาล

บา้นนาเหนือ

1.เพือ่ปรบัปรุงลูว่ิง่ยาง

สงัเคราะหแ์ละสนามฟตุบอลให ้

ไดมาตรฐาน

2.เพือ่พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

ละส่งเสรมิสาธารณประโยชน์

ระดบัชมุชนเป็นศูนยก์ลางใน

การแขง่ขนักฬีา

3.เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนุนให ้

นกัเรยีนหนัมาสนใจในการกฬีา

โดยอาศยัประโยชน ์จากกฬีา

ช่วยเพิม่พนูสุขภาพใหแ้ขง็แรง

สมบูรณ์ท ัง้ทางดา้นร่างกาย และ

จติใจ มวีนิยัมคีวามสามคัค ีมี

คุณธรรม มนีํา้ใจเป็นนกักฬีา

และหา่งไกลยาเสพตดิ

เชิงปริมาณ

 -ลูว่ ิง่ยางสงัเคราะห ์พื้นที ่6,650 ตารางเมตร

ปรบัปรุงสยามฟตุบอล พื้นที ่8,340 ตาราง

เมตร พรอ้มระบบรดนํา้สนาม

 -งานระบายนํา้ภายในสนามฟตุบอล

 -งานระบายนํา้รอบสนามฟตุบอล

 -งานอปุกรณ์ตดิสนาม

 -งานเบด็เตลด็และอืน่ๆ

เชิงคุณภาพ

 -ความพงึพอใจของประชาชน และ

หน่วยงานต่างๆทีไ่ดใ้ชป้ระโยชนจ์ากลูว่ิง่

 -ลูว่ ิง่ยางสงัเคราะห ์อาคารอฒัจนัทร ์และ

สนามหญา้เทยีม ไดต้ามแบบมาตรฐานที่

กาํหนด

 -  -  -  -     30,549,700 ปรบัปรุงลูว่ิง่ยาง

สงัเคราะหแ์ละสนาม

ฟตุบอลโรงเรียนเทศบาล

บา้นนาเหนือไดม้าตรฐาน

ตามแบบแปลนเลขที ่ช.

97/95

1.มสีนามกฬีาได ้

มาตรฐานรองรบัการ

ส่งเสริมและพฒันาการ

กฬีาแก่เดก็ เยาวชน

2.พฒันาการกฬีาแก่

เดก็ เยาวชน ประชาชน

 ส่งเสริมสุขภาพ ท ัง้

ดา้นร่างกายและจติใจ 

และใชเ้วลาว่างใหเ้ป็น

ประโยชน ์ตลอดจน

ห่างไกลยาเสพตดิ

กองช่าง

0 0 0 75,806,000 403,597,200   รวม 48 โครงการ
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการพฒันาสิง่

อาํนวยความ

สะดวกเพื่อรองรบั

การท่องเทีย่ววถิี

ใหม่

  1.เพื่อส่งเสริมและ

สนบัสนุนการท่องเทีย่วและ

กระตุน้การใชจ่้ายใหม้เีงนิ

หมนุเวยีนท ัง้ภายในพื้นที่

และนอกพื้นที่

เชิงปริมาณ

  - สิง่อาํนวยความสะดวกเพื่อ

สรา้งความประทบัใจและสรา้ง

ความปลอดภยัใหก้บันกัเดนิทาง

และสรา้งความปลอดภยัใหก้บันกั

เดนิทางและนกัท่องเทีย่วหรือใช ้

เสน้ทางสญัจรในเขตเทศบาลเมอืง

ทุ่งสง จาํนวน 1 แห่ง

เชิงคุณภาพ

  - พฒันาสิง่อาํนวยความสะดวก

ตามแบบมาตรฐานทีก่าํหนด

 -  -  - 3,295,600     -   1.QR Code Map

  2.จาํนวนสิง่อาํนวย

ความสะดวก เช่น 

ป้อมยาม ระบบไฟฟ้า 

ระบบสุขาภบิาล 

หอ้งนํา้ ทางลาดชนั 

สวนหย่อม เป็นตน้ 

  3.จาํนวน

นกัท่องเทีย่วและ

ประชาชนทีเ่ขา้ชม

พพิธิภณัฑแ์ละ

เดนิทางดว้ยรถไฟ 

(คน/ปี)

   1.เพิ่มรายไดใ้หก้บั

ทอ้งถิน่

   2.การจา้งงานภาค

โครงสรา้งพื้นฐาน และ

การใหบ้ริการ

กองช่าง

       1.2 แผนงาน การพานิชย์

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

       1.1 กลยทุธท์ี่ 6 พฒันาระบบสาธารณูปโภค

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองทุ่งสง

  ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดั ยทุธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคน ชมุชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็งตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

  ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 4 การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

    1. ยทุธศาสตรท์ี่ 2 รว่มสรา้งเมืองทุ่งสงสูเ่มืองชีวิตปลอดภยั
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

2 โครงการจา้งที่

ปรึกษาความ

ปลอดภยัของเน้ือ

สุกรทีจ่าํหน่ายใน

ตลาดสดทุ่งสงจาก

โรงฆ่าสตัวสู่์เขยีง

จาํหน่าย

เพื่อศึกษาการปนเป้ือนเชื้อ 

Salmonella ในเน้ือหมู

แผงจาํหนายเน้ือหมูในตลาดสด

เทศบาลเมอืงทุ่งสงทีฆ่่าจากโรงฆ่า

สตัวข์องเทศบาล  จาํนวน   ราย

  -   -  -  -       400,000 แผงจาํหนายเน้ือหมูใน

ตลาดสดเทศบาลเมอืง

ทุ่งสงทีฆ่่าจากโรงฆ่า

สตัวข์องเทศบาล

จาํนวนรายไดร้บัการ

ตรวจหาเชื้อ 

Salmonella รอ้ยละ

100

1.ทราบแหลง่ปนเป้ือน 

เชื้อ Salmonella ใน

เน้ือหมู

2.มแีนวทางการป้องกนั

เชื้อปนเป้ือนเชื้อ 

Salmonella  ในเน้ือหมู

กองสาธารณสุข

และสิง่แวดลอ้ม

3 จา้งเหมาบริการ

เอกชนเพื่อดูแล

และบาํรุงรกัษา

ลฟิตโ์ดยสารและ

บนัไดเลือ่นตลาด

สดเทศบาลเมอืง

ทุ่งสง

เพื่อดูแลลฟิตโ์ดยสารและ

บนัไดเลือ่นตลาดสด

1.ลฟิตโ์ดยสารจาํนวน 2 ตวั

2.บนัไดเลือ่นตลาดสดจาํนวน 4 ตวั

 -  -  -  -       180,000 ลฟิตโ์ดยสารและบนัได

เลือ่นตลาดสดไดร้บั

การดูแลเดอืนละ 1 ครัง้

ลฟิตโ์ดยสารและบนัได

เลือ่นตลาดสดมสีภาพ

พรอ้มใชง้านคลอดเวลา

งานสุขาภบิาล

และอนามยั

สิง่แวดลอ้ม

กองสาธารณสุข

และสิง่แวดลอ้ม

0 0 0 3,295,600     580,000       รวม 3 โครงการ
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 รื้อถอนระบบไฟฟ้า

เดมิ และก่อสรา้ง

ขยายเขตระบบ

จาํหน่ายไฟฟ้า

สาํหรบัโรงงาน 

RDF หลงัใหม่

 -เพื่อไม่ใหร้ะบบไฟฟ้าทีใ่ช ้

กบัโรงงาน RDF หลงัใหม่

ขวางแนวการก่อสรา้ง

โรงงาน RDF หลงัหใหม่

บริเวณหลงัเขา วดัชยัชมุพล 

 -เพื่อใหม้พีื้นทีก่่อสรา้ง

โรงงาน RDF หลงัใหม่ 

เต็มพื้นทีต่ามแบบแปลนที่

ออกแบบไว ้

 -รื้อถอนระบบไฟฟ้าเดทิออกให ้

พน้แนวก่อสรา้งโรงงาน RDF หลงั

ใหม่

 -ก่อสรา้งขยายเขตระบบไฟฟ้าใหม่

 -  -  -  -       273,140  -ทาํใหก้ารก่อสรา้ง

โรงงาน RDF หลงัใหม่

เป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพถูกตอ้ง

ตามแบบแปลนและ

รายละเอยีดผลติขยะ 

RDF ไดไ้ม่นอ้ยกวา่

วนัละ 23 ตนั

 -ระบบไฟฟาทีจ่ะใชก้บั

โรงงาน RDF หลงัใหม่

 จะไม่กดีขวางแนวการ

ก่อสรา้งโรงงาน RDF 

หลงัใหม่ จะก่อสรา้ง

ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

ไม่มปีญัหาอปุสรรค

พื้นทีก่่อสรา้ง

กองช่าง

สุขาภบิาล

0 0 0 0 273,140       รวม 1 โครงการ

       1.2 แผนงานการเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

       1.1 กลยทุธท์ี่ 6 พฒันาระบบสาธารณูปโภค

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองทุ่งสง

  ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดั ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน

  ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 2 การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้มและพลงังาน

    1. ยทุธศาสตรท์ี่ 2 รว่มสรา้งเมืองทุ่งสงสูเ่มืองชีวิตปลอดภยั
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แบบ ผ.02

2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการฝึกซอ้ม

ดบัเพลงิและ

ฝึกซอ้มแผนอพยพ

หนีไฟ

 - เพื่อเป็นการซกัซอ้มการ

ปฏบิตัขิองเจา้หนา้ทีแ่ละ

เสริมสรา้งศกัยภาพและ

เขม้แขง็ในการป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั

ฝึกซอ้มแผนป้องกนัและระงบั

อคัคีภยั จาํนวน 1 ครัง้ ปีละ 100

 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  - ผูเ้ขา้ร่วมฝึกซอ้มแผนทกุ

คนสามารถปฏบิตัไิดต้าม

เป้าหมาย

 - เจา้หนา้ทีเ่ทศบาลและ

หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งไดร้บั

ความรูค้วามชาํนาญในการ

ป้องกนัอคัคีภยั

สาํนกัปลดัฯ   

(งานป้องกนัฯ)

2 โครงการอบรม

ป้องกนัและระงบั

อคัคีภยัเบื้องตน้

ใหก้บัเยาวชนใน

โรงเรียนในเขต

เทศบาล (ยุวปอพร.)

 - เพื่อใหน้กัเรียนทีร่่วม

ฝึกอบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจ 

ในการป้องกนัระงบัอคัคีภยั

เบื้องตน้ และทราบถงึข ัน้ตอน 

ในการใชเ้ครื่องมอือปุกรณ์

การดบัเพลงิ อย่างถูกวธิ ีและ

ปลูกฝงัจติสาํนึกใหเ้ยาวชนรูจ้กั

เสยีสละ และมส่ีวนร่วมในการ

ช่วยเหลอืสงัคม

จาํนวนนกัเรียนทีม่คีวามรูเ้บื้องตน้

 ในการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 

มจีาํนวนเพิ่มขึ้นจาํนวน 100 คน/ปี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  - รอ้ยละของ ยุวอปพร. ใน

เขตเทศบาลเมอืงทุ่งสงทีผ่่าน

การอบรมไดม้าตรฐาน

เพิ่มขึ้นจาก จาํนวน รุ่นละ 

100 คน

 - เยาวชนทีผ่่านการ

ฝึกอบรมมคีวามรูห้ลกัการ

ระงบัอคัคีภยัเบื้องตน้และ

ต ัง้สตไิดเ้มือ่เกดิเหตุ

สาํนกัปลดัฯ   

(งานป้องกนัฯ)

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองทุ่งสง

  ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3 การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน

  ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

    1. ยทุธศาสตรท์ี่ 2 รว่มสรา้งเมืองทุ่งสงสูเ่มืองชีวิตปลอดภยั

       1.1 กลยทุธท์ี่ 7  เพิ่มประสทิธิภาพบคุลากรท ัง้ภายในและภายนอก

       1.2 แผนงาน การรกัษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย

 (ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
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แบบ ผ.02

2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย

 (ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

3 โครงการฝึกอบรม

ทบทวนอาสาสมคัร

ป้องกนัภยัฝ่ายพล

เรือน (อปพร.)

 - เพื่อเป็นการฝึกทบทวน

ความรูแ้ก่ อปพร. ใหม้คีวาม

พรอ้มต่อการช่วยเหลอื

ผูป้ระสบภยัในกรณีเกดิเหตุ

ต่าง ๆ ไดท้นัท่วงที

อบรมใหค้วามรูท้ ัง้ทฤษฎแีละ

ภาคปฏบิตั ิปีละ 50 คน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  - รอ้ยละของ อปพร. ในเขต

เทศบาลเมอืงทุ่งสงทีผ่่านการ

อบรมไดม้าตรฐานเพิ่มขึ้น

 - เพื่อเป็นกาํลงัสาํรองของ 

จนท.ป้องกนัฯ ชมุชนมี

ความปลอดภยั

สาํนกัปลดัฯ   

(งานป้องกนัฯ)

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000รวม 3 โครงการ
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แบบ ผ.02

2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการพิ่ม

ประสทิธภิาพกองช่าง

 กจิกรรมเพิ่ม

ประสทิธภิาพของ

การใหบ้ริการ

ประชาชน

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพการ

ดาํเนินงานของกอง

ช่างใหเ้พิ่มมากขึ้น

ดาํเนินการจา้งเหมาเอกชน

ปฏบิตังิานดา้นต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม

ประสทิธภิาพการดาํเนินงานของ

กองช่าง จาํนวน 40 คน

 -  -  - 4,100,000   4,100,000   ประสทิธภิาพของงานรวดเร็ว

ขึ้นมี

คุณภาพมากขึ้น

การใหบ้ริการประชาชน

ของ

เทศบาลมปีระสทิธภิาพ

ยิง่ขึ้น

กองช่าง

2 โครงการเช่ารถยนต์

ส่วนกลาง

เพื่อใหเ้ทศบาลมรีถใชใ้นการ

ปฏบิตังิานทีเ่พยีงพอและ

เหมาะสมกบัประเภทงาน

1.เช่ารถยนตบ์รรทกุดเีซลขนาด 1

 ตนั ชนิดขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบมี

ช่องวา่งดา้นหลงัคนขบัปริมาตร

กระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 2400 ซซี ี

หรือกาํลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ตํา่

กวา่ 110 โลวตัต ์จาํนวน 1 คนั

  -   -  -    156,600    156,600 มรีถใชใ้นการปฏบิตังิาน

เพยีงพอ

เทศบาลมรีถใชอ้ย่าง

เพยีงพอและเหมาะสม

กบัประเภทของงาน

กองช่าง

0 0 0 4,256,600   4,256,600   รวม 2 โครงการ

       1.2 แผนงานอตุสาหกรรมโยธา

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย

 (ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

       1.1 กลยทุธท์ี่ 7  เพิ่มประสทิธิภาพบคุลากรท ัง้ภายในและภายนอก

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองทุ่งสง

  ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3 การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน

  ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

    1. ยทุธศาสตรท์ี่ 2 รว่มสรา้งเมืองทุ่งสงสูเ่มืองชีวิตปลอดภยั
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แบบ ผ.02

2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 จดัต ัง้ศูนยอ์าํนวนการ

ป้องกนัและลดอบุตัเิหตุ

บนถนน ในช่วงเทศกาลปี

ใหม่

 - เพื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั

และอาํนวยความสะดวกดา้น

การจราจร ใหก้บัประชาชน 

ผูใ้ชร้ถใชถ้นน ในช่วยเทศกาล

 - รณรงคป้์องกนัและลด

อบุตัเิหตบุนถนนและตัง้ศูนย์

อาํนวยความสะดวกใน

การจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

จาํนวน 7 วนั

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000  - ความถงึพอใจของ

ผูป้ระสบภยั และผูใ้ชร้ถใช ้

ถนน

 - ประชาชนผูใ้ชร้ถใชถ้นน

เกดิความปลอดภยัในชวีติ

และทรพัยส์นิ

สาํนกัปลดัฯ

(งานป้องกนัฯ)

2 จดัต ัง้ศูนยอ์าํนวนการ

ป้องกนัและลดอบุตัเิหตุ

บนถนน ในช่วงเทศกาล

สงกรานค์

 - เพื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั

และอาํนวยความสะดวกดา้น

การจราจร ใหก้บัประชาชน 

ผูใ้ชร้ถใชถ้นน ในช่วยเทศกาล

 - รณรงคป้์องกนัและลด

อบุตัเิหตบุนถนนและตัง้ศูนย์

อาํนวยความสะดวกใน

การจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

จาํนวน 7 วนั

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000  - ความถงึพอใจของ

ผูป้ระสบภยั และผูใ้ชร้ถใช ้

ถนน

 - ประชาชนผูใ้ชร้ถใชถ้นน

เกดิความปลอดภยัในชวีติ

และทรพัยส์นิ

สาํนกัปลดัฯ

(งานป้องกนัฯ)

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000รวม 2 โครงการ

  ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

  ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดั ยทุธศาสตรท์ี่ 5 การรกัษาความมัน่คงและความสงบเรยีบรอ้ย

เทศบาลเมืองทุ่งสง

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

    1. ยทุธศาสตรท์ี่ 2 รว่มสรา้งเมืองทุ่งสงสูเ่มืองชีวิตปลอดภยั

       1.1 กลยทุธท์ี่  8  มาตรการป้องกนัอบุตัิภยั

       1.2 แผนงาน การรกัษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 จา้งเหมาบริการ

เอกชน(รายบคุคล)

  ยามรกัษาการณ์

ตลาดสด ตลาด

ตน้ยาง

เพื่อดูแลทรพัยส์นิใน

ตลาดสด ตลาดตน้ยาง

ของเทศบาลเมอืงทุ่งสง

เชงิปริมาณ

ลูกจา้งโครงการ7 คน

ขอ้มูลฐาน Baseline

ปี2564มจีาํนวน 5 คน

เชงิคุณภาพ

ทรพัยส์นิในตลาดสด ตลาดตน้ยาง

ของเทศบาลเมอืงทุ่งสงไม่สูญหาย

ขอ้มูลฐาน Baseline

ไม่มเีหตกุารณ์

ทรพัยส์นิในตลาดสด ตลาดตน้ยาง

ของเทศบาลเมอืงทุ่งสงสูญหาย

 -  -  - 486,000 756,000     1.มยีามรกัษาการณ์ตลาด

สดตัง้แต่เวลา 08.30น-

08.30 น.ของวนัรุ่งขึ้น 

จาํนวน 7 คน

2.มยีามรกัษาการณ์ตลาด

ตน้ยางต ัง้แต่เวลา 16.00 

น.-08.30 น.  ของ

วนัรุ่งขึ้น จาํนวน 1 คน

ไม่มเีหตกุารณ์

ทรพัยส์นิในตลาดสด 

ตลาดตน้ยางของ

เทศบาลสูญหาย

งานตลาดสด

กองสาธารณสุขและ

สิง่แวดลอ้ม

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

    1.1 กลยทุธท์ี่ 9 จดัระบบรกัษาความปลอดภยั

       1.2 แผนงาน การพานิชย์

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

เทศบาลเมืองทุ่งสง

    1. ยทุธศาสตรท์ี่ 2 รว่มสรา้งเมืองทุ่งสงสูเ่มืองชีวิตปลอดภยั

  ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

  ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดั ยทุธศาสตรท์ี่ 5 การรกัษาความมัน่คงและความสงบเรยีบรอ้ย

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

งานสตัวแพทย ์กอง

สาธารณสุขและ

สิง่แวดลอ้ม

มยีามรกัษาการณ์ใน

พื้นทีโ่รงฆ่าสตัว ์

มกีารป้องกนัการสูญ

หายทรพัยข์องทาง

ราชการ

2  - จา้งเหมาบริการเอกชน 

(รายบคุคล) ยามรกัษาการณ์ โรง

ฆ่าสตัว ์จาํนวน 2 ราย

1. เพื่อดูแลความ

เรียบรอ้ย และรกัษา

ความปลอดภยัใน

สถานทีร่าชการ

2. เพื่อเฝ้าระวงั ป้องกนั

การสูญหายของ

ทรพัยส์นิของทางราชการ

 อาคาร สถานที ่

เครื่องมอื เครื่องใช ้

เครื่องจกัร และอืน่ๆ

3. เพื่อใหม้ผูีดู้แล

รบัผดิชอบต่อทรพัยส์นิ

ของทางราชการตลอด 24

 ช ัว่โมง

โครงการจา้งเหมา

บริการเอกชน 

(รายบคุคล) ยาม

รกัษาการณ์โรงฆ่า

สตัว ์

216,000 มยีามรกัษาการณ์ใน

สถานทีป่ฏบิตังิานตลอด 

24 ชัว่โมง

มยีามรกัษาการณ์

รบัผดิชอบดูแลทรพัยส์นิ

ทางราชการเพื่อไม่ใหเ้กดิ

ความสูญหาย

     216,000 216,000 216,000 216,000
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

3 โครงการจา้งเหมา

บริการยาม

รกัษาการณ์ 

-สวนหลวงร.9

-ถํา้ตลอด

-สวนพฤกษาสริิน

ธร

เพื่อดูแลรกัษาความ

ปลอดภยัของประชาชน

และทรพัยส์นิของทาง

ราชการ

จา้งเหมาบริการยามรกัษาการณ์ 

สวนหลวง ร.9 2 คน

สวนสาธารณะถํา้ตลอด 2 คน

สวนพฤกษาสริินธร 3 คน

  -  -  - 690,165 690,165 สถานทีข่องราชการมี

ความปลอดภยั 100%

ทรพัยส์นิของทาง

ราชการมคีวาม

ปลอดภยั

กองช่าง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

4 โครงการจา้งเหมา

บริการยาม

รกัษาการณ์ 

ประจาํอาคาร

สยามกมัมาจล

และอาคาร รสพ.

เพื่อดูแลรกัษาความ

ปลอดภยัของอาคาร

สถานทีแ่ละทรพัยส์นิ

ของทางราชการ

เป้าหมายเชงิปริมาณ       

มยีามรกัษาการณ์จาํนวน 2 คน ที่

อาคารสยามกมัมาจลและอาคาร 

รสพ. ในปีงบประมาณ 2565       

    

เป้าหมายเชงิคุณภาพ   

อาคารสยามกมัมาจลและอาคาร 

รสพ. มยีามรกัษาการณ์ เพื่อ

ป้องกนัทรพัยส์นิของทางราชการ

สูญหาย

  -   -   -    216,000      216,000 อาคารสยามกมัมาจล 

และอาคาร รสพ. มคีวาม

ปลอดภยัรอ้ยละ 100

บริเวณอาคาร

สยามกมัมาจล และ

อาคาร รสพ. มยีาม

รกัษาการณ์จาํนวน 2 

คน รกัษาความ

ปลอดภยัจากการเกดิ

เพลงิไหม ้มกีารจดั

เวร-ยาม เพื่อป้องกนั

การโจรกรรม

ทรพัยส์นิทางราชการ

ต่างภายในบริเวณ

อาคารสยาม

กมัมาจลและอาคาร 

รสพ.

กองช่าง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

5 โครง

การจา้งเหมา

บริการยาม

รกัษาการณ์

 -เพื่อดูแลความ

เรียบรอ้ยรกัษาความ

ปลอดภยัสถานที่

ปฏบิตังิาน

-เพื่อเฝ้าระวงัป้องกนั

ทรพัยส์นิของทางราชการ

 สูญหาย อาคาร 

เครื่องมอื เครื่องจกัร 

เครื่องใชแ้ละอืน่ๆ 

บริเวณศูนยก์าํจดัขยะ

บา้นทุ่งชนและศูนยก์าร

เรียนรูบ้า้นลุม้พอ้

จา้งเหมายามรกัษาการณ์ จาํนวน 8

 คน

 -  -  - 864,000   864,000     เชงิปริมาณ

จาํนวนยามรกัษาการณ์

เชงิคุณภาพ

มยีามรกัษาการณ์

รบัผดิชอบในการดูแล

ทรพัยส์นิทางราชการเพื่อ

มใิหเ้กดิความเสยีหาย

ตลอด 24 ชัง่โมง

 -สถานทีร่าชการมี

ความเป็นระเบยีบ

เรียบรอ้ย

-อาคารสถานทีจ่ะไม่

ทรุดโทรม

-ทรพัยส์นิเครื่องจกัร 

เครื่องมอื เครื่องใช ้

วสัดุอปุกรณ์ต่างๆจะ

ไม่สูญหาย

กองช่างสุขาภบิาล

6 จา้งเหมาเอกชน

ตดิต ัง้

กลอ้งโทรทศัน์

วงจรปิดตลาดสด

เทศบาลเมอืงทุ่งสง

เพื่อดูแลความปบอดภยั

ตลาดสดเทศบาลเมอืง

ทุ่งสง

ตลาดสดเทศบาลเมอืงทุ่งสง  -  -  -  -      200,000 กลอ้งโทรทศันว์งจรปิด

ตลาดสดเทศบาลเมอืงทุ่ง

สงจาํนวน 16 ตวั

มภีาพบนัทกึขอ้มูล

พื้นทีท่ีต่ดิต ัง้

กลอ้งโทรทศันว์งจร

ปิดในตลาดสด 24 ชม.

งานตลาดสด

กองสาธารณสุขและ

สิง่แวดลอ้ม

216,000 216,000      216,000 2,472,165 2,942,165    รวม 6 โครงการ
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการจา้งเหมา

บริการยาม

รกัษาการณ์

โรงเรียนในสงักดั

เทศบาลเมอืงทุ่งสง

เพื่อดูแลความเรียบรอ้ย

 รกัษาความปลอดภยั

จา้งเหมาบริการยามรกัษาการณ์ 

ในสงักดัโรงเรียนเทศบาลจาํนวน

 18 คน

 -  -      781,200   1,944,000   1,944,000  -มยีามรกัษาการณ์ใน

พื้นที่

 -ความพงึพอใจการ

ดาํเนินงานในการปฏบิตัิ

ของงานจา้งเหมา รอ้ยละ 

100

 -มยีามรกัษาการณ์ใน

พื้นทีต่ลอด 24 ชัว่โมง

 -มกีารป้องกนัการสูญ

หายในทรพัยส์นิของทาง

ราชการ

กองการศึกษา

       1.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

    1.1 กลยทุธท์ี่ 9 จดัระบบรกัษาความปลอดภยั

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองทุ่งสง

  ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดั ยทุธศาสตรท์ี่ 5 การรกัษาความมัน่คงและความสงบเรยีบรอ้ย

  ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

    1. ยทุธศาสตรท์ี่ 2 รว่มสรา้งเมืองทุ่งสงสูเ่มืองชีวิตปลอดภยั
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

2 โครงการจา้งเหมา

บริการยาม

รกัษาการณ์ประจาํ

สนามหนา้ทีว่า่การ

อาํเภอทุ่งสง

เพื่อดูแลรกัษาความ

ปลอดภยัของทรพัยส์นิ

ของทางราชการ

 -จา้งเหมาบริการยาม

รกัษาการณ์สนามหนา้ทีว่า่การ

อาํเภอทุ่งสง เทศบาลเมอืงทุ่งสง

 จาํนวน 2 คน

 -  -  -      216,000      216,000  -มยีามรกัษาการณ์ใน

พื้นที่

 -ความพงึพอใจการ

ดาํเนินงานในการปฏบิตัิ

ของงานจา้งเหมา รอ้ยละ 

100

บริเวณหนา้ทีว่า่การ

อาํเภอทุ่งสง เทศบาล

เมอืงทุ่งสงมกีารป้องกนั

 รกัษาความปลอดภยั

จากการเกดิเหตรุา้ย มี

การจดัเวร-ยาม เพื่อ

ป้องกนัการโจรกรรม

ทรพัยส์นิต่างๆของทาง

ราชการ ภายในบริเวณ

สนามหนา้ทีว่า่การ

อาํเภอทุ่งสง อาํเภอทุ่งสง

 มคีวามเป็นระเบยีบ 

เรียบรอ้ยสะอาดและ

สวยงาม

กองการศึกษา

0 0      781,200    2,160,000    2,160,000รวม 2 โครงการ
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการจา้งเหมา

บริการยาม

รกัษาการณ์

 -เพือ่เป็นการดูแลความ

เรียบรอ้ย รกัษาความ

ปลอดภยัในบริเวณอาคาร

สาํนกังานและเฝ้าระวงั

ป้องกนัการสูญหายของ

ทรพัยส์นิของทางราชการ 

เครื่องมอื เครื่องจกัรและ

อืน่ๆ ตลอดจนดูแลป้องกนั

เหตรุา้ยทีอ่าจเกดิขึ้นใน

อาคารสาํนกังานเทศบาล

เชงิปริมาณ

 -จา้งเหมายาม

รกัษาการณ์ จาํนวน 6 คน

เชงิคุณภาพ

 -ยามรกัษาการณ์และ

รบัผดิชอบพื้นทีบ่ริเวณ

สาํนกังานเทศบาล

เมอืงทุ่งสง และอาคาร

สาํนกังาน ตลอด 24ชม.

เชงิประโยชน์

 -เกดิความปลอดภยั

ในชวีติและทรพัยสนิ

 -  -  -      648,000      648,000  -จาํนวนจา้งเหมา

ยามรกัษาการณ์

จาํนวน 6 คน

 -มยีามรกัษาการณ์และ

รบัผดิชอบในการดูแล

ทรพัยส์นิของทางราชการ

เพือ่มใิหเ้กดิการเสยีหาย

ตลอด 24 ชม.

 -มกีารป้องกนัการสูญหาย

ในทรพัยส์นิของราชการ

สาํนกัปลดัฯ

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

    1.1 กลยทุธท์ี่ 9 จดัระบบรกัษาความปลอดภยั

       1.2 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองทุ่งสง

  ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดั ยทุธศาสตรท์ี่ 5 การรกัษาความมัน่คงและความสงบเรยีบรอ้ย

  ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

    1. ยทุธศาสตรท์ี่ 2 รว่มสรา้งเมืองทุ่งสงสูเ่มืองชีวิตปลอดภยั
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

2 โครงการจา้งเหมา

บริการยาม

รกัษาการณ์ สถานี

ขนส่งย่อยเทศบาล

เมอืงทุ่งสง

เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิ

เหตรุา้ยแก่สถานที่

ราชการ รกัษาความ

ปลอดภยัในทรพัยส์นิ

ของทางราชการและ

ประชาชนผูใ้ชบ้ริการ 

จดัความเป็นระเบยีบ

เรียบรอ้ยของรถยนต์

โดยสารในสถานีขนส่ง

ย่อยเทศบาลเมอืงทุ่งสง

เชงิปริมาณ

จา้งเหมายามรกัษาการณ์ 

จาํนวน 3 คน

เชงิคุณภาพ

สามารถรกัษาความปลอดภยัใน

ทรพัยส์นิของทางราชการและ

ประชาชนผูใ้ชบ้ริการ ตลอด 24

 ช ัว่โมง

เชงิประโยชน์

เกดิความปลอดภยัในทรพัยส์นิ

ของทางราชการ

324,000 324,000 324,000 324,000 324,000 - ความพงึพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการ

 - สถานทีแ่ละทรพัยส์นิ

ของทางราชการไม่เกดิ

ความเสยีหาย

 - ลดปญัหาการจอดรถ

ไม่เป็นระเบยีบในสถานที่

กองคลงั

324,000     324,000     324,000     972,000     972,000     รวม 2 โครงการ
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

จา้งเหมาบคุคลเขา้มาดาํเนินการ

ดูแลระบบกลอ้งโทรทศันว์งจร

ปิด ความพงึพอใจของ

ประชาชนรอ้ยละ 80

 - 324,000 324,000 324,000 324,000

ปี 2562 จาํนวน  3 คน

ปี 2563 จาํนวน  3 คน

ปี 2564 จาํนวน  3 คน

ปี 2565 จาํนวน  3 คน

0 324,000 324000 324,000 324,000รวม 1 โครงการ

สาํนกัปลดัฯ

(งานป้องกนัฯ)

       1.2 แผนงานรกัษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

1 โครงการจา้งเหมา

ดูแลระบบ

กลอ้งโทรทศัน์

วงจรปิด

 - เพือ่บนัทกึภาพไวเ้ป็น

หลกัฐานในการดาํเนินคด ี

ในการตรวจจบัการกระทาํ

ความผดิทางดา้นการจราจร

 อาชญากรรม ยาเสพตดิ 

ตดิตามเหตกุารณ์ต่าง ๆ 

เพือ่ความรวดเร็วในการ

จบักมุ ผูก้ระทาํความผดิ ที่

ก่อเหตุ

 - รอ้ยละ ผูม้คีวามพงึ

พอใจต่อการใชบ้ริการ

ช่วยใหจ้บักมุผูก้ระทาํ

ผดิไดเ้ร็วขึ้น มหีลกัฐาน

ประกอบชดัเจน ลด

ปญัหาอาชญากรรมได ้

    1.1 กลยทุธท์ี่ 9 จดัระบบรกัษาความปลอดภยั

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองทุ่งสง

  ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดั ยทุธศาสตรท์ี่ 5 การรกัษาความมัน่คงและความสงบเรยีบรอ้ย

  ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

    1. ยทุธศาสตรท์ี่ 2 รว่มสรา้งเมืองทุ่งสงสูเ่มืองชีวิตปลอดภยั
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 ลอ้มรกัใหค้รอบครวั

ลอ้มรัว้ใหช้มุชน

(ค่ายพฒันาครอบครวั

ห่างไกลยาเสพตดิ)

 -เพือ่สรา้งภูมคุิม้กนั  ใหผู้ป้กครอง

และเยาวชนไดร่้วมมอืกนัในการ

ป้องกนัตนเอง ครอบครวัและชมุชน

-เพือ่ลดการแพร่ระบาดของยาเสพตดิ 

-เพือ่ใหเ้ยาวชนและผูป้กครองเขา้ค่าย

ทาํกจิกรรมร่วมกนัเกดิสมัพนัธภาพทีด่ี

ต่อกนัท ัง้ในครอบครวัและชมุชน

-เพือ่ใหรู้เ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลง

สถานการณ์ยาเสพตดิและสรา้ง

ภูมคุิม้กนัใหก้บัคนในครอบครวัและ

ชมุชน

เยาวชน/ผูป้กครองทกุกลุม่อายุ

ร่วมทาํกจิกรรมโดยการเขา้ค่าย

ฝึกอบรม  ตลอดถงึเจา้หนา้ที่

และผูม้ส่ีวนเกี่ยวขอ้ง  จาํนวน

ไม่นอ้ยกวา่ 60คน

 -  -  -     60,000   100,000  -เชงิปริมาณ  รอ้ยละของจาํนวน

ครอบครวัผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ

-เชงิคุณภาพ  ระดบัความสาํเร็จ

ของการดาํเนินงานครบทกุข ัน้ตอน

-เชงิประโยชน ์ รอ้ยละของการ

นาํความรูท้ีไ่ดร้บัมาพฒันา

ตนเอง/ครอบครวั/ชมุชน

 -ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯมี

ความรู ้ไดต้ระหนกัและ

ทราบถงึพษิภยัของยาเสพตดิ

-มกีารป้องกนัการแพร่

ระบาดของยาเสพตดิใน

ครอบครวั/ชมุชน

 -เกดิสมัพนัธภาพทีด่ที ัง้ยงั

เป็นการสรา้งภูมคุิม้กนัของ

สมาชกิในครอบครวัและ

ชมุชน        

งานพฒันาชมุชน

กองสวสัดกิารสงัคม

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

    1.1 กลยทุธท์ี่ 10 ป้องกนัยาเสพติด

       1.2 แผนงานสรา้งความเขม้แข็งชมุชน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลเมืองทุ่งสง

  ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดั ยทุธศาสตรท์ี่ 5 การรกัษาความมัน่คงและความสงบเรยีบรอ้ย

  ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

    1. ยทุธศาสตรท์ี่ 2 รว่มสรา้งเมืองทุ่งสงสูเ่มืองชีวิตปลอดภยั
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

2 ขบัเคลือ่นสมชัชา

พลงัแผ่นดนิ

เอาชนะยาเสพตดิ

(อบรม/ทบทวน

และพฒันาแกนนาํ

ในการป้องกนัและ

เฝ้าระวงัปญัหายา

เสพตดิ)

 -เพือ่ใหแ้กนนาํไดม้คีวามรู ้ ความ

เขา้ใจ  ไดต้ระหนกัและทราบถงึพษิภยั

ของยาเสพตดิอย่างแทจ้ริง

-เพือ่ป้องกนั  ควบคุม   แจง้เบาะแส  

และเฝ้าระวงัไมใ่หม้กีารแพร่ระบาด

ของยาเสพตดิเพิม่ขึ้น

 -เพือ่ใหอ้งคก์รทีด่าํเนินงานในการ

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิได ้

ทาํกจิกรรมร่วมกนั  เกดิสมัพนัธภาพ

ทีด่ต่ีอกนั -เกดิการแลกเปลีย่นเรียนรู ้

ของแกนนาํในพื้นทีแ่ละแกนนาํ

เครือขา่ยอืน่

-เพือ่ใหแ้กนนาํรูจ้กัการทาํงานในระบบ

กลุม่และการทาํงานเป็นทมี

-เพือ่ใหรู้เ้ท่าทนัและการเปลีย่นแปลง

ของสถานการณ์และการแพร่ระบาด

ของยาเสพตดิ

สมาชกิแกนนาํในการป้องกนั

และแกไ้ขปญัหายาเสพตดิใน

พื้นทีเ่ทศบาลเมอืงทุ่งสง  

เจา้หนา้ทีแ่ละผูเ้กี่ยวขอ้ง    

จาํนวน 1 รุ่น ไม่นอ้ยกวา่ 5 คน

 ดาํเนินการ 2  กจิกรรม  ดงัน้ี

กจิกรรมที ่1   ดาํเนินกจิกรรม 

 “เดนิตามรอยพอ่สานต่อ

ปณิธานแม่ ” ทอดผา้ป่าเพื่อ

สมทบ

“  กองทนุแม่ของแผ่นดนิ  ” 

จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 100  คน

กจิกรรมที ่2    แลกเปลีย่น

เรียนรูแ้ละศึกษาดูงาน    

จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 45   คน

 -  -  -      200,000      200,000  -เชงิปริมาณ  รอ้ยละของ

จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมอบรม/

แลกเปลีย่นเรียนรู ้

-เชงิคุณภาพ  ระดบั

ความสาํเร็จของการ

ดาํเนินงานครบทกุข ัน้ตอน

-เชงิประโยชน ์ รอ้ยละของ

การเฝ้าระวงัในชมุชนและ

รายงานการประเมนิขอ้มูลลง

ในระบบ NISPA    

 -แกนนาํไดม้คีวามรู ้ 

ความเขา้ใจ  ได ้

ตระหนกัและทราบถงึ

พษิภยัของยาเสพตดิ

อย่างแทจ้ริง

-มรีะบบป้องกนั  

ควบคุม แจง้เบาะแส

เฝ้าระวงั   

-เกดิสมัพนัธภาพทีด่ต่ีอ

กนัระหวา่งสมาชกิ

 -สมาชกิรูเ้ท่าทนัการ

เปลีย่นแปลงของ

สถานการณ์และการ

แพร่ระบาดของยาเสตดิ

งานพฒันาชมุชน

กองสวสัดกิารสงัคม

0 0 0 260,000   300,000   รวม 2 โครงการ
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 สงเคราะหเ์บี้ยยงั

ชพีผูสู้งอายุคน

พกิาร ผูป่้วยเอดส์

เพื่อจ่ายเป็นค่าสวสัดกิาร

ใหแ้ก่ผูสู้งอายุ คนพกิาร

และผูป่้วยเอดส์

ผูสู้งอายุ คนพกิารและผูป่้วย

เอดส ์ทีม่คุีณสมบตัติามระเบยีบ

ทีเ่กี่ยวขอ้ง

 -  -  -  -   42,039,600 รอ้ยละ 100 ของ

ผูสู้งอายุ คนพกิาร

และผูป่้วยเอดส ์

ไดร้บัเงนิครบถว้น

ถูกตอ้ง

ผูสู้งอายุ คนพกิาร และ

ผูป่้วยเอดส ์ไดร้บัเงนิ

ถูกตอ้งครบถว้น

งานสงัคมสงเคราะห์

กองสวสัดกิารสงัคม

0 0 0 0   42,039,600

        1.1 กลยทุธท์ี่ 1 รกัษาระดบัผูสู้งอาย/ุผูพ้ิการ/ผูป่้วยเรื้อรงั ไดร้บัการดูแลจากครอบครวั ชุมชน ภาครฐัหรือภาคเอกชน

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลเมืองทุ่งสง

 ก.ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 การพฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่เขม้แข็ง ตามปรชัญเศรษฐกจิพอเพียง

 ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

     1. ยทุธศาสตรท์ี่ 3  ร่วมสรา้งเมืองทุ่งสงสูเ่มืองเศรษฐกจิมัง่ค ัง่

รวม 1 โครงการ

        1.2 แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั หน่วยงานที่รบัผิดชอบ
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 ทศันะธรรมศึกษาของ

ผูสู้งอายุ

 -เพื่อส่งเสริมใหผู้สู้งอายุ

ไดม้โีอกาสแลกเปลีย่น

ความคิดเหน็ท ากจิกรรม

ร่วมกนัเป็นหมู่คณะ

ก่อใหเ้กดิความรกั ความ

สามคัคีในกลุม่ผูสู้งอายุ

สมาชกิชมรมผูสู้งอายุเทศบาล

เมอืงทุ่งสง จ านวน 120 คน และ

เจา้หนา้ทีท่ีเ่กี่ยวขอ้งจ านวน 6 คน

 -  -  -  - 550,000    ประเมนิความพงึ

พอใจของผูเ้ขา้ร่วม

โครงการไม่นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 80

ผูสู้งอายุไดแ้ลกเปลีย่น

ความคิดเหน็ท ากจิกรรม

ร่วมกนัเป็นหมู่คณะ

ก่อใหเ้กดิความรกั ความ

สามคัคีในกลุม่ผูสู้งอายุ

งานสงัคม

สงเคราะห์

กองสวสัดกิาร

สงัคม

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลเมืองทุ่งสง

 ก.ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 การพฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่เขม้แข็ง ตามปรชัญเศรษฐกจิพอเพียง

 ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

     1. ยทุธศาสตรท์ี่ 3  ร่วมสรา้งเมืองทุ่งสงสูเ่มืองเศรษฐกจิมัง่ค ัง่

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

        1.1 กลยทุธท์ี่ 2 พฒันายกระดบัครวัเรือนมีสว่นร่วมท ากจิกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชนหรือทอ้งถิ่น

        1.2 แผนงานสงัคมสงเคราะห ์

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

2 โรงเรียนผูสู้งอายุ 

(ศูนยส์รา้งสุข)

1.เพื่อใหผู้สู้งอายุ

แลกเปลีย่นเรียนรูแ้ละใช ้

เวลาอย่างเกดิประโยชน์

2.เพื่อใหผู้สู้งอายุไดร้บัการ

เสริมสรา้งศกัยภาพท ัง้

ทางดา้นร่างกาย จติใจ 

และสงัคม

3.เพื่อส่งเสริมใหผู้สู้งอายุ

ไดม้คีวามรู ้การฝึกอาชพี 

และถ่ายทอดภูมญัญาของ

ผูสู้งอายุ

มสีมาชกิเขา้ร่วมโครงการ จ านวน

 100 คน และเจา้หนา้ทีท่ีเ่กี่ยวขอ้ง

 -  -  -   -     297,000 ประเมนิความพงึ

พอใจของผูเ้ขา้ร่วม

โครงการไม่นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 80

1.ผูสู้งอายุไดแ้ลกเปลีย่น

เรียนรู ้และใชเ้วลาอย่าง

เกดิประโยชน์

2.ผูสู้งอายุไดร้บัการ

เสริมสรา้งภาวะทางร่างกาย

 จติใจ สงัคม และ

สตปิญัญา

3.ผูสู้งอายุไดฝึ้กฝนเรียนรู ้

ทกัษะทางดา้นอาชพี

สามารถน าไปประกอบ

อาชพีสรา้งงาน สรา้งรายได ้

 ช่วยเหลอืตนเองได ้

งานสงัคม

สงเคราะห์

กองสวสัดกิาร

สงัคม

258



2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

3 ฝึกอบรมหลกัสูตร

ส่งเสริมอาชพีคน

พกิารและผูดู้แลคน

พกิาร

1.เพื่อสนบัสนุนความรูด้า้น

อาชพีแก่คนพกิารและ

ผูดู้แลคนพกิาร

2.เพื่อส่งเสริมการสรา้ง

รายไดใ้หแ้ก่คนพกิารและ

ผูดู้แลคนพกิาร

คนพกิาร ผูดู้แลคนพกิาร จ านวน

 30 คนและเจา้หนา้ทีท่ีเ่กี่ยวขอ้ง

 -  -  -  -       30,000 ประเมนิความพงึ

พอใจของผูเ้ขา้ร่วม

โครงการไม่นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 80

1.คนพกิารและผูดู้แลคน

พกิาร มคีวามรูแ้ละ

สามารถน ามาประกอบ

อาชพีได ้

2.เพื่อใหค้นพกิารและ

ผูดู้แลคนพกิาร มรีายได ้

ส่งเสริมใหม้คุีณภาพชวีติดี

ขึ้น

งานสงัคม

สงเคราะห์

กองสวสัดกิาร

สงัคม

4 จดัเก็บขอ้มูลผูสู้งอายุ

 คนพกิาร และ

ผูด้อ้ยโอกาส

เพื่อปรบัปรุงฐานขอ้มูล 

ผูสู้งอายุ คนพกิาร และ

ผูด้อ้ยโอกาส ทีถู่กตอ้งและ

เป็นปจัจบุนั

จา้งเหมาบริการจ านวน 2 คน  -  -  -  -     216,000 ฐานขอ้มูลผูสู้งอายุ

คนพกิารและ

ผูด้อ้ยโอกาส

มฐีานขอ้มูลผูสู้งอายุคน

พกิาร และผูด้อ้ยโอกาสที่

ถูกตอ้งและเป็นปจัจบุนั

งานสงัคม

สงเคราะห์

กองสวสัดกิาร

สงัคม
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

5 เพิ่มประสทิธภิาพใน

การบริหารจดัการ

ศูนยพ์ฒันาคุณภาพ

ชวีติและส่งเสริม

อาชพีผูสู้งอายุ

1.เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพ

การด าเนินงานของศูนย์

พฒันาคุณภาพชวีติและ

ส่งเสริมอาชพีผูสู้งอายุ

2.เพื่อขลัเคลือ่นกจิกรรม

และบริการส าหรบัผูสู้งอายุ

ในระดบัพื้นที่

3.เพื่อส่งเสริมศกัยภาพ

ของผูสู้งอายุท ัง้ทางดา้น

ร่างกาย จติใจสงัคม และ

การถ่ายทอดภูมปิญัญา

ของผูสู้งอายุ

4.เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพใน

การจดัท าฐานขอ้มูลชมรม

ผูสู้งอายุ

จา้งเหมาบริการจ านวน 1 คน  -  -  -  -     108,000 ขบัเคลือ่นกจิกรรม

ผูสู้งอายุและจดัท า

ฐานขอ้มูลสมาชกิ

ชมรมสูงอายุใหเ้ป็น

ปจัจบุนั

1.การขบัเคลือ่นการ

ด าเนินงานของศูนยพ์ฒันา

คุณภาพชวีติและส่งเสริม

อาชพีผูสู้งอายุเป็นไปอย่าง

มปีระสทิธภิาพ

2.การขบัเคลือ่นกจิกรรม

และบริการส าหรบัผูสู้งอายุ

ในระดบัพื้นที

3.ส่งเสริมศกัยภาพของ

ผูสู้งอายุท ัง้ทางดา้นร่างกาย

 จติใจ สงัคม และการ

ถ่ายทอดภูมปิญัญาของ

ผูสู้งอายุ

4.มฐีานขอ้มูลชมรม

ผูสู้งอายุทีถู่กตอ้งและเป็น

ปจัจบุนั

งานสงัคม

สงเคราะห์

กองสวสัดกิาร

สงัคม
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

6 โครงการพฒันา

ศกัยภาพอาสาสมคัร

พฒันาสงัคมและ

ความม ัน่คงของมนุษย์

 (อพม.)

จดัอบรมใหค้วามรู ้

อาสาสมคัรพฒันาสงัคม

และความม ัน่คงของมนุษย ์

(อพม.)

อาสาสมคัรพฒันาสงัคมและ

ความม ัน่คงของมนุษย ์(อพม.) 

จ านวน 50 คน

 -  -  -       50,000       50,000 อาสาสมคัรพฒันา

สงัคมและความ

ม ัน่คงของมนุษย ์

(อพม.)จ านวน 50 

คน ไดร้บัความรู ้

อาสาสมคัรพฒันาสงัคม

และความม ัน่คงมนุษย ์

(อพม.) จ านวน 50 คน มี

ความรูแ้ละเขา้ใจในหนา้ที่

ของตวัเอง

กองสวสัดกิาร

สงัคม

ขอรบัการ

สนบัสนุน

หน่วยงานอืน่

7 ส่งเสริมศูนยพ์ฒันา

ครอบครวั

เพื่อเป็นศูนยก์ลางและ

กลไกในการเฝ้าระวงั 

ป้องกนั แกไ้ข ปญัหา ให ้

ค าแนะน าและส่งเสริมการ

เรียนรูใ้หแ้ก่ครอบครวั

ครอบครวัในเขตเทศบาลเมอืงทุ่ง

สงพรอ้มเจา้หนา้ที ่60 คน

 -  -  -  -     131,000 ประเมนิความพงึ

พอใจของผูเ้ขา้ร่วม

โครงการไม่นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 80

1.มศูีนยพ์ฒันาครอบครวัที่

เขม้แขง็ เป็นศูนยก์ลาง

และกลไกในการเฝ้าระวงั

ป้องกนั แกไ้ขปญัหา ให ้

ค าแนะน าและส่งเสริมการ

เรียนรูใ้หแ้ก่ครอบครวั

2.ครอบครวัมคีวามอบอุ่น

เขม้แขง็และมกีารเลี้ยงดูที่

ถูกวธิี

งานสงัคม

สงเคราะห์

กองสวสัดกิาร

สงัคม
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

8 วจิยัเชงิปฏบิตักิาร

แบบมส่ีวนร่วมเพื่อ

พฒันาอาชพีและสรา้ง

รายไดใ้หก้บัผูสู้งอายุ

ของเทศบาลเมอืงทุ่งสง

1.เพื่อส ารวจความตอ้งการ

แรงงานผูสู้งอายุของ

หน่วยงานภาครฐัและ

ภาคเอกชนในอ าเภอทุ่งสง 

จงัหวดันครศรีธรรมราช

2.เพื่อพฒันาอาชพีทีส่รา้ง

รายไดใ้หก้บัผูสู้งอายุตาม

ความตอ้งการของ

หน่วยงานภาครฐัและ

ภาคเอกชนในอ าเภอทุ่งสง 

จงัหวดันครศรีธรรมราช

3.เพื่อศึกษาแนวทางการ

จา้งงานผูสู้งอายุภายใตก้าร

ด าเนินงานของเทศบาล

เมอืงทุ่งสง

 -ผูสู้งอายุในเขตเทศบาลเมอืงทุ่ง

สงอบรมใหก้บัผูสู้งอายุจ านวน 1

 รุ่นๆละ 20 คน

 -ส ารวจความตอ้งการหน่วยงาน

ทีต่อ้งการแรงงานผูสู้งอายุ 30 

แห่ง

 -  -  -  -     300,000 รอ้ยละของผูสู้งอายุ

ในเขตพื้นทีเ่ทศบาล

เมอืงทุ่งสงมอีาชพี

และมรีายได ้

1.รูปแบบการจา้งงาน

ผูสู้งอายุของหน่วยงาน

ภาครฐั และภาคเอกชนของ

เทศบาลเมอืงทุ่งสง

2.ผูสู้งอายุมอีาชพีและ

รายไดท้ีม่ ัน่คงจากการจา้ง

งานของหน่วยงานภาครฐั

และภาคเอกชน

3.กลุม่อาชพีของผูสู้งอายุ

งานสงัคม

สงเคราะห์

กองสวสัดกิาร

สงัคม
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

9 ส่งเสริมการเรียนรู ้

กระบวนการสูงวยั

และการเตรียมการ

เพื่อยามสูงวยั

1.เพื่อส่งเสริมสรา้งความรู ้

ความเขา้ใจใหแ้ก่ประชาชน

วยั 45-59 ปี เกี่ยวกบั

สาเหตแุละการ

เปลีย่นแปลงทางร่างกาย 

อารมณ์ จติใจ การออก

ก าลงักาย เพื่อสุขภาพกาย

และจติ รวมท ัง้การเฝ้า

ระวงัตนเองและหลกีเลีย่ง

สาเหตทุีจ่ะท าใหเ้กดิความ

พกิารในวยัผูสู้งอายุ

2.เพื่อเตรียมความพรอ้ม

ใหผู้ย้่างขา้ผูสู้งอายุ (45-59

 ปี)

ผูย้่างเขา้ผูสู้งอายุ (ช่วง 45-59 ปี)

 จ านวน 50 คน และเจา้หนา้ทีท่ี่

เกี่ยวขอ้ง

 -  -  -  -       50,000 ผูย้่างเขา้ผูสู้งอายุ 

(45-59 ปี) มคีวามรู ้

ความเขา้ใจและมกีาร

เตรียมความพรอ้ม

เขา้สู่วยัผูสู้งอายุ

ผูย้่างเขา้ผูสู้งอายุ (45-59 

ปี) ความรูค้วามเขา้ใจใหแ้ก่

 ประชาชนวยั 45-59 ปี 

เกี่ยวกบัสาเหตแุละการ

เปลีย่นแปลงทางร่างกาย 

อารมณ์ จติใจ การออก

ก าลงักาย เพื่อสุขภาพกาย

และจติ รวมท ัง้การเฝ้า

ระวงัตนเองและหลกัเลีย่ง

สาเหตทุีจ่ะท าใหเ้กดิความ

พกิารในวยัผูสู้งอายุ

2.ผูย้่างเขา้ผูสู้งอายุ (45-59

 ปี) ความพรอ้มใหผู้ย้่าง

เขา้ผูสู้งอายุอย่างเขา้ใจ

งานสงัคม

สงเคราะห์

กองสวสัดกิาร

สงัคม

0 0 0       50,000   1,732,000รวม 9 โครงการ
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 จดัเก็บขอ้มูลชมุชน

เทศบาลเมอืงทุ่งสง

1.เพือ่จดัเก็บและบนัทกึขอ้มลู

ชมุชน ในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง

2.เพือ่ใหม้ขีอ้มลูชมุชนทีถู่กตอ้ง

ครบถว้นและสมบูรณ์ ในการ

น าไปใชป้ระโยชน ์ในการแกไ้ขและ

พฒันาปญัหาชมุชนไดต้รงตาม

ความตอ้งการแทจ้ริง

3.เพือ่ใหห้น่วยงานราชการ องคก์ร

เอกชน ประชาชน มขีอ้มลูชมุชนใน

การวางแผนแกไ้ขปญัหา และ

พฒันาคุณภาพชวีติในดา้นต่างๆได ้

ตรงตามเป้าหมาย

จ านวนครวัเรือนทีอ่าศยัอยู่ใน

เขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง จ านวน

 5,000 หลงั

 -  -  -  -     150,000 จ านวนครวัเรือนที่

สามารถจดัเก็บขอ้มูล

ได ้

 -รอ้ยละความ

สมบูรณ์และความ

ถูกตอ้งของขอ้มูล

 -ความพงึพอของ

ครวัเรือนทีใ่หข้อ้มูล

1.ท าใหม้กีารจดัเก็บขอ้มลูที่

เป็นปจัจบุนัของแต่ละชมุชนใน

เขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง

2.ท าใหม้ขีอ้มลูทีถู่กตอ้ง

ครบถว้นและสมบูรณ์ในการ

น าไปใชป้ระโยชนแ์ละน ามา

เปรียบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐาน

ข ัน้ต า่ในช่วงปีไดอ้ย่างครอบคลมุ

3.ท าใหห้น่วยงานราชการองคก์ร

เอกชนประชาชนมขีอ้มลูใน

เบื้องตน้ ในการวางแผนแกไ้ข

ปญัหาและพฒันาคุณภาพชวีติ

ในดา้นต่างๆไดต้รงตามเป้าหมาย

งานพฒันาชมุชน

กองสวสัดกิาร

สงัคม

0 0 0 0     150,000

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลเมืองทุ่งสง

 ก.ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 การพฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่เขม้แข็ง ตามปรชัญเศรษฐกจิพอเพียง

 ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

     1. ยทุธศาสตรท์ี่ 3  ร่วมสรา้งเมืองทุ่งสงสูเ่มืองเศรษฐกจิมัง่ค ัง่

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

รวม 1 โครงการ

        1.1 กลยทุธท์ี่ 2 พฒันายกระดบัครวัเรือนมีสว่นร่วมท ากจิกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชนหรือทอ้งถิ่น

        1.2 แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการส่งเสริม

กองทนุสวสัดกิาร

ชมุชน

1.เพือ่ใหป้ระชาชนในชมุชน/

ทอ้งถิน่ มคีวามตระหนกัและ

เลง็เหน็ถงึประโยชนข์องการออม

2.เพือ่ส่งเสริมใหช้มุชนรูจ้กัการ

พึง่พาตนเองช่วยเหลอืเกื้อกูลซึง่

กนัและกนัเป็นสงัคมแห่งการเอื้อ

อาทร

3.เพือ่ส่งเสริมสนบัสนุนให ้

ประชาชนในระดบัรากหญา้มี

สวสัดกิารในดา้นต่างๆ

4.เพือ่ส่งเสริมช่วยเหลอื

ผูด้อ้ยโอกาสใหม้คีวามม ัน่คงใน

ชวีติ

กจิกรรมที ่1 อบรมใหค้วามรูแ้ละ

ศึกษาดูงานแก่คณะกรรมการ

กองทนุเครือขา่ยประสานงาน

กองทนุและเจา้หนา้ที ่กอง

สวสัดกิารสงัคม จ านวน 50 คน

กจิกรรมที ่2 อบรมใหค้วามรูแ้ก่

สมาชกิกองทนุสวสัดกิารชมุชน 

จ านวน 150 คน

 -  -  -  -      100,000 ประเมนิความพงึ

พอใจของผูเ้ขา้ร่วม

โครงการไม่นอ้ย

กวา่รอ้ยละ 80

1.ประชาชนในชมุชน/ทอ้งถิน่มี

ความตระหนกัและเลง็เหน็ถงึ

ประโยชนข์องการออม

2.ชมุชนรูจ้กัการพึง่พาตนเอง

ช่วยเหลอืเกื้อกูลซึง่กนัและกนั

เป็นสงัคมแห่งการเอื้ออาทร

3.ประชาชนในระดบัรากหญา้มี

สวสัดกิารในดา้นต่างๆ

4.ผูด้อ้ยโอกาสไดร้บัการ

ช่วยเหลอืใหม้คีวามม ัน่คงใน

ชวีติ

งานพฒันาชมุชน

กองสวสัดกิาร

สงัคม

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลเมืองทุ่งสง

 ก.ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 การพฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่เขม้แข็ง ตามปรชัญเศรษฐกจิพอเพียง

 ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

     1. ยทุธศาสตรท์ี่ 3  ร่วมสรา้งเมืองทุ่งสงสูเ่มืองเศรษฐกจิมัง่ค ัง่

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

        1.1 กลยทุธท์ี่ 3 พฒันายกระดบัครวัเรือนมีการเกบ็ออมเงิน

        1.2 แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

2 อบรมสรา้งจติส านึก

  และความ

ตระหนกัในการ

ปฏบิตัตินตามหลกั

ปรชัญา

ของเศรษฐกจิพอ

เพยีง

 -เพือ่สรา้งจติส านึกและความ

ตระหนกั   ในการปฏบิตัตินตาม

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

-เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมไดน้ าวชิา

  ความรูต้ามหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง  ไปปรบัใชใ้น 

 การด ารงชวีติประจ าวนั

-เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมมี

คุณภาพ    ชวีติทีด่ ี ลดความ

เหลือ่มล า้ในการอยู่  อยู่ร่วมกนั

ในชมุชน

ประธานชมุชน กรรมการขมุขน 

และสมาชกิชมุชนทกุชมุชน 

จ านวน 120 คน

 -  -  -  - 30,000 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ

สามารถน าไปปรบัใช ้

ในชีวติประจ าวนัได ้

 ท ัง้ยงัลดความ

เหลือ่มล า้ในการอยู่

ร่วมกนัในชุมชน

 -ผูเ้ขา้รบัการอบรมน าความรูท้ี่

ไดร้บัไปปรบัใชใ้นการ

ด ารงชวีติตามหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง

 -ผูเ้ขา้รบัการอบรมมจีติส านึก

เกดิความตระหนกัในการ

ปฏบิตัตินตามหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง

-ผูเ้ขา้รบัการอบรมมคุีณภาพ

ชวีติทีด่ ี      และลดความ

เหลือ่ม    ล  า้ในชมุชน

งานพฒันาชมุชน

กองสวสัดกิาร

สงัคม
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

3 รวมพลคนรกักฬีา

เมอืงทุ่งสง

 -เพื่อรณรงคส่์งเสริมการ

ออกก าลงักายและเลน่กฬีา

เพื่อสุขภาพ

 -เพื่อกระตุน้ใหป้ระชาชน

เกดิความตื่นตวัในการออก

ก าลงักายเพื่อสุขภาพ

 -เพื่อเป็นการส่งเสริมและ

อนุรกัษก์ารเลน่กฬีาพื้นบา้น

 -ประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงทุ่ง

สงท ัง้ 20 ชมุชนๆละ 15 คนรวม 

300 คน/ปี

 -  -  -  -      100,000  -จ านวนผูเ้ขา้ร่วม

กจิกรรมไม่นอ้ย

กวา่รอ้ยละ 80 

ของเป้าหมาย

 -ผูเ้ขา้รบัการ

อบรมมคีวามรู ้

เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 80

 -ระดบัความพงึ

พอใจไม่นอ้ยกวา่ 

รอ้ยละ 85

 -ประชาชนใชเ้วลาวา่งให ้

เป็นประโยชนไ์ม่ม ัว่สุมยา

เสพตดิ

 -ประชาชนเกดิความ

ตื่นตวัในการออกก าลงักาย

เพื่อสุขภาพมากขึ้น

 -ประชาชนเหน็ถงึ

ประโยชนแ์ละความส าคญั

ของกฬีาพื้นบา้นมากขึ้น

งานพฒันาชมุชน

กองสวสัดกิาร

สงัคม
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

4 ยกย่องเชดิชูเกยีรติ

ประชาชนทีด่  ารง

ตนตามหลกัปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีง

 -เพื่อยกย่องเชดิชูเกยีรติ

ประชาชนทีด่  ารงตนตาม

หลกัปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง

-เพื่อเป็นตวัอย่างแก่บคุคล

อืน่ๆ ไดน้ าไปเป็นแนวทาง

ในการด ารงชวีติต่อไป       

        

มอบใบประกาศนียบตัรเชดิชู

เกยีรตแิก่ผูไ้ดร้บัคดัเลอืกเป็นผู ้

ปฏบิตัตินตามหลกัปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีง  ทกุชมุชน ๆ 

ละ  1  คน

 -  -  -  -         5,000 ประชาชนผูป้ฏบิตัิ

ตนตามปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีง

ไดร้บัการเชดิชู

เกยีรติ

ชมุชนละ1 คน

 -ประชาชนผูป้ฏบิตัตินตาม

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ไดร้บัการเชดิชูเกยีรต ิเพือ่ให ้

เป็นแบบอย่างกบัประชาชน

ต่อไป

-ประชาชนในเขตเทศบาลเมอืง

ทุ่งสงมคีวามสุขใจและเขา้ร่วม

โครงการเศรษฐกจิพอเพยีง   

เพือ่สนองพระราชด าริตาม

หลกัปรชัญาเศรษฐกจิ และน า

กลบัไปด าเนินการอย่างเป็น

รูปธรรมมากขึ้น

งานพฒันาชมุชน

กองสวสัดกิาร

สงัคม
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

5 จา้งทีป่รึกษาศึกษา

การพฒันาผกั

กระถางเป็นสวน

ผกัคนเมอืง เขต

เทศบาลเมอืงทุ่งสง

 -เพือ่ส่งเสริมใหเ้กดิการพูดคุย

เรื่องเกษตรในเมอืง/สวนผกัคน

เมอืงกบัการฟ้ืนฟูระบบนิเวศ-

สงัคมในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง 

ท ัง้ในแงแ่นวคดิทฤษฎ ีปฏบิตักิาร

จริงในพื้นที ่และแลกเปลีย่น

ประสบการณ์

-เพือ่กระตุน้ใหเ้กดิการเชื่อมโยง

หลกัการเศรษฐกจิพอเพยีงกบั

การพฒันาเมอืงโดยผ่านแนวคดิ

เกษตรในเมอืง/สวนผกัคนเมอืง 

การฟ้ืนฟูระบบนิเวศสงัคมเมอืง

-เพือ่ส่งเสริมใหเ้กดิเครือขา่ย

นกัวชิาการจากหลากหลายสาขาที่

สนใจเรื่องเกษตรในเมอืง/สวนผกั

คนเมอืง ระบบนิเวศการเพิม่พื้นที่

สเีขยีวของเมอืง และเศรษฐกจิ

พอเพยีงในบริบทเมอืง

 -ส่งเสริมและสนบัสนุนการปลูกผกั

ปลอดสารพษิไวบ้ริโภคและใชส้อย/มี

อาหารทีม่ปีระโยชน์

-เพือ่สรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งกนั

ของกลุม่คนในเมอืงและเพิม่พื้นทีส่เีขยีว

ในเขตเทศเมอืงทุ่งสงก่อใหเ้กดิ

สิง่แวดลอ้มทีด่ต่ีอคนเมอืงมากขึ้น

 -ถ่ายทอดการเรียนรูแ้ก่ชมุชนและ

สถานศึกษา

 -  -  -  -      180,000  -ส่งเสริม/

สนบัสนุน/

เสริมสรา้งการ

เรียนรู/้ถ่ายทอด

การเรียนรูแ้ก่

ชมุชนทกุชมุชน

และสถานศึกษาใน

เขตเทศบาล

 -มปีระชาชนในชุมชนน า

ร่องมกีารปลูกผกัในเขต

เทศบาลเมอืงทุ่งสง ทกุชุมชน

- สรา้งการเรียนรูแ้ก่ชุมชน

และสถานศึกษาในสงักดั

เทศบาลเมอืงทุ่งสง

งานพฒันาชมุชน

กองสวสัดกิาร

สงัคม
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

6 สนบัสนุนส่งเสริม

และพฒันาอาชพี

แก่ประชาชนในเขต

เทศบาล

1. เพือ่ใหก้ลุม่เป้าหมายไดม้ี

ความรูใ้นการส่งเสริมและพฒันา

อาชพีของหน่วยงานภาครฐัที่

เกี่ยวขอ้ง

2. เพือ่ใหก้ลุม่เป้าหมายไดศึ้กษาดู

งาน/แลกเปลีย่นเรียนรูแ้ละเลอืก

วธิีการด าเนินการ  ใหเ้ขา้กบั

บริบทของตนเองได ้

3. เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้อีาชพีที่

หลากหลายและมหีลากหลาย

ช่องทางในการตลาด

4.เพือ่จดัใหม้ศูีนยจ์ าหน่ายสนิคา้

และผลติภณัฑเ์มอืงทุ่งสง

 -อบรมสรา้งมูลค่าเพิ่มของสนิคา้/

ผลติภณัฑแ์ละเพิ่มช่องทาง

การตลาดทีห่ลากหลาย จ านวนไม่

นอ้ยกวา่ 20 คน

-จดัฝึกอบรมอาชพีใหม่ จ านวนไม่

เกนิ 20 คนต่อ  1  อาชพี

(จ านวน  6  อาชพี)  

 -  -  -  -      600,000 ครบทกุประเภท

อาชพีตามการ

ประเมนิ LPA

 -สามารถสรา้งอาชพีและเพิม่

รายไดใ้หก้บัประชาชน

-ลดปญัหาการวา่งงานและ

ส่งเสริมการใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิ

ประโยชน์

-เรียนรูแ้ละเพิม่ช่องทาง

การตลาดและการจ าหน่าย

ไดม้ากขึ้น

-รูจ้กัการบริหารจดัการ

หลากหลายรูปแบบ

งานพฒันาชมุชน

กองสวสัดกิาร

สงัคม
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

7 พฒันาศกัยภาพ

องคก์รแม่บา้น/สตรี

เทศบาลเมอืงทุ่งสง

 -เพือ่ใหส้มาชกิทบทวนความรู ้ 

ความเขา้ใจ ในบทบาทหนา้ที ่ 

-เพือ่ใหไ้ดเ้ขา้มารบัรูถ้งึแนว

ทางการเขา้ถงึบริการของรฐั

ส าหรบัแมบ่า้น/สตรี

-เพือ่การมส่ีวนร่วมในการท า

กจิกรรม  การรวมกลุม่   แกไ้ข

และเฝ้าระวงัปญัหาทกุรูปแบบ

-เพือ่การแลกเปลีย่นเรียนรูก้าร

ประกอบอาชพีและการด าเนิน

ชวีติตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง

-เพือ่การแลกเปลีย่นเรียนรูก้าร

ด าเนินงานองคก์รแมบ่า้น/สตร/ี

กองทนุพฒันาบทบาทสตรี

องคก์รแม่บา้น/สตรี  เจา้หนา้ที่

และผูม้ส่ีวนเกี่ยวขอ้ง จ านวนไม่

นอ้ยกวา่ 50 คน

 -  -  -       100,000      200,000  -เชงิปริมาณ  รอ้ยละ

ของจ านวนผูเ้ขา้ร่วม

ฝึกอบรม/แลกเปลีย่น

เรียนรู ้

-เชงิคุณภาพ  ระดบั

ความส าเร็จของการ

ด าเนินงานครบทกุ

ข ัน้ตอนของการ

ฝึกอบรม/แลกเปลีย่น

เรียนรู/้ศึกษาดูงาน

-เชงิประโยชน ์ รอ้ย

ละของจ านวนสผูม้ี

ส่วนไดเ้สยี/ผูเ้กี่ยวขอ้ง

 -สมาชกิมคีวามรู ้ ความเขา้ใจ

ในบทบาทหนา้ที่

-สมาชกิไดเ้ขา้มารบัรูถ้งึแนว

ทางการเขา้ถงึบริการของรฐั

ส าหรบัแมบ่า้น/สตรี

-สมาชกิมส่ีวนร่วมในการท า

กจิกรรม รูจ้กัท างานเป็นกลุม่ 

แกไ้ขและเฝ้าระวงัปญัหาทกุ

รูปแบบ

-มกีารแลกเปลีย่นเรียนรูก้าร

ประกอบอาชพีและการด าเนิน

ชวีติตามแนวทางเศรษฐกจิ

พอเพยีง

-เกดิการเรียนรูเ้พือ่น าไปสู่การ

พฒันากองทนุแมข่องแผ่นดนิ

งานพฒันาชมุชน

กองสวสัดกิาร

สงัคม

0 0 0       100,000    1,215,000รวม 7 โครงการ

271



2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการศูนยพ์ฒันา

คุณภาพชวีติและ

ส่งเสริมอาชพีผูสู้งอายุ

 -ส่งเสริมการจดักจิกรรมและบริการ

ส าหรบัผูสู้งอายุ

 -ส่งเสริมใหผู้สู้งอายุไดร้บัการพฒันา

ดา้นสุขภาพกาย จติใจและสงัคม

 -เป็นศูนยส่์งเสริมอาชพีและถ่ายทอด

ภูมปิญัญาของผูสู้งอายุ

 -ผูสู้งอายุในเขตเทศบาล 

จ านวน 500 คน รอ้ยละ 80

 ของผูสู้งอายุทีเ่ขา้ร่วม

กจิกรรม

   150,000    150,000     150,000     150,000   150,000 รอ้ยละ 80 ของ

ผูสู้งอายุทีเ่ขา้ร่วม

โครงการและกจิกรรม

 -ผูสู้งอายุมสีถานทีใ่น

การจดักจิกรรม

 -ผูสู้งอายุไดร้บัการ

เรียนรูแ้ละพฒันาดา้น

ร่างกายจติใจและสงัคม

 -ผูสู้งอายุไดร้บัการฝึก

ทกัษะทางดา้นอาชพีสรา้ง

งานสรา้งรายไดเ้ป็นของ

ตนเอง

งานสงัคม

สงเคราะห ์

กองสวสัดกิาร

สงัคม

   150,000    150,000     150,000     150,000   150,000

        1.1 กลยทุธท์ี่ 3 พฒันายกระดบัครวัเรือนมีการเกบ็ออมเงิน

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลเมืองทุ่งสง

 ก.ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 การพฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่เขม้แข็ง ตามปรชัญเศรษฐกจิพอเพียง

 ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

     1. ยทุธศาสตรท์ี่ 3  ร่วมสรา้งเมืองทุ่งสงสูเ่มืองเศรษฐกจิมัง่ค ัง่

รวม 1 โครงการ

        1.2 แผนงานสงัคมสงเคราะห ์

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการดูแล

ผูสู้งอายุในศูนยฟิ์ต

เนสผูสู้งอายุเทศบาล

เมอืงทุ่งสง

เพื่อใหค้ าแนะน าและ

ใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัการ

ใชเ้ครื่องมอือปุกรณ์

ในการออกก าลงักาย

ในกลุม่ผูสู้งอายุ

เชงิปริมาณ

1.จา้งเหมาผูใ้หบ้ริการ

ดูแลผูสู้งอายุในศูนยฟิ์ต

เนตจ านวน 1 คน

เชงิคุณภาพ

1.ผูร้บัจา้งด าเนินการตาม 

TOR รอ้ยละ100

2. ผูร้บับริการพงึพอใจ

รอ้ยละ85

 -  -  -  - 108,000 เชิงปริมาณ

 -ช่วยรวมขอ้มลู สรุปผลการ

ประเมนิสุขภาพเบื้องตน้

ผูสู้งอายุทีม่าออกก าลงักาย

 -ดูแลรกัษาความสะอาดเครื่อง

ออกก าลงักายและพื้นทีอ่อก

ก าลงักาย

Baseline 376 ครัง้

(6เดอืน:ต.ค 63 -พ.ค.64)

เชิงคุณภาพ

ผูร้บับริการพงึพอใจในการรบั

บริการรอ้ยละ 85

Baseline รอ้ยละ 100

 -ผูสู้งอายุทีม่าออก

ก าลงักายอย่างนอ้ย

สปัดาหล์ะ 3 ครัง้ 

 -ไม่เกดิการพลดั

ตกหกลม้

 -BMI ลดลง

งานศูนยบ์ริการ

สาธารณสุข

กองสาธารณสุข

และสิง่แวดลอ้ม

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลเมืองทุ่งสง

 ก.ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 การพฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่เขม้แข็ง ตามปรชัญเศรษฐกจิพอเพียง

 ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

     1. ยทุธศาสตรท์ี่ 3  ร่วมสรา้งเมืองทุ่งสงสูเ่มืองเศรษฐกจิมัง่ค ัง่

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

        1.1 กลยทุธท์ี่ 4 สง่เสริมสขุภาพ

        1.2 แผนงานสาธารณสขุ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

2 โครงการพฒันา

ศกัยภาพและ

แลกเปลีย่นเรียนรู ้

แกนน าสุขภาพและ

สิง่แวดลอ้ม

 -เพือ่อบรมพฒันา

ศกัยภาพองคค์วามรูท้กัษะ

และประสบการณ์ในดา้น

สุขภาพและสิง่แวดลอ้ม

ใหแ้ก่แกนน าสุขภาพและ

สิง่แวดลอ้ม

 -เพือ่แลกเปลีย่นเรียนรู ้

กระบวนการด าเนินงาน

และประสบการณ์ในการ

พฒันางานดา้นสุขภาพและ

สิง่แวดลอ้มใหก้บัแกนน า

สุขภาพและสิง่แวดลอ้ม

และบคุลากรเทศบาล

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการจ านวน 

180 คน

 -  -  -  -      1,000,000  -จ านวนแกนน าสุขภาพและ

สิง่แวดลอ้มทีเ่ขา้ร่วมโครงการ

รอ้ยละ 80 

 -แกนน าสุขภาพและ

สิง่แวดลอ้มมคีวามรูเ้พิ่มขึ้น 

รอ้ยละ 80

 -ระดบัความพงึพอใจรอ้ยละ 

85

แกนน าสุขภาพและ

สิง่แวดลอ้ม บคุลากร

เทศบาล มศีกัยภาพ

องคค์วามรูท้กัษะ และ

ประสบการณ์ในดา้น

สุขภาพ และ

สิง่แวดลอ้ม รวมถงึมี

กระบวนการด าเนินงาน

ในการพฒันางานดา้น

สุขภาพ สิง่แวดลอ้มให ้

ดยีิง่ขึ้น

กองสาธารณสุข

และสิง่แวดลอ้ม

3 โครงการพระราชด าริ

ดา้นสาธารณสุข

(โครงการปราบ

ยุงลาย)

เพื่อด าเนินงานตาม

พระราชด าริดา้น

สาธารณสุข

จ านวน 20 ชชุน   -   -   -   -        400,000 เชงิปริมาณ

 -จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

เชงิคุณภาพ

 -ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมคีวามรู ้

เพิ่มขึ้น

 -ระดบัความพงึพอใจ

ชมุชนเขา้ร่วมท ัง้ 20

 ชมุชน

กองสาธารณสุข

และสิง่แวดลอ้ม

0 0 0 0 1,508,000รวม 3 โครงการ
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการสตัวป์ลอดโรค คน

ปลอดภยั จากโรคพษิสุนขับา้

 ตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระ

เจา้นอ้งนางเธอ เจา้ฟ้าจฬุา

ภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราช

กุมารี กรมพระศรี

สวางควฒันวรขตัตยิราชนารี 

(ส าหรบัส ารวจขอ้มูลสตัว ์

และขึ้นทะเบยีนสตัว)์

1. เพื่อส ารวจ ขึ้นทะเบยีน

สุนขัและแมวไดไ้ม่นอ้ยกว่า

 80 %

2. เพื่อใหเ้ทศบาลเมอืง ทุ่ง

สงเป็นพื้นทีป่ลอดโรคพษิ

สุนขับา้

3. เพื่อใหม้ขีอ้มูลในการ

วเิคราะหว์จิยัโรค 

1. ส ารวจจ านวนสุนขัและ

แมว จ านวน 4,919 ตวั

2. ส ารวจ ขึ้นทะเบยีนสุนขั

และแมวไดไ้ม่นอ้ยกว่า 80 %

 -  -  - 29,520 29,520 1. จ านวนสุนขัและแมวที่

ไดร้บัการขึ้นทะเบยีนไม่

นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของ

เป้าหมาย

1. สุนขัและแมวไดร้บั

การขึ้นทะเบยีนไม่นอ้ย

กว่า 80 %

2.เทศบาลเมอืงทุ่งสง

เป็นพื้นทีป่ลอดโรคพษิ

สุนขับา้

3. เพื่อใหม้ขีอ้มูลใน

การวเิคราะหว์จิยัโรค

กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอ้ม

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลเมืองทุ่งสง

 ก.ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 การพฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่เขม้แข็ง ตามปรชัญเศรษฐกิจพอเพียง

 ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

     1. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  ร่วมสรา้งเมืองทุ่งสงสู่เมืองเศรษฐกิจมัง่ค ัง่

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

        1.1 กลยุทธท์ี่ 5 การป้องกนัโรค

        1.2 แผนงานสาธารณสุข  

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

2 โครงการส าหรบัขบัเคลือ่น

โครงการสตัวป์ลอดโรค คน

ปลอดภยั จากโรคพษิสุนขับา้

 ตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระ

เจา้นอ้งนางเธอ เจา้ฟ้าจฬุา

ภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราช

กุมารี กรมพระศรี

สวางควฒันวรขตัตยิราชนารี 

(ส าหรบัขบัเคลือ่นโครงการ)

1. เพื่อใหสุ้นขัและแมว

ไดร้บัการฉีดวคัซนีป้องกนั

โรคพษิสุนขับา้ครอบคลุม

ท ัง้พื้นทีเ่ทศบาลไดไ้ม่นอ้ย

กว่า 80 %

 2. เพื่อใหเ้ทศบาลเมอืงทุ่ง

สงเป็นพื้นทีป่ลอดโรคพษิ

สุนขับา้

3. เพื่อใหม้ขีอ้มูลในการ

วเิคราะหว์จิยัโรค 

1. ฉีดวคัซนีป้องกนัโรคพษิ

สุนขับา้แก่สุนขัและแมว 

จ านวน 4,919 ตวั

2. ฉีดวคัซนีป้องกนัโรคพษิ

สุนขับา้ สุนขัและแมวไดไ้ม่

นอ้ยกว่า 80 %

3. จดัซื้อวสัดุวทิยาศาสตร์

หรือแพทย ์เช่น วคัซนี 

กระบอกฉีดยา เขม็ฉีดยา 

แอลกอฮอล ์ถงุมอืยาง ผา้

ปิดจมูก ส าลกีอ้น ฯลฯ

 -  -  - 147,570 147,570 1. จ านวนสุนขัและแมวที่

ไดร้บัการการฉีดวคัซนีไม่

นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของ

เป้าหมาย

1. สุนขัและแมวไดร้บั

การฉีดวคัซนีป้องกนั

โรคพษิสุนขับา้

ครอบคลุมท ัง้พื้นที่

เทศบาลไดไ้ม่นอ้ยกว่า 

80 %

2. เทศบาลเมอืงทุ่งสง

เป็นพื้นทีป่ลอดโรคพษิ

สุนขับา้

3. เพื่อใหม้ขีอ้มูลใน

การวเิคราะหว์จิยัโรค

กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอ้ม
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

3 โครงการเตรียมความพรอ้ม

รบัมอือทุกภยัเพือ่ช่วยเหลอื

ผูป้ระสบภยัและผูสู้งอายุ 

ผูท้ีม่ภีาวะพึง่พงิ

 - เพือ่ใหผู้ป้ระสบอทุกภยัที่

เจบ็ป่วย ไดร้บับาดเจบ็ ผูสู้งอายุ

 ผูท้ี่มภีาวะพึง่พงิไดร้บัการดูแล

ขณะเกดิภยัพบิตัิขณะพกัอยู่ที่

ศูนยพ์กัพงิ

เชิงปริมาณ

1. จ านวนผูป้ระสบภยัที่เจบ็ป่วย

หรือไดร้บับาดเจบ็ ผูสู้งอาย ุผูท้ี่มี

ภาวะพึง่พงิ ไดร้บัการดูแลขณะ

เกดิภยัพบิตัิ รอ้ยละ 95

Base line จ านวน 30 คน

เชิงคุณภาพ

2. จ านวนผูป้ระสบภยัไดร้บัการ

ดูแลตามมาตรฐานการ

รกัษาพยาบาลเบื้องตน้หรือไดร้บั

การดูแลดา้นปจัจยั

พื้นฐาน รอ้ยละ 90

Base line จ านวน 30 คน

 -  -  -  - 150,000     เชิงปริมาณ

1. ผูป้ระสบภยัที่เจบ็ป่วยหรือ

ไดร้บับาดเจบ็ ผูสู้งอาย ุผูพ้กิาร

ติดบา้น ติดเตียง ไดร้บัการดูแล

ขณะเกดิภยัพบิตัิ รอ้ยละ 95

เชิงคุณภาพ

2. ผูป้ระสบภยัไดร้บัการดูแล

ตามมาตรฐานการรกัษาพยาบาล

เบื้องตน้ หรือไดร้บัการดูแลดา้น

ปจัจยัพื้นฐาน รอ้ยละ 90

1. ผูป้ระสบอทุกภยัที่พกั ณ

 ศูนยพ์กัพงิที่เจบ็ป่วยหรือ

ไดร้บับาดเจบ็ไดร้บัการ

ดูแลดา้นสุขภาพหรือไดร้บั

การดูแลดา้นปจัจยั พื้นฐาน

ที่เกี่ยวขอ้งกบัทางสุขภาพ

งานศูนยบ์ริการ

สาธารณสุข กอง

สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอ้ม

4 โครงการรณรงคค์วบคุม

และป้องกนัโรคพษิสุนขับา้

จา้งเหมาเอกชนจ านวน 1 

ราย ส ารวจขึ้นทะเบยีน

สุนขัและแมวใหไ้ดร้บัการ

ฉีดวคัซนีป้องกนัโรคพษิ

สุนขับา้ครอบคลุมพื้นที่

เทศบาลไม่นอ้ยกว่า 80% 

ของจ านวนประชากรสุนขั

และแมว

จา้งเหมาเอกชนจ านวน 1 ราย      108,000      108,000  -จา้งเหมาเอกชนจ านวน 1 

ราย

 -สุนขัและแมวไดร้บัการ

ฉีดวคีซนีป้องกนัโรคพษิ

สุนขับา้ครอบคลุมท ัง้พื้นที่

เทศบาลไดไ้ม่นอ้ยกว่า 80%

 -มบีคุลากรเพยีงพอ

ในการปฏบิตังิาน

 -รอ้ยละจ านวนสุนขั

และแมวทีไ่ดร้บัการฉีด

วคีซนี

 -จ านวนการพบโรค

พษิสุนขับา้ในสตัว ์

เท่ากบั 0

งานสตัวแพทย์

กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอ้ม

0 0 0 285,090 435,090รวม 4 โครงการ
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1

โครงการก่อสรา้ง

อาคารศูนยพ์กัพงิ

สุนขัจรจดั เทศบาล

เมอืง    ทุ่งสง

X 567650

Y 900960

เพื่อก่อสรา้งอาคาร

ศูนยพ์กัพงิสุนขัจรจดั 

เทศบาลเมอืงทุ่งสง

ก่อสรา้งอาคารศูนยพ์กัพงิ

สุนขัจรจดั เทศบาลเมอืงทุ่ง

สง พื้นที ่800 ตร.ม. มรี ัว้

รอบพื้นที ่สูง2.4 ม. ยาว 65 

ม.

 -  -  -  - 6,500,000 ก่อสรา้งอาคาร

ศูนยพ์กัพงิสุนขัจร

จดั เทศบาลเมอืง

ทุ่งสง พื้นที ่800 

ตร.ม. มรี ัว้รอบ

พื้นที ่สูง2.4 ม. 

ยาว 65 ม.

1. มศูีนยพ์กัพงิสุนขั

จรจดัส าหรบั

ควบคุมดูแลสุนขัจรจดั

2. ปญัหา ขอ้รอ้งเรียน

เรื่อง สุขนขัจรจดัลดลง

งานสตัวแพทย ์

กองสาธารณสุข

และสิง่แวดลอ้ม

        1.1 กลยทุธท์ี่ 5 การป้องกนัโรค

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลเมืองทุ่งสง

 ก.ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 การพฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่เขม้แข็ง ตามปรชัญเศรษฐกจิพอเพียง

 ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

     1. ยทุธศาสตรท์ี่ 3  ร่วมสรา้งเมืองทุ่งสงสูเ่มืองเศรษฐกจิมัง่ค ัง่

        1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

2 โครงการต่อเตมิร ัว้

โรงฆ่าสตัว ์

จดุเริ่มตน้โครงการ 

X : 575203  

Y : 904585 

จดุสิ้นสุดโครงการ 

X : 575042 

Y : 904606

 -เพื่อต่อเตมิร ัว้โรงฆ่า

สตัวเ์ทศบาลเมอืงทุ่งสง

 -เพื่อแกไ้ขปญัหากลิน่

เหมน็และเสยีงรบกวน

จากภายในโรงฆ่าสตัว ์

ก่อสรา้งต่อเตมิร ัว้โรงฆ่าสตัว ์

เทศบาลเมอืงทุ่งสง สูง 2 

เมตร ยาว 165 เมตร

 -  -   -       492,600   - ก่อสรา้งต่อเตมิร ัว้

โรงฆ่าสตัวเ์ทศบาล

เมอืงทุ่งสง สูง 2 

เมตร ยาว 165 

เมตร

๑. มรี ัว้สูงป้องกนั

กลิน่และเสยีงรบกวน

จากภายในโรงฆ่าสตัว ์

2. ปญัหาเรื่อง

รอ้งเรียน กลิน่เหมน็

และเสยีงรบกวนลด

น าไปสู่การบริหาร

จดัการโรงฆ่าสตัวไ์ด ้

อย่างมปีระสทิธภิาพ

งานสตัวแพทย ์

กองสาธารณสุข

และสิง่แวดลอ้ม

0 0 0       492,600 6,500,000รวม 2 โครงการ
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการ พฒันา

คุณภาพบริการงาน

ศูนยบ์ริการสาธารณสุข

1. เพือ่ใหบ้รกิารดา้น

การส่งเสรมิ ป้องกนั

รกัษาพยาบาลเบื้องตน้ 

และฟ้ืนฟูสุขภาพ 

2. เพือ่ด าเนินการ

บนัทกึขอ้มลูระบบ 

ITEMS 

3. เพือ่ดูแลรกัษาความ

สะอาดอาคาร

ศูนยบ์รกิารสาธารณสุข

และอาคารคลนิิก

ผูสู้งอายุ

เชงิปริมาณ จา้งเหมาบริการรายบคุคล

 - นกัวชิาการสาธารณสุข จ านวน 1 คน

 - พยาบาลวชิาชพี จ านวน 1 คน

 - จดัเก็บขอ้มลูและบนัทกึขอ้มลูระบบ

การแพทยฉุ์กเฉิน, หน่วยปฐมพยาบาล/

รถพยาบาล จ านวน 1 คน

 - ท าความสะอาดอาคารศูนยบ์ริการ

สาธารณสุขและอาคารคลนิิกผูสู้งอายุ

จ านวน 2 คน

เชงิคุณภาพ

ประชาชนในเขตเทศบาลทีม่าใชบ้ริการ

ไดร้บัการบริการตามมาตรฐานวชิาชพี

 -  -  -  - 662,400 1. มกีารใหบ้ริการดา้น

ส่งเสริม ป้องกนั รกัษา ฟ้ืนฟู

และดา้นวชิาการ คดิเป็นรอ้ย

ละ 80

2.มกีารบนัทกึขอ้มลูลงระบบ 

ITEMS ทกุราย

3. อาคารศูนยบ์ริการ

สาธารณสุขและอาคารคลนิิก

ผูสู้งอายุสะอาด ไมพ่บขอ้

รอ้งเรียน

4. ผูใ้ชบ้ริการมคีวามพงึ

พอใจในการรบับริการรอ้ยละ

 85

1. ประชาชนทีร่บั

บริการไม่กลบัมา

ดว้ยอาการเดมิ

2. สามารถน าขอ้มูล

จากระบบ ITEMS 

มาเป็นขอ้มูลในการ

พฒันาระบบ

การแพทยฉุ์กเฉิน 

3. เพื่อใหอ้าคาร

สะอาด ลดเชื้อโรค

กองสาธารณสุขฯ

งานศูนยบ์ริการฯ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลเมืองทุ่งสง

 ก.ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 การพฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่เขม้แข็ง ตามปรชัญเศรษฐกจิพอเพียง

 ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

     1. ยทุธศาสตรท์ี่ 3  ร่วมสรา้งเมืองทุ่งสงสูเ่มืองเศรษฐกจิมัง่ค ัง่

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

        1.1 กลยทุธท์ี่ 6 การรกัษาพยาบาล

        1.2 แผนงานสาธษรณสขุ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

2 ระบบการแพทย์

ฉุกเฉิน (EMS)

เพือ่สามารถ

ใหบ้รกิารผูป่้วย

ฉุกเฉินหรอื

ผูบ้าดเจ็บหรอื

ผูป่้วยไป

โรงพยาบาลไดอ้ย่าง

รวดเร็ว ปลอดภยั 

ไดม้าตรฐาน

เชงิปริมาณ จา้งเหมาบริการเอกชน

ด าเนินงาน จ านวน 1 ชดุปฏบิตักิาร 

(10 คน)

Baseline 

 - 1 ชดุปฏบิตักิาร (10 คน)

 ผลการออกปฏบิตักิารไม่นอ้ยกวา่ 

50 ครัง้/เดอืน (600 ครัง้)

เชงิคุณภาพ

ระยะเวลาต ัง้แต่รบัแจง้ถงึจดุเกดิ

เหตไุม่เกนิ 10 นาทใีนระยะทางไม่

เกนิ 10 กม. รอ้ยละ 80

Base line 73.31%

 -  -  -  - 800,000 เชิงปรมิาณ

1. จา้งทมีด าเนินงาน 

จ านวน 1 ทมี

2. ออกปฏบิตักิารไม่

นอ้ยกว่า 50 ครัง้/เดอืน

เชิงคุณภาพ

1. Response to time

 ไม่นอ้ยกว่า 10 นาที

ในระยะทางไม่เกนิ 10 

กม. รอ้ยละ 80

2. ด าเนินการตาม 

TOR 100%

1. ประชาชนทีไ่ดร้บั

บาดเจ็บ เจ็บป่วย

ฉุกเฉินทีไ่ดร้บัแจง้

ไดร้บัการดูแลก่อน

น าส่งโรงพยาบาล

รอ้ยละ 90

2. ระยะเวลาต ัง้แต่

รบัแจง้ถงึจดุเกิดเหตุ

ไมเ่กิน 10 นาที

ระยะทางไมเ่กิน 10 

กม. รอ้ยละ 80

3. ผลการใหก้าร

ดูแลผูป่้วยเหมาะสม 

รอ้ยละ 95

กองสาธารณสุขฯ

งานศูนยบ์ริการฯ

0 0 0 0 1,462,400รวม 2 โครงการ
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการ

คุม้ครอง

ผูบ้ริโภคดา้น

สุขภาพ

ปีงบประมาณ 

2565

1. เพื่อเฝ้าระวงัสถานการณ์

การปนเป้ือนสารหา้มใชท้ีเ่ป็น

อนัตรายในผลติภณัฑสุ์ขภาพ

ทีจ่  าหน่ายในพื้นทีเ่ทศบาล

เมอืงทุ่งสง

2. เพื่อตรวจสอบการโฆษณา 

และการแสดงฉลาก

ผลติภณัฑสุ์ขภาพใหถู้กตอ้ง

ตามกฎหมายก าหนด

เชิงปริมาณ

- ตรวจสอบรา้นคา้ทีจ่  าหน่าย

เครื่องส าอางในพื้นทีเ่ทศบาลเมอืงทุ่ง

สง 14 รา้น

- รา้นจ าหน่ายกระเชา้ปีใหม ่5 รา้น

- รา้นจ าหน่ายชุดสงัฆภณัฑ ์16 รา้น

เชิงคณุภาพ

- จ านวนสถานทีจ่  าหน่าย 

เครื่องส าอาง/รา้นช า/รา้นจ าหน่ายชุด

สงัฆภณัฑ/์รา้นจ าหน่ายกระเชา้ปีใหม่

เขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง ไดร้บัการ

ตรวจสอบ

 -  -  -  - 33,000      1. จ านวนสถานทีจ่  าหน่าย

เครื่องส าอางเขตเทศบาล

เมอืทุ่งสงไดร้บัการตรวจไม่

นอ้ยกว่า รอ้ยละ 80

2. จ านวนรา้นขาย

สงัฆภณัฑ/์กระเชา้ปีใหมท่ี่

ไดต้รวจสอบมากกว่า รอ้ย

ละ 80 ของทีส่  ารวจได ้

3. ผลติภณัฑย์าสมนุไพร

ไดร้บัการตรวจสอบ ไมพ่บ

การปนเป้ือนสารสเต

รียรอยด ์ไมเ่กินรอ้ยละ 70

1. พื้นทีเ่ทศบาลเมอืงทุ่ง

สงมคีวามปลอดภยัดา้น

ผลติภณัฑสุ์ขภาพ และ

เครื่องส าอาง

2. ผูป้ระกอบการเขา้ใจ

มาตรฐานผลติภณัฑ์

สุขภาพในดา้นต่างๆท ัง้

ฉลาก และการรบัรอง

คุณภาพ

งานศูนยบ์ริการ

สาธารณสุข กอง

สาธารณสุขและ

สิง่แวดลอ้ม

0 0 0 0 33,000      

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลเมืองทุ่งสง

 ก.ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 การพฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่เขม้แข็ง ตามปรชัญเศรษฐกจิพอเพียง

 ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

     1. ยทุธศาสตรท์ี่ 3  ร่วมสรา้งเมืองทุ่งสงสูเ่มืองเศรษฐกจิมัง่ค ัง่

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

รวม 1 โครงการ

        1.1 กลยทุธท์ี่ 7 การคุม้ครองผูบ้ริโภค

        1.2 แผนงานสาธารณสขุ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

282



2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการพฒันา

ระบบการดูแล

ผูสู้งอายุ

1. เพือ่ใหบ้ริการประชาชนในเขต

เทศบาลทีไ่มส่ามารถช่วยเหลอื

ตนเองไดเ้ต็มทีห่รือผูสู้งอายุทีม่ ี

ภาวะพึง่พงิใหไ้ดร้บัค าแนะน า 

ดูแลและช่วยเหลอืในการท า

กายภาพบ าบดั หรือแพทยแ์ผน

ไทยทีบ่า้น และหน่วยบริการ

2. เพือ่จดัเก็บขอ้มลูดา้นสุขภาพ 

คดักรองและคน้หาปญัหาสุขภาพ

ของผูสู้งอายุ

3. เพือ่ใหบ้ริการรบั-ส่งต่อผูป่้วย

แบบไมฉุ่กเฉินไปพบแพทย์

เชงิปริมาณ

จา้งคนเพือ่ใหบ้ริการดา้นกายภาพบ าบดั  

แพทยแ์ผนไทย 

ปี 2564 จ านวน 2 คน

 - กายภาพบ าบดั 1 คน

 - แพทยแ์ผนไทย 1 คน

ปี 2565 จ านวน 4 คน

 -พนกังานจดัเก็บขอ้มลูดา้นสุขภาพ และ

เยีย่มบา้นผูสู้งอายุจ านวน 5 คน

 -พนกังานรบั-ส่งต่อผูป่้วยไมฉุ่กเฉินจ านวน

 2 คน

รวมท ัง้หมด 11 คน

เชงิคุณภาพ

ใหก้ารฟ้ืนฟูผูท้ีม่ภีาวะพึง่พงิรอ้ยละ 25 ของ

จ านวนผูท้ีม่ภีาวะพึง่พงิ

 -  -  -  - 1,476,000     เชงิปริมาณ

1.จา้งเหมาบริการ

(รายบคุคล) จ านวน 10 คน

2.ด าเนิน การตาม TOR 

รอ้ยละ 100

เชงิคุณภาพ

1.จดัท าขอ้มลูคดิเป็นรอ้ยละ

100

2.ความพงึพอใจของ

ผูร้บับริการ

รอ้ยละ 85

เพือ่ใหผู้สู้งอายุทีม่ปีญัหา

สุขภาพไดร้บัการดูแลอย่าง

ต่อเน่ือง

1. ผูสู้งอายุทีไ่มส่ามารถ

ช่วยเหลอืตนเองไดเ้ต็มทีห่รือ

ผูสู้งอายุทีม่ภีาวะพึง่พงิทีบ่า้น

หลงัไดร้บัค าแนะน า

ดูแลและช่วยเหลอื

ผูสู้งอายุสามารถด าเนินชวีติ

อย่างปกตสุิข 

2.สามารถคดักรองผูสู้งอายุ

เพือ่แยกประเภทภาวะพึง่พงิ

เพือ่สามารถน ามาจดัท าแผน

ในปีต่อไป

3.ผูสู้งอายุทีม่าขอใชบ้ริการ

รถยนตส่์วนกลางไดไ้ป

โรงพยาบาลตามการรอ้งขอ

กองสาธารณสุขฯ

งานศูนยบ์ริการฯ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลเมืองทุ่งสง

 ก.ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 การพฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่เขม้แข็ง ตามปรชัญเศรษฐกจิพอเพียง

 ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

     1. ยทุธศาสตรท์ี่ 3  ร่วมสรา้งเมืองทุ่งสงสูเ่มืองเศรษฐกจิมัง่ค ัง่

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

        1.1 กลยทุธท์ี่ 8 การฟ้ืนฟู

        1.2 แผนงานสาธารณสขุ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

283



2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

2 อาสาสมคัร

บริบาลทอ้งถิน่

ดูแลผูสู้งอายุทีม่ ี

ภาวะพึ่งพงิ

1. เพื่อใหบ้ริการผูสู้งอายุที่

ไม่สามารถช่วยเหลอืตนเอง

ไดเ้ต็มทีห่รือผูสู้งอายุทีม่ ี

ภาวะพึ่งพงิทีบ่า้นใหไ้ดร้บั

ค าแนะน า ดูแลและ

ช่วยเหลอืผูสู้งอายุ

ใหส้ามารถด าเนินชวีติอย่าง

ปกตสุิขตามแผนการเยีย่ม 

(Care plan)

เชงิปริมาณ

จา้งอาสาสมคัรบริบาลทอ้งถิน่ จ านวน

 4 คน

เชงิคุณภาพ

1. ปฏบิตัหินา้ทีต่ามแผนการดูแล

รายบคุคล (Care Plan)  ไม่นอ้ยกวา่

วนัละ 8 ชัว่โมง และไม่นอ้ยกวา่  

เดอืนละ 20 วนั คิดเป็นรอ้ยละ 100

 -  -  -  - 288,000     1.จ านวนผูสู้งอายุที่

ไดร้บัการดูแลต่อ

อาสาสมคัรบริบาล

ทอ้งถิน่ 4:1 ทกุเดอืน

2.ผูสู้งอาย/ุญาตทิีไ่ดร้บั

การดูแลโดยอาสาสมคัร

บริบาลทอ้งถิน่ มคีวาม

พงึพอใจในการไดร้บั

บริการรอ้ยละ 85

1. คดักรองผูสู้งอายุเพื่อ

แยกประเภทภาวะพึ่งพงิ

2. สรา้งความ

สมัพนัธด์า้นสุขภาพ

ระหวา่งเทศบาล บา้น 

และชมุชน

กองสาธารณสุขฯ

งานศูนยบ์ริการฯ

0 0 0 0 1,764,000   รวม 2 โครงการ

284



2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการวจิยัและ

พฒันาผลติภณัฑ์

ชมุชนในเขต

เทศบาลเมอืงทุ่งสง

1.เพื่อเป็นแนวทางในการ

สรา้งมูลค่าเพิ่มใหก้บัผูผ้ลติ

สนิคา้ชมุชนในเขตเทศบาล

เมอืงทุ่งสง ใหส้ามารถ

พฒันาสนิคา้ชมุชนใหไ้ด ้

มาตรฐานเป็นสนิคา้ OTOP

 ของเทศบาลเมอืงทุ่งสงได ้

เชงิปริมาณ

 -งานวจิยัและพฒันา

ผลติภณัฑช์มุชนในเขต

เทศบาลเมอืงทุ่งสงจ านวน

 1 ชิ้นงาน

เชงิคุณภาพ

 -ค่าเฉลีย่รอ้ยละของ

งานวจิยัสามารถสรุป

รายละเอยีดไดต้าม

ขอบเขตงานทีก่  าหนดรอ้ย

ละ 100

 -  -  -       200,000       150,000  -จ านวนชิ้น

งานวจิยั

 -ค่าเฉลีย่รอ้ย

ละของ

รายละเอยีด

งานวจิยั

1.ไดท้ราบสภาพ

ท ัว่ไปของกลุม่

ผูป้ระกอบการผลติ

สนิคา้ชมุชน และได ้

ขอ้มูลผลติภณัฑ์

ชมุชนทีจ่ะพฒันาเป็น

สนิคา้ OTOP 

เทศบาลเมอืงทุ่งสง 

เพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่ม

ของสนิคา้ใหก้บั

ผูผ้ลติสนิคา้

งานพฒันาและ

ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

(ส านกัปลดัเทศบาล)

0 0 0       200,000       150,000

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลเมืองทุ่งสง

 ก.ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 การบริหารจดัการเกษตรและอตุสาหกรรมสูม่าตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม

 ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 1 พฒันาเศรษฐกจิ

     1. ยทุธศาสตรท์ี่ 3  ร่วมสรา้งเมืองทุ่งสงสูเ่มืองเศรษฐกจิมัง่ค ัง่

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

รวม 1 โครงการ

        1.1 กลยทุธท์ี่ 10 พฒันาสนิคา้และผลติภณัฑใ์นเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงใหมี้ความโดดเด่นไดม้าตรฐาน

        1.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

285



2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการ พพิธิภณัฑ์

ทอ้งถิน่ “ชมุทาง

ประวตัศิาสตรเ์มอืง

ทุ่งสง”

(1) เพือ่สรา้งกระบวนการมส่ีวน

ร่วมของภาคเีครือขา่ยในทอ้งถิน่ 

ไดร่้วมกนัรบัทราบขอ้มลู,เรียนรู ้

แลกเปลีย่นความคดิเหน็,รบัฟงั

ขอ้เสนอแนะ,วางแนวคดิและจดัท า

แผนการพฒันาเมอืงทุ่งสง พื้นที่

ย่านประวตัศิาสตรแ์ละพพิธิภณัฑ์

ทอ้งถิน่และน าสู่การปฏบิตั ิเพือ่

สรา้งคุณค่าและเพิม่มลูค่าทาง

เศรษฐกจิและสงัคม  จ านวน 1 

ครัง้/เดอืน 12ครัง้/ปี

จดัประชมุเสวนาและ

อภปิรายเกี่ยวกบั

ประวตัศิาสตร ์ศิลปะ 

วฒันธรรม จริยธรรม

และการศาสนา เพื่อ

สรา้งกระบวนการมส่ีวน

ร่วมของภาคีเครือขา่ย

ในทอ้งถิน่ จ านวน 12 

ครัง้/ปี

 -  -  - 400,000 400,000 1.ทกุภาคีเครือขา่ยใน

ทอ้งถิน่ มคีวามรูแ้ละความ

เขา้ใจทราบขอ้มูล และ

แนวคิดการพฒันาเมอืงทุ่ง

สง พื้นทีย่่านประวตัศิาสตร์

พพิธิภณัฑท์อ้งถิน่ และ

พื้นทีท่างศิลปวฒันธรรม 

จ านวน 1 ครัง้/เดอืน  12 

ครัง้/ปี

 -เทศบาลเมอืงทุ่งสงมี

ศูนยร์วมทางดา้น

ประวตัศิาสตรภู์มหิลงั

เมอืงทุ่งสง มพีื้นทีท่ีเ่ป็น

ย่านวฒันธรรม

 

 

หอสมดุ

ประชาชน

เทศบาลเมอืง

ทุ่งสง

0 0 0 400,000 400,000

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลเมืองทุ่งสง

 ก.ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 การพฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่เขม้แข็ง ตามปรชัญเศรษฐกจิพอเพียง

 ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

     1. ยทุธศาสตรท์ี่ 3  ร่วมสรา้งเมืองทุ่งสงสูเ่มืองเศรษฐกจิมัง่ค ัง่

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

รวม 1 โครงการ

        1.1 กลยทุธท์ี่ 11 พฒันาแหลง่ท่องเที่ยว สง่เสริมกจิกรรมการท่องเที่ยวการบริการและบคุลากรดา้นการท่องเที่ยวใหไ้ดม้าตรฐาน

        1.2 แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

286



2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการสรา้งหลงัคา

คลมุถนนตลาดธรรม

สุนทรอทุศิ (โครงการ

เปิดพื้นทีท่นุทาง

วฒันธรรมชมุชน

เมอืงทุ่งสง)

1.สรา้งหลงัคาคลมุถนนตลาด

ธรรมสุนทรอทุศิ(ภูมบิา้นภูมิ

เมอืง)

อนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟู

ประวตัศิาสตรเ์มอืงท่งสุง

2.เพื่อใหพ้ื้นทีย่่าน

ประวตัศิาสตรท์ุ่งสง

ไดร้บัการพฒันาเป็นแหลง่

ท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ

วฒันธรรม

สรา้งหลงัคาคลมุถนน 

กวา้งประมาณ 14 เมตร

 ยาว 250

เมตร

 -  -  - 3,000,000    3,000,000   สรา้งหลงัคาคลมุ กวา้ง 14 

เมตร ยาว

 250 เมตร ตามแบบแปลน

ทีก่  าหนด

มแีหลง่ท่องเทีย่ว

เชงิอนุรกัษ์

กองช่าง

        1.1 กลยทุธท์ี่ 11 พฒันาแหลง่ท่องเที่ยว สง่เสริมกจิกรรมการท่องเที่ยวการบริการและบคุลากรดา้นการท่องเที่ยวใหไ้ดม้าตรฐาน

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลเมืองทุ่งสง

 ก.ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 การพฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่เขม้แข็ง ตามปรชัญเศรษฐกจิพอเพียง

 ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

     1. ยทุธศาสตรท์ี่ 3  ร่วมสรา้งเมืองทุ่งสงสูเ่มืองเศรษฐกจิมัง่ค ัง่

        1.2 แผนงานอตุสาหกรรมโยธา

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

287



2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

2 โครงการปรบัปรุง

อาคารและภูมทิศัน์

ชมุชนบา้นพกัรถไฟ

(อาคารเก่า) (โครงการ

เปิดพื้นทีท่นุทาง

วฒันธรรมชมุชน

เมอืงท่งสุง)

1.เพื่ออนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟู

ประวตัศิาสตรเมอืงท่งสุงโดย

ปรบัปรุงอาคารและภูมทิศัน์

ชมุชนบา้นพกัรถไฟ (อาคาร

เก่า)

2.เพื่อใหพ้ื้นทีย่่าน

ประวตัศิาสตรท์ุ่งสงไดร้บัการ

พฒันาใหเ้ป็นแหลง่ท่องเทีย่ว

เชงิอนุรกัษว์ฒันธรรม

ปรบัปรุงอาคารและภูมิ

ทศันอ์าคารบา้นพกัรถไฟ

 จ านวน

ประมาณ 100 หลงั

(ด าเนินการไดเ้มือ่ไดร้บั

อนุญาตจากการรถไฟ)

 -  -  - 15,000,000 15,000,000 อาคารจ านวน 10 หลงั ที่

ไดร้บัการปรบัปรุงตามแบบ

แปลนทีก่  าหนด

มแีหลง่ท่องเทีย่ว

เชงิอนุรกัษ์

กองช่าง

3 โครงการก่อสรา้ง

หลงัคาคลมุทางเดนิ

ถนนชนปรีดา

x 057505

y 090294

เพื่อจดัระเบยีบเมอืงใหม้ี

ความสวยงาม

ก่ออสรา้งหลงัคาคลมุทาง

เทา้พรอ้มทางเดนิ

ระยะทางรวม ประมาณ 

1,500 เมตร

 -  -  - 12,000,000 15,000,000 ความพงึพอใจของประชาชน

ผูใ้ชช้บริการ
ประชาชนไดร้บั

ความสะดวกสบายใน

การจบัจ่ายใช ้

สอยซื้อสนิคา้

บริเวณถนนชน

ปรีดาและเป็น

การปรบัภูมทศินั์

ถนนชนปรีดา

กองช่าง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

4 โครงการปรบัปรุงทาง

เทา้เพื่อรองรบั

อารยสถาปตัย ์ถนน

ชนปรีดาฝัง่เทศบาล

อาคารเก่าการรถไฟ

เพื่อจดัระเบยีบเมอืงใหม้ี

ความสวยงาม

ปรบัปรุงทางเทา้ ขนาด

กวา้ง 1.90 เมตร ความ

ยาวรวมประมาณ 716 

เมตร หรือพื้นทีไ่ม่นอ้ย

กวา่ 1,360 ตารางเมตร

 -  -  -  -    5,940,000 ความพงึพอใจของประชาชน

ผูใ้ชช้บริการ

ประชาชนไดร้บั

ความสะดวกสบายใน

การจบัจ่ายใช ้

สอยซื้อสนิคา้

บริเวณถนนชน

ปรีดาและเป็น

การปรบัภูมทศินั์

ถนนชนปรีดา

กองช่าง

5 โครงการก่อสรา้งร ัว้

เหลก็ก ัน้แนวทางเดนิ

จากสถานีรถไฟถงึ

อาคารเก่าการรถไฟ 

พกิดั

X=544628

Y=896143

เพื่อจดัระเบยีบเมอืงใหม้ี

ความสวยงาม

ก่อสรา้งร ัว้เหลก็สูง 1.00

 ม. ความยาว 246 ม. 

ตามแบบเลขที ่ช.55/64

 -  -  -       489,000   - ก่อสรา้งร ัว้เหลก็สูง 1.00 ม.

 ความยาว 246 ม. ตามแบบ

เลขที ่ช.55/64

ประชาชนไดร้บั

ความสะดวกสบายใน

การจบัจ่ายใช ้

สอยซื้อสนิคา้

บริเวณถนนชน

ปรีดาและเป็น

การปรบัภูมทศินั์

ถนนชนปรีดา

กองช่าง

0 0 0     30,489,000    38,940,000รวม 5 โครงการ
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการพฒันาและ

ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

เมอืงทุ่งสง

 -เพื่อส่งเสริมการท่องเทีย่ว

ของอ าเภอทุ่งสง

 -เพื่อสรา้งรายไดเ้พิ่มแก่

ผูป้ระกอบการและประชาชน

ในอ าเภอทุ่งสง

เชงิปริมาณ

 -จดักจิกรรมเพือ่ส่งเสริม

การท่องเทีย่วเมอืงทุ่งสง 

อย่างนอ้ย 2 ครัง้/ปี

 -จ านวนนกัท่องเทีย่วและ

ประชาชนจากต่างถิน่ทีเ่ขา้

ร่วมกจิกรรม จ านวน 3,500

 คน

เชงิคุณภาพ

 -ค่าเฉลีย่รอ้ยละรายไดข้อง

ผูป้ระกอบการในเขต

เทศบาลเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 20

 -  -  - 500,000     500,000      -จ านวนนกัท่องเทีย่วที่

มาร่วมกจิกรรม

 -ค่าเฉลีย่รอ้ยละรายไดข้อง

ผูป้ระกอบการในเขต

เทศบาลฯ

 -มนีกัท่องเทีย่วเดนิ

ทางเขา้มาในอ าเภอทุ่งสง

เพิ่มขึ้น

 -อ าเภอท่งสงเป็นทีรู่จ้กั

ในสายตานกัท่องเทีย่ว

เพิ่มขึ้น

 -สามารถกระตุน้

เศรษฐกจิประชาชนใน

ทอ้งถิน่มรีายไดเ้พิ่มขึ้น

งานพฒันาและ

ส่งเสริมการ

ท่องเทีย่ว

ส านกัปลดั

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลเมืองทุ่งสง

 ก.ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 2 การพฒันาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวฒันธรรม

 ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 1 พฒันาเศรษฐกจิ

     1. ยทุธศาสตรท์ี่ 3  ร่วมสรา้งเมืองทุ่งสงสูเ่มืองเศรษฐกจิมัง่ค ัง่

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

        1.1 กลยทุธท์ี่ 11 พฒันาแหลง่ท่องเที่ยว สง่เสริมกจิกรรมการท่องเที่ยวการบริการและบคุลากรดา้นการท่องเที่ยวใหไ้ดม้าตรฐาน

        1.2 แผนงานวฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

2 โครงการแขง่ขนั

จกัรยานเสอืภูเขาเมา

เทนไบตค์รอสคนัทรี 

และแขง่ขนัจกัรยาน

ทางเรียบ

1.เพื่อจดัการแขง่ขนักฬีา

จกัรยานเสอืภูเขาเมาเท่นไบต์

และการแขง่ขนัจกัรยานทาง

เรียบ

2. เพื่อส่งเสริมการท่องเทีย่ว

ของเทศบาลเมอืงทุ่งสงใหเ้ป็น

ทีรู่จ้กัในสายตานกัท่องเทีย่ว

เชิงปริมาณ

- จดัการแขง่ขนักฬีา

จกัรยานเสอืภูเขาเมา

เท่นไบตห์รือการแขง่ชนั

จกัรยานทางเรียบ  

จ านวน 1 ครัง้/ปี

- จ านวนนกักฬีาทีเ่ขา้

ร่วมการแขง่ขนัและ

นกัท่องเทีย่วจากต่าง

ถิน่ทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม

จ านวน 500 คน 

เชิงคุณภาพ

- ค่าเฉลีย่รอ้ยละรายได ้

ของผูป้ระกอบ

การในเขตเทศบาล

เพิ่มขึ้น รอ้ยละ 20

 -  -  - 150,000 150,000 จ านวนนกักฬีาทีเ่ขา้ร่วมการ

แขง่ขนัและนกัท่องเทีย่วที่

เดนิทางเขา้มาในอ าเภอทุ่งสง

 - ประชาชนในทอ้งถิน่มี

รายไดเ้พิ่มขึ้น

- แหลง่ท่องเทีย่วใน

อ าเภอทุ่งสงเป็นทีรู่จ้กัใน

สายตานกัท่องเทีย่ว

เพิ่มขึ้น

งานพฒันาและ

ส่งเสริมการ

ท่องเทีย่ว

(ส านกัปลดัฯ)
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

3 โครงการดนตรีในสวน

 “ดนตรีด ีเยาวชนเด่น

 เลน่ในสวน”

 -เพือ่เป็นการส่งเสริมกจิกรรมทาง

ดนตรีและการท่องเทีย่วใน

สวนสาธารณะของเทศบาลเมอืงทุ่ง

สง

-เพือ่ส่งเสริมใหเ้ยาวชนและผูส้นใจ

ไดช้ื่นชมและเกดิสุนทรียภาพทาง

ดนตรี

-เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชน เยาวชน 

ไดส้มัผสักบัทศันียภาพและ

บรรยากาศของสวนสาธารณะ

พรอ้มการรบัชมรบัฟงัการแสดง

ดนตรี การประกวดรอ้งเพลง และ

ประกวดดนตรี

เชิงปริมาณ

- จดักจิกรรมประกวด

ดนตรีและแสดงดนตรี

ในสวน จ านวน 4 ครัง้/ปี

เชิงคุณภาพ

- ค่าเฉลีย่รอ้ยละ

ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมมี

ความพงึพอใจในการ

จดักจิกรรมรอ้ยละ 90

 -  -  - 200,000 200,000  - จ านวนผูเ้ขา้ร่วมการ

แขง่ขนัประกวดดนตรี

- จ านวนประชาชนและ

เยาวชนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม

 - นกัท่องเทีย่วและประชาชน

รูจ้กัแหลง่ท่องเทีย่วของ

เทศบาลเมอืงทุ่งสงเพิม่ขึ้น 

- เยาวชน และประชาชนใน

ทอ้งถิน่เกดิความพงึพอใจ

และไดช้ื่นชมการแสดงดนตรี

ในสวนสาธารณะ เกดิ

สุนทรียภาพทางดนตรี เกดิ

จติส านกัหวงแหนถิน่ทีอ่ยู่

 งานพฒันาและ

ส่งเสริมการ

ท่องเทีย่ว

(ส านกัปลดัฯ)
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

4 โครงการปัน่จกัรยาน

เพื่อโลกสเีขยีว

ท่องเทีย่วเมอืงทุ่งสง

1. เพื่อเผยแพร่และ

ประชาสมัพนัธแ์หลง่

ท่องเทีย่วภายในเขตเทศบาล

เมอืงทุ่งสงใหเ้ป็นทีรู่จ้กัใน

สายตานกัท่องเทีย่ว

2. เพื่อสรา้งจติส านึกรกัษแ์ละ

หวงแหนบา้นเกดิ

และกระตุน้ใหเ้กดิพฤตกิรรม

ความร่วมมอืลดภาวะโลกรอ้น

เชิงปริมาณ

- จดักจิกรรมปัน่

จกัรยานเพื่อโลกสเีขยีว

 ท่องเทีย่วเมอืงทุ่งสง 

จ านวน 4 ครัง้

ต่อปี

เชิงคุณภาพ

- ค่าเฉลีย่รอ้ยละ

ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมมี

ความพงึพอใจในการ

จดักจิกรรม รอ้ยละ 90

 -  -  - 100,000 100,000  - จ านวนนกัท่องเทีย่วจาก

พื้นทีใ่กลเ้คียงและ

ประชาชนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม

 - นกัท่องเทีย่วและ

ประชาชนรูจ้กัแหลง่

ท่องเทีย่วและเสน้ทางปัน่

จกัรยานเพื่อการ

ท่องเทีย่วมากขึ้น

- ประชาชนเกดิจติส านกั

หวงแหนถิน่ทีอ่ยู่และ

เกดิพฤตกิรรมช่วยลด

ภาวะโลกรอ้น

งานพฒันาและ

ส่งเสริมการ

ท่องเทีย่ว

(ส านกัปลดัฯ)

0 0 0 950,000     950,000     รวม 4 โครงการ
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครวการจา้งเหมาเอกชน

เพื่อปฏบิตังิานบริการเพื่อ

พฒันาและส่งเสริมการ

ท่องเทีย่วเทศบาลเมอืงทุ่ง

สง

 -เพื่อส่งเสริมและพฒันา

แหลง่ท่องเทีย่วและ

กจิกรรมการท่องเทีย่วของ

เทศบาลเมอืงทุ่งสงใหไ้ด ้

มาตรฐานยิง่ขึ้นส่งเสริมให ้

ประชาชนในทอ้งถิน่มี

รายไดเ้พิ่มขึ้นจากการ

ท่องเทีย่ว

 -จา้งเหมาบคุคล เพื่อมา

ปฏบิตัหินา้ทีบ่ริการและ

พฒันาการท่องเทีย่วของ

เทศบาลเมอืงทุ่งสงจ านวน 14

 คน

 -  -  -    1,069,200    1,512,000 มเีจา้หนา้ทีใ่หบ้ริการ

เพยีงพอส าหรบั

ปฏบิตัหินา้ที ่ณ 

แหลง่ท่องเทีย่วและ

กจิกรรมส่งเสริมการ

ท่องเทีย่วของ

เทศบาลเมอืงทุ่งสง

 -มเีจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิาน

บริการประจ าสวน

พฤกษาสริินธรเพยีงพอ

 -อาคารสถานทีภ่ายใน

แหลง่ท่องเทีย่วสะอาด 

เป็นระเบยีบเรียบรอ้ย

พรอ้มใหบ้ริการกบั

นกัท่องเทีย่วทีม่าเยอืน

งานพฒันาและ

ส่งเสริมการ

ท่องเทีย่ว 

ส านกั

ปลดัเทศบาล

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลเมืองทุ่งสง

 ก.ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 3 การพฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่เขม้แข็ง ตามปรชัญเศรษฐกจิพอเพียง

 ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 1 การพฒันาเศรษฐกจิ

     1. ยทุธศาสตรท์ี่ 3  ร่วมสรา้งเมืองทุ่งสงสูเ่มืองเศรษฐกจิมัง่ค ัง่

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

        1.1 กลยทุธท์ี่ 12 การจดัการพื้นที่แหลง่ท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกจิ

        1.2 แผนงาน การศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

294



2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

2 โครงการถนนคนเดนิ 

"หลาดชมุทางทุ่งสง"

1. เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิและ

เพิม่รายไดใ้หก้บัผูค้า้และ

ประชาชนในทอ้งถิน่

2. เพือ่ส่งเสริมใหเ้กดิแหลง่

ท่องเทีย่วแห่งใหมใ่หเ้ป็นแหลง่

พกัผ่อนหย่อนใจในวนัหยุด 

และส่งเสริมกจิกรรมการ

ท่องเทีย่วดา้นนนัทนาการ

ใหแ้ก่ประชาชนในทอ้งถิน่และ

นกัท่องเทีย่ว

เชิงปริมาณ

- จดักจิกรรมถนนคนเดนิ (หลาด

ชมุทาง

ทุ่งสง) สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ 

- จ านวนนกัท่องเทีย่วจากต่างถิน่ที่

เขา้มาจบัจ่ายซื้อสนิคา้ในหลาดชมุ

ทางทุ่งสง

จ านวน 1,000 คน

เชิงคุณภาพ

- ค่าเฉลีย่รอ้ยละรายไดข้องผู ้

ประกอบ

การในเขตเทศบาลเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 

20

 -  -  - 300,000 300,000  -จ านวนผูค้า้ของหลาด

ชมุทางทุ่งสง

- จ านวนนกัท่องเทีย่ว

และประชาชนทีเ่ดนิทาง

เยีย่มชม “หลาดชมุทาง

ทุ่งสง”

 - เกดิแหลง่ท่องเทีย่วและ

ลานกจิกรรมนนัทนาการ

แห่งใหมท่ีต่อบสนองความ

ตอ้งการของนกัท่องเทีย่ว

และประชาชนในทอ้งถิน่

- ประชาชนในทอ้งถิน่มี

รายไดเ้พิม่ขึ้นจากการ

ท่องเทีย่ว

งานพฒันาและ

ส่งเสริมการ

ท่องเทีย่ว

(ส านกัปลดัฯ)
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

3 โครงการจดัท าแผน 

ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

เทศบาลเมอืงทุ่งสง

1. เพือ่สรุปขอ้มลูแหลง่

ท่องเทีย่วและกจิกรรมดา้นการ

ท่องเทีย่วของเทศบาลเมอืงทุ่งสง 

2. เพือ่จดัท าแผนส่งเสริมการ

ท่องเทีย่วของเทศบาลเมอืงทุ่งสง

3. เพือ่ประชาสมัพนัธแ์หลง่

ท่องเทีย่วและกจิกรรมดา้นการ

ท่องเทีย่วของเทศบาลเมอืงทุ่งสง

ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัและมคีวามพรอ้ม

ในการใหบ้ริการนกัท่องเทีย่ว

 เชิงปริมาณ

- จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชมุจดัท า

แผนส่งเสริมการท่องเทีย่ว จ านวน 

100  คน

เชิงคุณภาพ

- รอ้ยละของผูเ้ขา้ร่วมประชมุแผน

เกดิองคค์วามรูใ้นการจดัท าแผน

ท่องเทีย่ว

รอ้ยละ 80

 -  -  - 100,000 100,000  - เทศบาลเมอืงทุ่ง

สงมแีผนส่งเสริม

การท่อง

เทีย่ว จ านวน 1 แผน

 - มขีอ้มลูสรุปแหลง่

ท่องเทีย่วและกจิกรรมดา้น

การท่องเทีย่วของเทศบาล

และมกีารจดัท าแผน

ส่งเสริมการท่องเทีย่วของ

เทศบาลเมอืงทุ่งสง

งานพฒันาและ

ส่งเสริมการ

ท่องเทีย่ว

(ส านกัปลดั)

0 0 0    1,469,200    1,912,000รวม 3 โครงการ
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 จา้งทีป่รึกษา การศึกษา

ความคุม้ค่าทาง

เศรษฐศาสตรก์ารเงนิ 

ทางเลอืกในการการร่วม

ลงทนุ และความคดิเหน็

ของภาคเอกชนทีเ่กี่ยวขอ้ง

 (โครงการ พฒันาศูนย์

กระจายสนิคา้ภาคใต-้ทุ่ง

สง) 

1. เพือ่ศึกษาความคุม้ค่า

ทางเศรษฐศาสตร ์การเงนิ

 ทางเลอืกในการร่วมลงทนุ

 และ ความคดิเหน็ของ

ภาคเอกชนทีเ่กี่ยวขอ้ง 

2.  เพือ่เสนอแนวทางการ

จดัสรรผลประโยชนข์อง

ศูนยก์ระจายสนิคา้

ภาคใต-้ทุ่งสงในระยะที ่3

1. ศึกษาทางเลอืกและรูปแบบการร่วม

ลงทนุระหวา่งรฐัและเอกชน การจดัสรร

หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ การจดัสรร

ความเสีย่ง และ การแบ่งผลประโยชน์

ตอบแทนระหวา่งรฐัและเอกชน

2. รบัฟงัความคดิเหน็ของภาคเอกชนที่

เกี่ยวขอ้ง 

3. ร่างขอบเขตงาน (TOR) การคดัเลอืก

เอกชนและแนวทางการจดัสรร

ผลประโยชนข์องศูนยก์ระจายสนิคา้

ภาคใต-้ทุ่งสงในระยะที ่3

 -  -  - 942,884 942,884 รายงายการศึกษา

ความคุม้ค่าทาง

เศรษฐศาสตร์

การเงนิ ทางเลอืกใน

การการร่วมลงทนุ 

และความคิดเหน็

ของภาคเอกชนที่

เกี่ยวขอ้ง

1. เป็นแนวทางในการ

ด าเนินโครงการและ

ขบัเคลือ่นโครงการและ

เสนอรายงานหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้ง

2. ก าหนดแนวทางใน

การบริหารจดัการ

โครงการ ระยะที ่ 3

กองช่าง

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลเมืองทุ่งสง

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่  3  การจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 2   การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้มและพลงังาน

     1. ยทุธศาสตรท์ี่ 3  ร่วมสรา้งเมืองทุ่งสงสูเ่มืองเศรษฐกจิมัง่ค ัง่

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

    1.1 กลยทุธท์ี่ 13  สง่เสริมการลงทนุและพฒันาพื้นที่อ าเภอทุ่งสงเป็นศูนยก์ระจายสนิคา้ของภาคใตต้อนกลาง

    1.2 แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

297



2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

2 ก่อสรา้งศูนยก์ระจาย

สนิคา้ภาคใต ้– ทุ่งสง

 (ส่วนทีเ่หลอืท ัง้หมด)

1.เพือ่ส่งเสริมการลงทนุ

และพฒันาพื้นทีอ่  าเภอทุ่ง

สง เป็นศูนยก์ระจายสนิคา้

ของภาคใตต้อนกลาง

2.เพือ่ลดตน้ทนุการขนส่ง

สนิคา้ภายในประเทศและ

ส่งออก และเพิม่ขดี

ความสามารถในการ

แขง่ขนัของธุรกจิ

การเกษตร ของกลุม่

จงัหวดัภาคใตฝ้ัง่อ่าวไทย 

และของประเทศ

3. เพือ่เพิม่การจา้งงาน 

และรายไดข้องจงัหวดั/

กลุม่จงัหวดั ใหสู้งขึ้น 

โดยเฉพาะ GPP ภาค

การเกษตรและการคา้การ

ลงทนุ การส่งออก

เชงิปริมาณ 

1.งานถมดนิปรบัระดบัเต็มพื้นทีศู่นย์

กระจายสนิคา้

2. งานลานคอนกรีตบรรจ–ุขนถ่ายตู ้

สนิคา้และลานซ่อมแซมตูส้นิคา้

3. อาคารซ่อมแซมและบริการตูส้นิคา้

4. ระบบประปา (น า้ด)ี ของโครงการ

5. ระบบบ าบดัน า้เสยีย่อย และระบบ

บ าบดัน า้เสยีรวมของโครงการ

6. ระบบระบายน า้สาธารณะ และระบบ

ป้องกนัน า้ท่วมภายในโครงการ

7. ระบบไฟฟ้าก าลงั เพือ่รองรบัการใช ้

งานของศูนยก์ระจายสนิคา้และระบบ

ไฟฟ้าแสงสวา่งของโครงการ

8. รัว้รอบพื้นทีศู่นยก์ระจายสนิคา้ 

ประตูเขา้ – ออก

 -  -  -  -      86,503,000 สามารถ รองรบัการ

ใชง้าน แผนงานเฟส

 3  จงัหวดั

นครศรีธรรมราช มี

แผนอนาคตเปิด

ใหบ้ริการเฟส 3  

โดยการจดัต ัง้

โรงพกัสนิคา้ใหด่้าน

ศุลกากรประจ าที่

ศูนยก์ระจายสนิคา้

พฒันารายไดข้อง

องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่/ลด

ภาระของรฐัในการ

อดุหนุนองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่

กองช่าง/

เงนิอดุหนุน
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

9. ระบบกลอ้งวงจรได ระบบเตอืนภยั 

และระบบรกัษาความปลอดภยัที่

ครอบคลมุพื้นทีศู่นยก์ระจายสนิคา้

10. ระบบดบัเพลงิทีค่รอบคลมุอาคาร 

และพื้นทีข่องศูนยก์ระจายสนิคา้

11. ระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร,์ ระบบ

เทคโนโลยสีือ่สารท ัง้ระบบ

12.  งานปรบัภูมทิศันเ์ต็มพื้นทีศู่นย์

กระจายสนิคา้

เชงิคุณภาพ

จ านวนสิง่ก่อสรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน

ภายในศูนยก์ระจายสนิคา้ฯ ทีเ่หลอื

ท ัง้หมด  12 รายการ

Baseline : ไมม่ี
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

3 โครงการปรบัปรุง

โกดงัเก็บสนิคา้และ

ระบบระบายน า้ศูนย์

กระจายสนิคา้

ภาคใต-้ทุ่งสง (หลงัที2่)

พกิดั

X=575127

Y=900885

เพื่อใชใ้นการจดัเก็บ

สนิคา้ของศูนย์

กระจายสนิคา้ภาคใต-้

ทุ่งสง

ท าการก่อสรา้งพื้นภายในโกดงั

เก็บสนิคา้ใหสู้งขึ้นจากพื้นเดมิ 

ขนาดกวา้ง 36.00 เมตร ยาว 

48.00 เมตร สูง 1.00

เมตร หรือพื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่ 

1,677.00 ตารางเมตร

 -ท าการก่อสรา้งทางลาดขึ้น-ลง 

โกดงั

เก็บสนิคา้ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร 

ยาว

18.00 เมตร หรือพื้นทีไ่ม่นอ้ยกวา่

 108.00 เมตร

 -  -  -  - 3,700,000 ท าการก่อสรา้งพื้น

ภายในโกดงัเก็บสนิคา้

ใหสู้งขึ้นจากพื้นเดมิ 

ขนาดกวา้ง 36.00 เมตร

 ยาว 48.00 เมตร สูง 

1.00

เมตร หรือพื้นทีไ่มน่อ้ย

กวา่ 1,677.00 ตาราง

เมตร

 -ท าการก่อสรา้งทาง

ลาดขึ้น-ลง โกดงั

เก็บสนิคา้ขนาดกวา้ง 

6.00 เมตร ยาว

18.00 เมตร หรือพื้นที่

ไมน่อ้ยกวา่ 108.00 

เมตร ตามแบบเลขที ่ช.

18/64

มพีื้นทีใ่นการจดัเก็บ

สนิคา้มากยิง่ขึ้น

กองช่าง

0 0 0 942,884 91,145,884รวม 3 โครงการ
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการ

ส่งเสริม

กจิกรรมรกัการ

อ่านใน

สถานศึกษา

องคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถิน่

 -เพื่อส่งเสริมให ้

นกัเรียนมนิีสยัรกัการ

อ่าน ใฝ่รูใ้ฝ่เรียนอย่าง

ต่อเน่ือง

 -เพื่อพฒันาทกัษะการ

อ่านของนกัเรียนให ้

เป็นไปตามเกณฑท์ี่

สถานศึกษาก าหนด

เชงิปริมาณ

 -นกัเรียนโรงเรียนในสงักดัเทศบาล

เมอืงทุ่ง  ท ัง้ 6โรง

เชงิคุณภาพ

 -นกัเรียนมทีกัษะการอ่านเป็นไปตาม

เกณฑร์อ้ยละ 80(โรงเรียนในสงักดั 

อปท.แห่งละ50,000 )

 -  -  -      300,000       300,000  -จ านวนนกัเรียน ทีเ่ขา้

ร่วมกจิกรรมรอ้ยละ80

 -นกัเรียนมนิีสยัรกัการอ่าน.

ใฝ่เรียนรูพ้ฒันาทกัษะการ

อ่านดขีึ้น

กองการศึกษา

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลเมืองทุ่งสง

 ก.ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 การพฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่เขม้แข็ง ตามปรชัญเศรษฐกจิพอเพียง

 ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

     1. ยทุธศาสตรท์ี่ 3  ร่วมสรา้งเมืองทุ่งสงสูเ่มืองเศรษฐกจิมัง่ค ัง่

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

        1.1 กลยทุธท์ี่ 14 พฒันาความสามารถนักเรียน

        1.2 แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

2 โครงการ

สนบัสนุนค่า

หนงัสอืเรียน

 -เพื่อช่วยลดค่าใชจ่้าย

ใหแ้ก่ผูป้กครอง 

-เพื่อเพิ่มโอกาศทาง

การศึกษาใหน้กัเรียน

ยากจนไดเ้หมาะสม

เชิงปริมาณ

 -นกัเรียนโรงเรียนในสงักดัเทศบาล

เมอืงทุ่ง  ท ัง้ 6 โรง

เชิงคุณภาพ

 -นกัเรียนมปีจัจยัในดา้นต่างเพยีงพอ

ในการเรียน

(อตัราเปลีย่นแปลงตามหนงัสอืส ัง่การ

ของส่งเสริมฯ)

 -  -  -    3,500,000    3,500,000  -นกัเรียนจ านวน

นกัเรียน ไดร้บัหนงัสอื

เรียน

 -นกัเรียนไดร้บัโอกาศทาง

การศึกษาอย่างเท่าเทยีมและ

ท ัว่ถงึ

 -นกัเรียนไดร้บัการพฒันา

เต็มศกัยภาพตามเป้าหมาย

ของการศึกษา 4.0

กองการศึกษา
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

3 โครงการ

สนบัสนุนค่า

จดัการเรียน

การสอน

เพื่อใช่เป็นค่าจดัการ

เรียนการสอนในดา้น

ต่างๆ ใหก้บันกัเรียน

ในสงักดั

เชิงปริมาณ

 -นกัเรียนโรงเรียนในสงักดัเทศบาล

เมอืงทุ่ง  ท ัง้ 6 โรง

เชิงคุณภาพ

 -นกัเรียนมปีจัจยัในดา้นต่างๆเพยีงพอ

ในการเรียน 

-อนุบาล คนละ 1,700 บาท/ต่อปี 

-ประถมศึกษา คนละ 1,900บาท/ปี

 -ม.ตน้ คนละ 3500 บาท/ต่อปี 

-ม.ปลาย คนละ 3,800 บาท/ต่อปี

-รายหวั Top Up ประถมศึกษาคนละ 

500 บาท/ต่อปี

, ม.ตน้คนละ 1000บาท/ต่อปี

 -  -  - 11,960,000 11,960,000 นกัเรียนมปีจัจยัในดา้น

ต่างๆเพยีงพอในการเรียน

นกัเรียนมคุีณภาพชวีติทีด่ี กองการศึกษา
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

4 โครงการ

สนบัสนุนค่า

กจิกรรมพฒันา

ผูเ้รียน

 - เพื่อช่วยลด

ค่าใชจ่้ายใหก้บั

ผูป้กครอง

 - เพื่อเพิ่มโอกาสทาง

การศึกษาใหแ้ก่นกัเรียน

เชิงปริมาณ

 -นกัเรียนโรงเรียนในสงักดัเทศบาลท ัง้ 

6 โรงเรียน

เชิงคุณภาพ

 - อนุบาล คนะล 430 บาท/ปี

 - ประถมศึกษา คนละ 480 บาท/ปี

 - ม.ตน้ คนละ 880 บาท/ปี

 - ม.ปลาย คนละ 980 บาท/ปี

 -  -  - 2,950,000 2,950,000  - จ านวนนกัเรียนทีไ่ด ้

ท  ากจิกรรมพฒันาผูเ้รียน

  -นกัเรียนไดเ้รียนรูต้าม

ความสนใจและความถนดั

ของตนเอง

กองการศึกษา
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

5 โครงการ

ส่งเสริมการ

จดัหาสือ่การ

เรียนการสอน

ตามหลกัสูตร

ส าหรบัโรงเรียน

ขนาดเลก็ และ

โรงเรียนต ารวจ

ตระเวน

ชายแดนสงักดั 

อปท

 - นกัเรียนมสีือ่การ

เรียนการสอนตาม

หลกัสูตรส าหรบั

โรงเรียนขนาดเลก็

เชิงปริมาณ

 - นกัเรียนโรงเรียนกฬีาเทศบาลเมอืง

ทุ่งสง

เชิงคุณภาพ

 - นกัเรียนมสีือ่การเรียนการสอนทีม่ ี

ประสทิธภิาพตามหลกัสูตรส าหรบั

โรงเรียนขนาดเลก็

 -  -  - 100,000 100,000  - มสีือ่การเรียน การ

สอนมปีระสทิธภิาพ

 - นกัเรียนมสีือ่การเรียนการ

สอนตามหลกัสูตรส าหรบั

โรงเรียนขนาดเลก็

กองการศึกษา
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

6 โครงการ

รณรงคป้์องกนั

ยาเสพตดิใน

สถานศึกษา

 - เพื่อใหน้กัเรียนมี

ความรูค้วามเขา้ใจ

เกี่ยวกบัยาเสพตดิ

 - เพื่อลดภาวะเสีย่ง

ในการเกี่ยวขอ้งกบัยา

เสพตดิของนกัเรียน

เชิงปริมาณ

 -นกัเรียน โรงเรียนในสงักดัเทศบาล

เมอืงทุ่งสง ท ัง้ 6 โรง

เชิงคุณภาพ

 - นกัเรียน ผูป้กครองรูจ้กัการปฏบิตัิ

ตนใหพ้น้จากยาเสพตดิ (โรงเรียนละ 

15,000 บาท/สถานศึกษาดเีด่น 

โรงเรียนละ 100,000 บาท)

 -  -  - 190,000 90,000  - นกัเรียนรูจ้กัใชเ้วลา

วา่งใหเ้กดิประโยชนโ์ดย

การท ากจิกรรมทีส่นใจ

   1. นกัเรียนผูป้กครอง 

และชมุชน มคีวามรูค้วาม

เขา้ใจ รูจ้กัปฏบิตัตินใหพ้น้

จากยาเสพตดิ

   2. ผูป้กครองพงึพอใจและ

ใหค้วามร่วมมอืกบัทาง

โรงเรียน

กองการศึกษา
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

7 โครงการ

ประกนั

คุณภาพภายใน

สถานศึกษา

โรงเรียนในสงักดั

เทศบาล

1. เพื่อพฒันาระบบ

การประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาให ้

ไดม้าตรฐานคุณภาพ

การศึกษา

2. เพื่อรายงานผลการ

ประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษาให ้

ผูเ้กี่ยวขอ้ง

เชงิปริมาณ

 1. โรงเรียนสงักดัเทศบาลท ัง้ 6 

โรงเรียน

 2. ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท ัง้ 4ศูนย์

เชงิคณภาพ

 1. โรงเรียนและศูนยพ์ฒันา

เด็กเลก็ไดร้บัการประเมนิ

 2. ผลการประเมนิภาพรวมอยู่ใน

ระดบัดี

 -  -  -        30,000        30,000 1. โรงเรียนในสงักดั 6 

โรง

และศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

4 ศูนย ์ในสงักดัเทศบาล

 ได ้

รบัการประกคุัณภาพ

ภายในสถานศึกษา

 2. มกีารรายงานผลการ

ประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษาให ้

ผูเ้กี่ยวขอ้งทราบ

1.โรงเรียนและศูนยพ์ฒันา

เด็กเลก็ในสงักดัเทศบาล มี

ระบบการประกนัคุณภาพที่

ไดม้าตรฐาน

 2. ผลการประเมนิคุณภาพ

รวมอยู่ในระดบัดี

 - กองการศึกษา

 - หน่วยศึกษา

นิเทศก์
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

8 โครงการส่ง

นกัเรียนเขา้ร่วม

จดั

นิทรรศการและ

แขง่ขนัทางวชิา

การ (ระดบั

ภาคใต)้

1. เพื่อเปิดโอกาส

ใหน้ร. ไดท้ดสอบ

ความสามารถของ

ตนเองและสามารถ

แขง่ขนักบัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่

อืน่ๆ ได ้

2. เพื่อส่งเสริม 

สนบัสนุนใหค้รูและ

บคุลากรทางการได ้

แลกเปลีย่น เรียนรูใ้น

การพฒันาทางการศึกษา

เชงิปริมาณ

นกัเรียนในสงักดัเทศบาล ท ัง้ 6 โรง

เชงิคณภาพ

นกัเรียนในสงักดัเทศบาลไดร้บัการ

รคดัเลอืกเป็นตวัแทนระดบัภาค 

รอ้ยละ 100

 -  -  -      300,000       300,000 1. นกัเรียนทีเ่ขา้ร่วม

แขง่ขนั

ไดร้บัรางวลั รอ้ยละ 80

2. นกัเรียนไดร้บัการ

คดัเลอืก

เป็นตวัแทนระดบัภาคใต ้

 รอ้ยละ 85

1. นกัเรียนในองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ระดบัภาคใต ้

มคีวามเป็นเลศิทางดา้น

วชิาการ

2. องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่

ระดบัภาคใตไ้ดป้ระชาสมัพนัธ์

การจดัการศึกษา

3. นกัเรียนตวัแทนระดบั

ภาคใต ้

ไดเ้ขา้ร่วมแขง่ขนัใน

ระดบัประเทศ

 -หน่วยศึกษา

นิเทศก์

 - กองการศึกษา
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

9 โครงการส่ง

นกัเรียนเขา้ร่วม

จดั

นิทรรศการและ

แขง่ขนัทกัษะทาง

วชิาการ 

(ระดบัประเทศ)

1. เพื่อเปิดโอกาส

ใหน้ร. ไดท้ดสอบ

ความสามารถของ

ตนเองและสามารถ

แขง่ขนักบั อปท. อืน่ๆ 

ได ้

2.เพื่อส่งเสริม 

สนบัสนุนใหค้รูและ

บคุลากร

ทางการศึกษา ได ้

แลกเปลีย่นเรียนรูใ้น

การพฒันาทางการศึกษา

เชงิปริมาณ

 - ผูบ้ริหารการศึกษา ผูบ้ริหาร

สถานศึกษา ศึกษานิเทศก ์คณะครู

นกัเรียน ร.ร.ในสงักดัท ัง้ 6 โรง

เชงิคณภาพ

 - นร.ไดร้บัรางวลัจากการเขา้ร่วมการ

แขง่ขนั คิดเป็นรอ้ยละ 85

 -  -  -      1,000,000      1,000,000  - นร.ทีเ่ป็นตวัแทนเขา้

ร่วมแขง่ขนั ไดร้บัรางวลั

รอ้ยละ 85

1. นกัเรียนในองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ระดบัภาคใตม้ี

ความเป็นเลศิทางดา้นวชิาการ

2. องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่

ระดบัภาคใตไ้ดป้ระชาสมัพนัธ์

การจดัการศึกษา

3. นกัเรียนตวัแทนระดบั

ภาคใต ้

ไดร้บัรางวลัจากการแขง่ขนั

รอ้ยละ 85

 -หน่วยศึกษา

นิเทศก์

 - กองการศึกษา
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

10 โครงการวนั

วชิาการเทศบาล

1. เพื่อคดัเลอืก

ตวัแทนนร. เขา้ร่วม

แขง่ขนัทกัษะทาง

วชิาการระดบัภาคใต ้

2. เพื่อสรา้ง

ประสบการณ์ ดา้น

วชิาการใหก้บันกัเรียน

3. เพื่ประชาสมัพนัธ์

การจดัการจดัการ

ศึกษาของเทศบาล

เมอืงทุ่งสง

เชงิปริมาณ

 - ครู นร.และบคุลากรทางการศึกษา

และผูเ้กี่ยวขอ้ง ท ัง้ 6 โรงเรียน

และ ศพด. ท ัง้ 4 ศูนย์

เชงิคุณภาพ

 - ครู นร.และบคุลากรทางการศึกษา

และผูเ้กี่ยวขอ้ง ไดป้ระสบการณ์

ดา้นวชิาการ รอ้ยละ 100

 -  -  -        20,000        20,000 1. นร.ทีเ่ขา้ร่วมการ

แขง่ขนั

ไดร้บัรางวลั รอ้ยละ 85

2. นร. ไดร้บัการคดัเลอืก

เป็น

ตวัแทนไปแขง่ทกัษะ

วชิาการ

ระดบัภาคใต ้

 1. นร.ไดเ้ป็นตวัแทนไป

แขง่ขนั

ทกัษะทางวชิาการระดบั

ภาคใต ้

2. นร. ไดร้บัรางวลัจากการ

เขา้ร่วม

แขง่ขนั

 -หน่วยศึกษา

นิเทศก์

 - กองการศึกษา
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

11 โครงการจดัการ

แขง่ขนัคนเก่ง

โรงเรียนใน

สงักดัเทศบาล

1. เพื่อคดัเลอืก

ตวัแทนนร. ระดบั

เทศบาลไปแขง่ขนัดา้น

วชิาการระดบัภาคใต ้

2. เพื่อประชาสมัพนัธ์

การจดัการศึกษาของ

เทศบาลเมอืงทุ่งสง

เชงิปริมาณ

 - นร. สถานศึกษาสงักดัเทศบาล

เมอืงทุ่งสงทกุกลุม่สาระๆ ละ 5 คน

ต่อ สถานศึกษา คือ ป.5 , ม.2 และ

จ านวน 200 คน

เชงิคุณภาพ

 - นร. สถานศึกษาสงักดัเทศบลเมอืง

ทุ่งสง ไดร้บัการคดัเลอืกเป็นตวัแทน

รอ้ยละ 85

 -  -  -        50,000        50,000 1. นร.ทีเ่ขา้ร่วมการ

แขง่ขนั

ไดร้บัรางวลั 3 คน ใน 1

 กลุม่

สาระ

2. นร. ไดร้บัการคดัเลอืก

เป็น

ตวัแทนไปแขง่ทกัษะ

วชิาการ

ระดบัภาคใต ้รอ้ยละ 100

1. นร. สถานศึกษาสงักดั

เทศบาล

เมอืงทุ่งสง ทกุกลุม่สาระๆ  

ละ 

5 คน ต่อ สถานศึกษา คือ 

ป.5

, ม.2 และ ม.5 จ านวน 200

 คน

เขา้ร่วมแขง่ขนั และเป็น

ตวัแทน

ระดบัภาคใต ้

2. นร.ไดร้บัรางวลัอย่างนอ้ย

 3 คน

ใน 1 กลุม่สาระ

 -หน่วยศึกษา

นิเทศก์

 - กองการศึกษา
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

12 โครงการสอน

ภาษาต่าง 

ประเทศ

(ภาษาองักฤษ)

ในสถานศึกษา

1. เพื่อใหน้กัเรียน

โรงเรียนในสงักดั

เทศบาลเมอืงทุ่งสง 

สามารถใชภ้าษา

องักฤษในการสือ่สาร

ข ัน้พื้นฐานอย่าง

ถูกตอ้งและเหมาะสม

2. เพื่อใหน้กัเรียน

โรงเรียนในสงักดั

เทศบาลเมอืงทุ่งสง 

กลา้แสดงออก

ดา้นการสือ่สาร

ภาษาองักฤษกบัผูอ้ืน่

เชงิปริมาณ

 -โรงเรียนสงักดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง

มคีรูชาวต่างประเทศ ท าหนา้ทีส่อน

ในรายวชิาภาษาองักฤษ โรงเรียนละ

1 คน

เชงิคุณภาพ

 - นกัเรียนสามารถสือ่สารดว้ยภาษา

องักฤษไดอ้ย่างเหมาะสมและถูกตอ้ง

รอ้ยละ 85

 -  -  -      2,000,000      2,000,000 1. มคีรูสอนภาษาองักฤษ

ใน

ทกุโรงเรียนสงักดั

เทศบาลเมอืงทุ่งสง

2. นกัเรียนไดเ้รียนรูแ้ละ

สือ่สารภาษาอกัฤษ ได ้

อย่าง

ถูกตอ้ง

1. นกัเรียนสามารถสือ่สาร

ดว้ยภาษาองักฤษไดอ้ย่าง

ถูกตอ้งและเหมาะสม

2. นกัเรียนมเีจตคตทิีด่ต่ีอ

ภาษาองักฤษ

 -หน่วยศึกษา

นิเทศก์

 - กองการศึกษา

312



2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

13 โครงการความ

ร่วมมอืทาง

วชิาการ

ระหวา่งเทศบาล

เมอืงทุ่งสงกบั

โรงเรียนสาธติ

จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั

 - เพือ่ใหค้ าปรึกษา และ

ใหค้วาม

ช่วยเหลอืทางวชิาการแก่

โรงเรียนใน

สงักดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง 

เป็นโรงเรียนทีม่ ี

คุณภาพและมรูีปแบบการ

จดัการเรียน

การสอนตามแนวทางของ

โรงเรียนสาธิต

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ฝ่ายประถม

โดยเนน้ช่วยเหลอืทาง

วชิาการ ในระดบัช ัน้

ประถมศึกษาปีที ่1 ในวชิา

คณิตศาสตร์

และภาษาไทย

เชิงปริมาณ

โรงเรียนเทศบาลวดัชยัชุมพล

1.ครู จ านวน 92 คน

2.นกัเรียนชัน้ ป.1 จ านวน 280 คน

โรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะทอ้น

1.ครู จ านวน 31 คน

2.นกัเรียนชัน้ ป.1 จ านวน 75 คน

โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือ

1.ครู จ านวน 32 คน

2.นกัเรียนชัน้ ป.1 จ านวน 40 คน

เชิงคุณภาพ

1.ครูโรงเรียนในสงักดัเทศบาล

ในระดบัช ัน้ ป.1 ไดร้บัการพฒันาดา้นการ

จดัการเรียนการสอนในวชิาคณิตศาสตร์

และภาษาไทย การดูแล

นกัเรียน การวดัผลและประเมนิผล

ตามแนวทางของโรงเรียนสาธิตจฬุาฯ

ฝ่ายประถมอย่างมปีระสทิธิภาพ

2.นกัเรียนชัน้ ป.1 โรงเรียนในสงักดั

เทศบาล ไดเ้รียนและไดร้บัการพฒันา

ภายใตรู้ปแบบการจดัการเรียน

 -  -  -      600,000       600,000 1.ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจ

โดยภาพรวมในการอบรม

เชิงปฏบิตักิารอยู่ในเกณฑด์ี

2.คะแนนผลสมัฤทธิ์ทาง

การเรียนวชิาคณิตศาสตร์

และวชิาภาษาไทยของ

นกัเรียนระดบัช ัน้ ป.1 มี

คะแนนพฒันาการสูงขึ้น

หลงัจากการใชแ้นวทางการ

จดัการเรยนการสอนของ

โรงเรียนสาธิตจฬุาฯฝ่าย

ประถม

3.ผลการประเมนิการจดั

การเรียนการสอน และการ

นิเทศการสอนอยู่ในเกณฑด์ี

1.ครูโรงเรียนในสงักดัเทศบาล 

มคึวามสามารถและการจดัการ

เรียนการสอนตามแนวทาง

ของโรงเรียนสาธิตจฬุาฯฝ่าย

ประถมอย่างมปีระสทิธิภาพ

2.นกัเรียนไดร้บัการพฒันา

คุณภาพดา้นผลสมัฤทธิ์ทาง

การเรียนในรายวชิา

คณิตศาสตรภ์าษาไทย และ

คุณลกัษณะอนัพงึประสงคไ์ด ้

อย่างมี

ประสทิธิภาพ

3.สิง่แวดลอ้มและในหอ้งเรียน

และโรงเรียน ไดร้บัการพฒันา

เป็นชุมชนแหง่หารเรียนรูม้าก

ยิง่ขึ้น

 - โรงเรียน

เทศบาล

วดัชยัชมุพล

 - โรงเรียน

เทศบาล

วดัชยัโคกสะทอ้น

 - โรงเรียน

เทศบาล

บา้นนาเหนือ

 - หน่วยศึกษา

นิเทศก์

 - กองการศึกษา
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

การสอนตามแนวทางของโรงเรียน

สาธติจฬุาฯ ฝ่ายประถม ในวชิา

คณิตศาสตรแ์ละภาษาไทยอย่างมี

ประสทิธภิาพ

14 โครงการค่าย

วชิาการของ

นกัเรียน

โรงเรียนมธัยม

เทศบาลวดัท่าแพ

 -เพื่อเสริมสรา้งทกัษะ

ทางดา้นวชิาการใหก้บั

นกัเรียน

 -เพื่อวดัความพงึ

พอใจของนกัเรียนใน

การเขา้ร่วมกจิกรรม

เชงิปริมาณ

 -นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่3 จ านวน

 295 คน และนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา

ปีที ่6 จ านวน 115 คน รวม 410 คน

เชงิคุณภาพ

 -นกัเรียนมทีกัษะทางดา้นวชิาการเกดิ

การใฝ่รูแ้ละน าไปสู่การปฏบิตัใิน

ชวีติประจ าวนั

 -  -  -      187,800       200,000  -รอ้ยละของนกัเรียนได ้

เสริมทกัษะทางดา้น

วชิาการมผีลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนเพิ่มขึ้น

 -รอ้ยละความพงึพอใจ

ในการเขา้ร่วมกจิกรรม

เพยีงพอ

 -นกัเรียนมทีกัษะทางดา้น

วชิาการเพิ่มขึ้น

 -นกัเรียนมคีวามพงึพอใจ

การเขา้ร่วมกจิกรรมเพยีงพอ

 - รร.มธัยม

เทศบาลวดัท่าแพ

 - หน่วยศึกษา

นิเทศก์

314



2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

15 โครงการเขา้

ค่ายวชิาการ

ของนกัเรียน

โรงเรียน

เทศบาลวดั

ชยัชมุพล

1.เพื่อจดัค่ายวชิาการ

ของนกัเรียน ร.ร.

เทศบาลวดัชยัชมุพล

2.เพื่อพฒันาผูเ้รียนให ้

มทีกัษะ ความรูด้า้น

วชิาการตามหลกัสูตรที่

ก าหนด

เชงิปริมาณ

 1.จดัค่ายวชิาการ นร.ชัน้ ป.6 จ านวน 

275 คน 2 ครัง้ 10 วนั 

เชงิคุณภาพ

 -ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนผ่านทกุ

เกณฑร์อ้ยละ 50

 -  -  -      100,000       100,000  - รอ้ยละของนกัเรียนที่

เขา้ร่วมกจิกรรม

1.นกัเรียนรกัการเรียนรู ้มี

ความกระตอืรือรน้ แสวงหา

ความรู ้

2.ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน

สูงขึ้น

3.นกัเรียนสอบเขา้เรียนต่อ

ไดม้ากขึ้น

 - รร.เทศบาลวดั

ชยัชมุพล

 - หน่วยศึกษา

นิเทศก์
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

16 โครงการเขา้

ค่ายวชิาการของ

นกัเรียน

โรงเรียน

เทศบาลวดั

โคกสะทอ้น

1.เพื่อเพิ่มพนูความรู ้

และเตรียมพรอ้มทาง

การเรียนใหก้บันกัเรียน

 ในการน าความรู ้

ประสบการณ์ไป

พฒันาผลสมัฤทธิ์ทาง

การเรียนและน าไปเขา้

ร่วมแขง่ขนักบั

หน่วยงานต่างๆ

2.เพื่อสรา้งความ

ตระหนกัใหก้บันกัเรียน

ในการเตรียมความ

พรอ้มทางวชิาการ

เชงิปริมาณ

 1. นร.ชัน้ ป.6 เขา้ร่วมค่ายวชิาการ 

รอ้ยละ 85

เชงิคุณภาพ

 -นร.ทีเ่ขา้ร่วมโครงการ มค่ีาดชันี

ประสทิธผิลเฉลีย่รอ้ยละ 35 ขึ้นไป

 -  -  -        70,000        70,000  - รอ้ยละของนกัเรียนที่

เขา้ร่วมกจิกรรม

1.นกัเรียนน าความรู ้ทกัษะ

ทางวชิาการไปใชใ้นการ

พฒันาผลสมัฤทธิ์

2.นกัเรียนมคีวามพรอ้มใน

การเขา้ร่วมทกัษะทาง

วชิาการกบัหน่วยงานต่างๆ

 - ร.ร.ท.วดัโคก

สะทอ้น

 - หน่วยศึกษา

นิเทศก์
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

17 โครงการเขา้

ค่ายวชิาการ

ของนกัเรียน

โรงเรียน

เทศบาลบา้น

นาเหนือ

1.เพื่อใหน้ร. มคีวามรู ้

ความเขา้ใจเน้ือหากลุม่

สาระการเรียนรู ้ท ัง้ 5 

กลุม่สาระ และมทีกัษะ

ในการท าแบบทดสอบ

เพิ่มขึ้น

2. เพื่อใหผู้เ้รียนเหน็

ความส าคญัของการ

เรียน มกีารพฒันา

ตนเองอย่างต่อเน่ือง

เชงิปริมาณ

 1. นร.ชัน้ ป.6 จ านวน 74 คน

เชงิคุณภาพ

 -นร.สามารถพฒันาตนเองและสอบ

เขา้เรียนต่อในระดบั ม.1 ไดไ้ม่นอ้ยกวา่

 รอ้ยละ 75

 -  -  -        50,000        50,000  - รอ้ยละของนกัเรียนที่

เขา้ร่วมกจิกรรม

1.นร.เหน็ความส าคญัของ

การพฒันาตนเอง

2.ผูป้กครองเหน็ความส าคญั

ของการเรียนรูข้องนกัเรียน

3.นกัเรียนสอบเขา้เรียนต่อ

ในชัน้ม.1 ได ้

 - ร.ร.ท.บา้นนา

เหนือ

 - หน่วยศึกษา

นิเทศก์
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

18 โครงการเขา้

ค่ายวชิาการ

ของนกัเรียน

โรงเรียนกฬีา

เทศบาล

เมอืงทุ่งสง

1. เพื่อเสริมสรา้ง

ทกัษะทางดา้นวชิาการ

ใหก้บันกัเรียน

2. เพื่อวดัความพงึ

พอใจของนกัเรียนใน

การเขา้ร่วมกจิกรรม

เชงิปริมาณ

 1. นร.ชัน้ ป.6 และ ม.3 จ านวน 76 

คน

 - ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม มคีวามพงึพอใจ 

รอ้ยละ 85

เชงิคณภาพ

 - นร.มทีกัษะทางวชิาการ

 -  -  -        50,000        50,000  - รอ้ยละของนกัเรียนที่

เขา้ร่วมกจิกรรม

1. นร.มทีกัษะทางดา้น

วชิาการเพิ่มขึ้น

2. นร.มคีวามพงึพอใจในการ

เขา้ร่วมกจิกรรม

 - ร.ร.กฬีาทม.

ทุ่งสง

 - หน่วยศึกษา

นิเทศก์
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

19 โครงการเขา้

ค่ายวชิาการ

ของนกัเรียน

โรงเรียนรีสอรท์

อนุบาลทุ่งสง

1.เพือ่พฒันานกัเรียนใหม้ี

คุณภาพท ัง้ ๔ ดา้น

 (ดา้นร่างกาย อารมณ์ 

สงัคมและสตปิญัญา) 

2.เพือ่เปิดโอกาสให ้

นกัเรียนไดท้ดสอบ

ความสามารถ

ของตนเองและสามารถ

แขง่ขนักบัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่อืน่ ๆ ได ้

3.เพือ่เตรียมความพรอ้ม

ใหก้บันกัเรียนในการน า

ความรูแ้ละประสบการณ์

น าไป เขา้ร่วมแขง่ขนักบั

หน่วยงานต่าง ๆ ได ้

เชงิปริมาณ

 -นกัเรียน

 จ านวน 150 คน

ปีที ่4=1 ครัง้

ปีที ่5=1 ครัง้

ค่าใชจ่้ายต่อครัง้ =50,000 บาท

เชงิคุณภาพ

- นกัเรียน 

มทีกัษะทางดา้นวชิาการ รอ้ยละ ๙๐

 -  -  - 50,000 50,000 นกัเรียนโรงเรียน

รีสอรท์

อนุบาล

ทุ่งสง  

มทีกัษะทางดา้นวชิาการ 

รอ้ยละ ๙๐

นกัเรียน

มทีกัษะทางดา้นวชิาการ

เพิ่มขึ้น

ร.ร.โรงเรียน

รีสอรท์

อนุบาล

ทุ่งสง

0 0 0   23,507,800   23,420,000รวม 19 โครงการ
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการ

ประชมุสมัมนา

คณะกรรมการ

สถานศึกษา

ข ัน้พื้นฐาน

1.เพื่อแต่งต ัง้คณะ

กรรมการบริหาร

สถานศึกษาชดุใหม่

2.เพื่อใหค้ณะกรรมการ

สถานศึกษาไดร้บัทราบ

บทบาทหนา้ทีข่องตนเอง

ในการด าเนินงานพฒันา

สถานศึกษาร่วมกนั

เชงิปริมาณ

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน

ประชมุสมัมนาคณะกรรมการ

สถานศึกษาข ัน้พื้นฐาน

ปี 5 :  2 ครัง้

ค่าใชจ่้ายต่อหน่วยเท่ากบั

32,500 บาท ต่อครัง้)

เชงิคุณภาพ

คณะกรรมการสถานศึกษาทีม่ ี

ความรูค้วามสามารถ

 -  -  -  - 65,000     รอ้ยละ100ส่งเสริม

คณะกรรมการสถาน ศึกษา

ใหม้คีวามรู ้ความตระหนกั

ในการจดัการศึกษาข ัน้

พื้นฐานมส่ีวนร่วมในการ

พฒันาคุณภาพผูเ้รียน

1.มคีณะกรรมการ

สถานศึกษา

ชดุใหม่

2.คณะ  กรรมการสถาน

ศึกษาชดุใหม่ทราบ

บทบาทหนา้ทีแ่ละร่วมกนั

พฒันาการจดัการ ศึกษา

ใหม้ปีระสทิธภิาพ

โรงเรียน    

รีสอรท์

อนุบาลทุ่งสง

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บัวตัถปุระสงค ์
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

        1.1 กลยทุธท์ี่ 15 การบริหารแบบมีสว่นร่วม (ครู ผูบ้ริหารปกครองและกรรกมารสถานศึกษา)

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลเมืองทุ่งสง

 ก.ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 การพฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่เขม้แข็ง ตามปรชัญเศรษฐกจิพอเพียง

 ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

     1. ยทุธศาสตรท์ี่ 3  ร่วมสรา้งเมืองทุ่งสงสูเ่มืองเศรษฐกจิมัง่ค ัง่

        1.2 แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บัวตัถปุระสงค ์
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ

2 จา้งทีป่รึกษา

พฒันารูปแบบ

การศึกษาของ

โรงเรียนกฬีา

เทศบาลเมอืงทุ่งสง

เชงิบูรณาการ

1. เพื่อศึกษาสภาพปจัจบุนั

และสภาพทีพ่งึประสงค์

ของการจดัการศึกษาของ

โรงเรียนกฬีาเทศบาล  

เมอืงทุ่งสง 

2.เพื่อศึกษาปจัจยัทีส่่งผล

ต่อการตดัสนิใจใหบ้ตุร

หลานเขา้ศึกษาต่อโรงเรียน

กฬีาเทศบาลเมอืงทุ่งสง

ของผูป้กครอง

เชงิปริมาณ

1.ผลสรุปการจดัสนทนากลุม่  

จ านวน 1 เลม่ 

2. แผนพฒันาโรงเรียนกฬีา

เทศบาลเมอืงทุ่งสงเชงิบูรณา

การ จ านวน 5 เลม่

 -  -  -  - 178,800 เชงิปริมาณ

1.ผลการจดัสนทนากลุม่  

จ านวน 1 เลม่ 

2. แผนพฒันาโรงเรียนกฬีา

เทศบาลเมอืงทุ่งสงเชงิบูรณา

การ จ านวน 5 เลม่

1) ไดข้อ้มูลทีค่รบถว้นทกุ

มติเิพื่อวางแผนในการ

พฒันาและจดัสรร

งบประมาณใหก้บั

โรงเรียนกฬีาเทศบาล

เมอืงทุ่งสงทีต่รงกบัความ

ตอ้งการของผูม้ส่ีวนได ้

เสยีและสอดคลอ้งกบั

นโยบายการบริหารงาน

ดา้นการศึกษาของเทศบาล

โรงเรียนกฬีา
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บัวตัถปุระสงค ์
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ

3 โครงการบริหาร

จดัการ

ศึกษาและทศัน

ศึกษาดูงาน

1. เพื่อพฒันาครูและ

บคุลากรทาง

การศึกษา ดา้นการจดั

การศึกษา

2. เพื่อแลกเปลีย่นเรียนรู ้

ดา้นการศึกษา

และการจดัการเรียนการ

สอนในสถาน

ศึกษา

เชงิปริมาณ

 -  ครูและบคุลากรทางการ

ศึกษา

และผูเ้กี่ยวขอ้ง จ านวน 350 คน

เชงิคุณภาพ

 - มคีวามรู ้ความเขา้ใจและมี

กรอบความคิดอย่างรอบดา้น 

สามารถน าประสบการณ์ทีไ่ดไ้ป

ประยุกตใ์ชใ้หส้อดคลอ้งกบั

หลกัสูตรการเรียนการสอน 

และหากลยุทธใ์นการจดั

กจิกรรมใหน้ร. ไดอ้ย่างถูกตอ้ง

และเหมาะสม

 -  -  -      50,000      50,000 1. ครูและบคุลากรทางการ

ศึกษา

ในสงักดั ไดพ้ฒันาตนเอง

ดา้นการจดัการเรียนการ

สอน และไดแ้ลกเปลีย่น

ความรู ้

2. ครูและบคุลากรทางการ

ศึกษามกีลยุทธ ์และวธิกีาร

จดัการเรียน

การสอนใหก้บันร. ไดอ้ย่าง

เหมาะสม

1. ครูและบคุลากร

ทางการศึกษาในสงักดั 

ไดพ้ฒันาตนเองดา้นการ

จดัการเรียนการสอน 

2. ครูและบคุลากร

ทางการศึกษา

มวีธิกีารจดัการเรียนการ

สอนทีเ่หมะสมกบันร.

 - หน่วยศึกษานิเทศก์

 - กองการศึกษา
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บัวตัถปุระสงค ์
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ

4 โครงการนิเทศ

การศึกษา

โรงเรียนในสงักดั

เทศบาล

1. เพื่อนิเทศตดิตามการ

ประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา

2. เพื่อใหส้ถานศึกษาน า

ผลการนิเทศ

ตดิตามไปพฒันา

3. เพื่อสรา้งขวญัก าลงัใจ

ในการปฏบิตังิาน

เชงิปริมาณ

 1. โรงเรียนสงักดัเทศบาลท ัง้ 6

 โรงเรียน

 2. ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ท ัง้ 4 

ศูนย์

เชงิคณภาพ

 1. โรงเรียนและศูนยพ์ฒันา

เด็กเลก็มผีลการประกนัอยู่

ในระดบัดี

 -  -  -      40,000      40,000 1. โรงเรียนในสงักดั  6 โรง

และศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 4

ศูนย ์ในสงักดัเทศบาล ได ้

รบัการนิเทศตดิตามระบบ

ประกนัคุณภาพภายใน

 2. มกีารรายงานผลการ

นิเทศตดิตามการประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษา

ใหผู้เ้กี่ยวขอ้งทราบ

1.โรงเรียนและศูนยพ์ฒันา

เด็กเลก็ในสงักดัเทศบาล 

ไดร้บัการนิเทศตดิตาม

ระบบ

ประกนัคุณภาพภายใน

 2. ผลการประเมนิ

คุณภาพรวมอยู่ในระดบัดี

 - กองการศึกษา

 - หน่วยศึกษา

นิเทศก์
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บัวตัถปุระสงค ์
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ

5 โครงการพฒันา

ครูและ

บคุลากรทางการ

ศึกษา

1.เพื่อใหค้รูไดพ้ฒันา

ตนเองในดา้นการ

จดัการเรียนการสอนการ

ใชส้ือ่และการเขยีน

แผนการจดักจิกรรมการ

เรียนรู ้

2.เพื่อใหค้รูไดแ้ลกเปลีย่น

เรียนรูเ้กี่ยวกบั

กระบวนการจดัการเรียน

การสอน

เชงิปริมาณ

 1. ผูบ้ริหาร ครูและบคุลากร

ทางการ

ศึกษาและผูเ้กี่ยวขอ้งจ านวน 

330 คน

เชงิคณภาพ

 1. ครูและบคุลากรทางการ

ศึกษาและผูเ้กี่ยวขอ้งมคีวามรู ้

ความเขา้ใจและมกีรอบ

แนวความคิดอย่าง

รอบดา้น ในการพฒันาวชิาชพี

ของตนเอง

 -  -  -     200,000     200,000 1.ครูและบคุลากรทางการ

ศึกษามคีวามรูค้วามสามารถ

ในการจดั

การเรียนการสอนในยุคครู

ไทย 4.0

 - ครูและบคุลากร

ทางการศึกษามคีวามรู ้

ความเขา้ใจและมกีรอบ

แนวความ

คิดอย่างรอบดา้นในการ

จดัการเรียนการสอน

 - กองการศึกษา

 - หน่วย

ศึกษานิเทศก์
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บัวตัถปุระสงค ์
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ

6 โครงการประกวด

สือ่การสอนของครู

โรงรียนในสงักดั

เทศบาล

1. เพื่อแสดงผลงานทาง

วชิาการของครู

เกี่ยวกบัสือ่ นวตักรรมทาง

การศึกษา

เชงิปริมาณ

 1. ครุและบคุลากราทางการ

ศึกษาสงักดัเทศบาล จ านวน 

430 คน

เชงิคณภาพ

 1. มสีือ่ นวตักรรมไปใชใ้น

การเรียนการสอน รอ้ยละ 85

 -  -  - 47,000     47,000     1.สือ่ นวตักรรมทาง

การศึกษาไดร้บัการพฒัา

เพิ่มขึ้น รอ้ยละ 85

 1. ครูมสีือ่ นวตักรรมไป

ใชใ้นการเรียนการสอน 

รอ้ยละ 85

 - กองการศึกษา

 - หน่วยศึกษา

นิเทศก์

7 โครงการค่าใชจ่้าย

ในการซ่อมแซม

อาคารเรียนและ

อาคารประกอบ

 -เพื่อปรบัปรุงซ่อมแซม

อาคารเรียนใหม้สีภาพการ

ใชง้านทีป่ลอดภยัและ

สะดวก

เชงิปริมาณ

 -ปรบัปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

โรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะทอ้น

เชงิคุณภาพ

 -มอีาคารทีพ่รอ้มใชง้าน

 -  -  -     200,000     200,000  -ปรบัปรุงซ่อมแซมอาคาร

เรียนโรงเรียนเทศบาลวดั

โคกสะทอ้นตามแบบแปลน

 -มอีาคารเรียนทีพ่รอ้มใช ้

งาน

โรงเรียนเทศบาลวดั

โคกสะทอ้น
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บัวตัถปุระสงค ์
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ

8 โครงการพฒันา

ขา้ราชการครูของ

โรงเรียนในสงักดั 

อปท.

  - เพื่อพฒันาขา้ราชการ

ครูในสงักดั อปท. ในดา้น

ต่าง ๆ ทีม่ปีระโยชนต่์อ

การพฒันาการจดัการเรียน

การสอน

เชิงปริมาณ

 - ขา้ราชการครูในสงักดั อปท.

 245 คน

เชิงคุณภาพ

-ขา้ราชการครูในสงักดั อปท. 

มคีวามรูค้วามเขา้ใจ ในบทบาท

หนา้ทีข่องตนเอง (พนกังานครู

เทศบาล อตัรา คนละ 3,000 

บาท/ ปี)

 -  -  - 735,000    735,000     - ขา้ราชการครูในสงักดั 

อปท.ไดเ้ขา้รบัการอบรม

ต่าง ๆ เพื่อเป็นการพฒันา

ศกัยภาพการปฏบิตังิาน

  - ขา้ราชการครู รร. 

สงักดั อปท. เขา้ใจบทบาท

 หนา้ทีข่องตนเอง

กองการศึกษา
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บัวตัถปุระสงค ์
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ

เชิงปริมาณ   -   -   -     120,000     120,000

 -นกัเรียนในโรงเรียนสงักดั

เทศบาลเมอืง    ทุ่งสง ท ัง้ 6 

โรง มหีลกัสูตรสถานศึกษารอ้ย

ละ 100

เชิงคุณภาพ

 -  โรงเรียนมหีลกัสูตร

สถานศึกษาทีเ่หมาะสมและ

สอดคลอ้งกบัการจดัการเรียน

การสอน (โรงเรียนละ 20,000 

บาท)

9 โครงการปรบัปรุง

หลกัสูตร

สถานศึกษา

 - สถานศึกษามหีลกัสูตรที่

เหมาะสมกบัผูเ้รียนและ

ทอ้งถิน่

 - โรงเรียนในสงัเทศบาลมี

หลกัสูตรสถานศึกษาทีเ่ป็น

ของตนเอง

 - โรงเรียนในสงักดั

เทศบาลเมอืงทุ่งสง ท ัง้ 6 

โรงเรียนมหีลกัสูตรที่

เหมาะสมและสอดคลอ้ง

กบัการจดัการเรียนการ

สอน

กองการศึกษา
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บัวตัถปุระสงค ์
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ

เชิงปริมาณ  -  -  - 150,000    300,000    กองการศึกษา

 - โรงเรียนในสงักดัเทศบาล

เมอืงทุ่งสง ท ัง้ 6 โรง

เชิงคุณภาพ

 -องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มี

แผนพฒันาการศึกษาทีถู่กตอ้ง

และสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ (โรงเรียน/ศพด. 

สถานศึกษาละ 50,000 บาท 

ระดบั อปทๆละ 50,000 บาท

โครงการส่งเสริม

องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ที่

จดัท าแผนพฒันา

การศึกษาดเีด่น

 - เพื่อใหอ้งคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่มแีผนพฒันา

การศึกษาทีถู่กตอ้ง และ

สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่

  - องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่มแีผนพฒันา

การศึกษาทีส่อดคลอ้งกบั

ความตอ้งการขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่

 -องคก์รปกครองส่วนถิน่

มแีผนพฒันาการศึกษาที่

ถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่

10
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บัวตัถปุระสงค ์
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ

เชิงปริมาณ  -  -  - 3,300,000    4,500,000    กองการศึกษา

 - นกัเรียนโรงเรียนในสงักดั

เทศบาลเมอืงทุ่งสง ท ัง้ 6 

โรงเรียน

เชิงคุณภาพ

 - นกัเรียนมทีกัษะการคิด 

และทกัษะการด าเนินชวีติ 

โรงเรียนทีเ่ขา้ร่วมโครงการ 

โรงเรียนละ 500,000 บาท /

โรงเรียน SBMLD ดเีด่น 

โรงเรียนละ 250,000 บาท

โครงการ

พฒันาการจดั

การศึกษาโดยใช ้

โรงเรียนเป็นฐาน

ในการพฒันา

ทอ้งถิน่ (SBMLD)

 - เพื่อพฒันาและ

เสริมสรา้งความสามารถใน

การคิด วเิคราะห ์และ

ส่งเสริมความถนดั ความ

สนใจ และความสามารถ

พเิศษเพื่อน าไปพฒันาและ

สรา้งงานต่อประโยชน์

ส่วนรวมได ้

 - นกัเรียนมทีกัษะในการ

คิด และศกัยภาพในการ

ท างานไดเ้หมาะกบั

สถานการณ์

 - นกัเรียนไดร้บัการ

ส่งเสริมพฒันาใหม้ี

คุณภาพตามมาตรฐที่

ก าหนด

11
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บัวตัถปุระสงค ์
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ

เชิงปริมาณ  -  -  - 300,000    600,000    กองการศึกษา

 - นกัเรียนโรงเรียนในสงักดั

เทศบาลเมอืงทุ่งสง

เชิงคุณภาพ

 - นกัเรียน ทีเ่ขา้ร่วมโครงการ

มคีวามรูค้วามเขา้ใจและ

สามารถปฏบิตัติามหลกัปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีงได ้ ( 

โรงเรียนละ 100,000 บาท)

0 0 0     5,142,000     7,035,800

 - เพื่อใหน้กัเรียนมคีวามรู ้

 ความเขา้ใจในแนวปฏบิตัิ

ตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง

 - เพื่อใหน้กัเรียนเรียนรู ้

อาชพีเกษตรทีส่ามารถ

พึ่งพาตนเองได ้

จ านวนนกัเรียนทีเ่ขา้ร่วม

กจิกรรม รอ้ยละ 100

 - นกัเรียนมทีกัษะในการ

ด ารงชวีติ

  - เยาวชน ผูป้กครอง 

ชมุชนและบคุลากรมี

ความรูค้วามเขา้ใจ

เกี่ยวกบัหลกัปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีง

12 โครงการส่งเสริม

การจดั

กระบวนการเรียน

การสอนการ

บริหารตามหลกั

ปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง 

"สถานศึกษา

พอเพยีงสู่ศูนยก์าร

เรียนรูต้ามหลกั

ปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง

รวม 12 โครงการ
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการจดัซื้อเครื่อง

เลน่สนานส าหรบัเด็ก

ปฐมวยั

 -เพื่อส่งเสริมพฒันาการ

ท ัง้ 4 ดา้นใหก้บันกัเรียน

 -เพื่อใหน้กัเรียนไดผ้่อน

คลายสนุกสนานกบัการ

เลน่เครื่องเลน่สนาม

เชงิปริมาณ

 -เครื่องเลน่สนามจ านวน 2 

ชดุๆละ 1,500,000 บาท

เชงิคุณภาพ

 -รอ้ยละ 90 ของนกัเรียนมี

พฒันาการทีสู่งขึ้น

 -  -  -  -     3,000,000 ผลประเมนิ

พฒันาการท ัง้ 4 ดา้น

1.พฒันาการท ัง้ 4 

ดา้นสูงขึ้น

2.นกัเรียนไดผ้่อน

คลายสนุกสนานกบัการ

เลน่

โรงเรียน

รีสอรท์

อนุบาล

ทุ่งสง

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

        1.1 กลยทุธท์ี่ 16 พฒันาแหลง่เรียนรูส้ื่อ นวตักรรมที่เอื้อต่อการสรา้งบรรยากาศในการเรียนรู ้

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลเมืองทุ่งสง

 ก.ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 การพฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่เขม้แข็ง ตามปรชัญเศรษฐกจิพอเพียง

 ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

     1. ยทุธศาสตรท์ี่ 3  ร่วมสรา้งเมืองทุ่งสงสูเ่มืองเศรษฐกจิมัง่ค ัง่

        1.2 แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

2 โครงการซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ

 -เพื่อใหอ้าคารเรียนมี

สภาพแขง็แรง ม ัน่คงและ

เอื้อต่อการจดัการเรียนรู ้

 -เพื่อใหเ้ด็กมคีวาม

ปลอดภยัจากการใช ้

อาคารเรียนในการจดัการ

เรียนรู ้

เชงิปริมาณ

หอ้งเรียนจ านวน 24 

หอ้งเรียน ไดร้บัการปรบัปรุง

ซ่อมแซม

เชงิคุณภาพ

มอีาคารทีม่สีภาพแขง็แรง 

ม ัน่คงและเอื้อการจดั

กจิกรรมการเรียนรู ้

 -  -  -  - 193,800      ซ่อมแซมอาคารเรียน

และอาคารประกอบ

ตามแบบเลขที ่ช.

53/63

 -อาคารเรียนมสีภาพ

แขง็แรงม ัน่คงและเอื้อ

ต่อการจดักจิกรรมการ

เรียนรู ้

 -เด็กมคีวามปลอดภยั

จากการใชอ้าคารเรียน

ในการจดักจิกรรมการ

เรียนรู ้

โรงเรียน   

รีสอรท์   

อนุบาลทุ่งสง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

3 โครงการพฒันาสือ่

นวตักรรมการเรียน

การสอนระดบัปฐมวยั

1.เพื่อจดัซื้อ วสัดุ 

อปุกรณ์ ทีม่คีวาม

เหมาะสม และมคุีณภาพ

มาใชใ้นการผลติ และ

พฒันาการเรียนการสอน

2.เพื่อสนบัสนุนส่งเสริม

กระบวนการจดัการเรียน

การสอนใหเ้กดิ

ประสทิธภิาพยิง่ขึ้น

เชงิปริมาณ

-จดัซื้อวสัดุ อปุกรณ์ในการ

ผลติสือ่การเรียนการสอน 

ปี 5 : 24 หอ้ง

ค่าใชจ่้ายต่อหอ้ง 3,000 

เชงิคุณภาพ

-สือ่ วสัดุ อปุกรณ์ มี

คุณภาพ ไดม้าตรฐานตรง

กบัความตอ้งการของ

ครูผูส้อน

-ผลประเมนิพฒันาการท ัง้ 4

 ดา้นของนกัเรียนเพิ่มขึ้น

รอ้ยละ 90 

-ระดบัความพงึพอใจเฉลีย่

รอ้ยละ 85

ขอ้มูลฐาน

หอ้งเรียน 24 หอ้ง

 -  -  -  - 72,000 ผลประเมนิ

พฒันาการท ัง้ 4 ดา้น

1.หอ้งเรียนมสีือ่ 

อปุกรณ์ทีม่คุีณภาพ

 2.นกัเรียนไดร้บัการ

พฒันาเต็มศกัยภาพ

และมผีลพฒันาการท ัง้

 4ดา้นเพิ่มขึ้น

โรงเรียน

รีสอรท์

อนุบาล

ทุ่งสง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

4 โครงการตดิต ัง้แผ่น

ยางปูพื้นหอ้งเรียน

1.เพื่อตดิต ัง้แผ่น

ยางปูพื้นหอ้งเรียน

2.เพื่อใหเ้ด็กปลอดภยั

จากอบุตัเิหตใุน

ขณะเลน่และการจดั

กจิกรรม

การเรียนรู ้

เชงิปริมาณ

- หอ้งเรียนจ านวน ๑๖ หอ้ง

ทีไ่ดร้บัการตดิต ัง้แผ่นยางปู

พื้น

เชงิคุณภาพ

-เด็กปฐมวยัทกุคน

มคีวามปลอดภยั

จากอบุตัเิหตใุนขณะ

เลน่และการจดั

กจิกรรมการเรียนรู ้

 -  -  -  - 3,649,000  -จ านวนหอ้งเรียน

ทีไ่ดร้บัการตดิต ัง้

แผ่นยางปูพื้นตาม

แบบเลขที ่ช.56/62

-รอ้ยละของเด็ก

ปฐมวยัทีม่คีวาม

ปลอดภยัจาก

อบุตัเิหต ุ

1. หอ้งเรียน

จ านวน 16 หอ้งไดร้บั

การตดิต ัง้แผ่นยางปู

พื้นหอ้งเรียน

2.เด็กปฐมวยั

ทกุคนมคีวาม

ปลอดภยัจาก

อบุตัเิหตใุนขณะ

เลน่และการจดั

กจิกรรม

การเรียนรู ้

ร.ร.รีสอรท์

อนุบาล 

/กองช่าง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

5 โครงการก่อสรา้งหอ้ง

สว้มมาตรฐาน

1.เพื่อก่อสรา้ง

หอ้งสว้ม

มาตรฐาน

2.เพื่อใหบ้คุลากร

มหีอ้งสว้มใช ้

ไดม้าตรฐาน

และเพยีงพอ

เชงิปริมาณ

- หอ้งสว้ม

จ านวน 10 หอ้ง

เชงิคุณภาพ

- หอ้งสว้มได ้

มาตรฐานตามแบบ ช.79/63

 -  -  -  - 624,400 หอ้งสว้มไดม้าตรฐาน

ตามแบบทีก่  าหนด

1. มหีอ้งสว้มได ้

มาตรฐาน

2.บคุลากร

มหีอ้งสว้มใช ้

ไดม้าตรฐาน

และเพยีงพอ

ร.ร.รีสอรท์

อนุบาล 

/กองช่าง

6 โครงการก่อสรา้ง

อาคารเรียนอนุบาล 

(แบบ สน.ศท.

อนุบาล 8 )

1.เพื่อก่อสรา้ง

อาคารเรียนอนุบาล

ตามแบบมาตรฐาน

สน.ศท. อนุบาล 8

ขนาด 22x36 เมตร

2.เพื่อก่อสรา้ง

อาคารเรียนอนุบาล

ตามแบบมาตรฐาน

ใหเ้พยีงพอต่อ

จ านวนนกัเรียน

เชงิปริมาณ

- อาคารเรียนอนุบาล

จ านวน 1 หลงั

เชงิคุณภาพ

- อาคารเรียน

ไดม้าตรฐานตาม

แบบแปลนที่

ก าหนด

 -  -  -  - 7,227,600  -ไดอ้าคารเรียนตาม

แบบแปลนทีก่  าหนด

1.ไดอ้าคารเรียนอนุบาล

จ านวน 1 หลงั

2.นกัเรียนมี

อาคารเรียนได ้

มาตรฐานและ

เพยีงพอ 

ร.ร.รีสอรท์

อนุบาล 

/กองช่าง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

7 ปรบัปรุงภูมทิศัน์

โรงเรียนกฬีาเทศบาล

เมอืงทุ่งสง

เพื่อปรบัภูมทิศันภ์ายใน

โรงเรียนใหม้บีรรยากาศที่

เอื้อต่อการเรียนรูแ้ละ

ปลอดภยั

เป้าหมายเชงิคุณภาพ

- มกีารปรบัภูมทิศันภ์ายใน

โรงเรียนใหม้บีรรยากาศทีเ่อื้อต่อ

การเรียนรูแ้ละปลอดภยั

จ านวน 6 รายการ

ปีที ่1 

1)  งานก่อสรา้งถนนคอนกรีต 

1,480 ตารางเมตร

2)  งานก่อสรา้งพื้น Stamp      

1,215ตารางเมตร

3)  งานก่อสรา้งฟตุบาท      291 

 ตารางเมตร

4)  งานตดิต ัง้เสาไฟแสงสวา่ง led

 โซลา่เซลล ์ 14 

5)  งานปรบัปรุงภูมทิศันแ์ละ

ปลูกตน้ชยัพฤกษ ์ 16  ตน้

6)  งานก่อสรา้งเสาธง  1  ชดุ

(ค่าเฉลีย่ต่อหน่วย  

เท่ากบั 5,101,000 บาท)

โรงเรียนมกีารปรบัภูมทิศันต์าม

เป้าหมายทีว่างไว ้

 -  -  -  - 5,101,000  -จ านวนภูมทิศัน ์6 

รายการ ทีไ่ดร้บัการ

ปรบั

ภูมทิศันใ์หม้ี

บรรยากาศทีเ่อื้อต่อ

การเรียนรูแ้ละ

ปลอดภยั

-จ านวนภูมทิศัน ์ที่

ไดร้บัการปรบั

ภูมทิศันใ์หม้ี

บรรยากาศทีเ่อื้อต่อ

การเรียนรูแ้ละ

ปลอดภยั

โรงเรียนมปีรบัภูมทิศัน์

ใหม้บีรรยากาศทีเ่อื้อ

ต่อการเรียนรูแ้ละ

ปลอดภยั

จ านวน 6 รายการ

โรงเรียนกฬีา
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

8 โครงการจดัซื้อทีด่นิ

เพื่อก่อสรา้งอาคาร

เรียนโรงเรียนมธัยม

เทศบาลวดัท่าแพ

 -เพื่อจดัซื้อทีด่นิส าหรบั

ก่อสรา้งอาคารเรียน

 -เพื่อขยายพื้นทีแ่ละ

รองรบัการเพิ่มจ านวน

ของนกัเรียน

เป้าหมายเชงิปริมาณ

 -จดัซื้อทีด่นิ

ปี 2564 จ านวน 20 ไร่

เป้าหมายเชงิคุณภาพ

 -เหมาะสมและสามารถ

ขยายพื้นทีร่องรบัการ

เพิ่มขึ้นของนกัเรียน

 -ทีต่ ัง้ของทีด่นิอยู่ในบริเวณ

ทีเ่ดนิทางไดส้ะดวกและมี

ความปลอดภยั

 -  -  -    40,000,000   -  -จ านวนทีด่นิส าหรบั

ก่อสรา้งอาคารเรียน

และการพฒันา

การศึกษาของ

โรงเรียนมธัยม

เทศบาลวดัท่าแพ

 -มทีีด่นิส าหรบั

ก่อสรา้งอาคารเรียน

 -มทีีด่นิเพื่อขยาย

พื้นทีแ่ละรองรบัการ

เพิ่มจ านวนของนกัเรียน

กองการศึกษา/

รร.มธัยมเทศบาล

วดัท่าแพ
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

9 โครงการหลงัคาคลมุ

ลานอเนกประสงค์

โรงเรียนมธัยมเทศบาล

วดัท่าแพ

 -เพื่อก่อสรา้งหลงัคลมุ

ลานอเนกประสงคส์ าหรบั

ใชใ้นการด าเนินการจดักิ

กรรมพฒันาผูเ้รียน

เป้าหมายเชงิปริมาณ

 -มหีลงัคาคลมุลาน

อเนกประสงค ์จ านวน 1 จดุ 

เป้าหมายเชงิคุณภาพ

 -มหีลงัคาคลมุลาน

อเนกประสงคท์ีไ่ดม้าตรฐาน

อยู่ในระดบัคุณภาพดมีาก

รอ้ยละ 100 ตามแบบแปลน

เทศบาลเลขที ่37/62

 -  -  -     3,683,024  -  -มลีาน

อเนกประสงคท์ี่

สามารถป้องกนั

แสงแดดและฝน 

ส าหรบัใชใ้น

ด าเนินการจดั

กจิกรรมพฒันา

ผูเ้รียน ตามแบบ

แปลนทีก่  าหนด

 -โรงเรียนมหีลงัคา

คลมุลาน

อเนกประสงคส์ าหรบั

กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน

กองช่าง/กอง

การศึกษา/รร.

มธัยมเทศบาล

วดัท่าแพ
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

เชิงปริมาณ  -  -  - 900,000       - กองการศึกษา

เชิงคุณภาพ

 - อาคารเรียนมคีวาม

ปลอดภยัเหมาะสมต่อการ

เรียนการสอน (โรงเรียนละ 

150,000 บาท)

เชิงปริมาณ  -  -  - 600,000      600,000      กองการศึกษา

 - โรงเรียนในสงักดัเทศบาล

เมอืงทุ่งสง ท ัง้ 6 โรง

เชิงคุณภาพ

 - นกัเรียนเขา้ถงึบริการ

หอ้งสมดุ ในการศึกษา

คน้ควา้ความรูอ้ย่างมคุีณภาพ

โรงเรียนละ 100,000 บาท

10

11

โครงการปรบัปรุง

ซ่อมแซมอาคารเรียน

และอาคารประกอบ

โครงการพฒันา/

ปรบัปรุงหอ้งสมดุ

โรงเรียน

 - เพื่อพฒันาหอ้งสมดุให ้

เป็นแหลง่เรียนรูข้องเด็ก

 ครู ผูป้กครอง และ

ประชาชนในทอ้งถิน่

 - รอ้ยละของเด็ก ครู

 ผูป้กครองทีเ่ขา้ใช ้

หอ้งสมดุ

 - นกัเรียนสามารถใช ้

หอ้งสมดุเป็นแหลง่

คน้ควา้หาความรู ้

 - เพื่อปรบัปรุงสภาพ

อาคารเรียนและภูมทิศัน์

ภายในโรงเรียนให ้

สามารถจดักจิกรรมการ

เรียนการสอนไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ

 - โรงเรียนในสงักดั

เทศบาลท ัง้ 6 โรง มี

อาคารเรียนทีม่ ัน่คง

ปลอดภยั

 - อาคารเรียนมคีวาม

ปลอดภยัเหมาะสมต่อ

การเรียนการสอน จดั

กจิกรรมสะดวกและ

เกดิประโยชนสู์งสุด

 - โรงเรียนในสงักดัเทศบาล

ท ัง้ 6 โรง

339



2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

เชิงปริมาณ  -  -  - 300,000      300,000      กองการศึกษา

เชิงคุณภาพ

เชิงปริมาณ  -  -  - 100,800      100,800      กองการศึกษา

เชิงคุณภาพ

 ADSLรร.ละ 9,600 บาท

13

12

โครงการอนิเตอรเ์น็ต

โรงเรียน

 - เพื่อการจดัการศึกษา

อย่างมคุีณภาพและเป็น

แหลง่เรียนรูข้องนกัเรียน

 - รอ้ยละของเด็ก ครู

 ผูป้กครองและ

ประชาชนทีเ่ขา้ใช ้

บริการ

 - นกัเรียนเขา้ถงึการ

บริการอนิเตอรเ์น็ต ใน

การศึกษาคน้ควา้แหลง่

เรียนรูอ้ย่างมคุีณภาพ

 - นกัเรียนโรงเรียนในสงักดั

เทศบาลท ัง้ 6 โรง

 - นกัเรียนเขา้ถงึการบริการ

อนิเตอรเ์น็ต ในการศึกษา

คน้ควา้ความรูอ้ย่างมคุีณภาพ

โครงการพฒันาแหลง่

เรียนรูข้องโรงเรียน

 - เพื่อใหม้แีหลง่เรียนรู ้

ส าหรบัเด็ก ครู 

ผูป้กครอง และชมุชนใน

การศึกษาคน้ควา้และ

น าไปประยุกตใ์ชใ้น

ชวีติประจ าวนัได ้

 - รอ้ยละความพงึ

พอใจของนกัเรียน

และผูเ้กี่ยวขอ้ง

 - มแีหลง่เรียนรูใ้หค้รู

นกัเรียน และชมุชนได ้

ใชศึ้กษามากขึ้น

 - นกัเรียนโรงเรียนในสงักดั

เทศบาลเมอืงทุ่งสง ท ัง้ 6 โรง

 - นกัเรียนมแีหลง่เรียนรูใ้ช ้

ศึกษาหาความรู ้(โรงเรียนละ

 50,000 บาท)

340



2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

เชิงปริมาณ  -  -  - 1,820,000    1,820,000    กองการศึกษา

เชิงคุณภาพ

 - อนุบาล คนละ 200 บาท/ปี

 - ม.ตน้ คนละ 420 บาท/ปี

 - ม.ปลาย คนละ 460 บาท/ปี

14

 - ประถมศึกษา คนละ 390 

บาท/ปี

โครงการสนบัสนุนค่า

อปุกรณ์การเรียน

 - เพื่อช่วยลดค่าใชจ่้าย

ใหก้บัผูป้กครอง

จ านวนของนกัเรียนที่

ไดร้บัค่าอปุกรณ์ 

รอ้ยละ 100

 - นกัเรียนมมีี

ปจัจยัพื้นฐานทีจ่  าเป็น

ต่อการเรียน

 - นกัเรียนโรงเรียนในสงักดั

เทศบาลท ัง้ 6 โรง - เพื่อเพิ่มโอกาสทาง

การศึกษาใหแ้ก่นกัเรียน

 - ลดค่าใชจ่้ายใหก้บั

ผูป้กครอง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

15 โครงการสรา้งแห่ง

เรียนรูแ้ละส่งเสริมการ

ผลติผกัปลอดภยัใน

เขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง

 จงัหวดั

นครศรีธรรมราช

 -เพื่อสรา้งแหลง่เรียนรู ้

การปลูกผกัปลอดภยั

ใหแ้ก่นกัเรียนและคนใน

ชมุชนเทศบาลเมอืงทุ่งสง

และผลติปุ๋ยชวีภาพ

ใหก้บันกัเรียนและคนใน

ชมุชนเทศบาลเมอืงทุ่งสง

1.มแีหลง่เรียนรูก้ารปลูกผกั

ปลอดภยัใหแ้ก่นกัเรียนและคน

ในชมุชนเทศบาลเมอืงทุ่งสง 

จ านวน 1 แหลง่ ม ี3 ระบบ ลูก

ไดแ้ก่

 -แบบปลูกผกัยกพื้น

 -แบบไฮโดรโปนิกส์

 -แบบยกร่องท าแปลง

2.มกีจิกรรมการเรียนรูร่้วมกนั

ระหวา่งนกัเรียนและคนในชมุชน

เทศบาลเมอืงทุ่งสง จ านวน 2 

กจิกรรม ไดแ้ก่ กจิกรรมวนัปลูก

และเกี่ยวผลผลติผกัปลอดภยั

และกจิกรรมการผลติปุ๋ยชวีภาพ

 -มจี านวนนกัเรียนและชมุชนเขา้

ศึกษาดูแหลง่เรียนรูไ้มน่อ้ยกวา่ 

100 คน/ปี

 -  -  -  -     1,021,800 1.มแีหลง่เรียนรูก้ารปลูก

ผกัปลอดภยัใหแ้ก่

นกัเรียนและคนในชมุชน

เทศบาล

เมอืงทุ่งสงรอ้ยละ 80 

ของนกัเรียน/ชมุชน 

สามารถผลติปุ๋ยชวีภาพ

และปลูกผกัได ้

1.มแีหลง่เรียนรูก้าร

ปลูกผกัปลอดภยัและ

การผลติปุ๋ยชวีภาพ 

ใหแ้ก่นกัเรียนและคน

ในชมุชนเขา้ศึกษาดูงาน

รร.รีสอรท์อนุ

บาลทุ่งสง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

16 โครงการระบบจ่ายน า้

แบบอตัโนมตัสิ  าหรบัใช ้

ในการผลติผกั

ปลอดภยั ขา้วไร่และ

ปุ๋ยหมกัชวีมวล ใน

พื้นทีโ่รงเรียนรีสอรท์อ

นุบาลทุ่งสง

 -เพื่อจดัท าระบบจ่ายน า้

แบบอตัโนมตัสิ  าหรบัใช ้

ในแปลงผกั แปลงขา้วไร่

 และระบบการจดัการ

ขยะชวีมวล ในพื้นที่

โรงเรียนรีสอรท์

อนุบาลทุ่งสง

1.มรีะบบการจ่ายน า้แบบ

อตัโนมตัจิ านวน 5 ระบบ ไดแ้ก่ 

 -ระบบส าหรบัปลูกผกัแบบยกพื้น

 -ระบบส าหรบัปลูกผกัแบบไฮโดร

โปนิกส์

 -ระบบส าหรบัปลูกผกัแบบยกร่อง

 -ระบบจ่าบน า้ใหก้องปุ๋ยหมกั

 -  -  -  -     654,000.0 1.มรีะบบจ่ายน า้แบบ

อตัโนมตั ิจ านวน 5 ระบบ

2.จ านวนนกัเรียน

ผูป้กครองและคนใน

ชมุชนเทศบาลเมอืงทุ่งสง 

เขา้ศึกษาดูงานในแหลง่

เรียนรู ้ไมน่อ้ยกวา่ 200 

คน

3.รอ้ยละ 80 ของผู ้

อบรมมคีวามรู ้เรื่อง 

ระบบจ่ายน า้พชืแบบ

อตัโนมตัแิละระบบการ

จดัการขยะชวีมวล

1.ระบบจ่ายน า้แบอตัโนมตัิ

 จ านวน 5 ระบบท าให ้

สามารถมนี า้ใชส้  าหรบั

ผลติผกัปลอดภยัขา้ว

ไร่พื้นเมอืงและปุ๋ย

หมกัจากเศษชวีมวล

2.ท าใหม้แีหลง่เรียนรู ้

เรื่องระบบการจ่ายน า้

พชืแบบอตัโนมตัแิละ

ระบบการจดัการขยะ

ชวีมวล ในพื้นที่

เทศบาลเมอืงทุ่งสง

รร.รีสอรท์อนุ

บาลทุ่งสง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

17 โครงการฟ้ืนฟูและการ

อนุรกัษพ์นัธุข์า้วไร่

พื้นเมอืงในเขตเทศบาล

เมอืงทุ่งสง จ.นครศร

ธรรมราช

 -เพือ่ใหม้พีนัธุข์า้วไร่พื้นเมอืง

ส าหรบัศึกษาความ

หลากหลายทางพนัธุกรรมและ

เพือ่การอนุรกัษ์

 -เพือ่เป็นแหลง่เรียนรูข้า้วไร่

พื้นเมอืงใหก้บัชมุชนและ

นกัเรียนในสงักดัเทศบาล

เมอืงทุ่งสง

 -เพือ่สรา้งกระบวนการการ

เรียนรูแ้ละถ่ายทอดการปลูก

ขา้ว การเก็บเกี่ยวถงึประเพณี

และวฒันธรรมต่างๆเกี่ยวการ

ปลูกขา้ว

1.มจี านวนพนัธุข์า้วไร่

พื้นเมอืง อย่างนอ้ย 5 พนัธุ์

2.มจี านวนนกัเรียนและ

ผูส้นใจเขา้เยีย่มชมแหลง่

เรียนรู ้อย่างนอ้ย 100 คน

3.มผูีเ้ขา้อบรมอย่างนอ้ย 50

 คน

 -  -  -  -       319,880 1.มพีนัธุข์า้วไร่พื้นเมอืง

จากการเก็บรวบรวม

2.เพือ่เป็นแหลง่เรียนรู ้

เรื่องขา้วไร่พื้นเมอืงใหก้บั

ชมุชนและนกัเรียนใน

สงักดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง

3.นกัเรียนและคนใน

ชมุชนมคีวามรูเ้รื่องการ

ปลูกขา้ว การเก็บเกี่ยว

รวมถงึประเพณีและ

วฒันธรรมต่างๆเกี่ยวกบั

การปลูกขา้ว

1.มจี านวนพนัธุข์า้วไร่

พื้นเมอืงส าหรบั

การศึกษาและอนุรกัษ์

พนัธุ์

2.นกัเรียนและคนใน

ชมุชนมแีหลง่ไดศึ้กษา

เรียนรู ้เกี่ยวกบัขา้วไร่

พื้นเมอืง

3.นกัเรียนและคนใน

ชมุชนมคีวามรูจ้ากการ

เขา้อบรมและเยีย่มชม

รร.รีสอรท์อนุ

บาลทุ่งสง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

18 โครงการตดิต ัง้

หอ้งเรียนส่งเสริมการ

เรียนรูส้  าหรบัเด็ก

ปฐมวยั

 -เพื่อตดิต ัง้หอ้งเรียน

ส่งเสริมทกัษะการเรียนร ้

ส าหรบัเด็กปฐมวยั

 -เพื่อส่งเสริมพฒันาการ

ท ัง้ 4 ดา้นใหก้บันกัเรียน

เชงิปริมาณ

 -หอ้งเรียนจ านวน 1 หอ้ง

ไดร้บัการตดิต ัง้เป็น

หอ้งเรียนส่งเสริมทกัษะการ

เรียนรู ้

เชงิคุณภาพ

 -เด็กปฐมวยัทกุคนไดร้บั

การส่งเสริมพฒันาการท ัง้ 4 

ดา้น

 -  -  -  -       500,000  -จ านวนหอ้งเรียนที่

ไดร้บัการตดิต ัง้เป็น

หอ้งเรียนส่งเสริมการ

เรียนรู ้

 -พฒันาการท ัง้ 4 ดา้น

 -หอ้งเรียนจ านวน 1 

หอ้งไดร้บัการตดิต ัง้

เป็นหอ้งเรียนส่งเสริม

ทกัษะการเรียนรู ้

 -นกัเรียนไดร้บัการ

ส่งเสริมพฒันาการท ัง้ 

4 ดา้น

รร.รีสอรท์อนุ

บาลทุ่งสง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

19 โครงการจดัซื้อทีด่นิ

เพื่อก่อสรา้งอาคาร

เรียนโรงเรียนเทศบาล

วดัชยัชมุพล

 -เพื่อจดัซื้อทีด่นิส าหรบั

ก่อสรา้งอาคารเรียน

 -เพื่อขยายพื้นทีแ่ละ

รองรบัการเพิ่มจ านวน

ของนกัเรียน

เชงิปริมาณ

 -จดัซื้อทีด่นิ จ านวน 3 ไร่ 

ราคาไร่ละ 2,500,000บาท

เชงิคุณภาพ

 -โรงเรียนเทศบาลวดัชยัชมุ

พลจดัซื้อทีด่นิเพื่อ

ด าเนินการก่อสรา้งอาคาร

เรียนซึง่ทีด่นิมคีวาม

เหมาะสมและสามารถขยาย

พื้นทีร่องรบัจ านวนนกัเรียนที่

เพิ่มขึ้น และพื้นทีต่ ัง้อยู่ใน

บริเวณทีเ่ดนิทางไดส้ะดวก

และมคีวามเหมาะสม

 -  -  -  -     7,500,000  -จ านวนทีด่นิมี

เพยีงพอต่อการ

ก่อสรา้งอาคารเรียน

เพื่อพฒันาการศึกษา

ของโรงเรียนเทศบาล

วดัชยัชมุพล

 -มทีีด่นิส าหรบั

ก่อสรา้งอาคารเรียน

 -มทีีด่นิเพื่อชยาย

พื้นทีแ่ละรองรบัการ

เพิ่มของนกัเรียน

 -มพีื้นทีใ่นการจดั

กจิกรรมต่างๆภายใน

โรงเรียน

กองการศึกษา

รร.เทศบาลวดัชยั

ชมุพล
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

20 โครงการจดัซื้อทีด่นิ

เพื่อก่อสรา้งอาคาร

เรียนโรงเรียนมธัยม

เทศบาลวดัท่าแพ

(เพิ่มเตมิ)

1.เพื่อจดัซื้อทีด่นิส าหรบั

ก่อสรา้งอาคารเรียน

2.เพื่อขยายพื้นทีแ่ละ

รองรบัการเพิ่มของ

จ านวนนกัเรียน

3.เพื่อจดัสรา้งสนามกฬีา

โรงเรียนเทศบาลวดัท่าแพ

เชงิปริมาณ

 -จดัซื้อทีด่นิจ านวน 1 แปลง

 จ านวน 10 ไร่ 1 งาน 26.4 

ตารางวา ไร่ละ 2,500,000 

บาท

เชงิคุณภาพ

 -เหมาะสมและสามารถ

ขยายพื้นทีร่องรบัการ

เพิ่มขึ้นของนกัเรียน

 -ทีต่ ัง้ทีด่นิอยู่ในบริเวณที่

เดนิทางไดส้ะดวกและมี

ความปลอดภยั

 -  -  -  -    25,790,000  -จ านวนทีด่นิมี

เพยีงพอต่อการ

ก่อสรา้งอาคารเรียน

เพื่อพฒันาการศึกษา

ของโรงเรียนมธัยม

เทศบาลวดัท่าแพ

 -มทีีด่นิส าหรบั

ก่อสรา้งอาคารเรียน

 -มทีีด่นิเพื่อชยาย

พื้นทีแ่ละรองรบัการ

เพิ่มของนกัเรียน

 -มพีื้นทีใ่นการจดั

กจิกรรมต่างๆภายใน

โรงเรียน

กองการศึกษา

รร.มธัยมเทศบาล

วดัท่าแพ

0 0 0    47,403,824    58,474,280รวม 20 โครงการ
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 อาหารเสริมนม เพื่อใหน้กัเรียนประถมศึกษา

ทกุคนไดด้ื่มนมทกุวนั

เป้าหมายเชงิคุณภาพ

- นกัเรียนประถมศึกษาทกุคนไดด้ืน่นม

ทกุวนั 

รอ้ยละ 100

ปีที ่1      20  คน

ปีที ่2      20  คน

ปีที ่3      20  คน

ปีที ่4      20  คน

ปีที ่5      20  คน

(ค่าเฉลีย่ต่อหน่วย  

เท่ากบั 1,905.80 บาท)

นกัเรียนประถมศึกษาทกุคนไดด้ืม่นม 

ตามเป้าทีว่างไว ้

38,116 38,116 38,116 38,116 38,116  -รอ้ยละเฉลีย่ของ

นกัเรียนประถมศึกษา

ทีไ่ดด้ื่มนมทกุวนั

-จ านวนนกัเรียน

ประถมศึกษาทีไ่ดด้ื่ม

นมทกุวนั

นกัเรียน

ประถมศึกษาทกุคน

ไดด้ื่มนมทกุวนั

รอ้ยละ 100

โรงเรียนกฬีา

        1.2 แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

        1.1 กลยทุธท์ี่ 17 สง่เสริมโอกาสในการเรียนรู ้

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลเมืองทุ่งสง

 ก.ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 การพฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่เขม้แข็ง ตามปรชัญเศรษฐกจิพอเพียง

 ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

     1. ยทุธศาสตรท์ี่ 3  ร่วมสรา้งเมืองทุ่งสงสูเ่มืองเศรษฐกจิมัง่ค ัง่
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

2 โครงการตดิตาม

ประเมนิผลการใช ้

หลกัสูตร

พาณิชยศาสตร ์ใน

การจดัการเรียน

การสอนของ

โรงเรียนในสงักดั

เทศบาล

1. เพื่อตดิตามการจดัการเรียน

การสอน ดา้นการบริหารธุรกจิ

ภายในโรงเรียน

2.เพื่อใหค้ าแนะน าครู โดยใช ้

ระบบพี่เลี้ยงในการจดัการเรียน

การสอนดา้นบริหารธุรกจิ

ภายในโรงเรียน

เชงิปริมาณ

 1. ผูบ้ริหาร ครู และบคุลากร

ทางการ ศึกษาใน ร.ร.ในสงักดั

เชงิคณภาพ

 1. ผูบ้ริหาร ครู และบคุลากร

ทางการ ศึกษาใน ร.ร.ในสงักดั

น าความรูไ้ปขยายผลการจดั

กจิกรรมการเรียนการสอน ให ้

ครอบคลมุทกุระดบัช ัน้

 -  -  - 150,000     150,000      1. ผูบ้ริหาร ครู และ

บคุลากร

ทางการ ศึกษาใน ร.ร.

ในสงักดั

น าความรูไ้ปขยายผล

การจดั

กจิกรรมการเรียนการ

สอน ให ้

ครอบคลมุทกุระดบัช ัน้

 -  มกีารจดัการ

เรียนการสอนดา้น

บริหารธุรกจิ

ภายในโรงเรียน

 - ครูมคีวามรู ้โดย

ใชร้ะบบ

พี่เลี้ยงในการจดัการ

เรียน

การสอนดา้น

บริหารธุรกจิ

ภายในโรงเรียน

 - กองการศึกษา

 - หน่วยศึกษา

นิเทศก์
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

3 โครงการเพิ่ม

ประสทิธภิาพการ

จดัเก็บขอ้มูลและ

บนัทกึขอ้มูลใน

ระบบสารสนเทศ

ของกองการศึกษา

1. เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพการ

จดัเก็บขอ้มูลดา้นการศึกษา

2. เพื่อบนัทกึขอ้มูลดา้น

การศึกษาในระบบ

สารสนเทศ

จา้งเหมาบริการเจา้หนา้ที ่ จ านวน

2 คน ด าเนินงาน ดงัน้ี

1. ลงระบบขอ้มูลบคุลากร,ท า

รายงานเดอืน,รศ,รค และ SAR

2. วเิคราะหข์อ้มูลดว้ยโปรแกรม

คอมพวิเตอร์

3. ดูแลงานอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง หรือ

ไดร้บัมอบหมาย

 -  -  - 216,000     216,000     ไดผ้ลปฏบิตังิานตาม

มาตรฐาน

ทีเ่ทศบาลก าหนด

1.ลงระบบขอ้มลู

บคุลากร,ท า

รายงานเดอืน,รศ,รค 

และ SAR

มปีระสทิธิภาพและ

เป็นไปดว้ย

ความเรียบรอ้ย

2.วเิคราะหข์อ้มลูดว้ย

โปรแกรม

คอมพวิเตอรม์ี

ประสทิธิภาพ

และความเรียบรอ้ย

 - หน่วยศึกษา

นิเทศก์

เชิงปริมาณ  -  -  - 1,845,000   1,845,000   กองการศึกษา

เชิงคุณภาพ

 - อนุบาล คนละ 300 บาท/ปี

 - ม.ตน้ คนละ 450 บาท/ปี

 - ม.ปลาย คนละ 500 บาท/ปี

 - จ านวนของ

นกัเรียนทีไ่ดร้บัค่า

เครื่องแบบ

 - นกัเรียนไดร้บั

โอกาสทางการศึกษา

อย่างเท่าเทยีมและ

ท ัว่ถงึ

 - นกัเรียนโรงเรียนในสงักดั

เทศบาลท ัง้ 6 โรง - เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

ใหแ้ก่นกัเรียนยากจน

 -ลดภาระค่าใชจ่้าย

ใหก้บัผูป้กครอง - ประถมศึกษา คนละ 360 

บาท/ปี

4 โครงการสนบัสนุน

ค่าเครื่องแบบ

นกัเรียน

 - เพื่อช่วยลดค่าใชจ่้ายใหก้บั

ผูป้กครอง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

เชิงปริมาณ  -  -  - 1,200,000   1,200,000   กองการศึกษา

เชิงคุณภาพ

 - จ านวนของ

นกัเรียนทีไ่ดร้บัจดัสรร

 - นกัเรียนทีม่ ี

รายชื่อตามทีไ่ดร้บั

จดัสรรงบประมาณ 

ไดร้บัค่า

ปจัจยัพื้นฐาน

ส าหรบันกัเรียน

 -นกัเรียนโรงเรียนในสงักดัทีม่ ี

ผูป้กครองรายไดต้ า่ ตามเกณฑท์ี่

ก าหนด

 -  นกัเรียนมปีจัจยัพื้นฐานที่

จ  าเป็นต่อการด ารงชพี 

(ระดบัประถม คนละ 500/ภาค

เรียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

คนละ 1500 บาท/ภาคเรียน

 - ลดค่าใชจ่้าย

ใหก้บัผูป้กครอง

5 โครงการค่า

ปจัจยัพื้นฐาน

ส าหรบันกัเรียน

ยากจน

1. เพื่อเบกิจ่ายค่าปจัจยัพื้นฐาน

ส าหรบันกัเรียนยากจนตามที่

ไดร้บังบประมาณจดัสรร
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

เชิงปริมาณ  -  -  - 13,200,000     13,200,000     กองการศึกษา

เชิงคุณภาพ

 - นกัเรียนใน

โรงเรียนสงักดัเทศบาล

เมอืงทุ่งสงท ัง้ 6 

โรงเรียน ไดร้บัการ

สนบัสนุนค่าใชจ่้าย

อาหารกลางวนั

 - นกัเรียนโรงเรียน

ในสงักดัเทศบาล

เมอืงทุ่งสงท ัง้ 6 

โรงเรียนมคีวาม

พรอ้มทีจ่ะไดร้บัการ

 ศึกษา ต ัง้แต่ระดบั

อนุบาลจนจบการ 

ศึกษาข ัน้พื้นฐานทีม่ ี

คุณภาพ

 - นกัเรียนโรงเรียนในสงักดั

เทศบาลท ัง้ 6 โรง

 - นกัเรียนในโรงเรียนสงักดั

เทศบาลเมอืงทุ่งสงท ัง้ 6 โรงเรียน

มอีาหารกลางวนัรบัประทาน

ตลอดปีการศึกษา

6 โครงการสนบัสนุน

ค่าอาหารกลางวนั

 - เพื่อใหน้กัเรียนทกุคนมี

ความพรอ้มทีจ่ะไดร้บั

การศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาล

จนจบการศึกษาข ัน้พื้นฐานทีม่ ี

คุณภาพและมาตรฐาน
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

7 โครงการสรา้ง

ภูมคุิม้กนัยาเสพ

ตดิในเด็กและ

เยาวชนนอก

สถานศึกษา

 -  เพื่อใหเ้กดิกลไก ระบบงาน

และกระบวนการท างานสรา้ง

ภูมคุิม้กนัและป้องกนัยาเสพตดิ

 - เพื่อสรา้งเสริมภูมคุิม้กนัและ

ป้องกนัยาเสพตดิไม่เขา้ไป

เกี่ยวขอ้งและห่างไกลยาเสพตดิ

  

 - เพื่อใหก้ลุม่เยาวชนนอก

สถานศึกษาไดม้ส่ีวนร่วมในการ

ป้องกนั เฝ้าระวงัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพตดิ

เชงิปริมาณ         

 เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา

 ช่วงอายุ 3 – 25 ปี ทีไ่ม่ไดร้บั

การศึกษาข ัน้พื้นฐาน เด็กออก

เรียนกลางคนั เด็กเร่ร่อน เด็กที่

เสยีงต่อการกระท าผดิ ซึง่ถอืเป็น

กลุม่เด็กและเยาวชนทีต่อ้งเฝ้า

ระวงั สุ่มเสีย่ง จะเกดิปญัหาการ

ใชส้ารเสพตดิ จ านวน ๙๐ คน

เชงิคุณภาพ

เด็กและเยาวชน  ไดร้บั

ประสบการณ์เพื่อการพฒันาใน

ชวีติ  และไดร่้วมกนัท ากจิกรรม

ส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชน   

 -  -  -      200,000      200,000  - จ านวนเยาวชน

นอกสถานศึกษาทีเ่ขา้

ร่วมอบรม

 - สามารถลดระดบั

ปญัหาการแพร่

ระบาดยาเสพตดิใน

ระยะยาว    

 - เยาวชนไดร้บั

การศึกษาเพิ่มเตมิ 

ท ากจิกรรมบ าเพญ็

ประโยชน ์ตลอดจน

ฝึกอาชพีสรา้งอาชพี

ใหก้ลุม่เยาวชน

กองการศึกษา
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

8 โครงการหนงัสอื

เลม่แรก

 -เพื่อใชช้ดุหนงัสอืเลม่แรก 

เป็นสือ่ใหพ้อ่แม่ลูกใชเ้ป็น

เครื่องมอืในการสรา้ง

ความสมัพนัธท์ีอ่บอุ่นใน

ครอบครวั สู่การสรา้งเสริมนิสยั

รกัการอ่าน

เด็กแรกเกดิจนถงึ ๑ ปีในเขต

เทศบาลเมอืงทุ่งสง จ านวน 100 

คน

 -  -  - 50,500 50,500 1. พฒันาของเด็กที่

ไดร้บัชดุหนงัสอื     

2. จ านวนเด็กและ

ครวัเรือนทีไ่ดร้บับริการ

1. เด็กแรกเกดิจนถงึ

 ๑ ปีในเขตเทศบาล

เมอืงทุ่งสง ไดร้บั

การกระตุน้จากชดุ

หนงัสอืเลม่แรก 

สามารถมี

พฒันาการทางดา้น

ร่างกาย อารมณ์ 

สตปิญัญาดขีึ้น

 

 

หอสมดุประชาชน

เทศบาลเมอืงทุ่งสง
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

9 โครงการส่งเสริม

การอ่าน หอสมดุ

ประชาชนเทศบาล

เมอืงทุ่งสง

 -เพื่อปลูกฝงัและส่งเสริมการ

อ่านการเรียนรูด้ว้ยตนเองของ

เด็ก เยาวชน และประชาชนท ัว่ไป

 -เพื่อสนบัสนุนการศึกษาและ

การเรียนรูต้ลอดชวีติให ้

ผูใ้ชบ้ริการไดม้โีอกาสในการ

เขา้ถงึสารสนเทศ

ประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงทุ่ง

สง 100 คน/ปี

 -  -  - 30,000 30,000 1. จ านวนผูล้งทะเบยีน

เขา้ร่วมโครงการ

2. คะแนนความพงึ

พอใจของผูร้บับริการ

ส่งเสริมใหผู้ใ้ชบ้ริการ

หรือประชาชนท ัว่ไป

รกัการอ่านหนงัสอื  

เพือ่น าความรูท้ีไ่ดใ้ช ้

ประกอบการท างาน 

และเพือ่ความรื่นรมย์

แหง่ชีวติ จนสามารถ

ยกระดบัจาก

ความชอบอ่านเพยีง

อย่างเดยีว ไปสู่การ

อ่านส าหรบัพฒันาชีวติ

ในทกุช่วงเวลาและทกุ

แงม่มุของชีวติ

 

 

หอสมดุประชาชน

เทศบาลเมอืงทุ่งสง

38,116 38,116 38,116 16,929,616 16,929,616รวม 9 โครงการ
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการวา่ยน า้

เพื่อชวีติพชิติโรคภยั

1.เพื่อใหน้กัเรียนสามารถวา่ย

น า้ไดห้ากเกดิอบุตัเิหตุ

ทางน า้ 

2.เพื่อใหน้กัเรียนมทีกัษะการ

วา่ยน า้และสามารถช่วยเหลอื

ตนเองได ้โดยไม่เกดิอาการ

กลวัหรือตกใจ

นกัเรียนโรงเรียน

รีอสรท์

อนุบาล

ทุ่งสงทีม่อีายุระหวา่ง 

5 – 6 ปี

จ านวน 230คน 

จ านวนชัว่โมงทีน่กัเรียนไดฝึ้กทกัษะวา่ย

น า้

ปี 4 : 9576 ชม.

ปี 5 : 9576 ชม.

ค่าใชจ่้ายต่อช ัว่โมงเท่ากบั 30 บาท

 -  -  - 287,280 287,280 1.นกัเรียนรอ้ยละ 90 

สามารถวา่ยน า้ได ้

2.นกัเรียนรอ้ยละ 90 

ผ่านเกณฑก์ารฝึก

ทกัษะการวา่ยน า้และ

ช่วยเหลอืตนเอง

1.นกัเรียนสามารถ

วา่ยน า้ไดห้ากเกดิ

อบุตัเิหตุ

ทางน า้ 

2. นกัเรียนมทีกัษะ

การวา่ยน า้และ

สามารถช่วยเหลอื

ตนเองไดโ้ดยไมเ่กดิ

อาการกลวัหรือตกใจ

กองการ

ศึกษา/

โรง

เรียนรีอสรท์

อนุบาลทุ่งสง

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลเมืองทุ่งสง

 ก.ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 การพฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่เขม้แข็ง ตามปรชัญเศรษฐกจิพอเพียง

 ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

     1. ยทุธศาสตรท์ี่ 3  ร่วมสรา้งเมืองทุ่งสงสูเ่มืองเศรษฐกจิมัง่ค ัง่

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

        1.1 กลยทุธท์ี่ 18 สง่เสริมพฒันาท ัง้ 4 ดา้นตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั

        1.2 แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

2 โครงการสนบัสนุนค่า

จดัการเรียนการสอน

 - เพื่อใชเ้ป็นค่าจดัการเรียน

การสอนในดา้นต่าง ๆ ใหก้บั

นกัเรียนสงักดัศูนยพ์ฒันาเด็ก

เลก็

เชงิปริมาณ

 - นกัเรียนในสงักดั ศพด. ท ัง้ 4 

ศูนย์

เชงิคุณภาพ

 - นกัเรียนมปีจัจยัในดา้นต่าง ๆ 

เพยีงพอในการเรียน (คนละ 

1,700 บาท/ปี)

 -  -  -      300,000        300,000   - นกัเรียนมี

ปจัจยัในดา้นต่าง 

เพยีงพอในการ

เรียน

 - นกัเรียนมี

คุณภาพชวีติทีด่ี

กองการศึกษา

3 โครงการสนบัสนุนค่า

หนงัสอืเรียน

 - เพื่อช่วยลดค่าใชจ่้ายใหก้บั

ผูป้กครอง

 - เพื่อเพิ่มโอกาสทาง

การศึกษาใหแ้กนกัเรียน

ยากจน

เชงิปริมาณ

 - นกัเรียนในสงักดั ศพด. ท ัง้ 4 

ศูนย์

เชงิคุณภาพ

 - นกัเรียนมปีจัจยัพื้นฐานทีใ่ชใ้น

การเรียน (คนละ 200 บาท/ปี)

 -  -  -        50,000         50,000  - จ านวนของ

นกัเรียนทีไ่ดร้บั

หนงัสอืเรียน รอ้ย

ละ 100

 - นกัเรียนมี

ปจัจยัพื้นฐานที่

จ  าเป็นต่อการเรียน

 - ลดค่าใชจ่้าย

ใหก้บัผูป้กครอง

กองการศึกษา
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

4 โครงการสนบัสนุน

อปุกรณ์การเรียน

 - เพื่อช่วยลดค่าใชจ่้ายใหก้บั

ผูป้กครอง

 - เพื่อเพิ่มโอกาสทาง

การศึกษาใหแ้กนกัเรียน

ยากจนได ้

เชงิปริมาณ

 - นกัเรียนในสงักดั ศพด. ท ัง้ 4 

ศูนย์

เชงิคุณภาพ

 - นกัเรียนมปีจัจยัพื้นฐานทีใ่ชใ้น

การเรียน  (คนละ 200 บาท/ปี)

 -  -  -        50,000         50,000  - จ านวนของ

นกัเรียนทีไ่ดร้บั

อปุกรณ์การเรียน

รอ้ยละ 100

 - นกัเรียนมี

ปจัจยัพื้นฐานที่

จ  าเป็นต่อการเรียน

 - ลดค่าใชจ่้าย

ใหก้บัผูป้กครอง

กองการศึกษา

5 โครงการสนบัสนุนค่า

เครื่องแบบนกัเรียน

 - เพื่อช่วยลดค่าใชจ่้ายใหก้บั

ผูป้กครอง

 -เพื่อเพิ่มโอกาสทาง

การศึกษาใหแ้ก่นกัเรียน

ยากจน

เชงิปริมาณ

 - นกัเรียนในสงักดั ศพด. ท ัง้ 4 

ศูนย์

เชงิคุณภาพ

 - นกัเรียนมปีจัจยัพื้นฐานทีใ่ชใ้น

การเรียน  (คนละ 300 บาท/ปี)

 -  -  -        50,000         50,000  - จ านวนของ

นกัเรียนทีไ่ดร้บั

เครื่องแบบ

นกัเรียนรอ้ยละ 

100

 - นกัเรียนมี

ปจัจยัพื้นฐานที่

จ  าเป็นต่อการเรียน

 - ลดค่าใชจ่้าย

ใหก้บัผูป้กครอง

กองการศึกษา
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

6 โครงการสนบัสนุนค่า

กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน

 - เพื่อช่วยลดค่าใชจ่้ายใหก้บั

ผูป้กครอง

 - เพื่อเพิ่มโอกาสทาง

การศึกษาใหแ้ก่นกัเรียน

ยากจน

เชงิปริมาณ

 - นกัเรียนในสงักดั ศพด. ท ัง้ 4 

ศูนย์

เชงิคุณภาพ

 - นกัเรียนมปีจัจยัพื้นฐานทีใ่ชใ้น

การเรียน  (คนละ 430 บาท/ปี)

 -  -  -        70,000         70,000  - จ านวนของ

นกัเรียนทีไ่ดท้  า

กจิกรรมพฒันา

ผูเ้รียนรอ้ยละ 100

 - นกัเรียนมี

ปจัจยัพื้นฐานที่

จ  าเป็นต่อการเรียน

 - ลดค่าใชจ่้าย

ใหก้บัผูป้กครอง

กองการศึกษา

7 โครงการอนิเตอรเ์น็ต

โรงเรียน

 -เพื่อการจดัการศึกษาอย่าง

มคุีณภาพและเป็นแหลง่

เรียนรูข้องนกัเรียน

เชงิปริมาณ

 - นกัเรียนในสงักดั ศพด. ท ัง้ 4 

ศูนย์

เชงิคุณภาพ

 - นกัเรียนเขา้ถงึการบริการ

อนิเตอรเ์น็ต ในการศึกษาคน้ควา้

ความรูอ้ย่างมคุีณภาพ

ADSศพด.ละ 9,600บาท

Wifi ศพด.ละ 7,200บาท

 -  -  -  -         67,200  - รอ้ยละของเด็ก

 ครู ผูป้กครอง

และประชาชนทีเ่ขา้

ใชบ้ริการ

 - นกัเรียนเขา้ถงึ

การบริการ

อนิเตอรเ์น็ต ใน

การศึกษาคน้ควา้

แหลง่เรียนรูอ้ย่าง

มคุีณภาพ

กองการศึกษา
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

8 โครงการสนบัสนุน

ค่าอาหารกลางวนั

 - เพื่อพฒันาร่างกายของ

นกัเรียนสงักดัศูนยพ์ฒันาเด็ก

เลก็ใหม้สุีขภาพพลามยั

สมบูรณ์แขง็แรงไดร้บัคุณค่า

ทางโภชนาการ

เชงิปริมาณ

 - นกัเรียนในสงักดั ศพด. ท ัง้ 4 ศูนย ์

รอ้ยละ 100 มสุีขภาพสมบูรณ์แขง็แรง 

และมคุีณภาพจติดี

เชงิคุณภาพ

 - นกัเรียนทกุคนไดร้บัประทานอาหาร

กลางวนัทีถู่กตอ้งตามหลกัโภชนาการ

 -  -  -      735,000        800,000  - นกัเรียนในสงักดั

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ท ัง้

 4 ศูนย ์ไดร้บัการ

สนบัสนุนค่าอาหาร

กลางวนั รอ้ยละ 100 

ของจ านวนนกัเรียน

 - นกัเรียนได ้

รบัประทานอาหาร

กลางวนัตลอดปี

การศึกษา

กองการศึกษา

0 0 0 1,542,280 1,674,480รวม 8 โครงการ
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 จดัสอนหลกัสูตร

พเิศษดา้นกฬีา

เพื่อส่งเสริมพฒันา

นกัเรียนอย่างเขม้ตาม

ประเภทกฬีาทีต่นถนดั 

มุ่งสู่ความเป็นเลศิดา้น

กฬีา

เป้าหมายเชงิคุณภาพ

- นกัเรียนไดร้บัการพฒันาอย่างเขม้ตาม

ประเภทกฬีาทีต่นถนดัมุง่สู่ความเป็นเลศิดา้น

กฬีา ตดิเยาวชนทมีชาตไิทยเพิม่ขึ้นปีละ 1 คน

ปีที ่1    305  คน

ปีที ่2    305  คน

ปีที ่3    305  คน

ปีที ่4    305  คน

ปีที ่5    305  คน

(ค่าเฉลีย่ต่อหน่วย  

เท่ากบั 26,229.50บาท)

นกัเรียนตดิเยาวชนทมีชาตไิทยตามเป้าหมายที่

วางไว ้

6,000,000 6,000,000 6,000,000 5,500,000 6,000,000  -จ านวนนกัเรียนที่

ไดร้บัการพฒันาอย่าง

เขม้ตามประเภทกฬีาที่

ตนถนดัมุ่งสู่ความเป็น

เลศิดา้นกฬีา ตดิ

เยาวชนทมีชาตไิทย

เพิ่มขึ้นปีละ 1 คน

-จ านวนนกัเรียนทีต่ดิ

เยาวชนทมีชาติ

นกัเรียนไดร้บั

พฒันาอย่างเขม้

ตามประเภทกฬีา

ทีต่นถนดัมุ่งสู่

ความเป็นเลศิดา้น

กฬีา ตดิเยาวชน

ทมีชาตไิทย

เพิ่มขึ้นปีละ 1 คน

โรงเรียนกฬีา

6,000,000 6,000,000 6,000,000 5,500,000 6,000,000

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลเมืองทุ่งสง

 ก.ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 การพฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่เขม้แข็ง ตามปรชัญเศรษฐกจิพอเพียง

 ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

     1. ยทุธศาสตรท์ี่ 3  ร่วมสรา้งเมืองทุ่งสงสูเ่มืองเศรษฐกจิมัง่ค ัง่

ผลที่คาดว่าจะ

ไดร้บั

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

รวม 1 โครงการ

        1.1 กลยทุธท์ี่ 19 สง่เสริมพฒันาครูนักเรียนตามประเภทกฬีาสูค่วามเป็นเลศิ

        1.2 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการวนัเด็ก

แห่งชาติ

 -เพื่อเป็นการสรา้งขวญั

ก าลงัใจใหแ้ก่เด็ก เยาวชนอนั

เป็นก าลงัส าคญัของชาติ

เด็ก เยาวชน เขา้ร่วม

กจิกรรม 1,500 คน

 -  -  -        70,000     200,000 จ านวนเด็ก เยาวชน

 ท ัง้ในเขตและ

ใกลเ้คียง ทีเ่ขา้ร่วม

กจิกรรม

เด็กและเยาวชนมขีวญัและ

ก าลงัใจดขีึ้น ช่วยส่งเสริม

การเรียนรู ้

กองการศึกษา

2 โครงการ 1 

นกัเรียน 1 ดนตรี 

1 กฬีา

1.เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุน

ใหน้กัเรียนโรงเรียนในสงักดั

เทศบาลเมอืงทุ่งสงไดร้บั

ความรูค้วามเขา้ใจและมทีกัษะ

ในการเลน่กฬีา

2.เพื่อเพิ่มพนูสุขภาพอนามยั

และใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์

นกัเรียนในโรงเรียนสงักดั

เทศบาลเมอืงทุ่งสงสามารถ

เลน่กฬีาไดอ้ย่างนอ้ยคนละ

 1 ชนิดกฬีา

 -  -  - 100,000      500,000    นกัเรียนรอ้ยละ 80 

สามารถเลน่กฬีาได ้

อย่างนอ้ย 1 ชนิด

กฬีา

นกัเรียนในโรงเรียนสงักดั

เทศบาลเมอืงทุ่งสงไดร้บั

ความรู ้ความเขา้ใจในการ

เลน่กฬีา และสามารถน า

ประโยชนจ์ากการเลน่กฬีา 

ออกก าลงักาย ตลอดจนการ

แขง่ขนัไดถู้กตอ้ง

งานกฬีาและ

นนัทนาการ

กองการศึกษา

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลเมืองทุ่งสง

 ก.ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 การพฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่เขม้แข็ง ตามปรชัญเศรษฐกจิพอเพียง

 ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

     1. ยทุธศาสตรท์ี่ 3  ร่วมสรา้งเมืองทุ่งสงสูเ่มืองเศรษฐกจิมัง่ค ัง่

        1.1 กลยทุธท์ี่ 21 สง่เสริมการจดักจิกรรมกฬีานันทนาการ

        1.2 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

3 โครงการจดัการ

แขง่ขนักฬีาเด็ก 

เยาวชน และ

ประชาชน

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน 

นกัเรียน ประชาชนไดเ้ลน่กฬีา

และรูจ้กัใชเ้วลวา่งใหเ้กดิ

ประโยชน์

เด็ก เยาวชน และประชาชน

ในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง 

จ านวน 200 คน

 -  -  -       400,000     500,000 จ านวนนกักฬีาทีเ่ขา้

ร่วมการแขง่ขนั

เด็ก เยาวชน ประชาชนรุจ้กั

ใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์

งานกฬีาและ

นนัทนาการ

กองการศึกษา

4 โครงการจดัการ

แขง่ขนักฬีาร่วมกบั

หน่วยงานหรือ

องคก์รอืน่

เพื่อจดัการแขง่ขนักฬีาร่วมกบั

หน่วยงานอืน่หรือองคก์รอืน่

เพื่อพฒันาทกัษะพื้นฐานกใีของ

เด็ก เยาวชน และประชาชนสู่

ความเป็นเลศิ

จดัการแขง่ขนัร่วมกบัหน่วยงาน

หรือองคก์รอืน่ ประมาณ 3 

รายการ อาทเิช่น 1.จดัการ

แขง่ขนักฬีาวอลเลยบ์อลร่วมกบั

สมาคมวอลเลยบ์อลแห่ง

ประเทศไทย

2.จดัแขง่ขนักฬีายกน า้หนกั

ร่วมกบัสมาคมยกน า้หนกัแห่ง

ประเทศไทย

3.จดัการแขง่ขนักฬีา

แบตมนิตนัแห่งประเทศไทย ฯลฯ

 -  -  -       300,000     300,000 จ านวนทมีทีเ่ขา้ร่วม

การแขง่ขนั

เด็ก เยาวชนและประชาชนมี

ทกัษะทีด่ขี ึ้นสามารถพฒันา

ไปสู่ระดบัอาชพี

งานกฬีาและ

นนัทนาการ

กองการศึกษา
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

5 โครงการจดัส่ง

นกักฬีา-กรีฑาเขา้

ร่วมการแขง่ขนักบั

หน่วยงานอืน่

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กเยาวชน

และประชาชน นกัเรียน

พนกังานเทศบาล พนกังานจา้ง

 ไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้ป็น

ประโยชนด์ว้ยการเลน่กฬีา

อย่างกวา้งขวาง รูจ้กัดูกฬีาและ

เลน่กฬีาถกุตอ้งตามหลกัการ

และกตกิาสากล รวมท ัง้

เสริมสรา้งสุขภาพและพลามยั

ท ัง้ร่างกาย จติใจและ

รบัผดิชอบต่อตนเองและหมู่

คณะ

จดัส่งทมีกฬีาในนาม

เทศบาลโรงเรียนในสงักดั

เทศบาลเมอืงทุ่งสงและใน

นามเทศบาลเมอืงทุ่งสง เขา้

ร่วมการแขง่ขนักฬีา-กรีฑา 

ในการแขง่ขนั ระดบัอ าเภอ

 จงัหวดัและระดบัประเทศ

 อย่างนอ้ย 5 ประเภทกฬีา

 ดงัน้ี 

1. กฬีาฟตุบอล

2. กฬีาวอลเลยบ์อลชาย

3. กฬีาแบตมนิตนั

4. กรีฑา

5. กฬีาฟตุซอล ฯลฯ

 -  -  -       400,000     400,000 จ านวนนกักฬีา-

กรีฑาทีส่่งเขา้ร่วม

แขง่ขนัในระดบัต่างๆ

ไดร้บัรางวลั

 -เด็กและเยาวชนมพีื้นฐาน

ทกัษะกฬีาอย่างถูกตอ้ง

 -เด็กและเยาวชน  ไดร้บั

ประสบการณ์ในการแขง่ขนั

และมมีาตรฐานการเลน่กฬีา

ทีสู่งขึ้น

งานกฬีาและ

นนัทนาการ

กองการศึกษา/ 

โรงเรียนกฬีา
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

6 โครงการจดัส่ง

นกักฬีาเขา้ร่วม

แขง่ขนักฬีา 

นกัเรียนองคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถิน่แห่ง

ประเทศรอบระดบั

ภาคใต ้

 -เพื่อพฒันามาตรฐานการ

กฬีา-กรีฑา ของนกัเรียนใน

สงักดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง สู่

ความเป็นเลศิ

 -เพื่อเสริมสรา้งสุขภาพและ

พลานามยัท ัง้ทางดา้นร่างกาย

และจติใจใหม้คีวาม

รบัผดิชอบต่อตนเองและหมู่

คณะ  

 -เพื่อส่งเสริมนกัเรียนทีม่ ี

ความยอดเยีย่มทางการกฬีา 

ไดม้โีอกาสเขา้ร่วมแขง่ขนั

จดัส่งนกัเรียนในโรงเรียน

สงักดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง

เขา้ร่วมแขง่ขนัในรุ่นต่างๆ 

ดงัน้ี   1. รุ่นอายุไม่เกนิ 12

 ปี(ชาย - หญงิ)        

2. รุ่นอายุไม่เกนิ 14 ปี 

(ชาย - หญงิ)

3. รุ่นอายุไม่เกนิ 16 ปี   

4. รุ่นอายุไม่เกนิ 18 ปี 

(ชาย - หญงิ) จ านวน 2 

ประเภทกฬีา

- ฟตุบอล

- ฟตุซอล  

จ านวนประมาณ 270 คน

 -  -  -     1,500,000   1,500,000 1.จ านวนประเภท

และนกักฬีาทีส่่งเขา้

ร่วมแขง่ขนั

2.ประเภทกฬีาทีส่่ง

เขา้ร่วมการแขง่ขนั

ในรอบคดัเลอืก

ระดบัภาคใตส้ามารถ

เขา้รอบ

ระดบัประเทศไม่

นอ้ยกวา่ 6 ประเภท

1.มาตรฐานการกฬีาของ

นกัเรียนในสงักดัเทศบาล

เมอืงทุ่งสงสูงขึ้น

2.ไดน้กักฬีาทีม่ ี

ความสามารถทางดา้นกฬีา-

กรีฑา และเป็นตวัแทน

เทศบาลไดไ้ปเขา้ร่วมแขง่ขนั

รอบชงิชนะเลศิระดบัประเทศ

งานกฬีาและ

นนัทนาการ

กองการศึกษา
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

7 โครงการจดัส่ง

นกักฬีาเขา้ร่วม

แขง่ขนักฬีา 

นกัเรียนองคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถิน่แห่งประเทศ

ไทย รอบชงิ

ชนะเลศิ 

ระดบัประเทศ

1.เพื่อพฒันามาตรฐานการ

กฬีา-กรีฑา ของนกัเรียนใน

สงักดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง สู่

ความเป็นเลศิ

2.เพื่อเสริมสรา้งสุขภาพและ

พลานามยัท ัง้ทางดา้นร่างกาย

และจติใจ

3. เพื่อส่งเสริมนกัเรียนทีม่ ี

ความยอดเยีย่มทางการกฬีา 

ไดม้โีอกาสเขา้ร่วมแขง่ขนั

จดัส่งนกัเรียนภายในดรง

เรียนสงักดัเทศบาลเมอืงทุ่ง

สง เขา้ร่วมแขง่ขนักฬีา

จ านวน 120 คน

 -  -  -     1,000,000   1,000,000 จ านวนประเภทกฬีา

และนกัเรียนทีไ่ดร้บั

รางวลัทีเ่ขา้ร่วมการ

แขง่ขนั

มาตรฐานการกฬีาของ

นกัเรียนในโรงเรียนสงักดั

เทสบาลเมอืงทุ่งสงสูงขึ้น

งานกฬีาและ

นนัทนาการ

กองการศึกษา
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

8 โครงการจา้งเหมา

เอกชนใหเ้ป็นผู ้

ฝึกสอนกฬีา

วอลเลยบ์อลใน

โรงเรียนสงักดั

เทศบาลเมอืงทุ่งสง

1.เพื่อส่งเสริมการเรียนรูแ้ละ

พฒันาทกัษะดา้นกฬีา

วอลเลยบ์อลใหแ้ก่นกัเรีน

โรงเรียนในสงักดัเทศบาล

เมอืงทุ่งสง

2.เพื่อส่งเสริมการพฒันา

ความสามารถพเิศษดา้นกฬีา

วอลเลยบ์อลสู่ความเป็นเลศิ

ทมีวอลเลยบ์อล รุ่นอายุ 12

 ปี ชาย-หญงิสงักดัเทศบาล

เมอืงทุ่งสง

 -  -  -       385,000     420,000 จ านวนรางวลัทีไ่ดร้บั

ในการเขา้ร่วมการ

แขง่ขนั

มาตรฐานกฬีาวอลเลยบ์อล

ของนกัเรียนในโรงเรียน

สงักดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง

สูงขึ้น

งานกฬีาและ

นนัทนาการ

กองการศึกษา
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

9 โครงการเป็น

เจา้ภาพจดัการ

แขง่ขนักฬีา

นกัเรียนนกัเรียน

องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่แห่ง

ประเทศไทยรอบ

คดัเลอืกภาคใต ้

คร ัง้ที ่38 ประจ าปี

การศึกษา 2563

 -เพื่อพฒันามาตรฐานการ

กฬีา-กรีฑา ของนกัเรียนใน

สงักดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง สู่

ความเป็นเลศิ

 -เพื่อเสริมสรา้งสุขภาพและ

พลานามยัท ัง้ทางดา้นร่างกาย

และจติใจ

 -เพื่อส่งเสริมนกัเรียนทีม่ ี

ความยอดเยีย่มทางการกฬีา 

ไดม้โีอกาสเขา้ร่วมแขง่ขนั

จดัส่งนกัเรียนภายในดรง

เรียนสงักดัเทศบาลเมอืงทุ่ง

สง เขา้ร่วมแขง่ขนัทกุชนิด

กฬีาทีท่  าการแขง่ขนั

 -  -  -     8,000,000  - จ านวนประเภทกฬีา

และนกัเรียนทีไ่ดร้บั

รางวลัทีเ่ขา้ร่วมการ

แขง่ขนั

มาตรฐานการกฬีาของ

นกัเรียนในโรงเรียนสงักดั

เทศบาลเมอืงทุ่งสงสูงขึ้น

งานกฬีาและ

นนัทนาการ

กองการศึกษา

0 0 0   12,155,000   4,820,000รวม 9 โครงการ
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการจดังาน

ประเพณีลอยกระทง

 - เพื่ออนุรกัษแ์ละสบืสาน

ประเพณีลอยกระทง

 - เพื่อส่งเสริม

ศิลปะการแสดงของทอ้งถิน่

 - เพื่อรณรงคก์ารท ากระทง

จากวสัดุธรรมชาตเิป็นมติร

กบัสิง่แวดลอ้ม

 - จดังานประเพณีลอยกระทง

 ณ ถนนวฒันธรรมทุ่งสง- นา

บอน จ านวน 1 ครัง้

 - ผูเ้ขา้ร่วมไม่ร่วมนอ้ยกวา่ 

3,000 คน

 -  -  -       70,000     200,000  - จ านวนเด็กเยาวชน และ

ประชาชนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม

 -เด็กเยาวชนไดเ้หน็

ความ ส าคญั ในการ

อนุรกัษศิ์ลปะ การ

แสดงของทอ้งถิน่

 -ไดผู้ส้บืทอดและ

ร่วมส่ง เสริมศิลปะ  

การแสดงทอ้งถิน่

กองการศึกษา

        1.2 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

        1.1 กลยทุธท์ี่ 22 สง่เสริมอนุรกัษศิ์ลปวฒันธรรมประเพณีและภูมิปญัญาทอ้งถิ่น

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลเมืองทุ่งสง

 ก.ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 การพฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่เขม้แข็ง ตามปรชัญเศรษฐกจิพอเพียง

 ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวิต

     1. ยทุธศาสตรท์ี่ 3  ร่วมสรา้งเมืองทุ่งสงสูเ่มืองเศรษฐกจิมัง่ค ัง่
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

2 โครงการจดังาน

ประเพณีสงกรานต์

เมอืงทุ่งสง

 -เพื่อสบืสานประเพณี

สงกรานตใ์หค้งอยู่กบัทอ้งถิน่

สบืไป

 -เพื่อจดักจิกรรมรดน า้ด าหวั

ผูสู้งอายุ

จดักจิกรรมงานประเพณี

สงกรานตย์อ้นยุคเทศบาล

เมอืงทุ่งสง มผูีเ้ขา้ร่วม

กจิกรรมอย่างนอ้ย 3,000 คน

 -  -  -       28,000     200,000 จ านวนผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม ไดร้บัการสบืทอด

ประเพณีและ

วฒันธรรมทอ้งถิน่

กองการศึกษา

3 โครงการจดังาน

ประเพณีชกัพระ

1.เพื่อส่งเสริมและอนุรกัษภู์มิ

ปญัญาทอ้งถิน่ตลอดจน

ส่งเสริมใหม้คีวามรูใ้นดา้น

การจดักจิกรรมตามประเพณี

ใหค้งอยู่

2.เพื่อส่งเสริมใหว้ดักบัชมุชน

ไดเ้กดิความรกั ความสามคัคี

และเป็นการส่งเสริมงานช่าง

ของชมุชน

1.จดังานประเพณีชกัพระ 1 

ครัง้ วดัภายในเทศบาลจ านวน

 4 วดั วดัชยัชมุพล,วดัโคก

สะทอ้น,วดัเขาปรีดแีละส านกั

สงฆถ์ า้ทอหูก

 -  -  -       12,000       12,000 ประชาชน ผูส้นใจ เขา้ร่วม

กจิกรรม

1.ประชาชนไดม้ี

กจิกรรมทีแ่สดงออก

ในการอนุรกัษ์

ประเพณีเพื่อใหค้งอยู่

สบืไป

2.เด็ก เยาวชนและ

ประชาชนไดม้ส่ีวน

ร่วมในการท าเรือ

พนมพระ

กองการศึกษา
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

4 โครงการบรรพชา

สามเณรภาคฤดูรอ้น

 -เพื่อด ารงพทุธศาสนาใหอ้ยู่

คู่ทอ้งถิน่

 -เพื่อใหเ้ด็กเยาวชนไดใ้ช ้

เวลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์

 -เพื่อใหผู้ร่้วมกจิกรรมน า

หลกัธรรมมาปรบัใชก้บั

ชวีติประจ าวนัได ้

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ จ านวน 150

 คน

 -  -  -       80,000     300,000 จ านวนเด็ก เยาวชน ทีเ่ขา้ร่วม

กจิกรรม

 - ช่วยลดปญัหา

สงัคมดา้นต่าง ๆ

 - ผูร่้วมกจิกรรมได ้

ศึกษาธรรมะ น ามา

ปรบัใชก้บัชวีติ 

ประจ าวนัได ้

กองการศึกษา

5 โครงการวนัขึ้นปีใหม่  - เพื่อใหป้ระชาชนไดร่้วม

กจิกรรมส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรบัปี

ใหม่และร่วมท าบญุตกับาตร

และอวยพรใหแ้ก่กนั

 - จดักจิกรรมท าบญุตกับาตร

และอวยพรปีใหม่จ านวน 1 

ครัง้ ผูเ้ขา้ร่วมไม่นอ้ยกวา่ 500

 คน

 -  -  -       23,000       23,000 จ านวนประชาชนทีเ่ขา้ร่วม

กจิกรรม 5,000 คน

เป็นการสบืทอด 

อนุรกัษป์ระเพณีของ

ชาติ

กองการศึกษา

6 โครงการวนั

เขา้พรรษา

เพื่ออนุรกัษแ์ละส่งเสริม

ประเพณีแห่เทยีนเขา้พรรษา

จดักจิกรรมหลอ่เทยีนจ า

พรรษา เทศบาลร่วมกบัชมุชน

และโรงเรียน มผูีเ้ขา้ร่วม

กจิกรรมอย่างนอ้ย 3,000 คน

 -  -  -        5,000       20,000 จ านวนผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม เด็กและเยาวชนได ้

ร่วมกนัท านุบ ารุงพทุธ

ศาสนา

กองการศึกษา
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

7 โครงการวนัส าคญั

ทางศาสนา

 -เพื่อเป็นการบ ารุงพทุธ

ศาสนา  

 -เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชน 

ประชาชน ไดรู้ถ้งึวนัส าคญั

แต่ละวนัวา่มคีวามเป็นมา

อย่างไร

 -เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชน 

ประชาชน เขา้วดัปฏบิตัธิรรม

จดัพธิทีางศาสนาในวนัส าคญั

ต่าง ๆ เช่น วนัมาฆบูชา วนัวิ

สาขบูชา  ประเพณีทานไฟ 

ฯลฯ โดยประชาชนมส่ีวนร่วม 

ไม่นอ้ยกวา่ 3,000 คน

 -  -  -       10,000       10,000 จ านวนผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม เด็ก เยาวชน 

ประชาชนไดม้ี

กจิกรรมทีจ่ะ

แสดงออกในการ

สรา้งความดแีละร่วม

อนุรกัษป์ระเพณี 

ศาสนาใหค้งอยู่

กองการศึกษา
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

8 โครงส่งเสริม

อนุรกัษก์าร

ท าอาหารพื้นบา้น

 -เพื่อใหเ้ด็กเยาวชน 

ประชาชน ไดร้บัการเรียนรู ้

การจดัท าอาหารพื้นบา้น 

 -เพื่อใหผู้ส้นใจรูเ้กี่ยวกบั

ประโยชนข์องส่วนประกอบ

หรือเครื่องปรุงในการให ้

ประโยชนแ์ก่ร่างกาย     

 -เพื่อส่งเสริมวฒันธรรมการ

กนิของอ าเภอทุ่งสง

จดังานเทศกาลขนมพื้นบา้น 

อาหารพื้นถิน่ ปีละ 1 ครัง้ เด็ก

 เยาวชน ประชาชน เขา้

ร่วมงานประมาณ 5,000 คน/ปี

 -  -  -     100,000     100,000 จ านวนเด็ก เยาวชน ประชาชน 

ไดร้บัความรูใ้นการท าท าอาหาร

อย่างมคุีณภาพ

 -ผูเ้ขา้ร่วม ไดร้บัการ

เรียนรูก้ารจดั

ท าอาหารพื้นบา้น

 -ไดส่้งเสริม

วฒันธรรมการกนิ

ของอ าเภอทุ่งสง

งานส่งเสริม

ประเพณีฯ

กองการศึกษา
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

9 โครงการ 1 โรงเรียน

 1 ศิลปะการแสดง

 - เพื่อสรา้งจติส านึกในการ

อนุรกัษแ์ละสบืทอด

ศิลปะการแสดงของทอ้งถิน่

 - เพื่อใหผู้ร้บัการอบรมมี

เจตคตทิีด่ต่ีอศิลปะการแสดง

ของทอ้งถิน่

 - จ านวนนกัเรียนทีเ่ขา้ร่วม

โครงการ  จ านวน 50 คน

 -  -  -       30,000       30,000 รอ้ยละของนกัเรียนทีเ่ขา้ร่วม

กจิกรรม

 - เด็กเยาวชนไดเ้หน็

ความส าคญัในการ

อนุรกัษ์

ศิลปะการแสดงของ

ทอ้งถิน่

 - ไดผู้ส้บืทอดและ

ร่วมส่งเสริม

ศิลปะการแสดงทอ้งถิน่

กองการศึกษา

10 โครงการวนัเฉลมิ

พระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธบิดี

ศรีสนิทรมหาวชริา

ลงกรณ พระวชริ

เกลา้เจา้อยู่หวั

 - เพื่อใหป้ระชาชนทกุหมู่

เหลา่ในอ าเภอทุ่งสงและ

ใกลเ้คียงไดแ้สดงออกถงึ

ความจงรกัภกัดทีีม่ต่ีอ

สถาบนัพระมหากษตัริย ์  (28

 กรกฎาคม)

 -พสกนิกร ขา้ราชการ พอ่คา้ 

ประชาชน องคก์ร หน่วยงาน

ต่างๆในอ าเภอทุ่งสง จ านวน

ไม่นอ้ยกวา่ 5,000 คน

 -  -  -     200,000     200,000 พอ่คา้ แม่คา้ ประชาชน 

องคก์รหน่วยงานต่างๆใน

อ าเภอทุ่งสง เขา้ร่วมไม่นอ้ยกวา่

 90 หน่วยงาน

ทกุภาคส่วนได ้

ร่วมกนัแสดงออกถงึ

ความจงรกัภกัดทีีม่ ี

ต่อสถาบนั

พระมหากษตัริย ์

กองการศึกษา
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

11 โครงการวนัลมิพระ

ชนมพรรษาสมเด็จ

พระนางเจา้สุทดิา 

พชัรสุธาพมิลลกัษณ

 พระบรมราชนีิ

  -  เพื่อจดักจิกรรมให ้

ประชาชนโดยท ัว่ไปไดแ้สดง

ความจงรกัภกัดต่ีอสมเด็จ

พระนางเจา้สุทดิา พชัรสุธา

พมิลลกัษณ พระบรมราชนีิ 

(3 มถินุายน)

 - ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมอย่างนอ้ย

 2,000 คน

 -  -  -     100,000     100,000 พนกังาน ขา้ราชการ ประชาชน 

เขา้ร่วมกจิกรรม

ประชาชนแสดงออก

ถงึความจงรกัภกัดต่ีอ

สถาบนั

พระมหากษตัริย ์

กองการศึกษา

12 โครงการวนัแม่

แห่งชาติ

เพื่อจดักจิกรรมใหป้ระชาชน

โดยท ัว่ไปไดแ้สดงความ

จงรกัภกัดต่ีอสมเด็จพระนาง

เจา้สริิกติิ์ พระบรมราชนีินาถ

 พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง

พสกนิกร ขา้ราชการ พอ่คา้ 

ประชาชน องคก์ร หน่วยงาน

ต่างๆในอ าเภอทุ่งสง จ านวน

ไม่นอ้ยกวา่ 5,000 คน

 -  -  -     100,000     100,000 พนกังาน ขา้ราชการ ประชาชน 

เขา้ร่วมกจิกรรม

ประชาชนแสดงออก

ถงึความจงรกัภกัดต่ีอ

สถาบนั

พระมหากษตัริย ์

กองการศึกษา
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

หอสมดุ

ประชาชน

เทศบาลเมอืง

ทุ่งสง

13     100,000     100,000     260,000 เชงิปริมาณ

 -จ านวนจดัประชมุประชาคมเสวนา

ระดมความคดิ ในการวางแผน

พฒันาพื้นทีย่่านประวตัศิาสตรเ์มอืง

ทุ่งสงจ านวน 12 ครัง้

 -จ านวนครัง้การเปิดพื้นทีด่า้น

ศิลปวฒันธรรมฯการแสดงหลาดชมุ

ทางทุ่งสง

 -จ านวนครัง้ทีม่กีารเปิดจ าหน่าย

สนิคา้วฒันธรรมและการแสดงย่าน

วฒันธรรม หลาดชมุทางทุ่งสง

 -จ านวนครัง้ทีม่ผูีศึ้กษาดูงานเพือ่

น าไปปรบัปรุงต่อยอด

เชงิคุณภาพ

 -ผูเ้ขา้ประชมุมคีวามรูค้วามเขา้ใจถงึ

ความเป็นมาของเมอืงทุ่งสง

 -มกีารเปิดพื้นทีก่ารแสดงศิลป

วฒันธณรมทีห่ลากหลาย

 -มสีนิคา้วฒันธรรมจ าหน่ายใหก้บั

ประชาชนในเขตอ าเภอทุ่งสง และ

อ าเภอใกลเ้คยีงในราคาถูก

1.ทกุภาคีเครือขา่ยใน

ทอ้งถิน่ มคีวามรู ้

ความเขา้ใจ ทราบ

ขอ้มูลและแนวคิด

การพฒันาเมอืง พื้นที่

ทางศิลปวฒันธรรม

2.เกดิกจิกรรมน าร่อง

ทีม่คุีณค่า ทกุภาคีมี

ส่วนร่วม เกดิ

มูลค่าเพิ่มทาง

เศรษฐกจิและสงัคม

โครงการหลาด

วฒันธรรมหลาดชมุ

ทางทุ่งสง

1.เพือ่ส่งเสริมอนุรกัษ์

ศิลปะวฒันธรรมและการแสดง

พื้นบา้น

2.เพือ่เป็นศูนยร์วมวฒันธรรมของ

คนทกุวยั ทีไ่ดช่้วยกนัอนุรกัษ์

รกัษาศิลปวฒันธรรมของ 14 

จงัหวดัภาคใต ้

3.เพือ่ส่งเสริมใหม้พีื้นทีท่ีเ่ป็นศูนย์

รวมของคนทุ่งสงอย่างหลากหลาย

และเสมอภาค

4.เพือ่สนบัสนุนสนิคา้พื้นถิน่และ

สนิคา้วฒันธรรมใหเ้ป็นทีรู่จ้กัและ

พฒันาสู่มอือาชพี

5.เพือ่สนบัสนุนใหน้กัเรียน 

นกัศึกษาและประชาชนทกุกลุม่วยั

ไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์

6.เพือ่ส่งเสริมใหเ้กดิรายไดจ้าก

การอนุรกัษว์ฒันธรรมการแสดง

ของไทย

1.จดักจิกรรมต่อเน่ืองทีส่่งเสริมการ

อนุรกัษศิ์ลปะวฒันธรรมและการ

แสดงพื้นบา้น โดยนกัเรียนใน

โรงเรียนสงักดัเทศบาลเมอืงทุ่งสงท ัง้

 6 โรง ไมน่อ้ยกวา่ 48 กจิกรรม 

ต่อปี

2.มศูีนยร์วมพื้นทีใ่นการท ากจิกรรม

ส าหรบัเดก็และเยาวชนและ

ประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง

เพิม่ขึ้น ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของ

ประชาชนในทอ้งถิน่ทกุภาคส่วนไม่

นอ้ยกวา่ 30,000 คน/ปี

3.สนบัสนุนสนิคา้พื้นถิน่และ

ส่งเสริมสนิคา้วฒันธรรมใหเ้ป็นที่

รูจ้กัสรา้งรายไดแ้ละพฒันาสู่มอือาชพี

4.ส่งเสริมการอนุรกัษว์ฒันธรรม

อาหารพื้นบา้น 14 จงัหวดัภาคใต ้

    100,000     100,000
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

14 โครงการนอ้มร าลกึ

พระมหากรุณาธคุิณ

สมเด็จพระปิย

มหาราช

1.จดักจิกรรมนอ้มร าลกึพระ

มหากรุณาธคุิณ สมเด็กพระ

ปิยมหาราช อาทิ

1.1 นิทรรศการ

เทดิพระเกยีรตพิระมหา

กรุณาธคุิณ "สถติฟ้า สถติ

ไทย พระปิยมหาราช"

1.2 บวงสรวงสกัการะสมเด็จ

พระปิยมหาราช

1.3 มหรสพการแสดง

เทดิพระเกยีรติ

 -เด็กเยาวชน ประชาชน 

หน่วยงานภาครฐั เอกชน 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

สถานศึกษา เขา้ร่วมกจิกรรม

ไม่นอ้ยกวา่ 1,000 คน

 -  -  -     200,000     200,000  -จ านวนเด็กเยาวชนประชาชน

หน่วยงานต่างๆเขา้ร่วม

กจิกรรมไม่นอ้ยกวา่ 1,000 คน

1.เด็ก เยาวชน 

ประชาชนและ

หน่วยงานต่างๆส านึก

ในพระมหา

กรุณาธคุิณ สมเด็จ

พระปิยมหาราช

2.เด็กเยาวชน 

ประชาชน ร่วม

อนุรกัษ ์ส่งเสริม

สนบัสนุนการจดั

กจิกรรม

เทดิพระเกยีรติ

สมเด็จพระปิย

มหาราชใหค้งอยู่คู่

เมอืงทุ่งสงตลอดไป

กองการศึกษา

    100,000     100,000     100,000   1,058,000   1,755,000รวม 14 โครงการ
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

โครงการอบรมเชงิปฏบิตัิ  - เพือ่พฒันาบคุลากร  -  -  - 100,000     100,000     งานวจิยัและประเมนิผล

การประเมนิผลสมัฤทธิ์ ดา้นการประเมนิผลและ ฝ่ายบรกิารฯ

ทางการปฏบิตัริาชการ รายงานผลการปฏบิตัิ กองวชิาการฯ

ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร รายการตามหลกัเกณฑ์

บรหิารกจิการบา้นเมอืง และวธิกีารบรหิารกจิการ

ทีด่แีละจดัท าค ารบัรอง บา้นเมอืงทีด่ี

การปฏบิตัริาชการ

1

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 การพฒันาชุมชนและสิ่งแวดลอ้มใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง ตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 การเสรสิรา้งธรรมาภบิาลและการบรหิารจดัการบา้นเมืองที่ดี

1. ยุทธศาสตรท์ี่ 4  รว่มสรา้งเมืองทุง่สงสู่เมืองที่มีการบรหิารจดัการที่ย ัง่ยืน

1.1 กลยุทธท์ี่ 1  พฒันาดา้นการบรหิารจดัการองคสู์่การบรหิารจดัการองคก์รสู่การบรหิารจดัการที่ดี

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

วตัถปุระสงค ์โครงการที่

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

1.จ านวนผูผ้า่นการ

อบรม

2.ระดบัความพงึ

พอใจของผูเ้ขา้ร่วม

อบรม

บคุลากรมคีวามรูค้วาม

เขา้ใจเกี่ยวกบัประเมนิผล

การปฏบิตัริาชการตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร

บรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ี

และสามารถน าความรูไ้ป

ใชไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

เทศบาลเมืองทุง่สง

1.2 แผนงาน บรหิารงานทัว่ไป

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

อบรมเชงิปฏบิตักิารประเมนิ

ผลสมัฤทธิ์ของการปฏบิตัิ

ราชการตามหลกัเกณฑแ์ละ

วธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ี

ใหก้บับคุลากรทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ

จดัท าค ารบัรอง จ านวน 71 คน
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

วตัถปุระสงค ์โครงการที่ ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

โครงการอบรมใหค้วามรู ้  -  -  - 100,000     100,000     

ระเบยีบปฏบิตังิานอย่าง

โปร่งใสเพือ่เสรมิสรา้งหลกั

ธรรมาภบิาลทีด่ี

งานนิตกิาร

กองวชิาการ

1.เพือ่ใหบุ้คลากรของเทศบาล

เมอืงทุ่งสงและประชาชนท ัว่ไปมี

ความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบั 

พ.ร.บ.ขอ้มูลขา่วสารของราชการ

 พ.ศ.2540 รวมท ัง้มติ 

กฎกระทรวงและประกาศคณะ

กรรมการฯ ก าหนด

2.เพือ่กระตุน้ใหบุ้คลากรของ

เทศบาลเมอืงทุ่งสงและ

ประชาชนท ัว่ไปเห็นถงึ

ความส าคญัของ พ.ร.บ. ขอ้มูล

ขา่วสารของราชการ พ.ศ.2540 

ตามรฐัธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทยไดบ้ญัญตัิ

รบัรองไว ้และสามารถเขา้ถงึ

ขอ้มูลขา่วสารของราชการ

เพือ่ใหก้ารปฏบิตัิราชการเป็นไป

ตามหลกัความโปร่งใส

อบรมใหค้วามรูพ้รอ้มแลกเปลีย่น

ประสบการณ์เพือ่เสรมิสรา้ง

ศกัยภาพของบุคลากรและประชาชน

ในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสงอนัเป็น

การส่งเสรมิใหเ้กดิความรูค้วาม

เขา้ใจเกี่ยวกบักฎหมายขอ้มูล

ขา่วสารของราชการ โดยมเีป้าหมาย

ดงัน้ี

1.เชงิปรมิาณ จดัโรงการอบรมให ้

ความรูแ้ก่บุคลากรของเทศบาล

เมอืงทุ่งสงและประชาชนท ัว่ไป 

จ านวน 100 คน

2.เชงิคุณภาพ การด าเนินโครงการ

เป็นไปตามข ัน้ตอน/กระบวนการ

ครบถว้นสมบูรณ์

3.เชงิประโยชน ์ผูเ้ขา้ร่วมอบรมมี

ความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบั

กฎหมายขอ้มูลขา่วสารราชการ

ตามทีร่ฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร

ไทยไดบ้ญัญตัิรบัรองไวไ้ม่นอ้ยกวา่

 70 และมคีวามพงึพอใจ ไม่นอ้ย

กวา่ 80

 -จ านวนผูเ้ขา้ร่วม

ประชมุ

 -การมส่ีวนร่วมของ

ผูเ้ขา้ร่วมประชมุ

บุคลากรของเทศบาลเมอืงทุ่ง

สงและประชาชนท ัว่ไปมี

ความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบั 

พ.ร.บ.ขอ้มูลขา่วสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 รวมท ัง้

มติ กฎกระทรวง และ

ประกาศคณะกรรมการฯ 

ก าหนด และเห็นถงึ

ความส าคญัของกฎหมาย

ขอ้มูลขา่วสารของราชการ 

พ.ศ. 2540 ตามที่

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร

ไทยไดบ้ญัญตัิรบัรองไว ้

ส่งผลใหก้ารปฏบิตัิราชการ

เป็นไปตามหลกัความโปร่งใส 

เทศบาลเมอืงทุ่งสงมกีาร

บรหิารราชการตามหลกัธรร

มาภบิาลและหลกั การบรหิาร

กจิการบา้น เมอืงทีด่ี

2
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

วตัถปุระสงค ์โครงการที่ ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

โครงการประเมนิคุณธรรม  - เพือ่ใหห้น่วยงานได ้ เชิงปรมิาณ :  -  -  - 50,000      50,000       - ระดบัคะแนน  - เทศบาลผา่นเกณฑ์ งานนิตกิาร

และความโปร่งใส รบัทราบแนวทางในการ  - เทศบาลเมอืงทุง่สง ประเมนิคุณธรรม การประเมนิ ITA กองวชิาการฯ

การด าเนินงานของหน่วยงาน ปรบัปรุงหรอืพฒันาใน การประเมนิคุณธรรม และความโปร่งใส  - เทศบาลทราบ

ภาครฐั Integrity & เรื่องคุณธรรมและ และความโปร่งใส  - เอกสารทีจ่ดัท  า แนวทางในการปรบัปรุง

Transparency ความโปร่งใสในการท างาน ระดบัแนนมากกวา่ ตามเกณฑต์วัชี้วดั หรอืพฒันาในเรื่อง

Assessment - ITA รอ้ยละ 100  - ระดบัคะแนน คุณธรรมและความ

เชิงคณุภาพ : ITA โปร่งใสในการท างาน

 - พนกังานเทศบาล

มคีวามรูแ้ละเขา้ใจและ

สามารถจดัท าเอกสาร

ครบถว้นตามตวัชี้วดั ITA

เชิงประโยชน ์: 

 - เทศบาลสามารถประเมนิ

คุณธรรมและความโปร่งใส

ระดบัคะแนนมากกวา่

รอ้ยละ 100

3
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

วตัถปุระสงค ์โครงการที่ ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

4 โครงการจา้งทีป่รกึษาวจิยั“การศึกษา

รูปแบบการบรหิารและแนวทางการพฒันา

พื้นทีเ่มอืงทุ่งสง

เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นรูปแบบ

พเิศษ”

1. เพือ่จา้งทีป่รกึษาวจิยั ศึกษาส ารวจ

แนวทางการพฒันาพื้นทีเ่มอืงทุ่งสง

เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น

รูปแบบพเิศษ

1. เมอืงทุ่งสงมคีวามเหมาะสม มรูีปแบบ

การปกครองทอ้งถิ่นทีเ่หมาะสมเมือ่พื้นที่

เมอืงไดร้บัการยกฐานะเป็นเป็นองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่นรูปแบบพเิศษและร่าง

พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการ

เมอืงทุ่งสง  รอ้ยละ 80

2.รายงานการศึกษารูปแบบการบรหิารและ

แนวทางการพฒันาพื้นทีเ่มอืงทุ่งสงเป็น

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นรูปแบบพเิศษ 

จ านวน 10 เลม่

 -  -  -  - 2,800,000       รอ้ยละ 80 ของความส าเร็จ

ของการจดัท าขอ้เสนอแนะ

รูปแบบการปกครอง

ทอ้งถิ่นทีเ่หมาะสมเมือ่พื้นที่

เมอืงทุ่งสงไดร้บัการยกฐานะ

เป็นขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิ่นรูปแบบพเิศษ

และร่างพระราชบญัญตัิ

ระเบยีบบรหิารราชการเมอืง

ทุ่งสง พ.ศ……

เมอืงทุ่งสงไดร้บัการยกฐานะเป็น

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น

รูปแบบพเิศษและร่าง

พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิาร

ราชการเมอืงทุ่งสง พ.ศ……

 - กองวชิาการและแผนงาน

 - มหาวทิยาลยั 

ธรรมศาสตร์

1.เช่ารถยนโดยสาร 12 ทีน่ ัง่ 

(ดเีซล)ขนาดปรมิาตรกระบอกสูบ

ไม่ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีจ านวน 2 คนั

 -  -  -        594,000        594,000

2.เช่ารถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 

ตนั ขนาดปรมิาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 4 ลอ้ 

แบบดบัเบิ้ลแคบ จ านวน 5 คนั

 -  -  -      1,180,200      1,180,200

3.เช่ารถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 

ตนั ขนาดปรมิาตรกระบอกสูบไม่

ต า่กวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 2 ลอ้ 

แบบธรรมดา จ านวน 1 คนั

 -  -  -        137,160        137,160

เทศบาลมรีถใชอ้ย่างเพยีงพอ งานบรหิารงานท ัว่ไป

ส านกัปลดัเทศบาล

มรีถใชใ้นการ

ปฏบิตังิานทีเ่พยีงพอ

5 โครงการเช่ารถยนตส่์วนกลาง เพือ่ใหเ้ทศบาลมรีถใชใ้นการ

ปฏบิตังิานอย่างเพยีงพอ
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

วตัถปุระสงค ์โครงการที่ ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

6 โครงการจา้งเหมาเอกชน 

(รายบคุคล)บนัทกึขอ้มลูงานสาร

บรรณ ส านกัปลดัเทศบาลเมอืง

ทุง่สง

 -เพือ่จดัหาเอกชน (รายบคุคล) มา

ปฏบิตังิานดา้นบนัทกึขอ้มูลงานสาร

บรรณ โดยมบีทบาทขอบเขต หนา้ที ่

ทีจ่ะด าเนินการสนบัสนุนใหก้าร

ปฏบิตังิานในภารกจิหลกัไดส้  าเร็จและ

มปีระสทิธภิาพ

 -เพือ่ลดข ัน้ตอนการด าเนินการใหม้ี

ประสทิธภิาพโดยท าเทคโนโลยมีาใช ้

ในการด าเนินงาน เพือ่ความสะดวก

และรวดเร็ว

 -เพือ่ใหก้ารด าเนินงานธุรการ ใน

ระบบงานสารบรรณเป็นไปอย่างมี

ระบบ โดยยดึความถูกตอ้งรวดเร็ว 

ถูกตอ้งตามระเบยีบของทางราชการ

เชงิปรมิณ

 -จา้งเหมาเอกชน (รายบคุคล)จ านวน 

1 คน

เชงิคุณภาพ

 -ระบบงานธุรการเป็นระบบ รวดเร็ว 

ถูกระเบยีบ เป็นปจัจบุนั และอ านวย

ความสะดวกแก่ผูบ้งัคบับญัชาหรอื

หวัหนา้งานหรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง

เชงิประโยชน์

 -เทศบาลเมอืงทุ่งสงสามารถปฏบิตังิาน

ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

 -  -  -       24,880  -  -จ านวนจา้งเหมา

เอกชน จ านวน 1 คน

 -ถูกตอ้งตามระเบยีบ

งานสารบรรณ 100%

 -ความพงึพอใจของ

การปฏบิตังิานในการ

จา้งเหมาเอกชน

1.ระบบงานสารบรรณของ

ส านกัปลดัเทศบาลเป็นไป

ไดอ้ย่างมรีะบบ สะดวก

รวดเร็วและถูกตอ้งตาม

ระเบยีบ

2.การปฏบิตังิานดา้นงาน

ธุรการเป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพ มคีวาม

คลอ่งตวั

ส านดัปลดัฯ
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

วตัถปุระสงค ์โครงการที่ ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

7 โครงการปรบัปรุงหอ้งประชมุ

เทศบาลเมอืงทุง่สง อาคาร 1 ชัน้ 4

 -เพือ่ปรบัปรุงหอ้งประชมุให ้

มคีวามพรอ้มในการประชมุ

 -เพือ่พฒันาปรบัปรุงหอ้ง

ประชมุใหส้ามารถรองรบัการ

ปฏบิตัริาชการของหน่วยงาน

และประชาชนต่างๆได ้

 -เพือ่เพิม่คุณภาพการ

ใหบ้รกิารแก่หน่วยงานต่างๆ

และประชาชนทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร

เชงิปรมิาณ

 -จ านวนระบบภาพและเสยีง

ส าหรบัหอ้งประชมุใหม่

เชงิคุณภาพ

 -เทศบาลเมอืงทุง่สงมหีอ้ง

ประชมุทีท่นัสมยัและพรอ้มใน

การจดัประชมุ

เชงิประโยชน์

 -สรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ต่ีอองคก์ร

 -  -  -  -   2,303,500  -หอ้งประชมุทีไ่ดร้บั

การปรบัปรุงระบบ

ภาพและเสยีงจ านวน

 1 หอ้ง

1.ท าใหเ้ทศบาลเมอืงทุง่สง

มหีอ้งประชมุทีส่ามารถ

รองรบัประชาชนและ

หน่วยงานต่างๆทีม่าใช ้

บรกิารไดอ้ย่างสะดวก

คลอ่งตวั สามารถเป็น

สถานทีบู่รณาการงาน

ร่วมกบัหน่วยงานอืน่อย่าง

มปีระสทิธภิาพ

ส านดัปลดัฯ

0 0 0 2,186,240   7,264,860   รวม 7 โครงการ
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการจา้งเหมา

เจา้หนา้ทีจ่ดัเก็บ

ขอ้มลูการจดับรกิาร

สาธารณะของ

เทศบาลเมอืงทุง่สง

 -เพือ่จดัเก็บขอ้มลูบรกิาร

สาธารณะของเทศบาล

เมอืงทุง่สงไดค้รบถว้นตาม

เกณฑต์วัชี้วดั ตามทีส่นง.

คณะกรรมการการกระจาย

อ านาจใหแ้ก่อปท.ก าหนด

เชงิปรมิาณ

 - จ านวนเกณฑต์วัชี้วดั

การจดัการบรกิารสาธาณะ

103 ตวัชี้วดั 

เชงิคุณภาพ

 - ความสมบูรณ์ 

ครบถว้นของตวัชี้วดัทีด่  าเนินการ

จดัเกบ็ได ้

เชงิประโยชน์

 - เทศบาลเมอืงทุ่งสง

สามารถน าขอ้มูลบรกิารสาธารณะไป

ใชใ้นการวางแผนพฒันาเทศบาล

 -  -  -    108,000   108,000  - จ านวนเกณฑ์

ตวัชี้วดั

 - ความสมบูรณ์

ครบถว้นของตวัชี้วดั

1. ขอ้มลูบรกิารสาธารณะ

ของเทศบาลเมอืงทุง่สงได ้

ครบถว้นตามเกณฑต์วัชี้วดั

ตามทีส่นง.คณะกรรมกาการ

กระจายอ านาจใหแ้ก่อปท .

ก าหนด

ส านกัปลดัฯ

1.2 แผนงาน บรหิารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

1.1 กลยุทธท์ี่ 1  พฒันาดา้นการบรหิารจดัการองคสู์่การบรหิารจดัการองคก์รสู่การบรหิารจดัการที่ดี

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลเมืองทุง่สง

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 การพฒันาชุมชนและสิ่งแวดลอ้มใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง ตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต

1. ยุทธศาสตรท์ี่ 4  รว่มสรา้งเมืองทุง่สงสู่เมืองที่มีการบรหิารจดัการที่ย ัง่ยืน
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

2 โครงการอบรมเชงิ

ปฏบิตักิารเพือ่พฒันา

ศกัยภาพบคุลากร

เทศบาลเมอืงทุง่สง

1.เพือ่ใหบ้คุลากรไดร้บัการ

พฒันาศกัยภาพอย่างต่อเน่ือง

และใหเ้หน็ถงึความสามารถด ี

ศกัยภาพของตนเองมาใชใ้นการ

ปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

2.เพือ่ใหบ้คุลากรมคีวามเขา้ใจ

อนัดต่ีอกนัเกดิความร่วมมอืใน

การท างาน

3.เพือ่ใหบ้คุลากรยดึหลกัธรร

มาภบิาลในการด าเนินงาน

เชงิปรมิาณ

 -ความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการ

อบรมในแต่ละครัง้รอ้ยละ 85

เชงิคุณภาพ

 -ผูเ้ขา้รบัการอบรมไดร้บัการ

พฒันาศกัยภาพในการปฏบิตังิาน

เชงิประโยชน์

 -ผูเ้ขา้รบัการอบรมน าความรูท้ีไ่ด ้

จากการอบรมน าไปใชใ้นการ

ท างานของตนเอง

 -  -  -    300,000   300,000  -จ านวนผูเ้ขา้รบัการ

อบรมมคีวามพงึพอใจ

1.บคุลากรไดร้บัการพฒันา

ศกัยภาพอย่างต่อเน่ืองและให ้

เหน็ถงึความสามารถ ศกัยภาพ

ของตนเองมาใชใ้นการ

ปฏบิตังิานอย่างมปีระสทิธภิาพ

2.บคุลากรมคีวามเขา้ใจอนัดี

ต่อกนัเกดิความร่วมมอืในการ

ท างาน

3.บคุลากรยดึหลกัธรรมาภบิาล

ในการด าเนินงาน

ส านกัปลดัฯ
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

3 โครงการวนัทอ้งถิน่

ไทย

 -เพือ่ร าลกึถงึพระมหา

กรุณาธคุิณแห่งพระบาท

สมเดจ็พระจลุจอมเกลา้

เจา้อยู่หวัทีท่รงวางราก

ฐานส าคญัของการปกครองในระบอบ

ประชาธปิไตย

 -เพือ่ใหส้าธารณชน

ไดเ้หน็ความส าคญัของ

การปกครองส่วนทอ้งถิน่

รูปแบบการปกครอง

ตนเอง

 -เพือ่เป็นการเสรมิสรา้ง

ขวญัและก าลงัใจแก่

ผูบ้รหิาร สมาชกิสภา

ขา้ราชการ พนกังานและ

ลูกจา้งในอปท.

เชงิปรมิาณ

 - ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมจ านวน 300 คน

เชงิคุณภาพ

  - ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม

พธิถีวายราชสกัการะและกล่าวถวายราช

สดุด ีพระบาทสมเดจ็

พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั 

และร่วมกจิกรรมสาธารณประโยชน์

เชงิปรมิาณ

 - ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมส านึกในพระมหา

กรุณาธคุิณแห่งพระบาทสมเดจ็พระ

จลุจอมเกลา้

เจา้อยู่หวั สบืไป

 -  -  -     20,000     20,000  - จ านวนผูเ้ขา้ร่วม

กจิกรรม

 - กจิกรรมทีจ่ดั

ดา้นสาธารณะประโยชน์

 - ความพงึพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม

 -ร าลกึถงึพระมหา

กรุณาธคุิณแห่งพระบาท

สมเดจ็พระจลุจอมเกลา้

เจา้อยู่หวัทีท่รงวางราก

ฐานส าคญัของการ

ปกครองในระบอบ

ประชาธปิไตย

 -สาธารณชน

ไดเ้หน็ความส าคญัของ

การปกครองส่วนทอ้งถิน่

รูปแบบการปกครอง

ตนเอง

 -การเสรมิสรา้ง

ขวญัและก าลงัใจแก่

ผูบ้รหิาร สมาชกิสภา

ขา้ราชการ พนกังานและ

ลูกจา้งในอปท.

ส านกัปลดัฯ
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

4 โครงการ 

จติอาสา"เราท าความด ี

ดว้ยหวัใจ" ตามแนว

พระราชด าริ

พระบาทสมเดจ็

พระเจา้อยู่หวัฯ

 -เพือ่สานต่อพระราชด าริ

ของพระบาทสมเดจ็

พระเจา้อยู่หวัฯ ทีไ่ด ้

พระราชทานไวใ้หเ้ป็นไป

อย่างต่อเน่ือง

 -เพือ่สรา้งความสมคัร

สมานสามคัคขีองประชาชน

ในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง

 -เพือ่ขบัเคลือ่นโครงการ

จติอาสา "เราท าความดี

เพือ่ชาต ิศาสน ์กษตัรยิ"์

ในพื้นทีโ่ดยท ากจิกรรม

สาธารณประโยชน ์และ

พฒันาในพื้นทีใ่นชมุชน

ต่างๆ ใหม้คีวามเจรญิ

และเกดิประโยชนืต่อ

ชมุชนอย่างถาวร

เชงิปรมิาณ

 - จดักจิกรรมจติอาสาฯ 

จ านวน 6 ครัง้ 

เชงิคุณภาพ

 - มคีวามสมคัรสมาน

สามคัคขีองประชาชน

เชงิประโยชน์

 - ขบัเคลือ่นโครงการ

จติอาสา "เราท าความด ี

ดว้ยหวัใจ" ในพื้นที ่โดย

ท ากจิกรรมสาธารณ

ประโยชน ์เกดิประโยชน์

ต่อชมุชนอย่างถาวร

 -  -  -     30,000     30,000  - จ านวนกจิกรรม

ทีจ่ดัขึ้น

 - ความพงึพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม

 -เป็นการสานต่อพระราชด ารขิอง

พระบาทสมเดจ็

พระเจา้อยู่หวัฯ ทีไ่ด ้

พระราชทานไวใ้หเ้ป็นไปอย่างต่อเน่ือง

 -สรา้งความสมคัร

สมานสามคัคขีองประชาชนในเขต

เทศบาลเมอืงทุ่งสง

 -ขบัเคลือ่นโครงการ

จติอาสา "เราท าความดี

เพือ่ชาต ิศาสนก์ษตัรยิ"์

ในพื้นทีโ่ดยท ากจิกรรม

สาธารณประโยชน ์และ

พฒันาในพื้นทีใ่นชมุชน

ต่างๆ ใหม้คีวามเจรญิ

และเกดิประโยชนืต่อ

ชมุชนอย่างถาวร

ส านกัปลดัฯ
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

5 โครงการจดังาน

วนัเทศบาล

 -เพือ่ใหพ้นกังานเทศบาล

พนกังานครู พนกังานจา้ง

ทกุประเภท ไดต้ระหนกั

ถงึความส าคญัของการ

ปกครองรูปแบบเทศบาล

ตลอดจนใหบ้คุลากรต่างๆ ได ้

มองเหน็ความส าคญัของการบรกิาร 

อ านวยความสะดวก สรา้งความเป็น

ธรรม ความเสมอภาค

ใหก้บัประชาชนทีม่าใช ้

บรกิารของเทศบาล

 -เพือ่ใหบ้คุลากรของ

เทศบาล มคุีณธรรมและ

จรยิธรรมในการท างาน

มคีวามรกั ความผูกพนั

ความสามคัค ีซึ่งจะก่อให ้

เกดิผลดต่ีอการปฏบิตัิ

ราชการใหม้ากยิง่ขึ้น

เชงิปรมิาณ

 - จ านวนผูเ้ขา้ร่วมงาน

วนัเทศบาล 100%

เชงิคุณภาพ

 - ผูเ้ขา้ร่วมงานวนั

เทศบาล  มคีวามรกั 

ความผูกพนัความสามคัค ี

ของบคุลากรในเทศบาล 

เชงิประโยชน์

 - บคุลากรเทศบาล

 มกีจิกรรมท าร่วมกนั 

ก่อใหเ้กดิความรกั

ความผูกพนั ความสามคัคี

ในหมูค่ณะ

 -  -  -     30,000     30,000  - จ านวนกจิกรรม

ทีจ่ดัขึ้น

 - ความพงึพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม

 -พนกังานเทศบาล

พนกังานครู พนกังานจา้งทกุประเภท 

ไดต้ระหนกัถงึความส าคญัของการ

ปกครองรูปแบบเทศบาลตลอดจนให ้

บคุลากรต่างๆ ไดม้องเหน็ความส าคญั

ของการบรกิาร อ านวย

ความสะดวก สรา้งความ

เป็นธรรม ความเสมอภาคใหก้บั

ประชาชนทีม่าใชบ้รกิารของเทศบาล

2.บคุลากรของเทศบาล 

มคุีณธรรมและจรยิธรรม

ในการท างานมคีวามรกั 

ความผูกพนั ความสามคัค ีซึ่งจะ

ก่อใหเ้กดิผลดต่ีอการปฏบิตัริาชการ

ใหม้ากยิง่ขึ้น

ส านกัปลดัฯ
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

6 โครงการจดัพธินีอ้ม

ร าลกึถงึพระมหา

กรุณาธคุิณใน

พระบาทสมเดจ็

พระจลุจอมเกลา้

เจา้อยู่หวั

(พระปิยะมหาราช)

 -เพือ่ใหป้ระชาชนใน

อ าเภอทุ่งสงและประชาชนท ัว่ไปได ้

ร่วมกนัแสดงความจงรกัภกัดแีละส านึก

ถงึพระมหากรุณาธคุิณอนั

ยิง่ใหญ่ในพระราชกรณียกจิของ

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้

เจา้อยู่หวัทีม่ต่ีอประชาชน

ชาวไทย

 -เพือ่เป็นสริมิงคลแก่

ประชาชนอ าเภอทุ่งสง

และประชาชนท ัว่ไป

เชงิปรมิาณ

 - จ านวนผูเ้ขา้ร่วมพธิี

จ านวน 200 คน

เชงิคุณภาพ

 - ผูเ้ขา้ร่วมพธิมีคีวาม

จงรกัภกัดแีละส านึกใน

พระมหากรุณาธคุิณฯ

เชงิประโยชน์

 - เป็นสริมิงคลแก่

ประชาชนอ าเภอทุ่งสง

และประชาชนท ัว่ไป

 -  -  - 30,000    30,000     - จ านวนผูเ้ขา้ร่วมพธิฯี

 - ความพงึพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมพธิี

 -ประชาชนในอ าเภอทุ่งสงและ

ประชาชน

ท ัว่ไปไดร่้วมกนัแสดง

ความจงรกัภกัดแีละส านึกถงึพระมหา

กรุณาธคุิณอนั

ยิง่ใหญ่ในพระราช

กรณียกจิของพระบาท

สมเดจ็พระจลุจอมเกลา้

เจา้อยู่หวัทีม่ต่ีอประชาชนชาวไทย

 -สรา้งความเป็นสริมิงคลแก่

ประชาชนอ าเภอทุ่งสงและประชาชน

ท ัว่ไป

ส านกัปลดัฯ

0 0 0 518,000   518,000   รวม 6 โครงการ
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการจดัเก็บขอ้มลู จปฐ . 1.เพือ่จดัเก็บ บนัทกึและ

ประมวลผลขอ้มลูพื้นฐาน ใน

เขตชมุชนเมอืง

2.เพือ่ใหม้ขีอ้มลูทีถู่กตอ้ง 

ครบถว้นและสมบูรณ์ ในการ

น าไปใชป้ระโยชนใ์นการ

พฒันาชมุชน

จ านวนครวัเรอืนทีอ่าศยัอยู่ในเขต

เทศบาลเมอืงทุง่สง

 -  -  - 10,000    10,000    1.จ านวนครวัเรอืนที่

สามารถจดัเก็บขอ้มลู

ได ้

2.รอ้ยละของขอ้มลู

3.รอ้ยละความพงึ

พอใจ

1.ท าใหม้ขีอ้มลูเป็นปจัจบุนั

ของแต่ละชมุชน

2.ท าใหม้ขีอ้มลูทีถู่กตอ้ง

ครบถว้นสมบูรณ์สามารถ

น าไปใชป้ระโยชนใ์นการ

พฒันาชมุชน

งานพฒันาชมุชน

กองสวสัดกิารสงัคม

0 0 0 10,000    10,000    

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

รวม 1 โครงการ

1.1 กลยุทธท์ี่ 1  พฒันาดา้นการบรหิารจดัการองคสู์่การบรหิารจดัการองคก์รสู่การบรหิารจดัการที่ดี

1.2 แผนงาน สรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลเมืองทุง่สง

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 การพฒันาชุมชนและสิ่งแวดลอ้มใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง ตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 การเสรสิรา้งธรรมาภบิาลและการบรหิารจดัการบา้นเมืองที่ดี

1. ยุทธศาสตรท์ี่ 4  รว่มสรา้งเมืองทุง่สงสู่เมืองที่มีการบรหิารจดัการที่ย ัง่ยืน
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

โครงการปรบัปรุงและเพิม่  - เพือ่พฒันาระบบงาน เชิงปรมิาณ :  -  -  - 30,000 108,000  - ความพงึพอใจ  - ส านกัทะเบยีน งานทะเบยีนฯ

ประสทิธภิาพการบรกิาร บรกิารดา้นงานทะเบยีน  - ความพงึพอใจของผู ้ ของผูใ้ชบ้รกิาร ทอ้งถิน่เทศบาล ส านกัปลดัเทศบาล

งานทะเบยีนราษฏรและ ใหม้ปีระสทิธภิาพ ใชบ้รกิารรอ้ยละ 90  - ผ่านเกณฑ์ เมอืงทุง่สงมมีาตรฐาน

บตัรประจ าตวัประชาชน  - เพือ่เขา้ร่วมโครงการ เชิงคุณภาพ : มาตรฐานส านกั ตามมาตรฐานของ

ประกวดส านกัทะเบยีน  - งานทะเบยีนไดร้บัการ ทะเบยีนดเีด่น กรมการปกครอง

ดเีด่นของกรมการปกครอง พฒันาตามเกณฑส์ านกั เป็นส านกัทะเบยีน

ทะเบยีนดเีด่นท ัง้ 4 ดา้น ดเีด่นในการบรกิาร

เชิงประโยชน์ : ประชาชน

 - ประชาชนทีเ่ขา้รบับรกิาร  - เกดิภาพลกัษณ์ทีด่ี

ไดร้บัการอ านวยความ ต่อองคก์ร

สะดวก และบรกิารทีด่ี

1. ยทุธศาสตรท์ี่ 4  ร่วมสรา้งเมืองทุ่งสงสู่เมืองที่มีการบริหารจดัการที่ย ัง่ยืน

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 การพฒันาชุมชนและสิ่งแวดลอ้มใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

1

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

เทศบาลเมืองทุ่งสง

1.2 แผนงาน บริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

1.1 กลยทุธท์ี่ 2 พฒันาระบบบริการทกุกระบวนงานบริการของเทศบาลใหมี้ประสิทธิภาพ
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

โครงการปรบัปรุง 1. เพือ่ลดข ัน้ตอนการ เชิงปรมิาณ :  -  -  - 30,000 30,000  - ความพงึพอใจ 1.ประชาชนในเขตพื้นที่ ทกุกองทีม่หีนา้ที่

ประสทิธภิาพการใหบ้รกิาร ตดิต่อราชการของประชาชน  - ความพงึพอใจของผู ้ ของผูใ้ชบ้รกิาร และประชาชนท ัว่ไปได ้ ใหบ้รกิารตาม

ประชาชนของเทศบาล ใหป้ระชาชนไดร้บัความ ใชบ้รกิารรอ้ยละ 90  - จ านวนกระบวน รบับรกิารทีด่ ีสะดวก กระบวนงาน

เมอืงทุง่สง สะดวกรวดเร็วในการเขา้ เชิงคุณภาพ : การบรกิารทกุส านกั รวดเร็วและถูกตอ้ง

ถงึบรกิารของหน่วยงาน  - สามารถพฒันากระบวน กอง

2. เพือ่ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ การดา้นบรกิารไดค้รบ

ถงึงานบรกิารของรฐั ทกุกระบวนการบรกิาร

3. เพือ่ใหป้ระชาชนเกดิ เชิงประโยชน์ : 

ความประทบัใจ ในการให ้  - เทศบาลไดพ้ฒันา

บรกิารของภาครฐั กระบวนการบรกิารเพือ่

ตอบสนองความตอ้งการ

ของประชาชน

3 โครงการจา้งเหมาด าเนิน

รายการทางสถานีจดุเรยีนรูว้ทิยุ

ชมุชนเมอืงทุง่สง FM.105.50 

MHz ขือ่รายการ "เทศบาลพบ

ประชาชน"ประจ าปีงบประมาณ

 2565

1.เพือ่ใหน้กัจดัรายการวทิยุด าเนิน

รายการชื่อรายการ "เทศบาลพบ

ประชาชน" ประชาสมัพนัธโ์ครงการ/

กจิกรรมของเทศบาลและกจิกรรม

ชุมชน ใหไ้ดผ้่านสือ่วทิยุมากขึ้น

2.เพือ่ใหป้ระชาชนในเขตเทศบาลเมอืง

ทุง่สง รบัรูข้่าวสารจากเทศบาลไดอ้ย่าง

ท ัว่ถงึครอบคลุมกจิกรรมทีเ่ทศบาล

และชุมชนไดด้ าเนินการมากขึ้น

ตลอดจนมคีวามพงึพอใจในการ

ประชาสมัพนัธข์องเทศบาล

ผลผลติ : จา้งเหมานกัจดัรายการ

 1 คน จดัรายการวทิยุ 1 รายการ

 ชือ่รายการ "เทศบาลพบ

ประชาชน" เผยแพร่ขา่วสาร 240 

เรื่อง/กจิกรรม/ปี

ผลลพัธ ์: ประชาชนในเขต

เทศบาลมคีวามพงึพอใจในดา้น

การประชาสมัพนัธ ์ระดบัมากขึ้น

ไป

 -  -  -  -    108,000 1.จ านวนโครงการ/

กจิกรรม/เรื่องทีไ่ด ้

ประชาสมัพนัธแ์ก่

ประชาชน

2.ความพงึพอใจของ

ประชาชนในการรบัรู ้

ขอ้มลูขา่วสารผ่านวทิยุ

 FM 105.50 MHz 

ของเทศบาลเมอืงทุง่สง

ประชาชนในเขตเทศบาลไดร้บั

ทราบขอ้มลูขา่วสารครอบคลมุ

โครงการ/กจิกรรมของเทศบาล

และชมุชนทีไ่ดด้  าเนินการมากขึ้น

 อนัมผีลใหก้ารด าเนินงาน

ประชาสมัพนัธข์องเทศบาลมี

ประสทิธภิาพมากยิง่ขึ้นประชาชน

มคีวามพงึพอใจ

งานประชาสมัพนัธ์

กองวชิาการและ

แผนงาน

2
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

4 โครงการจา้งเหมาประชาสมัพนัธ์

เคลือ่นที่

1.เพือ่ใหม้บีคุคลปฏบิตังิานขบั

รถประชาสมัพนัธเ์คลือ่นที่

ประชาสมัพนัธ ์โครงการ/

กจิกรรมของเทศบาลและ

กจิกรรมชมุชนมากขึ้น

2.เพือ่ใหป้ระชาชนในเขตเทศบาล

เมอืงทุง่สง รบัรูข้า่วสารจาก

เทศบาลไดอ้ย่างท ัว่ถงึครอบคลมุ

กจิกรรมทีเ่ทศบาลและชมุชนได ้

ด าเนินการมากขึ้นตลอดจนมี

ความพงึพอใจในการ

ประชาสมัพนัธข์องเทศบาล

ผลผลติ : จา้งเหมาบคุคล

ปฏบิตังิานขบัรถประชาสมัพนัธ์

เคลือ่นทีจ่  านวน 1 คน ขบัรถ

ประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่โครงการ

กจิกรรมต่างๆจ านวน 144 เรื่อง/

กจิกรรม/ปี และด าเนินงาน 3-5 

วนัต่อ 1 กจิกรรม

ผลพัธ ์: ประชาชนในเขตเทศบาล

มคีวามพงึพอใจในดา้นการ

ประชาสมัพนัธ ์ระดบัมากขึ้นไป

 -  -  -     45,000    180,000 1.จ านวนโครงการ/

กจิกรรม/เรื่องทีไ่ด ้

ประชาสมัพนัธแ์ก่

ประชาชน

2.ความพงึพอใจของ

ประชาชนในการรบัรู ้

ขอ้มลูขา่วสารผ่านวทิยุ

 FM 105.50 MHz 

ของเทศบาลเมอืงทุง่สง

ประชาชนในเขตเทศบาลไดร้บั

ทราบขอ้มลูขา่วสารครอบคลมุ

โครงการ/กจิกรรมของเทศบาล

และชมุชนทีไ่ดด้  าเนินการมาก

ขึ้น อนัมผีลใหก้ารด าเนินงาน

ประชาสมัพนัธข์องเทศบาลมี

ประสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น

ประชาชนมคีวามพงึพอใจ

งานประชาสมัพนัธ์

กองวชิาการและ

แผนงาน

5 โครงการเพิม่ประสทิธภิาพเพือ่

ประชาสมัพนัธเ์ชงิรุก

 -เพือ่จา้งเหมาบคุคลปฏบิตังิาน

ดา้นประชาสมัพนัธเ์ชงิรุก

จา้งบคุคลเพือ่ประชาสมัพนัธ์

ขา่วสารโครงการต่างๆของ

เทศบาล จ านวน 2 คน

 -  -  -     27,000    216,000  -จ านวนโครงการ

กจิกรรม

 -การรบัรูข้า่วสารเพิม่ขึ้น

 -ประชาชนในเขตเทศบาล

เมอืงทุง่สงไดร้บัทราบขอ้มลู

ขา่วสารโครงการกจิกรรมต่างๆ

ของเทศบาลมากขึ้น

งานประชาสมัพนัธ์

กองวชิาการและ

แผนงาน
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

6 โครงการจา้งทีป่รกึษาวจิยั

พฒันารูปแบบรายการสือ่สาร

เพือ่การบรกิารประชาชน

1.เพือ่ใหม้รูีปแบบการสือ่สารเพือ่

การบรกิารประชาชนและการ

ประชาสมัพนัธโ์ครงการ/กจิกรรม

ของเทศบาลและกจิกรรมชมุชน

ใหไ้ดม้ากขึ้น

2.เพือ่ใหป้ระชาชนในเขตเทศบาล

เมอืงทุง่สงรบัรูข้า่วสารจาก

เทศบาลไดอ้ย่างท ัว่ถงึครอบคลมุ

กจิกรรมทีเ่ทศบาลและชมุชนได ้

ด าเนินการมากขึ้น คลอดจนมี

ความพงึพอใจการประชาสมัพนัธ์

ประชาชนในเขตเทศบาลไดร้บั

ทราบขอ้มลูขา่วสารครอบคลมุ

โครงการ/กจิกรรม ของเทศบาล

และชมุชนทีไ่ดด้  าเนินการมากขึ้น 

อนัมผีลใหก้ารด าเนินงาน

ประชาสมัพนัธข์องเทศบาล มี

ประสทิธภิาพมากยิง่ขึ้นประชาชน

มคีวามพงึพอใจ

ผลผลติ

จา้งทีป่รกึษาเพือ่ศึกษารูปแบบ

การสือ่สารเพือ่การบรกิาร

ประชาชนจ านวน 1 สถาบนั

  -   -   -    300,000    500,000 ตวัช้ีวดัที่ 1(เชิงปริมาณ) 

ช่องทางการเผยแพร่

ตวัช้ีวดัที่ 2(เชิงความพงึ

พอใจ)ระดบัความพงึพอใจ

ของประชาชนดา้นการรบัรู ้

การสือ่สารองคก์รผ่าน

โมไบลแ์อปพลเิคชัน่ของ

เทศบาลเมอืงทุง่สง

ตวัชี้วดัที ่3(เชิงคุณภาพ)

ความสมบูรณ์ของโครงการ

สามารถด าเนินการตาม

ข ัน้ตอนการด าเนินงานตาม

โครงการไดค้รบข ัน้ตอน

สามารถน าผลการรบัฟงัความ

คดิเหน็จากประชาชนและ

เครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้งดา้นการ

สือ่สารมาปรบัปรุงพฒันางาน

ดา้นการสือ่สารภายในและ

ภายนอกองคก์รใหม้ี

ประสทิธภิาพและมคุีณภาพ

มากขึ้น และเพิม่คุณภาพดา้น

ช่องทางการสือ่สารทีต่อ้งใช ้

เทคโนโลยกีารสือ่สารสมยัใหม่

ทีม่ปีระสทิธภิาพ

งานประชาสมัพนัธ์

7 โครงการจา้งเหมาจดัเก็บขอ้มลู

สารสนเทศของกองวชิาการและ

แผนงาน

 -จดัเก็บรวบรวมขอ้มลูปญัหา

ความตอ้งการของประชาชน

ขอ้มลูพื้นฐานต่างๆเพือ่น ามา

ประกอบการจดัท าแผนพฒันา

ทอ้งถิน่และบนัทกึฐานขอ้มลู

สารสนเทศของกองวชิาการและ

แผนงาน

จา้งเหมาเอกชนจ านวน 2 คน   -   -   -    216,000    216,000 จ านวนขอ้มลูทีจ่ดัเก็บ

และสามารถน ามาใช ้

กบัแผนพฒันาทอ้งถิน่

และเป็นประโยชนใ์น

การพฒันาเมอืง

เทศบาลเมอืงทุง่สงมฐีานขอ้มลู

สารสนเทศของกองวชิาการ

และแผนงานน ามา

ประกอบการจดัท าแผนพฒันา

ทอ้งถิน่ไดถู้กตอ้งครบถว้น

กองวชิาการและ

แผนงาน
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

8 โครงการเพิม่ประสทิธภิาพงาน

สตัวแพทย์

1.เพือ่จดัเก็บขอ้มลูงานสตัวแพทย์

2.เพือ่ควบคุมป้องกนัโรคพษิ

สุนขับา้

3.เพือ่ปฏบิตัหินา้ทีฉ่ดัวคัซนี

ป้องกนัโรคพษิสุนขับา้

4.เพือ่ควบคุมโรคก่อนฆ่าและ

หลงัฆ่าตาม พ.ร.บ. ควบคุมฆ่า

สตัวเ์พือ่จ าหน่ายเน้ือสตัว ์พ.ศ.

2559

จา้งเหมาบคุคล จ านวน 2 คน   -   -   -    288,000    288,000 จา้งเหมาบคุคลจ านวน 

2 คน

1.จดัเก็บขอ้มลูสตัวแพทย์

2.ควบคุมป้องกนัโรคพษิสุนขับา้

3.ปฏบิตัหินา้ทีฉี่ดวคัซนี

ป้องกนัโรคพษิสุนขับา้

4.ควบคุมโรคก่อนฆ่าและหลงั

ฆ่าตาม พ.ร.บ.ควบคุมฆ่าสตัว ์

เพือ่การจ าหน่ายเน้ือสตัว ์พ.ศ.

2559

กองสาธารณสุขและ

สิง่แวดลอ้ม

9 โครงการจา้งทีป่รกึษาวจิยั

ประเมนิผลความพงึพอใจของ

ประชาชน

 -เพือ่ส ารวจความพงึพอใจของ

ประชาชนต่อการพฒันาเทศบาล

ส ารวจและเก็บรวบรวมขอ้มลูจาก

ชมุชน 20 ชมุชน จ านวน 1,200 

ชดุ โดยสุ่มตามจ านวนครวัเรอืน

ในเขตเทศบาล

 -  -  -    140,000    300,000  -ระยะเวลาในการ

ด าเนินงาน

 -มรีะบบประเมนิผลทีเ่ป็นไป

ตามมาตรฐานสากล

 -มกีารน าผลการประเมนิไปใช ้

และปรบัปรุงของเทศบาลเมอืง

ทุง่สง

งานวจิยัและ

ประเมนิผล 

กองวชิาการและ

แผนงาน
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

10 โครงการจา้งเหมาบคุคล 

จดัเก็บขอ้มลู ส ารวจขอ้มลู

ภาคสนามโครงการ/กจิกรรม

ส าคญัของเทศบาลเมอืงทุง่สง

 -เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการ

ตดิตาม และประเมนิผลโครงการ

 กจิกรรมทีส่  าคญัของเทศบาล

 -เพือ่น าผลทีไ่ดร้บัจากการ

ตดิตามและประเมนิผลโครงการ/

กจิกรรมน าไปใชใ้นการปรบัปรุง

พฒันาแกไ้ขงานของเทศบาลให ้

เกดิประสทิธภิาพประสทิธผิล

มากยิง่ขึ้น

เชงิปรมิาณ

 -จา้งเหมาเอกชนจ านวน 3 คน

เชงิคุณภาพ

 -เก็บขอ้มลูภาคสนามโดย

ประเมนิโครงการ/กจิกรรม ไม่

นอ้ยกวา่ 5 กจิกรรมต่อเดอืน 

รวมท ัง้สิ้น 60 โครงการ/กจิกรรม

 ต่อคน/ปี

เชงิประโยชน์

 -น าไปใชใ้นการปรบัปรุงพฒันา

แกไ้ขงานของเทศบาลใหเ้กดิ

ประสทิธภิาพประสทิธผิลมาก

ยิง่ขึ้น

 -  -  -    324,000    324,000 1.จ านวนโครงการทีไ่ด ้

เก็บขอ้มลูไมต่ า่กวา่ 5 

โครงการ/กจิกรรม

2.จ านวนโครงการ/

กจิกรรมทีไ่ดน้ าผลการ

ตดิตามและประเมนิผล

ไปใชป้ระโยชนใ์นการ

พฒันาเทศบาล

1.ผลจากการตดิตามและ

ประเมนิผลโครงการ/กจิกรรม

น าไปใชใ้นการปรบัปรุงพฒันา 

แกไ้ขงานของเทศบาลใหเ้กดิ

ประสทิธภิาพประสทิธผิลมาก

ยิง่ขึ้น

2.เกดิประโยชนต่์อการพฒันา

ระบบการตดิตามและ

ประเมนิผลสามารถน าไปใชใ้น

การบรหิารจดัการขอ้มลูและ

บรหิารงานของเทศบาลไดม้ี

ประสทิธภิาพเพิม่ขึ้น

กองวชิาการและ

แผนงาน

396



2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

11 โครงการจา้งเหมาเอกชนอยู่

ประจ าศูนยบ์รกิารรบั

เรื่องราวต่างๆของเทศบาลเมอืง

ทุง่สง

 -จา้งเหมาเอกชน

อยูป่ฏบิตังิานประจ าศูนย์

บรกิารรบัเรื่องต่างๆ ทีอ่ยู่

ในความรบัผดิชอบของ

เทศบาลเมอืงทุง่สง 

เพือ่ส่งเสรมิการปฏบิตังิาน

ในหนา้ทีป่กตขิองส่วน

ราชการมใิหเ้กดิความ

เสยีหายกบัราชการ

เชงิปรมิาณ

 -จา้งเหมาเอกชน

จ านวน 1 คน

เชงิคุณภาพ

 -ประชาชนผูม้าขอรบั

บรกิารขอ้มลู ไดร้บัการ

อ านวยความสะดวก

เชงิประโยชน์

 -เพิม่ประสทิธภิาพ

ช่องทางการแกไ้ขปญัหา

เบื้องตน้ใหก้บัประชาชนในทอ้งที่

เทศบาลเมอืงทุง่สง

 -  -  -    108,000    108,000  -จ านวนจา้งเหมา

เอกชน

 - ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิาร

1. เป็นการอ านวยความ

สะดวกใหก้บัประชาชน

ผูม้าขอรบับรกิารขอ้มลู

หรอืขอรบัความช่วยเหลอื

จากส่วนราชการ

2. เพิม่ประสทิธภิาพช่องทาง

การแกไ้ขปญัหาเบื้องตน้ให ้

กบัประชาชนในทอ้งที่

เทศบาลเมอืงทุง่สง

งานนิตกิร

ส านกัปลดัฯ

12 โครงการจา้งเหมาบรกิารดา้น

งานทะเบยีนราษฎร์

เพือ่บรกิารประชาชนดา้นงาน

ทะเบยีนราษฎรฯ

จา้งเหมาบรกิารเอกชนเพือ่บรกิาร

งานทะเบยีนราษฎรฯจ านวน 2 คน

 -  -  -  -    216,000 ปฏบิตังิานตามพรบ.

การทะเบยีนราษฎร 

พ.ศ.2561

ผูม้ารบับรกิารไดร้บัการบรกิาร

ทีส่ะดวก รวดเร็วมี

ประสทิธภิาพเกดิความพงึ

พอใจรอ้ยละ 99

งานทะเบยีนราษฎร

และบตัรประจ าตวั

ประชาช
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

13 โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการ

ด าเนินงานหอ้งสมดุพพิธิภณัฑ์

และเครอืขา่ยทางการศึกษา

(1) เพือ่จา้งเหมาบคุคลมา

ปฏบิตังิานในปรมิาณงานส่วนที่

เกนิอตัราก าลงัทีม่อียู่

(2) เพือ่เพิม่ประสทิธผิลการ

ปฏบิตังิานใหบ้รกิารงานหอ้งสมดุ

พพิธิภณัฑแ์ละเครอืขา่ยทางการ

ศึกษา

จา้งเหมาบคุคลมาปฏบิตังิานใน 4

 ภารกจิ จ านวน 7 คน

 -  -  - 648,000 864,000 1. มเีจา้หนา้ทีใ่หบ้รกิาร

อย่าเพยีงพอส าหรบั

ปฏบิตัหินา้ที่

1.มเีจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิานเพยีงพอต่อ

การใหบ้ริการประชาชน

2.มเีจา้หนา้ทีป่ระจ าศูนยเ์รียนรูชุ้ม

ทางลดโลกรอ้นมฐีานกจิกรรมทีเ่ป็น

ระเบยีบเรียบรอ้ยพรอ้มให ้

ผูใ้ชบ้ริการเขา้มาท ากจิกรรมเรียนรู ้

ไดเ้กนิเป้าทีว่างไว ้3,000 คน/ ปี

3.มเีจา้หนา้ทีใ่หบ้ริการอย่าเพยีงพอ

ส าหรบัปฏบิตัหินา้ที่

4.มอีาคารสถานทีท่ีส่ะอาดเป็น

ระเบยีบเรียบรอ้ยพรอ้มใหบ้ริการผู ้

มาใชบ้ริการอย่างมปีระสทิธิภาพ

5.หอ้งสมดุมป้ีายความรูท้ีส่วยงาม

และหลากหลายใหผู้ใ้ชบ้ริการได ้

ศึกษาหาความรู ้

หอสมดุประชาชน

เทศบาลเมอืงทุง่สง

14 โครงการจา้งเหมาภารโรง

ปฏบิตังิานศาลาประชาคม

เทศบาลเมอืงทุง่สง

 - เพือ่ปฏบิตังิานดา้นดูแลรกัษาความ

สะอาดของอาคารสถานทีแ่ละทรพัยส์นิ

ของทางราชการตลอดจนความเป็น

ระเบยีบ เรียบรอ้ยของศาลาประชาคม 

เทศบาลเมอืงทุง่สง และบริเวณ

โดยรอบใหม้คีวามเป็นระเบยีบ

เรียบรอ้ย สวยงาม สะอาด

เป้าหมายเชิงปริมาณ   

 -  มเีจา้หนา้ทีจ่  านวน 2 คน    

เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

 -  มเีจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิานทีศ่าลา

ประชาคม เพือ่ดุแลรกัษาความสะอาด

ของอาคารสถานทีแ่ละรกัษาทรพัยส์นิ

ของทางราชการ

 ปี 2564 จ านวน  2  คน

 ปี 2565 จ านวน  2  คน

 -  -  - 216,000 216,000 รอ้ยละความพงึพอใจ

ของผูท้ีม่าใชง้านศาลา

ประชาคม

บรเิวณศาลาประชาคม เทศบาล

เมอืงทุง่สงมคีวามเป็นระเบยีบ

เรยีบรอ้ย สะอาด สวยงาม

กองการศึกษา
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

15 โครงการจา้งเหมาเอกชน

(รายบคุคล)บนัทกึขอ้มลูงาน

สารบรรณ ส านกัปลดัเทศบาล

เทศบาลเมอืงทุง่สง

 -เพือ่จดัหาเอกชน (รายบคุคล) มา

ปฏบิตังิานดา้นบนัทกึขอ้มลูงานสาร

บรรณ โดยมบีทบาทขอบเขต หนา้ที ่ที่

จะด าเมนินการสนบัสนุนใหก้าร

ปฏบิตังิานในภารกจิหลกัไดส้  าเร็จและ

มปีระสทิธิภาพ

 -เพือ่ลดข ัน้ตอนการด าเนินการใหม้ี

ประสทิธิภาพโดยน าเทคโนโลยมีาใชใ้น

การด าเนินงาน เพือ่ความสะดวกและ

รวดเร็ว

 -เพือ่ใหก้ารด าเนินงานธุรการ ใน

ระบบงานสารบรรณเป็นไปอย่างมรีะบบ

 โดยยดึความถูกตอ้งรวดเร็ว ถูกตอ้ง

ตามระเบยีบของทางราชการ

เชิงปริมาณ

 -จา้งเหมาเอกชน

รายบคุคล จ านวน 1 คน

เชิงคุณภาพ

 -ระบบงานธุรการเป็น

ระบบ รวดเร็ว ถูกระเบยีบ

เป็นปจัจบุนั และอ านวย

ความสะดวกแก่ผูบ้งัคบั

บญัชาหรือหวัหนา้งาน

หรือผูเ้กีย่วขอ้ง

เชิงประโยชน์

 -เทศบาลเมอืงทุง่สง

สามารถปฏบิตังิาน

ไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ

 -  -  -    108,000    108,000  - จ านวนจา้งเหมา

เอกชน จ านวน 1 คน

 - ถูกตอ้งตามระเบยีบ

งานสารบรรณ100%

 - ความพงึพอใจ

ของการปฏบิตังิาน

ในการจา้งเหมาเอกชน

 -ระบบงานสารบรรณ

ของส านกัปลดัเทศบาล

เป็นไปอย่างมรีะบบ สะดวก

รวดเร็วและถูกตอ้งตาม

ระเบยีบ

 -การปฏบิตังิานดา้นงาน

ธุรการเป็นไปอย่างมี

ประสทิธิภาพ มคีวามคล่อง

ตวั

ส านกัปลดัฯ
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

16 โครงการจา้งเหมา

ดูแลระบบสือ่

โสตทสันูปกรณ์

หอ้งประชมุเทศบาล

เมอืงทุง่สง

 -เพือ่ท  าหนา้ทีค่วบคุม

ระบบสือ่โสตทศันูปกรณ์

ในการบนัทกึเสยีงการประชุมต่างๆ ของ

เทศบาลและการประชุมอืน่ๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบัการประชุมของเทศบาล

 -เพือ่ท  าหนา้ทีดู่แลบ ารุงรกัษาสือ่

โสตทศันูปกรณ์ในหอ้งประชุมใหอ้ยูใ่น

สภาพทีด่แีละพรอ้มใชง้านตลอดเวลา

เชิงปริมาณ

 -จา้งเหมาผูดู้และระบบ

 โสตทศันูปกรณ์ 

หอ้งประชุมเทศบาล 

จ านวน 1 คน

เชิงคุณภาพ

 -การควบคุมสือ่โสต

ทศันูปกรณ์ในหอ้ง

ประชุมเทศบาลเมอืง

ทุง่สง อยูใ่นสภาพด ี

พรอ้มใชง้านไดต้ลอดเวลา

เชิงประโยชน์

 -หอ้งประชุมเทศบาล

เมอืงทุง่สง สามารถ

อ านวยความสะดวก

ส าหรบัผูม้าใช ้

 -  -  -    108,000    108,000  - จา้งเหมาเอกชน

ดูแลระบบฯ 

จ านวน 1 คน

 -มผูีดู้แลระบบสือ่โสตทศันูปกรณ์ 

หอ้งประชุม

เทศบาลในการบนัทกึเสยีง

การประชุมต่างๆของเทศบาลเป็นไป

อย่างเรียบรอ้ย

 -มผูีดู้แลรกัษาบ ารุงรกัษา

สือ่โสตทศันูปกรณ์ในหอ้ง

ประชุมเทศบาลเมอืงทุง่สง

ใหอ้ยูใ่นสภาพดพีรอ้มใชง้าน

ไดต้ลอดเวลา

 -หอ้งประชุมเทศบาลมกีาร

ควบคุมระบบสือ่ การบนัทกึ

เสยีงในการประชุมเป็นไป

อย่างเรียบรอ้ยและ

มปีระสทิธิภาพ

ส านกัปลดัฯ
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

17 โครงการการพฒันา

ระบบบรกิารประชาชน

 -เพือ่ใหก้ารด าเนินการพฒันาการ

ใหบ้ริการประชาชนของเทศบาลเมอืง

ทุง่สงใหม้มีาตรฐานเดยีวกนั

 -เพือ่ลดข ัน้ตอนการตดิต่อราชการของ

ประชาชนใหป้ระชาชนไดร้บัความ

สะดวกรวดเร็วในการเขา้ถงึของ

หน่วยงานและเกดิประโยชยสู์งสุดแก่

ประชาชน

อย่างเต็มที่

 -เพือ่ใหป้ระชาชนเกดิ

ความประทบัใจในการใหบ้ริการของ

เทศบาลเมอืงทุง่สง

เชิงปริมาณ

 - จ านวนผูเ้ขา้รบัการ

อบรมและพฒันา 

จ านวน 60 คน

เชิงคุณภาพ

 - การด าเนินโครงการ

เป็นไปตามข ัน้ตอน

กระบวนครบถว้น

สมบูรณ์

เชิงประโยชน์

 - ประชาชนมคีวาม

พงึพอใจต่อการบริการ

ของเทศบาลเมอืงทุง่สง

 -  -  -     60,000     60,000  - จ านวนผูเ้ขา้ร่วม

อบรม

 - ความพงึพอใจของ

ประชาชนทีเ่ขา้รบับรกิาร

 -เพือ่ใหก้ารด าเนินการพฒันาการ

ใหบ้ริการประชาชนของเทศบาล

เมอืงทุง่สงใหม้มีาตรฐานเดยีวกนั

 -เพือ่ลดข ัน้ตอนการตดิต่อราชการ

ของประชาชน ใหป้ระชาชนไดร้บั

ความสะดวกรวดเร็วในการเขา้ถงึ

ของหน่วยงานและเกดิประโยชย์

สูงสุดแก่ประชาชนอย่างเต็มที่

 -เพือ่ใหป้ระชาชนเกดิความ

ประทบัใจ ในการใหบ้ริการของ

เทศบาลเมอืงทุง่สงใหป้ระชาชนเกดิ

ความเชื่อม ัน่ต่อการปฏบิตังิานของ

หน่วยงานภาครฐัเพิม่มากขึ้นและ

เกดิความร่วมมอืร่วมใจในการ

ป้องกนัและปราบปรามการทจุริตใน

พื้นทีเ่ทศบาลเมอืงทุง่สง

ส านกัปลดัฯ
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

18 โครงการเพิม่

ประสทิธภิาพ

การบรกิารประชาชน

เทศบาลเมอืงทุง่สง

 -เพือ่ใหบ้รกิารแก่

ประชาชนทีม่าตดิต่อ

ราชการกบัเทศบาล 

เกดิความสะดวก รวดเร็ว

ประหยดัเวลา และค่าใชจ่้าย

ของผูม้ารบับรกิาร

เชงิปรมิาณ

 -จา้งเหมาเอกชน

จ านวน 2 คน

เชงิคุณภาพ

 - การบรกิารแก่ประชาชน

เกดิความสะดวกรวดเร็ว

ประหยดัเวลา 

เชงิประโยชน์

 - ประชาชนมคีวามพงึพอใจต่อ

การบรกิารของเทศบาลเมอืงทุง่สง

 -  -  -    216,000    216,000  -จ านวนจา้งเหมา

เอกชน

 -ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิาร

 -การบรกิารแก่

ประชาชนทีม่าตดิต่อ

ราชการกบัเทศบาล 

เกดิความสะดวก รวดเร็ว

ประหยดัเวลา และค่าใชจ่้าย

ของผูม้ารบับรกิาร

ส านกัปลดัฯ

19 โครงการจดัอบรมเชงิ

ปฏบิตักิารจดัท าแผนผงัภูมิ

นิเทศ

เพือ่จดัอบรมใหค้วามรูเ้ชงิ

ปฏบิตักิารจดัท าแผนผงัภูมนิิเทศ

 ผูเ้ขา้ร่วมจ านวน 100 คน 

ชมุชน/สมาชกิ/พนกังานเทศบาล

จดัอบรมใหค้วามรูเ้รื่องภูมนิิเวศ

ใหก้บัชมุชน/สมาชกิ/พนกังาน

เทศบาล จ านวน 100 คน ไดร้บั

ความรู ้รอ้ยละ 80

 -  -  -    250,000    250,000 รอ้ยละ 80 ของ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมี

ความรูด้า้นภูมนิิเวศ

เทศบาลเมอืงทุง่สง

น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการจดัอบรม

เรื่องภูมนิิเวศมาจดัการ

วางแผนพฒันาทอ้งถิน่เทศบาล

เมอืงทุง่สง

กองวชิาการ/

กองช่าง/

กองสวสัดกิาร/

กองช่างสุขาภบิาล

0 0 0 3,114,000 4,416,000รวม 19 โครงการ
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 ดูแลระบบขอ้มลูของกอง

สวสัดกิารสงัคม

 -เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ

จดัเกบ็บนัทกึและประมวลผล

ขอ้มลูพื้นฐาน 4 ดา้น คอื ดา้น

สงัคม ดา้นเศรษฐกจิ ดา้น

สิง่แวดลอ้ม และดา้นโครงสรา้ง

พื้นฐาน

 -เพือ่น าผลทีไ่ดร้บัจากการจดัเกบ็

น าไปปรบัปรุงพฒันาแกไ้ขปญัหา

ของชมุชนใหเ้กดิประสทิธภิาพและ

ประสทิธผิลมากยิง่ขึ้น

ด าเนินการจา้งเหมาบคุคลจ านวน

 1 คนในการจดัเก็บ บนัทกึและ

ประมวลผล ขอ้มลูพื้นฐานของ

ชมุชนในเขตเทศบาลเมอืงทุง่สง 

จ านวน 12 เดอืน

 -  -  -     98,000      108,000  -คุณภาพของฐานขอ้มลู

คอื เป็นปจัจบุนัทนัสมยั

สามารถน าไปใชป้ระโยชน์

ได ้

 -มขีอ้มลูทีท่นัสมยัเป็นปจัจบุนั

ครอบคลมุถูกตอ้ง

งานพฒันาชมุชน

กองสวสัดกิารสงัคม

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

1.1 กลยทุธท์ี่ 2 พฒันาระบบบริการทกุกระบวนงานบริการของเทศบาลใหมี้ประสิทธิภาพ

1.2 แผนงาน สรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลเมืองทุ่งสง

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 การพฒันาชุมชนและสิ่งแวดลอ้มใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต

1. ยทุธศาสตรท์ี่ 4  ร่วมสรา้งเมืองทุ่งสงสู่เมืองที่มีการบริหารจดัการที่ย ัง่ยืน
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั หน่วยงานที่รบัผิดชอบที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั

2 เพิม่ประสทิธภิาพการ

ด าเนินงานพฒันาชมุชน

เทศบาลเมอืงทุง่สง

 -เพือ่เพิม่ขดีความสามารถใน

การพฒันาชมุชนต่างๆ ในเขต

เทศบาลเมอืงทุง่สงใหม้ากขึ้น

และมปีระสทิธภิาพมากขึ้น

 -เพือ่ใหช้มุชนไดร้บัประโยชน์

ในการแกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างท ัว่ถงึ

 -ด าเนินการประสานงานชุมชนเตรียม

สถานทีจ่ดัประชุมพรอ้มด าเนินการจดั

ประชุมเพือ่เก็บขอ้มลูปญัหาความ

ตอ้งการของชุมชนท ัง้ 20 ชุมชน และ

บนัทกึขอ้มลูปญัหาความตอ้งการและ

จดัเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานขอ้มลู

 -เพือ่น าไปใชป้ระโยชนใ์นการแกไ้ข

ปญัหาทอ้งถิน่ของผูบ้ริหารของเทศบาล

 พรอ้มสรุปรายงานผลการปฏบิตังิาน

ใหผู้บ้ริหารทราบโดยจา้งเหมาเอกชน

ด าเนินการจ านวน 1 คน

 -  -  -     98,000      108,000  -ผลงานทีป่ฏบิตัไิด ้  -ชมุชนเมอืงแต่ละชมุชนไดร้บั

ประโยชนใ์นการแกไ้ขปญัหา

และความตอ้งการไดอ้ย่างท ัว่ถงึ

งานพฒันาชมุชน

กองสวสัดกิารสงัคม

0 0 0    196,000      216,000รวม 2 โครงการ
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการจา้งเหมาบรกิาร

ขบัรถยนตป์ระจ า

โรงเรยีนสงักดัเทศบาล

เมอืงทุง่สง

เพือ่ขบัรถยนตโ์รงเรยีนสงักดั

เทศบาลจ านวน 6 โรง

จา้งเหมาบรกิารขบัรถยนตป์ระจ า

โรงเรยีนในสงักดัเทศบาลจ านวน 

10 คน

 -  -      681,380     1,080,000       1,080,000  -รอ้ยละของโรงเรยีน

มพีนกังานขบัรถยนต์

 -ความพงึพอใจการ

ด าเนินงานในการ

ปฏบิตัขิองงานจา้งเหมา

รอ้ยละ 100

 -นกัเรยีน ครูและ

บคุลากรในโรงเรยีนไดร้บั

ความสะดวกและรวดเร็ว

ในการตดิต่อประสานการ

กองการศึกษา

2 โครงการจา้งเหมาเพิม่

ประสทิธภิาพการจดัเก็บ

ขอ้มลูและบนัทกึขอ้มลู

ระบบสารสนเทศของ

โรงเรยีนกฬีาเทศบาล

เมอืงทุง่สง

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ

ปฏบิตังิานดา้นการจดัเก็บ

ขอ้มลูและบนัทกึขอ้มลู

ระบบสารสนเทศของ

โรงเรยีนกฬีาเทศบาลเมอืง

ทุง่สง

 -จา้งเหมาบคุลากรเพือ่

ปฏบิตังิานดา้นจดัเก็บขอ้มลูและ

บนัทกึขอ้มลูระบบสารสนเทศของ

โรงเรยีนกฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สง 

จ านวน 1 คน

 -  -  -      81,000      108,000  -มบีคุลากรปฏบิตักิาร

สอนครบทกุกลุม่สาระ

การเรยีนรู ้

 -ความพงึพอใจในการ

ด าเนินการปฏบิตัขิอง

งานจา้งเหมารอ้ยละ 100

โรงเรยีนมบีคุลากรช่วย

ปฏบิตังิานดา้นธุรการ 

จดัท าเอกสารและการ

บนัทกึขอ้มลูในระบบ

สารสนเทศต่างๆตดิต่อ

ประสานงานกบัหน่วยงาน

อืน่ๆการเบกิจ่ายเงนิ

งบประมาณระบบขอ้มลู

จดัซื้อจดัจา้ง

กองการศึกษา

1.2 แผนงาน การศึกษา

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

1.1 กลยทุธท์ี่ 2 พฒันาระบบบริการทกุกระบวนงานบริการของเทศบาลใหมี้ประสิทธิภาพ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลเมืองทุ่งสง

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 การพฒันาชุมชนและสิ่งแวดลอ้มใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต

1. ยทุธศาสตรท์ี่ 4  ร่วมสรา้งเมืองทุ่งสงสู่เมืองที่มีการบริหารจดัการที่ย ัง่ยืน
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

3 โครงการจา้งเหมาเพิม่

ประสทิธภิาพการจดัเก็บ

ขอ้มลูและบนัทกึขอ้มลู

ระบบสารสนเทศของ

โรงเรยีนรสีอรท์

อนุบาล

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ

ปฏบิตังิานดา้นการจดัเก็บ

ขอ้มลูและบนัทกึขอ้มลู

ระบบสารสนเทศของ

โรงเรยีนรสีอรท์

อนุบาล

 -จา้งเหมาบคุลากรเพือ่

ปฏบิตังิานดา้นจดัเก็บขอ้มลูและ

บนัทกึขอ้มลูระบบสารสนเทศของ

โรงเรยีนรสีอรท์อนุบาล จ านวน 1

 คน

 -  -  -  -      108,000  -มบีคุลากรปฏบิตักิาร

สอนครบทกุกลุม่สาระ

การเรยีนรู ้

 -ความพงึพอใจในการ

ด าเนินการปฏบิตัขิอง

งานจา้งเหมารอ้ยละ 101

โรงเรยีนมบีคุลากรช่วย

ปฏบิตังิานดา้นธุรการ 

จดัท าเอกสารและการ

บนัทกึขอ้มลูในระบบ

สารสนเทศต่างๆตดิต่อ

ประสานงานกบัหน่วยงาน

อืน่ๆการเบกิจ่ายเงนิ

งบประมาณระบบขอ้มลู

จดัซื้อจดัจา้ง

กองการศึกษา

4 โครงการจา้งเหมา

เจา้หนา้ทีด่  าเนินการ

ปฏบิตังิานประจ าศูนย์

ส่งเสรมิสุขภาพเทศบาล

เมอืงทุง่สง

 -เครื่องออกก าลงักายทกุ

เครื่องอยูใ่นสภาพพรอ้มใช ้

งานและใหบ้รกิาร

 -มเีจา้หนา้ทีใ่หค้ าแนะน าแก่

สมาชกิทีม่าขอรบับรกิาร

 -จา้งเหมาเจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิาน

ประจ าศูนยส่์งเสรมิสุขภาพ

เทศบาลเมอืงทุง่สงจ านวน 1 คน

 -มเีจา้หนา้ทีใ่หค้ าแนะน าแก่

สมาชกิทีม่าขอรบับรกิาร

 -  -   108,000     108,000      108,000  -มเีจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิาน

ประจ าศูนยส่์งเสรมิ

สุขภาพฯ

 -ความพงึพอใจการ

ด าเนินงานในการ

ปฏบิตัขิองงานจา้งเหมา

 รอ้ยละ 100

 -มเีจา้หนา้ทีป่ระจ าศูนย์

ส่งเสรมิสุขภาพเทศบาล

เมอืงทุง่สงทีม่คีวามรู ้

ประสบการณ์ ให ้

ค าแนะน าแก่ผูม้ารบับรกิาร

เครื่องออกก าลงักายอย่าง

ถูกวธิี

กองการศึกษา

5 โครงการจา้งเหมาบคุคล

ปฏบิตังิานขบัรถยนตก์อง

การศึกษา เทศบาลเมอืง

ทุง่สง

เพือ่รบั-ส่งนกัเรยีนโรงเรยีน

ในสงักดัเทศบาลเมอืงทุง่สง

จา้งเหมาบรกิารขบัรถยนตก์อง

การศึกษาจ านวน 1 คน

 -  -  -     108,000      108,000  -มบีคุคลปฏบิตังิานขบั

รถยนตฯ์

 -ความพงึพอใจการ

ด าเนินงานในการ

ปฏบิตังิานจา้งเหมา 

รอ้ยละ 100

 -การปฏบิตังิานขบัรถยนต ์

(รถบสั) ของกองการศึกษามี

ประสทิธิภาพและประสทิธิผล

 -มผูีร้บัผดิชอบดูแล 

บ ารุงรกัษาในงานขบัรถยนต์

กองการศึกษา

 -ความพงึพอใจการด าเนินงาน

ในการปฏบิตังิานของงานจา้ง

เหมา

กองการศึกษา
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

6 โครงการเพิม่

ประสทิธภิาพดา้นการ

ปฏบิตักิารสอนโรงเรยีน

ในสงักดัเทศบาลเมอืงทุง่

สง

 -เพือ่ใหค้รูเพยีงพอในทกุ

กลุม่สาระการเรยีนรู ้

 -เพือ่ใหน้กัเรยีนไดร้บัการ

พฒันาอย่างเต็ม

ประสทิธภิาพตามมาตรฐาน

ดา้นคุณธรรมผูเ้รยีน และมี

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์

ตามนโยบายปฏรูิปการศึกษา

จา้งเหมาบคุคลปฏบิตักิารสอน

โรงเรยีนในสงักดัเทศบาลจ านวน 

105 คน

 -  -    7,254,000    11,412,000     11,412,000  -มบีคุลากรปฏบิตักิาร

สอนครบทกุกลุม่สาระ

การเรยีนรู ้

 -ความพงึพอใจในการ

ด าเนินการปฏบิตัขิอง

งานจา้งเหมารอ้ยละ 100

มบีคุลากรปฏบิตักิารสอน

เพยีงพอทกุกลุม่สาระการ

เรยีนรู ้

กองการศึกษา

0 0    8,043,380    12,789,000     12,924,000รวม 6 โครงการ
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการเพิม่

ประสทิธภิาพงานสตัว

แพทย์

 -เพือ่จดัเก็บบนัทกึขอ้มลูงานสตัวแพทย์

 -เพือ่ควบคุมป้องกนัโรคพษิสุนขับา้

 -เพือ่ปฏบิตัหินา้ทีฉี่ดวคัซนีป้องกนัโรคพษิ

สุนขับา้

 -เพือ่พนกังานตรวจโรคสตัวก่์อนฆ่าและหลงั

ฆ่า ตาม พรบ.ควบคุมการฆ่าสตัวเ์พือ่การ

จ าหน่ายเน้ือสตัว ์พ.ศ. 2559

จา้งเหมาบรกิารเอกชน(จ านวน 2 

อตัรา)

45,000 288,000 288,000 288,000 288,000 1. ความพงึพอใจของ

ผูใ้ชบ้รกิาร รอ้ยละ 85

2. ผลการปฏบิตังิานตาม

มาตราฐานทีเ่ทศบาลก าหนด

มบีคุลากรเพยีงพอในการ

ด าเนินงาน

งานสตัวแ์พทย์

1.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

1.1 กลยทุธท์ี่ 2 พฒันาระบบบริการทกุกระบวนงานบริการของเทศบาลใหมี้ประสิทธิภาพ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลเมืองทุ่งสง

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 การพฒันาชุมชนและสิ่งแวดลอ้มใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต

1. ยทุธศาสตรท์ี่ 4  ร่วมสรา้งเมืองทุ่งสงสู่เมืองที่มีการบริหารจดัการที่ย ัง่ยืน
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

2 โครงการจา้งเหมาบนัทกึ

ขอ้มลูระบบสารสนเทศ

ของกองสาธารณสุขและ

สิง่แวดลอ้ม

เพือ่บนัทกึขอ้มลูระบบสารสนเทศของ

กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม

 -จา้งเหมาเอกชนบนัทกึขอ้มลู

ระบบสารสนเทศของกอง

สาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม 

จ านวน 1 คน(ตามขอบเขตงานที่

เทศบาลก าหนด)

 -  -  -  -      144,000  กองสาธารณสุขฯสามารถใช ้

งานระบบสารสนเทศ  รอ้ยละ

 100

การบนัทกึขอ้มลูระบบ

สารสนเทศกอง

สาธารณสุขฯครบถว้นและ

ถูกตอ้งสามารถใชง้าน

ระบบไดอ้ย่างถูกตอ้งและ

ใชง้านในระบบไอย่างมี

ประสทิธภิาพ

กองสาธารณสุขและ

สิง่แวดลอ้ม

45,000 288,000 288,000 288,000 432,000รวม 2 โครงการ
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

โครงการพฒันาศกัยภาพ  - เพือ่ส่งเสรมิและสนบั เชิงปรมิาณ :  -  -  - 500,000 500,000  -ความพงึพอใจของ  - บคุลากรของเทศบาล ส านกัปลดัเทศบาล

บคุลากรในสงักดัเทศบาล สนุนใหบ้คุลากรของ  - ความพงึพอใจของผูเ้ขา้ ผูเ้ขา้รบัการอบรม เมอืงทุง่สง มคีวามรู ้

 (อบรมกจิกรรม 5 ส) เทศบาลมคีวามรู ้ รบัการอบรมในแต่ละครัง้ ความเขา้ใจเพิม่มากขึ้น

 (อบรมคุณธรรม จรยิธรรม) ความสามารถ และมทีกัษะ รอ้ยละ 85

 ฯลฯ ในการปฏบิตังิานเพิม่ขึ้น เชิงคุณภาพ :

 -บคุลากรในสงักดัเทศบาล

มคีวามรู ้ความเขา้ใจ

ต่อการจดัอบรมในแต่ละ

เรื่องทีท่างเทศบาลจดัขึ้น

เชิงประโยชน์ : 

 - บคุลาการสามารถน า

ความรูท้ีไ่ดร้บัจากอบรม

ไปใชใ้นการท างานของตนเอง

1

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลเมืองทุ่งสง

1.2 แผนงาน บริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 การพฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต

1. ยทุธศาสตรท์ี่ 4  ร่วมสรา้งเมืองทุ่งสงสู่เมืองที่มีการบริหารจดัการที่ย ัง่ยืน

1.1 กลยทุธท์ี่ 3 พฒันาทรพัยากรบคุคลใหมี้ความรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะดา้นและท างานเป็นทมีอย่างมีประสิทธิภาพ
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

โครงการฝึกอบรมเพิม่  - เพือ่เพิม่ทกัษะแก่ เชิงปรมิาณ :  -  -  - 80,000    80,000     - จ านวนผูเ้ขา้รบั  - บคุลากรของเทศบาล งานวจิยัฯ

ศกัยภาพแก่บคุลากรเพือ่ บคุลากรของเทศบาล  - จ านวนผูร้บัเขา้รบัการ การอบรม มคีวามรู ้ความเขา้ใจ กองวชิาการฯ

พฒันาระบบการตดิตามและ ในการจดัท ารายงาน อบรม จ านวน 50 คน  - รายงานตดิตาม ทกัษะในการเขยีน

ประเมนิผลแผนพฒันา การตดิตามและประเมนิ เชิงคุณภาพ : และประเมนิผล รายงานผลสมัฤทธิ์

เทศบาลเมอืงทุง่สง โครงการตามแผนพฒันา  - มกีารรายงานผลสมัฤทธิ์ โครงการ ของโครงการตาม

 - เพือ่ใหค้วามรูแ้ก่ ของโครงการตามแผน ตวัชี้วดัของโครงการ

บคุลากรในการตดิตาม ด าเนินงาน รอ้ยละ 100 และสามารถจดัท า

และประเมนิผลแผนพฒันา เชิงประโยชน์ : รายงานผลสมัฤทธิ์

ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ  - ผูเ้ขา้รบัการอบรม โครงการไดถู้กตอ้ง

เกีย่วกบัรายละเอยีดของ สามารถจดัท ารายงานผล

โครงการกจิกรรมของ การตดิตามและปะเมนิผล

หน่วยงาน ไดอ้ย่างถูกตอ้ง

2
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตัิ  - เพือ่ใหบ้คุลากรของ เชิงปรมิาณ :  -  -  - 90,000    90,000     - จ านวนผูเ้ขา้รบั  -บคุลากรเทศบาล กองคลงั

การ "แนวทางปฏบิตัติาม เทศบาลมคีวามรู ้  - จ านวนผูร้บัเขา้รบัการ การอบรม มคีวามรู ้ความเขา้ใจ

พ.ร.บ.การจดัซื้อจดัจา้งและ ความเขา้ใจ อบรม จ านวน 100 คน  - แบบทดสอบ พ.ร.บ.การจดัซื้อจดัจา้ง

การบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ร.บ.การจดัซื้อจดัจา้งและ  - ผูเ้ขา้รบัการอบรม ก่อน-หลงั การอบรม และการบรหิารพสัดุ

พ.ศ.2560 กฎหมายและ การบรหิารพสัดุภาครฐั มคีวามรู ้ความเขา้ใจ ภาครฐั พ.ศ.2560 

ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง" พ.ศ.2560 กฎหมายและ รอ้ยละ 85 ปฏบิตังิานไดอ้ย่าง

ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง" เชิงคุณภาพ : ถูกตอ้ง มปีระสทิธภิาพ

 - ผูเ้ขา้รบัการอบรม เป็นไปในแนวทาง

มคีวามรู ้ความเขา้ใจ เดยีวกนั

พ.ร.บ.การจดัซื้อจดัจา้งและ

การบรหิารพสัดุภาครฐั

พ.ศ.2560 กฎหมายและ

ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง"

เชิงประโยชน์ : 

 - ผูเ้ขา้รบัการอบรม

น าความรูท้ีไ่ดร้บัจากอบรม

เป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน

ไดอ้ย่างถูกตอ้ง

3
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร  -  -  - 300,000 300,000 งานแผนงานฯ

เพือ่การจดัท าแผนพฒันา กองวชิาการฯ

ทอ้งถิน่แบบบูรณาการ

5 โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร

ประเมนิผลสมัฤทธิ์ของการ

ปฏบิตัริาชการตามหลกัเกณฑ์

และวธิกีารบรหิารกจิการ

บา้นเมอืงทีด่แีละจดัท าค า

รบัรองการปฏบิตัริาชการ

 -เพือ่พฒันาบคุลากรดา้น

การประเมนิผลและการ

รายงานผลการปฏบิตัิ

ราชการตามหลกัเกณฑ ์และ

วธิกีารบรหิารกจิการ

บา้นเมอืงทีด่แีละสามารถน า

ความรูไ้ปใชใ้นการปฏบิตัไิด ้

อย่างมปีระสทิธภิาพ

 -เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบั

ตวัชี้วดัตามแบบประเมนิ

ประสทิธภิาพขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ (LPA) 

(สถ-อปท) ประจ าปี 2565

เชงิปรมิาณ 

 -จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 65 คน

เชงิคุณภาพ

 -มรีายงานผลสมัฤทธิ์ของโครงการ

เชงิประโยชน์

 -ผูผ้่านการอบรมมคีวามรูค้วาม

เขา้ใจ

 -  -  -    100,000    100,000  -จ านวนผูผ้่านการ

อบรม

 -ระดบัความพงึ

พอใจของผูเ้ขา้ร่วม

การอบรม

บคุลากรมคีวามรูค้วามเขา้ใจ

เกีย่วกบัการประเมนิผลการ

ปฏบิตัริาชการตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิาร

กจิการบา้นเมอืงทีด่แีละ

สามารถน าความรูไ้ปใชใ้น

การปฏบิตังิานไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ

งานวจิยัและ

ประเมนิผล

กองวชิาการและ

แผนงาน

4 บคุลากรของเทศบาลเมอืงทุง่

สงไดร้บัความรู ้ความเขา้ใจ

ในกระบวนการจดัท า

แผนพฒันาทอ้งถิน่

 - เพือ่พฒันาศกัยภาพ

บตุลากรดา้นการจดัท า

แผนพฒันาทอ้งถิน่และ

สามารถน าไปใชใ้นการ

ปฏบิตังิานไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ

 -บคุลากรเทศบาลเมอืงทุง่สงที

เกีย่วกบัการจดัท าแผนพฒันา

ทอ้งถิน่ จ านวน 100 คน

จ านวนผูเ้ขา้รบัการ

อบรมมคีวามรูร้อ้ยละ

 70
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

6 โครงการอบรมเพิม่

ประสทิธภิาพพนกังานจา้งของ

เทศบาลเมอืงทุง่สง

 -เพือ่ใหพ้นกังานจา้งมี

ความรู ้ความเขา้ใจใน

ระเบยีบวนิยั สทิธปิระโยชน์

ต่างๆของพนกังานจา้งที่

ก าหนดไวใ้นประกาศ ก.ท.จ.

 นครศรธีรรมราช

จดัอบรมเรื่องสทิธปิระโยชนข์อง

พนกังานจา้งใหก้บัพนกังานจา้งของ

เทศบาลเมอืงทุง่สง จ านวน 300 

คน จ านวน 3 รุ่นๆละ 100 คน 

รุ่นละ 1 วนั

 -   111,800    111,800   111,800   120,000 เชิงปริมาณ

พนกังานจา้งของเทศบาล 

เขา้รบัการอบรม จ านวน 

300 คน 

เชิงคุณภาพ

รอ้ยละ 80 ของผูเ้ขา้รบั

การอบรมผ่านการ

ประเมนิหลงัอบรม

เชิงประโยชน์

พนกังานจา้ง ไดร้บัการ

พฒันาตนเอง

พนกังานจา้งของเทศบาล

สามารถพฒันาองคค์วามรูไ้ด ้

อย่างเต็มที ่ต่อเน่ือง และมี

ประสทิธภิาพ

กองการเจา้หนา้ที่

7 โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร

การพฒันาคุณภาพการบรหิาร

จดัการภาครฐั (PMQA)

 -เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานของ

พนกังานเทศบาล และครู

เทศบาล สอดคลอ้งกบัพระ

ราชกฤษฎกีาวา่ดว้ย

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร

บรหิารงานกจิการบา้นเมอืง

ทีด่ี

จดัอบรมเชงิปฏบิตักิารการพฒันา

คุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั

ใหก้บัพนกังานเทศบาล พนกังาน

ครูเทศบาล จ านวน 100 คน

 -   120,000    120,000   120,000   250,000 เชิงปริมาณ

พนกังานเทศบาล และ

พนกังานครูเทศบาล เขา้

รบัการอบรม จ านวน 100

 คน

เชิงคุณภาพ

รอ้ยละ 80 ของผูเ้ขา้รบั

การอบรมผ่านการ

ประเมนิหลงัอบรม

เชิงประโยชน์

บคุลากรไดร้บัการ

ส่งเสริมและสนบัสนุน

การพฒันาความสามารถ

ผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามรู ้

ความเขา้ใจสามารถจดัท า

ผลงานไดร้บัรางวลั PMQA 

หมวด 1

กองการเจา้หนา้ที่
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

8 โครงการจา้งเหมาการ

ประเมนิผลงานพนกังานครู

และบคุลากรทางการศึกษา

เพือ่ใหก้ารประเมนิผลงาน

พนกังานครูและบคุลากร

ทางการศึกษาเทศบาล

ต าแหน่งครู เพือ่ใหม้หีรอื

เลือ่นวทิยฐานะขึ้นตามที่

กรมส่งเสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่ก าหนด

จา้งเหมาเอกชน เพือ่การ

ประเมนิผลงานพนกังานครูและ

บคุลากรทางการศึกษาเทศบาล 

ต าแหน่งครู เพือ่ใหม้หีรอืเลือ่น

วทิยฐานะสูงขึ้น (จ านวน 1 คน)

 -  -    100,000   100,000   100,000 จ านวนรายงานผล

การประเมนิผลงาน

พนกังานครูและ

บคุลากรทางการศึกษา

เทศบาล

 -การประเมนิเป็ฯไปตาม

มาตรฐานท ัว่ไปเกีย่วกบัการ

ประเมนิผลงานขา้ราชการ

หรอืพนกังานครูและ

บคุลากรทางการศึกษา

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

ต าแหน่ง ครู เพือ่ใหม้หีรอื

เลือ่นวทิยฐานะสูงขึ้น พ.ศ.

2561

กองการเจา้หนา้ที่

9 โครงการจา้งเหมาบนัทกึขอ้มลู

บคุลากรภาครฐั

เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูบคุลากร

ภาครฐัตามทีก่รมส่งเสรมิ

การปกครองทอ้งถิน่ก าหนด

จา้งเหมาเอกชน บนัทกึขอ้มลู

ขา้ราชการ ส่วนทอ้งถิน่สามญั

ลูกจา้ง และพนกังานจา้ง รวมถงึ

ขา้ราชการครู และบคุลากรทางการ

ศึกษา ครบท ัง้ 18 ระบบ (จ านวน 

2 คน)

 -  -    108,000   108,000   200,000 จ านวนรายงานผล

การบนัทกึขอ้มลู

 -สามารถตรวจสอบประมวลผล

ขอ้มลูและรายงานผลให ้

ผูบ้งัคบับญัชาและหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งเพือ่ใชป้ระโยชนห์รือเป็น

ขอ้มลูส าหรบัการวเิคราะหแ์ละ

วางแผนดา้นการบริหารบคุคลของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ต่อไป

กองการเจา้หนา้ที่
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

10 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน 

"เพือ่พฒันาและเพิม่ศกัยภาพ

การปฏบิตังิานของบคุลากร สู่ 

Thungsong Smart City 

ประจ าปีงบประมาณ 2565

 -เพือ่ใหบ้คุลากรของเทศบาล

ไดร้บัการพฒันาเพิม่พนูความรู ้

ทกัษะและปรบัเปลีย่นทศันคตใิน

การปฏบิตัริาชการใหม้ี

ประสทิธิภาพ เกดิประสทิธิผล

มุง่เนน้ผลสมัฤทธิ์สู่ความเป็นเลศิ

 -เพือ่ส่งเสริมใหบ้คุลากรฯไดม้ี

การจดัการเรียนรู ้มคีวามเขา้ใจ

เสริมสรา้งจติส านึก มทีศันคต ิ

และวสิยัทศันใ์นการปฏบิตังิาน

และร่วมกนัแกไ้ขปญัหาเพือ่ลด

ขอ้ผดิพลาดในการปฏบิตังิาน

ผลผลติ : ศึกษาดูงาน ณ เทศบาล

เมอืงแมเ่หีย๊ะ เป็นเวลา 4 วนั

ผลลพัธ ์: ผูบ้รหิารพนกังาน 

พนกังานจา้งไดร้บัความรูใ้นการ

จดัการแอพพลเิคชัน่บนมอืถอื

ระดบัมากขึ้น

 -  -  -  -   200,000 วดัผลการด าเนินการ

ใหค้วามรู ้

ศึกษาดูงาน

บคุลากรของเทศบาลไดร้บัการ

พฒันาทกัษะการใชแ้อพพลเิคชัน่

บนมอืถอื และพฒันาศกัยภาพ

ภารกจิหนา้ทีใ่หสู้งขึ้น

งานประชาสมัพนัธ์

กองวชิาการและ

แผนงาน

0 231,800 439,800 1,509,800 1,940,000รวม 10 โครงการ
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการจา้งเหมาเจา้หนา้ที่

บนัทกึขอ้มลูโปรแกรม

ระบบบญัชคีอมพวิเตอร์

ขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ (e-laas)

เพือ่ใหเ้ทศบาลเมอืงทุง่สง

สามารถบนัทกึขอ้มลูเขา้

ฐานขอ้มลูโปรแกรมระบบ

บญัชคีอมพวิเตอรข์อง

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

 (e-laas)ไดค้รบถว้นในทกุ

ระบบย่อย

เชิงปริมาณ

จา้งเหมาเจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลู 

จ านวน 6 คน

เชิงคุณภาพ

สามารถบนัทกึขอ้มลูเขา้ฐานขอ้มลู

โปรแกรมระบบบญัชีคอมพวิเตอรข์อง 

อปท. (e-laas) ถูกตอ้ง ครบถว้น 100%

เชิงประโยชน์

เทศบาลมฐีานขอ้มลูระบบบญัชี

(e-laas)ถูกตอ้ง สามารถปฏบิตังิาน

ระบบไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ 100%

648,000 648,000 648,000 648,000 648,000 - เทศบาลสามารถใชง้าน

ระบบ e-laas ไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ

เทศบาลเมอืงทุง่สงสามารถ

บนัทกึขอ้มลู

ลงโปรแกรมระบบบญัชี

คอมพวิเตอรข์ององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ (e-laas) 

ไดค้รบถว้นในทกุระบบย่อย

และถูกตอ้งตามระเบยีบฯ

กองคลงั

1.1 กลยทุธท์ี่ 4 การพฒันาระบบบริหารการเงนิการคลงั

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

เทศบาลเมืองทุ่งสง

1.2 แผนงาน บริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 การพฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต

1. ยทุธศาสตรท์ี่ 4  ร่วมสรา้งเมืองทุ่งสงสู่เมืองที่มีการบริหารจดัการที่ย ัง่ยืน
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

2 โครงการจา้งเหมาเจา้หนา้ที่

บนัทกึขอ้มลูโปรแกรมแผน

ทีภ่าษแีละทะเบยีน

ทรพัยส์นิ (LTAX 3000)

เพือ่บนัทกึขอ้มลูลง

โปรแกรมแผนทีภ่าษแีละ

ทะเบยีนทรพัยส์นิ (LTAX 

3000) ของเทศบาลเมอืงทุง่

สง แลว้เสร็จครบถว้น 

สามารถน าฐานขอ้มลู

โปรแกรมแผนทีภ่าษแีละ

ทะเบยีนทรพัยส์นิไปใชเ้ป็น

ขอ้มลูในการจดัเก็บภาษไีด ้

ถูกตอ้งครบถว้น

เชงิปรมิาณ

จา้งเหมาเจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลู 

จ านวน 2 ราย

เชงิคุณภาพ

สามารถบนัทกึขอ้มลูทรพัยส์นิลง

ในโปรแกรมแผนทีภ่าษแีละ

ทะเบยีนทรพัยส์นิ (LTAX 3000)

 ถูกตอ้ง ครบถว้น 100%

เชงิประโยชน์

สามารถน าไปใชเ้ป็นเครื่องมอืใน

การจดัเก็บภาษไีด ้100%

108,000 108,000 108,000 108,000 216,000 - ความพงึพอใจของ

ผูใ้ชบ้รกิาร

เทศบาลเมอืงทุง่สงสามารถ

ขอ้มลูในโปรแกรมแผนที่

และทะเบยีนทรพัยส์นิ 

(LTAX 3000 ) ไปใชเ้ป็น

เครื่องมอืในการจดัเก็บภาษี

กองคลงั

3 โครงการจา้งเหมาเจา้หนา้ที่

บรกิารขอ้มลูแผนทีภ่าษี

และทะเบยีนทรพัยส์นิ

เพือ่ประชาสมัพนัธแ์ละ

ใหบ้รกิารขอ้มลูแผนทีแ่ละ

ทะเบยีนทรพัยส์นิแก่

ประชาชนใหม้คีวามเขา้ใจ

แผนทีภ่าษไีดอ้ย่างถูกตอ้ง

เชงิปรมิาณ

จา้งเหมาเจา้หนา้ทีบ่รกิารขอ้มลู 

จ านวน 1 คน

เชงิคุณภาพ

สามารถใหค้วามรู ้ความเขา้ใจใน

ขอ้มลูแผนทีภ่าษแีละทะเบยีน

ทรพัยส์นิแก่ประชาชนผูม้ารบั

บรกิาร

เชงิประโยชน์

ประชาชนผูม้ารบับรกิารไดร้บั

ขอ้มลูรวดเร็วขึ้น

108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 - ความพงึพอใจของ

ผูใ้ชบ้รกิาร

ประชาชนผูม้ารบับรกิาร

เกดิความรูค้วามเขา้ใจใน

งานแผนทีภ่าษแีละ

ทะเบยีนทรพัยส์นิเพิม่ขึ้น

กองคลงั
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

4 โครงการจา้งเหมาบคุคล

เพือ่ปฎบิตังิานในการ

จดัเก็บรายได ้

1) เพือ่ใหเ้ทศบาลมรีายได ้

เพิม่ขึ้น

2) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพใน

การจดัเก็บค่าเช่าแผงขาย

ของในตลาดสด ค่ารกัษา

ความสะอาด ตลอดจน

ค่าธรรมเนียมต่างๆ ได ้

ครบถว้น

3) เพือ่ลดภาระค่าใชจ่้าย

ดา้นการบรหิารงานบคุคล

เชงิปรมิาณ

จา้งเหมาบคุคลปฎบิตังิานในการ

จดัเก็บรายได ้จ านวน 6 ราย

เชงิคุณภาพ

สามารถจดัเก็บค่าเช่าแผงขายของ

ในตลาดสด ค่ารกัษาความสะอาด

 ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ ได ้

2 ลา้นบาทต่อปี

เชงิประโยชน์

สามารถน ารายไดจ้ากการจดัเก็บ

ไปใชจ่้ายในพฒันาทอ้งถิน่ได ้

อย่างมปีระสทิธภิาพ

552,000 552,000 552,000 552,000 660,000 จ านวนเงนิรายไดท้ี่

จดัเก็บไดเ้พิม่ขึ้น

 - สามารถจดัเก็บรายไดไ้ด ้

เพิม่ขึ้น ครอบคลมุและ

ท ัว่ถงึ

กองคลงั

1,416,000 1,416,000 1,416,000 1,416,000 1,632,000รวม 4 โครงการ
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 กองทนุสวสัดกิารชมุชน

เทศบาลเมอืงทุง่สง

 -เพือ่ใหป้ระชาชนในชมุชน/

ทอ้งถิน่ มคีวามตระหนกัและ

เลง็เหน็ถงึประโยชนข์องการ

ออม

 -เพือ่ส่งเสรมิใหช้มุชนรูจ้กั

การพึง่พาตนเองช่วยเหลอื

เกื้อกูลซึง่กนัและกนั เป็น

สงัคมแห่งการเอื้ออาทร

สมาชกิกองทนุสวสัดกิารชมุชน

เทศบาลเมอืงทุง่สงทกุชมุชน 

จ านวน 1,414 คน

 -  -  -    36,500     300,000 สมาชกิในกองทนุไดร้บั

การจดัสวสัดกิารดา้น

ต่างๆไดอ้ย่างท ัว่ถงึ

 -ชมุชนมหีลกัประกนั

ดา้นการจดัสวสัดกิารต่างๆ

 -ชมุชนมคีวามเขม้แขง็ท า

ใหป้ระชาชนมคุีณภาพทีด่ี

งานพฒันาชมุชน

กองสวสัดกิารสงัคม

0 0 0 36,500     300,000    รวม 1 โครงการ

1.2 แผนงาน งบกลาง

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

1.1 กลยทุธท์ี่ 4 การพฒันาระบบบริหารการเงนิการคลงั

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลเมืองทุ่งสง

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 การพฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต

1. ยทุธศาสตรท์ี่ 4  ร่วมสรา้งเมืองทุ่งสงสู่เมืองที่มีการบริหารจดัการที่ย ัง่ยืน
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการอบรมให ้

ความรูด้า้นกฎหมาย

แก่ผูบ้รหิารและ

สมาชกิสภาเทศบาล

เมอืงทุง่สง

 -เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบั

การอบรมมคีวามรู ้

ความเขา้ใจหลกัการ

บรหิารงานทอ้งถิน่ ภายใต ้

บรบิทกฎหมายใหม่

 -เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรม

สามารถน าเอาความรูไ้ป

ประยุกตใ์ชใ้นการปฏบิตัิ

งานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

และประสทิธผิล

เชิงปริมาณ

 - ความพงึพอใจของ

ผูเ้ขา้รบัการอบรมในแต่

ละครัง้รอ้ยละ 85

เชิงคุณภาพ

 - ผูเ้ขา้รบัการอบรม

มคีวามรูเ้กีย่วกบั

กฏหมายทีอ่บรม

เชิงประโยชน์

 - ผูเ้ขา้รบัการอบรม

น าความรูท้ีไ่ดจ้ากการ

อบรมน าไปใชใ้นการ

ท างานของตนเอง

 -  -  -   30,000    30,000  - จ านวนผูเ้ขา้รบัการ

อบรมมคีวามพงึพอใจ

 - ความรูท้ีไ่ดร้บั

จากการอบรม

 -ผูเ้ขา้รบัการอบรม

มคีวามรูค้วามเขา้ใจ

หลกัการบริหารงาน

ทอ้งถิน่

ภายใตบ้ริบทกฎหมาย

ใหม่

 -ผูเ้ขา้รบัการอบรม

สามารถน าเอาความรูไ้ป

ประยุกตใ์ชใ้นการปฏบิตัิ

งานไดอ้ย่างมี

ประสทิธิภาพ

และประสทิธิผล

ส านกัปลดัฯ

1.1 กลยทุธท์ี่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารสู่การพฒันาเมืองอย่างย ัง่ยืน

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 การเสริมสรา้งธรรมาภบิาลและการบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 การพฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

เทศบาลเมืองทุ่งสง

1.2 แผนงาน บริหารท ัว่ไป

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

1. ยทุธศาสตรท์ี่ 4  ร่วมสรา้งเมืองทุ่งสงสู่เมืองที่มีการบริหารจดัการที่ย ัง่ยืน
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

2 โครงการจา้งทีป่รกึษารูปแบบ

การสือ่สารเพือ่สรา้งการมส่ีวน

ร่วมในการพฒันาเทศบาลเมอืง

ทุง่สง

 -เพือ่ศึกษาสภาพปญัหาและ

ความตอ้งการการสือ่สารเพือ่สรา้ง

การมส่ีวนร่วมของชุมชนในการ

พฒันาเทศบาลเมอืงทุง่สง

 -เพือ่ศึกษากลไกการด าเนินงาน

การสือ่สารเพือ่สรา้งการมส่ีวนร่วม

ของชุมชนในการพฒันา

 -เพือ่ด าเนินการสือ่สารเพือ่สรา้ง

การมส่ีวนร่วมของชุมชนในการ

พฒันาเทศบาลเมอืงทุง่สง

 -เพือ่ประเมนิผลการสือ่สารเพือ่

สรา้งการมส่ีวนร่วมของชุมชนใน

การพฒันาเทศบาลเมอืงทุง่สง

ผลผลติ : จา้งทีป่รกึษาเพือ่ด าเนินการสือ่สาร

เพือ่สรา้งการมส่ีวนร่วมของชมุชน

ผลลพัธ ์: ประชาชนในเขตเทศบาลมคีวามพงึ

พอใจในดา้นการประชาสมัพนัธ ์ระดบัมากขึ้นไป

 -  -  -  -     600,000 เพือ่น าปญัหา

และควมตอ้งการมา

ประยุกตใ์ชใ้นการ

เพิม่ประสทิธผิลการ

สือ่สารเพือ่สรา้งการ

มส่ีวนร่วมของชมุชน

ในการพฒันาเมอืงทุง่

สง

ประชาชนในเขตเทศบาล

ไดร้บัทราบขอ้มลู

ข่าวสารครอบคลุม

โครงการ/กจิกรรม ของ

เทศบาลและชุมชนทีไ่ด ้

ด าเนินการมากขึ้นอนัมี

ผลใหก้ารด าเนินงาน

ประชาสมัพนัธข์อง

เทศบาล มปีระสทิธิภาพ

มากยิง่ขึ้น ประชาชนมี

ความพงึพอใจ

งานประชาสมัพนัธ์

กองวชิาการและ

แผนงาน
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

3 โครงการเลอืกต ัง้

สมาชกิสภาเทศบาล

และผูบ้รหิารเทศบาล

 -เพือ่ใหก้ารด าเนินการ

เลอืกต ัง้บรรลสุ าเร็จตาม

ก าหนดระยะเวลาในการ

ปฏบิตัติามกฎหมายและ

ระเบยีบเกีย่วกบัการจดัการ

งานเลอืกต ัง้ขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่

 -เพือ่ใหป้ระชาชนได ้

ตระหนกัสทิธ ิหนา้ทีข่อง

ตนในการเลอืกต ัง้ทอ้งถิน่

อนัเป็นสทิธพิื้นฐานตาม

รฐัธรรมนูญแห่งราช

อาณาจกัรไทย พ.ศ.2560

เชงิปรมิาณ

 -จ านวนสมาชกิสภา

/นายกเทศนมตรี

ทีเ่ลอืกต ัง้หรอืทีว่า่

เชงิคุณภาพ

 -ประชาชนมส่ีวนร่วม

ในการออกมาใชส้ทิธิ

เลอืกต ัง้ รอ้ยละ65

เชงิประโยชน์

 -ประชาชนมส่ีวนร่วม

ในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธปิไตย

 - เทศบาลเมอืงทุง่สง

ไดส้มาชกิสภาเทศบาล

และผูบ้รหิารทอ้งถิน่

ทีม่าจากการเลอืกต ัง้

 -  -  -    500,000     500,000  - จ านวนสมาชกิและ

นายกเทศมตรี

 - ประชาชนทีอ่อกมา

ใชส้ทิธเิลอืกต ัง้

 -การด าเนินการเลอืกต ัง้

บรรลุส าเร็จตามก าหนด

ระยะเวลาในการ

ปฏบิตัติามกฎหมายและ

ระเบยีบเกีย่วกบัการ

จดัการ

งานเลอืกต ัง้ขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่

 -ประชาชนได ้

ตระหนกัสทิธิ หนา้ทีข่อง

ตนในการเลอืกต ัง้ทอ้งถิน่

อนัเป็นสทิธิพื้นฐานตาม

รฐัธรรมนูญแห่งราช

อาณาจกัรไทย พ.ศ.2560

ส านกัปลดัฯ
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

4 โครงการเสรมิสรา้ง

ความรูเ้กีย่วกบั

ประชาธปิไตย และ

สรา้งจติส านึก

พลเมอืงทีด่ี

 -เพือ่ใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการ

มคีวามเขา้ใจวถิทีางของ

ประชาธปิไตยอย่างถ่องแท ้

 -เพือ่ใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการ

เกดิการพฒันาจติส านึกที่

เกีย่วขอ้งกบัประชาธปิไตย

เชงิปรมิาณ

 -จ านวผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ จ านวน 60 คน

เชงิคุณภาพ

 -ผูเ้ขา้รบัการอบรม

มคีวามรูเ้กีย่วกบั

ประชาธปิไตยฯ

เชงิประโยชน์

 -เป็นการพฒันา

จติส านึกทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ประชาธปิไตยฯ

 -  -  -   50,000    50,000  - จ านวนผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ

 - ความรูท้ีไ่ดร้บัฯ

 -ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

มคีวามเขา้ใจวถิทีาง

ของ

ประชาธปิไตยอย่าง

ถ่องแท ้

 -ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

เกดิการพฒันา

จติส านึกที่

เกีย่วขอ้งกบั

ประชาธปิไตย

ส านกัปลดัฯ

0 0 0 580,000   1,180,000  รวม 4 โครงการ
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 เทศบาลพบสภาชุมชนเมอืงเพื่อ

สรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน

 -เพื่อสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน

 -เพื่อสรา้งความรกั ความสามคัคแีละ

รบัรูถ้งึสภาพปญัหาของแต่ละชุมชน

 -จดัประชุมชุมชนย่อยใหแ้ก่ทกุชุมชนๆละ 50 คน

จ านวน 12 ครัง้/ปี

 -จดัประชุมประธานและคณะกรรมการองคก์าร

บริหารสภาชุมชนเมอืง เทศบาลเมอืงทุ่งสงและผูท้ี่

เกี่ยวขอ้ง เดอืนละ 1 ครัง้ๆละ 50 คน จ านวน 12 

ครัง้/ปี

 -คดัเลอืก/เลอืกต ัง้ คณะกรรมการชุมชน ทกุชุมชน

 -  -  -   50,000    400,000  -จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม

 -ความพงึพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม

 -ชุมชนเมอืงไดร้บั

ประโยชนร่์วมกนัในการ

แกไ้ขปญัหา

งานพฒันาชุมชน 

กองสวสัดกิารสงัคม

0 0 0 50,000  400,000 รวม 1 โครงการ

1.2 แผนงานสร้างความเขม้แข็งชุมชน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

1.1 กลยุทธท์ี่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารสูก่ารพฒันาเมืองอย่างย ัง่ยืน

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลเมืองทุ่งสง

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 การพฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง ตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 การเสริมสรา้งธรรมาภบิาลและการบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี

1. ยุทธศาสตรท์ี่ 4  ร่วมสรา้งเมืองทุ่งสงสูเ่มืองที่มีการบริหารจดัการที่ย ัง่ยืน
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

โครงการประชมุประชาคม  -  -  - 200,000 200,000 งานแผนงาน

เมอืงทุง่สง กองวชิาการ

1 จ านวนผูเ้ขา้ร่วม

ประชมุ

ประชาชนมส่ีวนร่วมใน

การวางแผนพฒันา

ทอ้งถิน่ตามหลกัการ

บรหิารเมอืงทีด่ี

1.เพือ่ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของ

ประชาชนในการวางแผนพฒันา

ทอ้งถิน่

 - ประชมุประชาคมเมอืงทุง่สง มี

ผูเ้ขา้ร่วมจ านวน ตามสดัส่วน

โครงสรา้งประชมุประชาคม ไม่

นอ้ยกวา่รอ้ยละ 2 ของผูม้สีทิธิ์

เลอืกต ัง้ในเขตเทศบาลเมอืงทุง่สง

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลเมืองทุ่งสง

1.2 แผนงาน สรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 การพฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 การเสริมสรา้งธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมืองที่ดี

1. ยทุธศาสตรท์ี่ 4  ร่วมสรา้งเมืองทุ่งสงสู่เมืองที่มีการบริหารจดัการที่ย ัง่ยืน

1.1 กลยทุธท์ี่ 6 สนับสนุนทกุภาคส่วนมีส่วนร่วมในการด าเนินการร่วมกบัเทศบาลอย่างเขม้แข็ง

หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

2 โครงการประชมุประชาคม

ชมุชน

 -เพือ่ใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนใน

ชมุชนต่างๆเพือ่รบัทราบปญัหา

ความตอ้งการร่วมก าหนด

ประเดน็การพฒันาน าไปสู่การ

ตอบสนองความตอ้งการของ

ประชาชนและพฒันาทอ้งถิน่ต่อไป

ประธานชมุชนและคณะกรรมการ

ชมุชน ทกุชมุชนจ านวน 250 คน

 -  -  -  -    50,000  -จ านวนผูเ้ขา้ร่วม

ประชมุประชาคม

ชมุชนในแต่ละชมุชน

 -การน าผลการ

ประชมุประชาคมไป

ใชป้ระโยชนใ์นการ

พฒันาเมอืง

 -รอ้ยละความพงึ

พอใจของประชาชน

 -ประชาชนในชมุชน มี

ความรูถ้งึความจ าเป็น

และหนา้ทีข่องตนเองใน

การเสนอปญัหาความ

ตอ้งการ

 -ประชาชนในชมุชนเหน็

ความส าคญัของการมี

ส่วนร่วมในการพฒันา

ชมุชนของตนเองท าให ้

คุณภาพชวีติของ

ประชาชนในชมุชนดขีึ้น

งานพฒันาชมุชน

กองสวสัดกิารสงัคม

3 โครงการกจิกรรมส่งเสรมิ

ชมุชนเฝ้าระวงัการทจุรติ

 -เพือ่ส่งเสรมิองคค์วามรูใ้นการ

ต่อตา้นการทจุรติใหภ้าคประชาชน

 -เพือ่ส่งเสรมิการสรา้งชมุชนเฝ้า

ระวงัการทจุรติ

 -เพือ่ส่งเสรมิสทิธใินการรบัรูแ้ละ

เขา้ถงึขอ้มลูขา่วสาร

ประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงทุง่สง

 จ านวน  120  คน

 -  -  -  - 30,000   ทกุชมุชน มกีารเฝ้า

ระวงัการทจุรติ ใน

ชมุชนของตนเอง

มชีมุชนเฝ้าระวงัการทจุรติ

เกดิเครอืขา่ยและความ

ร่วมมอืจากประชาชนใน

การต่อตา้นการทจุรติ

งานพฒันาชมุชน   

กองสวสัดกิารสงัคม
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

4 โครงการเทศบาลพบ

ประชาชนเพือ่บรกิารและ

พฒันา

1.เพือ่ใหบ้รกิารดา้นต่างๆแก่

ประชาชน

2.เพือ่ส่งเสรมิความเขม้แขง็ใหก้บั

ชมุชน

ลงพื้นทีพ่บประชาชนในชมุชน เพือ่

ใหบ้รกิารดา้นต่างๆโดยก าหนด

พื้นทีก่ารใหบ้รกิารตามเขต

เลอืกต ัง้จ านวน 3 เขตๆละ 1 ครัง้ 

รวม 3 ครัง้

 -  -  -  - งบจาก

เอกชน

1.จ านวนครัง้ที่

ด  าเนินการจดัโครงการฯ

2.จ านวนกจิกรรมที่

โครงการจดัขึ้น

3.รอ้ยละความพงึพอใจ

ของประชาชนทีม่ารบั

บริการ

1.ประชาชนไดร้บับรกิาร

อย่างท ัว่ถงึ

2.ชมุชนมคีวามเขม้แขง็

มากขึ้น

งานพฒันาชมุชน

กองสวสัดกิารสงัคม

5 โครงการฝึกอบรมและทศัน

ศึกษาดูงานของผูน้ าชมุชน

และสมาชกิองคก์รชมุชน

และทเีกีย่วขอ้ง

1.เพือ่ส่งเสรมิความรูแ้ละเพิม่พูน

ทกัษะการพฒันาชมุชนใหก้บัผูน้ า

ชมุชนและทีเ่กีย่วขอ้ง

2.เพือ่ส่งเสรมิความรกัความ

สามคัครีะหวา่งชมุชนและองคก์รที

เกีย่วขอ้ง

3.เพือ่ส่งเสรมิประสบการณ์และ

แลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากศูนยเ์รยีนรู ้

ดา้นต่างๆ

จดัอบรมและทศันศึกษาดูงานของ

ผูน้ าชมุชนและสมาชกิองคก์ร

ชมุชนและทเีกีย่วขอ้งจ านวน 250 

คนจากชมุชนจ านวน 20 ชมุชน

  -   -   -   1,300,000   1,300,000 1.จ านวนผูเ้ขา้ร่วม

ฝึกอบรมและทศัน

ศึกษาดูงาน

2.รอ้ยละของชมุชนที่

ไดน้ าความรูม้า

พฒันาชมุชนตนเอง

3.รอ้ยละความพงึ

พอใจของผูเ้ขา้ร่วม

การฝึกอบรมและ

ทศันศึกษาดูงาน

1.ผูน้ าชุมชนและสมาชิก

องคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง มคีวามรู ้

และทกัศะในการพฒันาชุมชน

มากขึ้น

2.ผูน้ าชุมชนและสมาชิก

องคก์รทเีกีย่วขอ้งสามารถน า

แนวคดิจากศูนยเ์รียนรูชุ้มชน

ไปปรบัใชใ้หเ้กดิประโยชนต่์อ

ชุมชนตนเอง

3.เกดิความรกั ความสามคัค ี

ระหว่างผูน้ าชุมชนและสมาชิก

ทีเ่กีย่วขอ้ง

งานพฒันาชมุชน

กองสวสัดกิารสงัคม

0 0 0 1,500,000 1,580,000รวม 5 โครงการ

428



2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการบรหิารจดัการศูนย์

ปฏบิตักิารร่วมในการ

ช่วยเหลอืประชาชนของ

องคกร์ปกครองส่วนทอ้งถิน่

อ าเภอทุง่สง

- เพือ่อ านวยการและบรหิารศูนย์

ปฏบิตักิารฯ ตามอ านาจหนา้ที่

ตามหลกัเกณฑท์ีก่  าหนดให ้

เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยและมี

ประสทิธภิาพ

อดุหนุนองคก์ารรบรหิารส่วน

ต าบลน า้ตกในการด าเนินการ

จดัต ัง้ศูนยป์ฏบิตักิารร่วมในการ

ช่วยเหลอืประชาชนขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่อ าเภอทุง่สง

ใหด้  าเนินการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

20,000 20,000 20,000 30,000 30,000 - จ านวนครัง้ใน

การช่วยเหลอื

ประชาชนของศูนย์

ปฏบิตักิารร่วม

สามารถบรหิารจดัการศูนย์

ปฏบิตักิารร่วมในการ

ช่วยเหลอืประชาชน

กองคลงั

ทม.ทุง่สง

อดุหนุน

อบต.น า้ตก

1.2 แผนงาน บริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

1.1 กลยทุธท์ี่ 6 สนับสนุนทกุภาคส่วนมีส่วนร่วมในการด าเนินการร่วมกบัเทศบาลอย่างเขม้แข็ง

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลเมืองทุ่งสง

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 4 การพฒันาคน ชุมชน และสงัคมใหน่้าอยู่ เขม้แข็ง ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 5 การเสริมสรา้งธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมืองที่ดี

1. ยทุธศาสตรท์ี่ 4  ร่วมสรา้งเมืองทุ่งสงสู่เมืองที่มีการบริหารจดัการที่ย ัง่ยืน
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

2 โครงการอบรมใหค้วามรู ้

ความเขา้ใจเกีย่วกบัการ

ป้องกนัและปราบปรามทจุรติ

 -เพือ่ใหบ้คุลากรของเทศบาลและ

ประชาชนท ัว่ไปมคีวามรูค้วามเขา้ใจและ

ใหค้วามส าคญักบัการป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุริตและสามารถน า

องคค์วามรูต่้างๆไปประยุกตใ์ชใ้น

ชีวติประจ าวนัและการปฏบิตังิานใหก้บั

องคก์รไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพตลอดจน

เพือ่เป็นการปลุกจติส านึกและสรา้ง

ค่านิยมในการต่อตา้นการทจุริตแก่

ขา้ราชการและเจา้หนา้ทีข่องรฐั

 -เพือ่ใหผู้น้ าทอ้งถิน่ตวัแทนชุมชนหรือ

ประชาชนท ัว่ไปในเขต

เชงิปรมิาณ

 -จ านวนผูเ้ขา้รบัการอบรมจ านวน 

100 คน

เชงิคุณภาพ

 -การด าเนินโครงการเป็นไปตาม

ข ัน้ตอนกระบวนการครบถว้น

สมบูรณ์

เชงิประโยชน์

 -ผูเ้ขา้ร่วมอบรมมคีวามรูค้วาม

เขา้ใจเกีย่วกบัการป้องกนัและ

ปราบปรามทจุรติ

 -  -  -  -    40,000  -จ านวนผูเ้ขา้ร่วม

อบรม

 -ความรูท้ีผู่เ้ขา้ร่วม

อบรมไดร้บั

1.บคุลากรของเทศบาลเมอืง

ทุง่สงและประชาชนท ัว่ไป

ไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจและ

ใหค้วามส าคญักบัการป้องกนั

และปราบปรามการทจุริตและ

สามารถน าองคค์วามรูต่้างๆ

ไปประยุกตใ์ชใ้น

ชีวติประจ าวนัและการ

ปฏบิตังิานใหก้บัองคก์ร

2.ผูน้ าทอ้งถิน่ตวัแทนชุมชน

หรือ/และประชาชนท ัว่ไปใน

เขตเทศบาลเมอืงทุง่สงมคีวาม

เชื่อม ัน่/เชื่อใจใหก้บัหน่วยงาน

ของรฐัเพิม่มากขึ้นและเกดิ

ความร่วมมอืร่วมใจในการ

ป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุริตในพื้นทีเ่ทศบาลเมอืงทุง่

สง

งานนิตกิาร

ส านกัปลดัฯ

20,000 20,000 20,000 30,000 70,000รวม 2 โครงการ
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 ศูนยเ์รยีนรูช้มุทางลดโลก

รอ้นทุง่สง

(1) เพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรูใ้น

ทอ้งถิน่เรื่องสิง่แวดลอ้ม 

นิเวศวทิยา และความหลากหลาย

ทางชวีภาพ เชือ่มโยงความรูสู่้การ

เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศอนั

ก่อใหเ้กดิภาวะโลกรอ้น

เชิงปรมิาณ

(1) เดก็ เยาวชน ประชาชน ใน

ทอ้งถิน่และบรเิวณใกลเ้คยีงมา

ใชบ้รกิารจ านวน

ไมต่ า่กวา่ ๓,๐๐๐ คนต่อปี

 -  -  - 400,000 400,000 1.รอ้ยละของเดก็

เยาวชนและ

ประชาชนท ัว่ไป 

ทีผ่่านการอบรม  

     2.ความพงึ

พอใจของผูเ้ขา้

รบัการอบรม

(1) เดก็ เยาวชน และประชาชน

ทีม่าเยีย่มชม มคีวามรูค้วาม

เขา้ใจเรื่องสิง่แวดลอ้ม และ

ทราบถงึสาเหตแุละผลกระทบ

ของการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมอิากาศอนัก่อใหเ้กดิภาวะโลก

รอ้นเพิม่มากขึ้น

หอสมดุประชาชน

เทศบาลเมอืงทุง่สง

1. ยทุธศาสตรท์ี่ 4  ร่วมสรา้งเมืองทุ่งสงสู่เมืองที่มีการบริหารจดัการที่ย ัง่ยืน

1.1 กลยทุธท์ี่ 7 ส่งเสริมและพฒันานวตักรรม

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

1.2 แผนงาน บริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย

 (ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

เทศบาลเมืองทุ่งสง

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 6 การส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต

431



2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
หน่วยงานที่รบัผิดชอบที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย

 (ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

2 โครงการจา้ง

ทีป่รกีษาการสือ่สาร

เพือ่การสรา้ง

วฒันธรรมองคก์ร

บรกิารทีเ่ป็นเลศิ

1. เพือ่ศึกษาสภาพปญัหาและ

ความตอ้งการการสือ่สารเพือ่การ

สรา้งวฒันธรรมองคก์รบรกิารทีเ่ป็น

เลศิ

2. เพือ่ศึกษาแนวทางการสือ่สาร

เพือ่การพฒันาการสรา้งวฒันธรรม

องคก์รบรกิารทีเ่ป็นเลศิ

3. เพือ่ด าเนินการสือ่กสารเพือ่การ

สรา้งวฒันธรรมองคก์รบรกิารทีเ่ป็น

เลศิ

4. เพือ่ประเมนิการสือ่สารเพือ่การ

สรา้งวฒันธรรมองคก์รบรกิารทีเ่ป็น

เลศิ

 - การเก็บขอ้มลูจาก

กลุม่ตวัอย่าง ไมน่อ้ยกวา่

400 คน 

 - การเก็บขอ้มลูจาก

ผูใ้หข้อ้มลูหลกั

ไมน่อ้ยกวา่ 30 คน 

 - ด าเนินการจดัประชมุ

เพือ่บรหิารจดัการ

พนัธกจิ หนา้ที ่จ านวน

ไมน่อ้ยกวา่ 6 ครัง้

 - ด าเนินการสือ่สารเพือ่

สรา้งวฒันธรรมองคก์ร

ไมน่อ้ยกวา่ 150 วนั 

อย่างนอ้ยะ 5 กระบวนการ

 -  -  -  - 500,000     - จ านวนกลุม่

ตวัอย่าง

 - การเก็บขอ้มลู

 - จ านวนการจดั

ประชมุ

 - วฒันธรรม

องคก์ร

บรกิารทีเ่ป็นเลศิ

ของ

เทศบาลเมอืงทุง่สง

1. ไดผ้ลการวจิยัเป็นขอ้

คน้พบดา้นปญัหาและ

ความตอ้งการ แนวทาง

การพฒันา การด าเนินการ

และการะประเมนิผลการ

สือ่สารเพือ่สรา้งวฒันธรรม

องคก์รบรกิารทีเ่ป็นเลศิ

2. ไดแ้นวทางจากขอ้คน้พบ

น าไปประยุกตใ์นการเพิม่

ประสทิธภิาพผลการสือ่สาร

เพือ่สรา้งวฒันธรรมองคก์ร

ยรกิารทีเ่ป็นเลศิของ

เทศบาลเมอืงทุง่สง

ส านกัปลดัฯ

0 0 0 400,000 900,000รวม 2 โครงการ
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2561 

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการวจิยั"การพฒันา

นวตักรรมเพือ่ขบัเคลือ่น

การแกไ้ขปญัหาและ

พฒันาพื้นทีบ่รเิวณชมุชน

ประชาอทุศิ

 -เพือ่พฒันานวตักรรมส าหรบัใชใ้นการ

ขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาและพฒันาพื้นที่

บรเิวณชมุชนประชาอทุศิ

 -เพือ่สรา้งความเขา้ใจความร่วมมอืในการ

ขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาและพฒันาพื้นที่

บรเิวณชมุชนประชาอทุศิ

ประชาชนในชมุชนประชา

อทุศิ จ านวน 672 

ครวัเรอืน

 -  -  -  -     1,375,000 ประชาชนใน

ชมุชนประชา

อทุศิมคุีณภาพ

ชวีติทีด่ขี ึ้น

 -ท าใหไ้ดน้วตักรรมเพือ่ขบัเคลือ่นการ

แกไ้ขปญัหาและพฒันาพื้นทีบ่ริเวณชุมขน

ประชาอุทศิ

 -ท าใหเ้กดิความเขา้ใจ ความร่วมมอืใน

การขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาและพฒันา

พื้นทีบ่ริเวณชุมชนประชาอุทศิ

 -การพฒันาทีชุ่มชนมส่ีวนร่วมตัง้แต่

ข ัน้ตอนการริเริ่มโครงการ จะท าให ้

โครงการดงักล่าวนัน้ ตอบสนองต่อปญัหา

และความตอ้งการของชุมชนอนัเป็น

พื้นฐานส าคญัของการเสริมสรา้งทนุทาง

สงัคมและการพฒันาคุณภาพชีวติของชาว

ชุมชน

งานพฒันาชมุชน

กองสวสัดกิารสงัคม

0 0 0 0 1,375,000    รวม 1 โครงการ

1.2 แผนงานสรา้งความเขม้แข็งชุมชน

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย

 (ผลผลติของโครงการ)

ขอ้มูลฐาน Baseline

งบประมาณและที่มา

ตวัช้ีวดั ผลที่คาดว่าจะไดร้บั หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

1.1 กลยทุธท์ี่ 7 ส่งเสริมและพฒันานวตักรรม

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลเมืองทุ่งสง

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 6 การส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่ 3 การพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต

1. ยทุธศาสตรท์ี่ 4  ร่วมสรา้งเมืองทุ่งสงสู่เมืองที่มีการบริหารจดัการที่ย ัง่ยืน
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2561 2562 2563 2564 2565

1 บริหารงานท ัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน ตูเ้หลก็ จ านวน 2 ตู ้ๆ ละ 5,900 บาท

ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑส์บืทราบราคาตาม

ทอ้งตลาด

 -  -  -  -       11,800 ส านกัปลดัฯ

งานบริหารงาน

ท ัว่ไป

2 บริหารงานท ัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน โตะ๊ท างาน 5 ฟตุ จ านวน 2 ตวัๆละ 7,900 บาท

ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑส์บืทราบราคาตาม

ทอ้งตลาด

 -  -  -  -       15,800 ส านกัปลดัฯ

งานบริหารงาน

ท ัว่ไป

3 บริหารงานท ัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน เกา้อี้ จ านวน 103 ตวั

ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑส์บืทราบราคาตาม

ทอ้งตลาด

 -  -  -  -      141,870 ส านกัปลดัฯ

งานบริหารงาน

ท ัว่ไป

4 การศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน โตะ๊ ขนาด กวา้ง 60 ซมx ยาว 180 ซมx สูง 75 ซม.

ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑส์บืราคาจากทอ้งตลาด

 -  -  -       65,700       65,700 ส านกัปลดัฯ

งานพฒันาและ

ส่งเสริมการ

ท่องเทีย่ว

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมอืงทุ่งสง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภณัฑ์

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน

รบัผดิชอบ

434



2561 2562 2563 2564 2565
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภณัฑ์

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน

รบัผดิชอบ

5 การศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน พดัลมอตุสาหกรรม ขนาด 25 น้ิว จ านวน 10 ตวั

ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑส์บืราคาจากทอ้งตลาด

 -  -  -  -       42,900 ส านกัปลดัฯ

งานพฒันาและ

ส่งเสริมการ

ท่องเทีย่ว

6 การศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั เครื่องซกัผา้ แบบฝาบน ขนาด 21 กโิลกรมั จ านวน 

1 เครื่อง

ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑส์บืราคาจากทอ้งตลาด

 -  -  -  -       27,500 ส านกัปลดัฯ

งานพฒันาและ

ส่งเสริมการ

ท่องเทีย่ว

7 การศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั ถงัตม้น า้สแตนเลสไฟฟ้า จ านวน 2 ใบ

ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑส์บืราคาจากทอ้งตลาด

 -  -  -  -       32,000 ส านกัปลดัฯ

งานพฒันาและ

ส่งเสริมการ

ท่องเทีย่ว

8 การศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั เครื่องจ่ายน า้หวานสแตนเลส แบบโถคู่จ านวน 1 

เครื่อง

ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑส์บืราคาจากทอ้งตลาด

 -  -  -  -         8,300 ส านกัปลดัฯ

งานพฒันาและ

ส่งเสริมการ

ท่องเทีย่ว

9 การศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั เครื่องจ่ายน า้หวานสแตนเลส แบบหน่ึงหวั จ านวน 2 

เครื่อง

ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑส์บืราคาจากทอ้งตลาด

 -  -  -  -         9,000 ส านกัปลดัฯ

งานพฒันาและ

ส่งเสริมการ

ท่องเทีย่ว
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2561 2562 2563 2564 2565
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภณัฑ์

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน

รบัผดิชอบ

10 งานบริหารงาน

ท ัว่ไป

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอรห์รือ

อเิลก็ทรอนิกส์

เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ ส าหรบังาน

ประมวลผล

ปี 2564 1 เครื่อง

ปี 2565 2 เครื่อง

- เป็นไปตามเกณฑร์าคากลางและ

คุณลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

 -  -  -       22,000       44,000 ส านกัปลดัฯงาน

บริหารงานท ัว่ไป

11 งานบริหารงาน

ท ัว่ไป

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอรห์รือ

อเิลก็ทรอนิกส์

เครื่องคอมพวิเตอร ์All In one ส าหรบังาน

ประมวลผล 

จ านวน 2 เครื่อง  

- เป็นไปตามเกณฑร์าคากลางและ

คุณลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

 -  -  -  -       46,000 ส านกัปลดัฯงาน

บริหารงานท ัว่ไป

12 งานบริหารงาน

ท ัว่ไป

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอรห์รือ

อเิลก็ทรอนิกส์

เครื่องพมิพเ์ลเซอร ์หรือ LED ขาวด า ชนิด 

Networkแบบที ่1 (28 หนา้/นาท)ี จ านวน 2 เครื่อง

 - เป็นไปตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะ

พื้นฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

 -  -  -  -       17,800 ส านกัปลดัฯงาน

บริหารงานท ัว่ไป

13 งานบริหารงาน

ท ัว่ไป

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอรห์รือ

อเิลก็ทรอนิกส์

สแกนเนอร ์ส าหรบังานเก็บเอกสารท ัว่ไป  

จ านวน  1 เครื่อง

- เป็นไปตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะ

พื้นฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

 -  -  -  -         3,200 ส านกัปลดัฯงาน

บริหารงานท ัว่ไป
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2561 2562 2563 2564 2565
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภณัฑ์

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน

รบัผดิชอบ

14 งานบริหารงาน

ท ัว่ไป

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอรห์รือ

อเิลก็ทรอนิกส์

เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 2 เครื่อง 

- เป็นไปตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะ

พื้นฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

 -  -  -  -         5,000 ส านกัปลดัฯงาน

บริหารงานท ัว่ไป

15 งานบริหารงาน

ท ัว่ไป

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอรห์รือ

อเิลก็ทรอนิกส์

ชดุโปรแกรมป้องกนัไวรสั   จ านวน 4 ชดุ ราคา 700

 บาท/ปี 

- เป็นไปตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะ

พื้นฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

 -  -  -  -         2,800 ส านกัปลดัฯงาน

บริหารงานท ัว่ไป

16 งานบริหารงาน

ท ัว่ไป

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอรห์รือ

อเิลก็ทรอนิกส์

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอรล์ะเครื่องคอมพวิเตอร ์โนต้บุก๊ แบบ

สทิธกิารใชง้านประเภทตดิต ัง้มาจากโรงงาน (OEM) 

ทีม่ลีขิสทิธิ์ถูกตอ้งตามกฎหมาย

 (ส าหรบัเครื่องคอมพวิเตอรแ์ละเครื่องคอมพวิเตอร์

โน็ตบุก๊ จ านวน 4 เครื่อง) 

ชดุโปรแกรมป้องกนัไวรสั   จ านวน 4 ชดุ ราคา 700

 บาท/ปี 

- เป็นไปตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะ

พื้นฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

 -  -  -  - 15200 ส านกัปลดัฯงาน

บริหารงานท ัว่ไป
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2561 2562 2563 2564 2565
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภณัฑ์

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน

รบัผดิชอบ

17 งานบริหารงาน

ท ัว่ไป

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน โตะ๊ท างาน  ขนาด 4.5 ฟตุ  จ านวน  2 ตวั

 - เป็นไปตามมาตรฐานครุภณัฑ ์ประจ าเดอืน

ธนัวาคม 2563

 -  -  -  -       12,000 ส านกัปลดัฯงาน

บริหารงานท ัว่ไป

18 งานบริหารงาน

ท ัว่ไป

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน เกา้อี้ จ านวน 4 ตวั ตวัละ 6,990 บาท

  -ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑส์บืทราบราคาตาม

ทอ้งตลาด

 -  -  -  -       27,960 ส านกัปลดัฯงาน

บริหารงานท ัว่ไป

19 งานบริหารงาน

ท ัว่ไป

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั เตาอบไมโครเวฟ 

 -เป็นไปตามมาตรฐานครุภณัฑ ์ประจ าเดอืนธนัวาคม

 2563

 -  -  -  -         9,500 ส านกัปลดัฯงาน

บริหารงานท ัว่ไป

20 งานบริหารงาน

ท ัว่ไป

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั ตูเ้ยน็  ขนาด 16  คิวบกิฟตุ  จ านวน  1 เครื่อง

-เป็นไปตามมาตรฐานครุภณัฑ ์ประจ าเดอืนธนัวาคม

 2563

 -  -  -  -       24,500 ส านกัปลดัฯงาน

บริหารงานท ัว่ไป

21 งานบริหารงาน

ท ัว่ไป

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ โทรทศัแอล อดี ี(LED TY) Smart  TV ขนาด 65 

น้ิว  จ านวน  1 เครื่อง ราคา 27,700 บาท

 -  -  -  - 27,700 ส านกัปลดัฯงาน

บริหารงานท ัว่ไป
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2561 2562 2563 2564 2565
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภณัฑ์

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน

รบัผดิชอบ

22 งานบริหารงาน

ท ัว่ไป

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน เครื่องโทรสาร มลัตฟิงักช์ ัน่ ระบบเลเซอร ์จ านวน 1 

เครื่อง

 -เครื่องโทรสารแบบกระดาษธรรมดา

 -ระบบการพมิพเ์ลเซอร์

 -ความเร็วในการพมิพ ์ไม่นอ้ยกวา่ 18 แผ่นต่อนาที

 -หนา้จอการท างาน LCD

 -มหีน่วยความจ าไม่นอ้ยกวา่ 64 MB

ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑส์บืราคาจากทอ้งตลาด

 -  -  -  -       13,000 ส านกัปลดั

0 0 0        87,700      603,530รวม 22 รายการ
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2561 2562 2563 2564 2565

1 บริหารงานท ัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

หรืออเิลก็ทรอนิกส์

เครื่องคอมพวิเตอร ์ All In One ส าหรบังาน

ประมวลผล

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อคอมพวิเตอร ์All In One 

ส าหรบัประมวลผล จ านวน 14 เครื่อง ราคาเครื่อง

ละ 23,000 บาท

- ราคาตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะ

พื้นฐานการจดัหาอปุกรณ์และระบบคอมพวิเตอร ์

ฉบบัเดอืนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วนัที ่12 

พฤษภาคม 2563  หนา้ 3

 -  -  -  -        322,000 กองการเจา้หนา้ที่

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมอืงทุ่งสง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภณัฑ์

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน

รบัผดิชอบ
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2561 2562 2563 2564 2565
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภณัฑ์

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน

รบัผดิชอบ

2 บริหารงานท ัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

หรืออเิลก็ทรอนิกส์

เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานประมวลผล

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบั

ประมวลผล จ านวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 

22,000 บาท

- ราคาตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะ

พื้นฐานการจดัหาอปุกรณ์และระบบคอมพวิเตอร ์

ฉบบัเดอืนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วนัที ่12 

พฤษภาคม 2563  หนา้ 6

 -  -  -  -        110,000 กองการเจา้หนา้ที่

3 บริหารงานท ัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

หรืออเิลก็ทรอนิกส์

เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึ (Inkjet Printer) ส าหรบั

กระดาษ A3

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึ 

(Inkjet Printer) ส าหรบักระดาษ A3 จ านวน 2 

เครื่อง ราคาเครื่องละ 6,300 บาท

- ราคาตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะ

พื้นฐานการจดัหาอปุกรณ์และระบบคอมพวิเตอร ์

ฉบบัเดอืนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วนัที ่12 

พฤษภาคม 2563  หนา้ 16

 -  -  -  -         12,600 กองการเจา้หนา้ที่
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2561 2562 2563 2564 2565
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภณัฑ์

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน

รบัผดิชอบ

4 บริหารงานท ัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

หรืออเิลก็ทรอนิกส์

เครื่องพมิพเ์ลเซอร ์หรือ LED ขาวด า (18 หนา้/นาท)ี

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องพมิพเ์ลเซอร ์หรือ 

LED ขาวด า (18 หนา้/นาท)ี จ านวน 10 เครื่อง 

ราคาเครื่องละ 2,600 บาท

- ราคาตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะ

พื้นฐานการจดัหาอปุกรณ์และระบบคอมพวิเตอร ์

ฉบบัเดอืนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วนัที ่12 

พฤษภาคม 2563  หนา้ 16

 -  -  -  -         26,000 กองการเจา้หนา้ที่
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2561 2562 2563 2564 2565
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภณัฑ์

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน

รบัผดิชอบ

5 บริหารงานท ัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

หรืออเิลก็ทรอนิกส์

เครื่องพมิพเ์ลเซอร ์หรือ LED ส ีชนิด Network 

แบบที ่2 (27 หนา้/นาท)ี

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องพมิพเ์ลเซอร ์หรือ 

LED ส ีชนิด Network แบบที ่2 (27 หนา้/นาท)ี 

จ านวน 4 เครื่อง 

ราคาเครื่องละ 27,000 บาท

- ราคาตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะ

พื้นฐานการจดัหาอปุกรณ์และระบบคอมพวิเตอร ์

ฉบบัเดอืนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วนัที ่12 

พฤษภาคม 2563  หนา้ 17

 -  -  -  -        108,000 กองการเจา้หนา้ที่
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2561 2562 2563 2564 2565
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภณัฑ์

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน

รบัผดิชอบ

6 บริหารงานท ัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

หรืออเิลก็ทรอนิกส์

เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 

kVA

จ านวน 20 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,800บาท

- ราคาตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะ

พื้นฐานการจดัหาอปุกรณ์และระบบคอมพวิเตอร ์

ฉบบัเดอืนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วนัที ่12 

พฤษภาคม 2563  หนา้ 21

 -  -  -  -        116,000 กองการเจา้หนา้ที่

7 บริหารงานท ัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน ตูล้อ็คเกอร ์4 ประตู

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อตูล้อ็คเกอร ์4 ประตูขนาด

กวา้ง 322 มม. X ลกึ 457 มม. X สูง 1830 มม. 

จ านวน 8 ตู ้ราคาตูล้ะ 7,000 บาท   

- ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑ ์สบืทราบราคาจาก

ทอ้งตลาด

 -  -  -  -         56,000 กองการเจา้หนา้ที่
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2561 2562 2563 2564 2565
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภณัฑ์

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน

รบัผดิชอบ

8 บริหารงานท ัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน ตูเ้อกสาร 2 บาน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อตูเ้อกสาร 2 บานเปิดทบึ 

ขนาด 4 ชัน้ 

ขนาดกวา้ง 915 มม. X ลกึ 457 มม. X สูง 1830 

มม. มช่ีองบานเปิด - ปิด เป็นบานทบึ จ านวน 10 ตู ้

 ราคาตูล้ะ 6,000 บาท

- ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑ ์สบืทราบราคาจาก

ทอ้งตลาด

 -  -  -  -         60,000 กองการเจา้หนา้ที่

9 บริหารงานท ัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน ตูบ้านเลือ่น 3 ฟตุ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อตูบ้านเลือ่น 3 ฟตุ ขนาด

กวา้ง 880 มม. X ลกึ 406 มม. X สูง 874 มม. 

จ านวน 10 ตู ้ราคาตูล้ะ 3,200 บาท

 -  -  -  -         32,000 กองการเจา้หนา้ที่

10 บริหารงานท ัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน โตะ๊เหลก็ 3.5 ฟตุ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อโตะ๊เหลก็ 3.5 ฟตุ ขนาดกวา้ง

 1077 มม. X ลกึ 669 มม. X สูง 750 มม.จ านวน 

5 ตวั ราคาตวัละ 3,000 บาท

- ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑ ์สบืทราบราคาจาก

ทอ้งตลาด

 -  -  -  -         15,000 กองการเจา้หนา้ที่
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2561 2562 2563 2564 2565
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภณัฑ์

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน

รบัผดิชอบ

11 บริหารงานท ัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน โตะ๊เหลก็ 4.5 ฟตุ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อโตะ๊เหลก็ 4.5 ฟตุ ขนาดกวา้ง

 1077 มม. X ลกึ 669 มม. X สูง 750 มม.จ านวน 

2 ตวั ราคาตวัละ 6,000 บาท

- ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑ ์สบืทราบราคาจาก

ทอ้งตลาด

 -  -  -  -         12,000 กองการเจา้หนา้ที่

12 บริหารงานท ัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน โตะ๊เหลก็ 5 ฟตุ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อโตะ๊เหลก็ 5 ฟตุ  ขนาดกวา้ง

 1534 มม. X ลกึ 773 มม. X สูง 750 มม.จ านวน 

1 ตวั ราคาตวัละ 6,500 บาท

- ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑ ์สบืทราบราคาจาก

ทอ้งตลาด

 -  -  -  -           6,500 กองการเจา้หนา้ที่
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2561 2562 2563 2564 2565
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภณัฑ์

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน

รบัผดิชอบ

13 บริหารงานท ัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน เกา้อี้ท  างาน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเกา้อี้ท  างาน ชนิดพนกัพงิสูง 

ขนาด กวา้ง 700 มม. X 

ลกึ 580 มม .x สูง 1200 มม.  จ านวน 1 ตวั ราคา

ตวัละ 6,990 บาท

- ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑ ์สบืทราบราคาจาก

ทอ้งตลาด

 -  -  -  -           6,990 กองการเจา้หนา้ที่

14 บริหารงานท ัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน เกา้อี้ท  างาน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเกา้อี้ท  างาน ชนิดพนกัพงิ

กลาง  ขนาด กวา้ง 700 มม.xลกึ 580 มม.xสูง 

1100 มม. จ านวน 2 ตวั ราคาตวัละ 4,990 บาท 

- ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑ ์สบืทราบราคาจาก

ทอ้งตลาด

 -  -  -  -           9,980 กองการเจา้หนา้ที่
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2561 2562 2563 2564 2565
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภณัฑ์

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน

รบัผดิชอบ

15 บริหารงานท ัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน เกา้อี้ท  างาน ชนิดพนกัพงิเตี้ย

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเกา้อี้ท  างาน ชนิดพนกัพงิเตี้ย

  ขนาด กวา้ง 620 มม.xลกึ 550 มม.xสูง 910 มม.

 จ านวน 5 ตวั ราคาตวัละ 4,290 บาท 

- ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑ ์สบืทราบราคาจาก

ทอ้งตลาด

 -  -  -  -         21,450 กองการเจา้หนา้ที่

16 บริหารงานท ัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน โตะ๊เสริมขา้งวางปริ้นเตอร์

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อโตะ๊เสริมขา้งวางปริ้นเตอร ์

ขนาดกวา้ง 427 มม. X ลกึ 669 มม. X สูง 750 

มม. จ านวน 5 ตวั ราคาตวัละ 2,500 บาท

- ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑ ์สบืทราบราคาจาก

ทอ้งตลาด

 -  -  -  -         12,500 กองการเจา้หนา้ที่

0 0 0 0        927,020รวม 16 รายการ
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2561 2562 2563 2564 2565

1 แผนงานการ

รกัษาความสงบ

ภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑอ์ืน่ จดัซื้อเครื่องสูบน า้ดบัเพลงิชนิดหาบหาม

พรอ้มอปุกรณ์ประจ าเครื่องจ านวน 1 เครื่อง

 -ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑ ์สบืทราบราคาจาก

ทอ้งตาด

 -  -  -  -          500,000 งานป้องกนัฯ

ส านกัปลดัเทศบาล

2 แผนงานการ

รกัษาความสงบ

ภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑย์านพาหนะ

และขนส่ง

จดัซื้อรถดบัเพลงิชนิดถงัน า้โฟมในตวั จ านวน 1 คนั

 -ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑ ์สบืทราบราคาจาก

ทอ้งตลาด

 -  -  -  -        7,000,000 งานป้องกนัฯ

ส านกัปลดัเทศบาล

3 แผนงานการ

รกัษาความสงบ

ภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

หรืออเิลก็ทรอนิกส์

เครื่องคอมพวิเตอร ์All in one ส าหรบังาน

ประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง

 -เป็นไปตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐาน

 -  -  -  -           23,000 ส านกัปลดัฯ

4 แผนงานการ

รกัษาความสงบ

ภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

หรืออเิลก็ทรอนิกส์

เครื่องพมิพเ์ลเซอร ์หรือ LED ขาวด า ชนิด Network

 แบบที ่1 (28หนา้/นาท)ี จ านวน 1 เครื่อง

 -เป็นไปตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐาน

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

 -  -  -  -            8,900 ส านกัปลดัฯ

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมอืงทุ่งสง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภณัฑ์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานรบัผดิชอบ

449



2561 2562 2563 2564 2565
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภณัฑ์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานรบัผดิชอบ

5 แผนงานการ

รกัษาความสงบ

ภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

หรืออเิลก็ทรอนิกส์

เครื่องสแกนเนอร ์ส าหรบังานเก็บเอกสารท ัว่ไป จ านวน

 1 เครื่อง

 -เป็นไปตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐาน

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

 -  -  -  -            3,200 ส านกัปลดัฯ

6 แผนงานการ

รกัษาความสงบ

ภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

หรืออเิลก็ทรอนิกส์

เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง

 -เป็นไปตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐาน

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

 -  -  -  -            2,500 ส านกัปลดัฯ

7 แผนงานการ

รกัษาความสงบ

ภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

หรืออเิลก็ทรอนิกส์

ชดุโปรแกรมป้องกนัไวรสั

จ านวน 4 ชดุ ราคา 700 บาท/ปี

 -เป็นไปตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐาน

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

 -  -  -  -            2,800 ส านกัปลดัฯ

8 แผนงานการ

รกัษาความสงบ

ภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

หรืออเิลก็ทรอนิกส์

ชดุโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรบัเครื่อง

คอมพวิเตอรแ์ละเครื่องคอมพวิเตอร ์โน๊ตบุก๊ 

 -เป็นไปตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐาน

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

 -  -  -  -            4,000 ส านกัปลดัฯ

9 แผนงานการ

รกัษาความสงบ

ภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑย์านพาหนะ

และขนส่ง

รถจกัรยานยนต ์ขนาด 150 CC จ านวน 2 คนั

 -เป็นไปตามบญัชมีาตรฐานครุภณัฑ ์เดอืน ธ.ค.2563

 -  -  -  -          168,600 ส านกัปลดัฯ
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2561 2562 2563 2564 2565
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภณัฑ์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานรบัผดิชอบ

10 แผนงานการ

รกัษาความสงบ

ภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

หรืออเิลก็ทรอนิกส์

ตดิต ัง้ระบบเน็๖เวริค์ ออนไลน์

 -server ตวัรบัสญัญาณจากกลอ้ง เพื่อส่งสญัญาณ

ออนไลนข์องระบบ

 -อปุกรณ์แยกสญัญาณในระบบออนไลนข์อง CCTV 

 -Software ตวัส่งสญัญาณออนไลน์

ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑส์บืราคาจากทอ้งตลาด

 -  -  -  -          347,800 ส านกัปลดัฯ

เทศบาลงานป้องกนั

11 แผนงานการ

รกัษาความสงบ

ภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

หรืออเิลก็ทรอนิกส์

ตดิต ัง้เพิ่มจดุตวักระจายสญัญาณ และกลอ้งโทรทศัน์

วงจรปิดชนิดเครือขา่ย

 -อปุกรณ์กระจายสญัญาณอนิเตอรเ์น็ต ในรศัมไีม่เกนิ

 100 เมตรทีใ่หก้ลอ้งวงจรปิด (WIFI) เพื่อจบัสญัญาณ

 จ านวน 24 จดุ

 -กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดชนิดเครือขา่ย แบบมมุมอง

คงที ่จ านวน 96 ตวั

ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑส์บืราคาจากทอ้งตลาด

 -  -  -  -        2,472,000 ส านกัปลดัฯ

เทศบาลงานป้องกนั

0 0 0 0 10,532,800      รวม 11 รายการ
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2561 2562 2563 2564 2565

1 แผนงานบริหารงานท ัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ ป้ายประชาสมัพนัธแ์บบดจิติอล 3D ตดิต ัง้

ภายนอกอาคาร

 -  -  -  -    2,900,000 งานบริหาร

กองวชิาการและ

แผนงาน

0 0 0 0 2,900,000   รวม 1 รายการ

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมอืงทุ่งสง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภณัฑ์

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน

รบัผดิชอบ
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2561 2562 2563 2564 2565

1 สรา้งความเขม้แขง็

ชมุชน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน  -เกา้อี้ จ านวน 7 ตวั  -  -  -  -           11,300 กองสวสัดกิาร

2 สรา้งความเขม้แขง็

ชมุชน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ  -ตดิต ัง้เครื่องขยายเสยีงใหก้บัชมุชน จ านวน 20

 ชมุชน ในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง

 -  -  -  -          650,000 กองสวสัดกิาร

3 สรา้งความเขม้แขง็

ชมุชน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ  -ตดิต ัง้กลอ้งวงจรปิดใหก้บัชมุชน จ านวน 20 

ชมุชน ในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง

 -  -  -  -        7,000,000 กองสวสัดกิาร

0 0 0 0 7,661,300       รวม 3 รายการ

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมอืงทุ่งสง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภณัฑ์

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน

รบัผดิชอบ
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภณัฑ)์ 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผดิชอบ

1 บริหารงานท ัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน เครื่องปรบัอากาศ แบบตัง้พื้นหรือแบบแขวน ขนาด 

36,000 บทียูี จ านวน 1 เครื่อง

- เป็นไปตามมาตรฐานบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ ์กอง

มาตรฐานงบประมาณ 1 ส านกังบประมาณ ธนัวาคม 2563

 -  -  -  - 46,100       กองคลงั

2 บริหารงานท ัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑย์านพาหนะ

และขนส่ง

รถจกัรยานยนต ์ขนาด 120 ซซี ีจ านวน 2 คนั

- เป็นไปตามมาตรฐานบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ ์กอง

มาตรฐานงบประมาณ 1 ส านกังบประมาณ ธนัวาคม 2563

 -  -  -  - 109,400     กองคลงั

0 0 0 0 155,500      รวม 2 รายการ

บญัชีครุภณัฑ ์

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองทุ่งสง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและทีผ่่านมา
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2561 2562 2563 2564 2565

1 แผนงานศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑก์ฬีา เครื่องออกก าลงักาย

 -จกัรยานจ านวน 3 เครื่อง

 -ลูว่ ิไ่ฟฟ้าจ านวน 3 เครื่อง

 -  -  -      500,000  - กองการศึกษา

2 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน  -โตะ๊ จ านวน 2 ตวั 

 -เกา้อี้ จ านวน 1 ตวั

 -ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑส์บืราคาจาก

ทอ้งตลาด

 -  -  -   -  11,300

3,700

กองการศึกษา/

หน่วยศึกษานิเทศก์

3 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑโ์ฆษณาและ

เผยแพร่

 -ตดิต ัง้ จอ LED พรอ้มระบบภาพและเสยีง  -  -  -   -         2,073,000 กองการศึกษา

4 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑโ์ฆษณาและ

เผยแพร่

 -ป้ายประชาสมัพนัธอ์เิลก็ทรอนิกสช์นิด LED 

แบบตดิต ัง้ภายในอาคารพรอ้มกลอ่งควบคุม

สญัญาณ 1 ชดุ

 -  -  -   -         1,182,000 กองการศึกษา

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมอืงทุ่งสง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภณัฑ์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานรบัผดิชอบ
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2561 2562 2563 2564 2565
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภณัฑ์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานรบัผดิชอบ

5 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑโ์ฆษณาและ

เผยแพร่

ชดุหอ้งเรียน Interactive 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 10 ชดุ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 45 ชดุ

1 ชดุประกอบดว้ย

 -กระดาน All in one ทชัสกรีน

 -โปรเจคเตอร์

 -กลอ้งวงจรปิดแบบโดม

 -Ipad พรอ้มปากกาเขยีน

 -กลอ้งส าหรบับนัทกึการสอน (ปีงบ 2564 จ านวน

 6 ตวั ปีงบประมาณ 65 จ านวน 14 ตวั)

ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑส์บืราคาจาก

ทอ้งตลาด

 -  -  -   -        12,952,500 กองการศึกษา/

โรงเรียนในสงักดั

เทศบาลเมอืงทุ่งสง

6 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอรห์รือ

อเิลก็ทรอนิกส์

เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบัประมวลผลแบบที ่1 

(จอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จ านวน 2 

เครื่อง

 -เป็นไปตามคุณลกัษณะพื้นฐานการจดัหา

อปุกรณ์และระบบคอมพวิเตอรฉ์บบัเดอืน

พฤษภาคม 2563 (ประกาศ ณ วนัที ่12 

พฤษภาคม 2563)

 -  -  -   -             44,000 กองการศึกษา

(งานหอ้งสมดุ)
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2561 2562 2563 2564 2565
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภณัฑ์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานรบัผดิชอบ

7 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอรห์รือ

อเิลก็ทรอนิกส์

จอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว จ านวน 6 

จอ

 -เป็นไปตามคุณลกัษณะพื้นฐานการจดัหา

อปุกรณ์และระบบคอมพวิเตอรฉ์บบัเดอืน

พฤษภาคม 2563 (ประกาศ ณ วนัที ่12 

พฤษภาคม 2563)

 -  -  -   -             16,800 กองการศึกษา

(งานหอ้งสมดุ)

8 การศาสนาวฒันธรรม

และนนัทนาการ

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑก์ฬีา แป้นบาสเก็ตบอลมาตรฐานทีใ่ชใ้นการแขง่ขนั 

จ านวน 1 คู่

 -รองรบั FIBA

 -ขนาดหนา้แป้น 180x150 ซม. หนา 12 มม.

 -ระยะการยืน่จากเสาถงึหนา้แป้นไม่นอ้ยกวา่ 2.25

 ม.

 -ขนาดฐาน 2.0x1.1 ม.

 -ใชพ้ื้นทีอ่ย่างนอ้ย 36.90 ม.

 -น า้หนกั 320 กก.

ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑส์บืราคาตาม

ทอ้งตลาด

 -  -  -      370,000  - กองการศึกษา

0 0 0      870,000        16,268,300รวม 8 รายการ
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2561 2562 2563 2564 2565

1 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน จ านวน 200 ชดุๆละ 1,500 บาท 

โตะ๊เรียน

1. โตะ๊ ขนาดกวา้ง 60x ลกึ 40x สูง 75 ซม.

2. มช่ีองใส่หนงัสอื

เกา้อี้นกัเรียน

1. เกา้อี้ ขนาดกวา้ง 36 * ลกึ 38* สูง 75 ซม.

2. พนกัพงิสูงไม่นอ้ยกวา่ 40 ซม.

ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑ์

สบืราคาจากทอ้งตลาด

 -  -  -      300,000  - รร.เทศบาลวดัชยั

ชมุพล

2 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน โตะ๊พบัอเนกประสงค ์ขนาด 180x60x75 ตวัละ 2,190 บาท 

จ านวน 50 ตวั 

ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑ ์

สบืราคาจาทอ้งตลาด

 -  -  -      109,500  - รร.เทศบาลวดัชยั

ชมุพล

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมอืงทุ่งสง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภณัฑ์

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน

รบัผดิชอบ
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2561 2562 2563 2564 2565
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภณัฑ์

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน

รบัผดิชอบ

3 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้หมกึพมิพร์าคา 4,300 บาท

 จ านวน 3 เครื่อง

คุณลกัษณะพื้นฐาน

 -เป็นเครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึ

 -มคีวามละเอยีดในการพมิพไ์ม่นอ้ยกวา่ 1,200x1,200 dpi

 -มคีวามเร็วในการพมิพ ์ร่างขาวด าส าหรบักระดาษ A4 ไม่นอ้ย

กวา่ 19 หนา้ต่อนาที

 -มคีวามเร็วในการพมิพร่์างสสี  าหรบักระดาษขนาด A4 ไม่นอ้ย

กวา่ 15 หนา้ต่อนาที

มช่ีองเชื่อมต่อ USB 2.0 หรือจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง

 -ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑ์

สบืราคาจากทอ้งตลาด

 -  -  -       12,900  - รร.เทศบาลวดัชยั

ชมุพล
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2561 2562 2563 2564 2565
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภณัฑ์

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน

รบัผดิชอบ

4 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน โตะ๊คอมพวิเตอร์

ตวัละ 4,500 บาท จ านวน 10 ตวั

 -โตะ๊ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 1,077x669x750 ซม.

ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑ์

สบืราคาจากทอ้งตลาด

 -  -  -       45,000  - รร.เทศบาลวดัชยั

ชมุพล

5 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอรห์รือ

อเิลก็ทรอนิกส์

คอมพวิเตอรแ์ทบ๊เลต็ แบบที ่2 จ านวน 24 เครื่องๆละ 20000 

บาท

 -ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษระพื้นฐานการจดัหาอปุกรณ์

และระบบคอมพวิเตอร ์ฉบบัเดอืนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ

 วนัที ่12 พฤษภาคม 2563

 -  -  -      480,000  - กองการศึกษา/

รร.เทศบาลวดัชยั

ชมุพล

6 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน ตูเ้หลก็บานเลือ่นกระจก ทรงสูง ตวัละ 5,700 บาท 

 -ตูเ้ก็บเอกสารขนาดไม่นอ้ยกวา 915x457x1,830 มม. จ านวน 5

 ใบ

ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑส์บืราคาตามทอ้งตลาด

 -  -  -       28,500  - รร.เทศบาลวดัชยั

ชมุพล

7 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน เกา้อี้ท  างานมทีีว่างแขน ตวัละ 1,800 บาท จ านวน 20 ตวั

 -ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 57x58x85 ซม.

ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑส์บืราคาตามทอ้งตลาด

 -  -  -       36,000  - รร.เทศบาลวดัชยั

ชมุพล

8 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน โตะ๊ท างาน ขนาด 3.5 ฟตุ จ านวน 20 ตวัๆละ 4,500 บาท

 -ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 115x60x75 ซม.

ไม่มบีญัชมีาตรฐานครุภณัฑส์บืราคาตามทอ้งตลาด

 -  -  -       90,000  - รร.เทศบาลวดัชยั

ชมุพล

0 0 0    1,101,900 0รวม 8 รายการ
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2561 2562 2563 2564 2565

1 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน เกา้อี้ จ านวน 150 ตวั ตวัละ 1,290 บาท

 -ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑ ์สบืราคาจากทอ้งตลาด

 -  -  -  -          193,500 โรงเรียนเทศบาลวดั

โคกสะทอ้น/กอง

การศึกษา

2 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน โตะ๊ ขนาด กวา้ง 180xยาว60xสูง75 เซนตเิมตร จ านวน 

50 ตวั ตวัละ 2,190 บาท

 -ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑ ์สบืราคาจากราคา

ทอ้งตลาด

 -  -  -  -          109,500 โรงเรียนเทศบาลวดั

โคกสะทอ้น/กอง

การศึกษา

3 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑก์ารศึกษา โตะ๊-เกา้อี้นกัเรียน จ านวน 150 ชดุ ชดุละ 1,550 บาท  -  -  -  -          232,500 โรงเรียนเทศบาลวดั

โคกสะทอ้น/กอง

การศึกษา

4 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ เครื่องขยายเสยีงจ านวน 1 ชดุ  -  -  -  -          120,000 โรงเรียนเทศบาลวดั

โคกสะทอ้น/กอง

การศึกษา

5 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑด์นตรีและ

นาฎศิลป์

เครื่องดนตรีไทย จ านวน 1 ชดุ  -  -  -  -          131,400 โรงเรียนเทศบาลวดั

โคกสะทอ้น/กอง

การศึกษา

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมอืงทุ่งสง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภณัฑ์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานรบัผดิชอบ
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6 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑด์นตรีและ

นาฎศิลป์

เครื่องดนตรีสากล จ านวน 1 ชดุ  -  -  -  -          157,000 โรงเรียนเทศบาลวดั

โคกสะทอ้น/กอง

การศึกษา

7 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑโ์ฆษณาและ

เผยแพร่

ตดิต ัง้ชดุเครื่องเสยีงหอ้งประชมุ จ านวน 1 ชดุ

 -ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑส์บืราคาจากทอ้งตลาด

 -  -  -  -        2,303,500 โรงเรียนเทศบาลวดั

โคกสะทอ้น

8 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

หรืออเิลก็ทรอนิกส์

คอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผลแบบที ่1 (จอแสดง

ภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิวจ านวน 50 ชดุๆละ 22,000 

บาท ปี 2564 จ านวน 20 ชดุ และปี 2565 จ านวน 30 ชดุ

 -เกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานการจดัหา

อปุกรณ์และระบบคอมพวิเตอรฉ์บบัเดอืนพฤษภาคม 

2563 ประกาศ ณ วนัที ่12 พฤษภาคม 2563

 -  -  -          440,000          660,000 โรงเรียนเทศบาลวดั

โคกสะทอ้น

9 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน เกา้อี้ท  างาน พนกัพงิหนงั จ านวน 40 ตวัๆละ 890 บาท

 -ขนาด 55x58x84-94 ซม.

ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑส์บืราคาจากทอ้งตลาด

 -  -  -           35,600  - โรงเรียนเทศบาลวดั

โคกสะทอ้น
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10 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน โตะ๊คอมพวิเตอร ์พรอ้มทีว่าง CPU จ านวน 40 ตวัๆละ 

2,490 บาท

 -ขนาด 80x60x75 ซม.

ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑส์บืราคาจากทอ้งตลาด

 -  -  -           99,600  - โรงเรียนเทศบาลวดั

โคกสะทอ้น

0 0 0          575,200        3,907,400รวม 10 รายการ
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2561 2562 2563 2564 2565

1 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน เกา้อี้แลคเชอร ์จ านวน 250 ตวั

 -ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑ ์สบืราคาจากทอ้งตลาด

 -  -  -  -      375,000 กองการศึกษา/

โรงเรียนมธัยม

เทศบาลวดัท่าแพ

2 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง รถบรรทกุโดยสาร

ราคาคนัละ 3,200,000 จ านวน 1 คนั

 -ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑส์บืราคาจากทอ้งตลาด

 -  -  -  -    3,200,000 กองการศึกษา/

โรงเรียนมธัยม

เทศบาลวดัท่าแพ

3 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอรห์รือ

อเิลก็ทรอนิกส์

ตดิต ัง้ระบบ CCTV 

 -เกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานของระบบ

กลอ้งโทรทศันว์งจรปิด ฉบบัเดอืนกมุภาพนัธ ์2564 ประกาศ

 ณ วนัที ่19 กมุภาพนัธ ์2564

 -  -  -  -      336,000 กองการศึกษา/

โรงเรียนมธัยม

เทศบาลวดัท่าแพ

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมอืงทุ่งสง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภณัฑ์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานรบัผดิชอบ
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2561 2562 2563 2564 2565
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภณัฑ์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานรบัผดิชอบ

4 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอรห์รือ

อเิลก็ทรอนิกส์

1.เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที ่1 จ านวน 1 ตวั ราคา 

130,000 บาท

2.เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผล แบบที ่2* (จอ

แสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) จ านวน 7 เครื่องๆละ 

30,000 บาท

3.เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 8 ตวัๆละ 

2,500 บาท

 -เกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานการจดัหาอปุกรณ์

และระบบคอมพวิเตอร ์ฉบบัเดอืนพฤษภาคม 2563 

ประกาศ ณ วนัที ่12 พฤษภาคม 2563

 -  -  -  -      360,000 กองการศึกษา/

โรงเรียนมธัยม

เทศบาลวดัท่าแพ

5 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน เกา้อี้แลคเชอร ์จ านวน 200 ตวัๆละ 1,400 บาท

 -ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑส์บืราคาจากทอ้งตลาด

 -  -  -      357,500   - กองการศึกษา/

โรงเรียนมธัยม

เทศบาลวดัท่าแพ

6 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน เครื่องตรวจขอ้สอบ จ านวน 1 ชดุๆละ 160,000 บาท

 -ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑส์บืราคาจากทอ้งตลาด

 -  -   -      160,000  - กองการศึกษา/

โรงเรียนมธัยม

เทศบาลวดัท่าแพ
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2561 2562 2563 2564 2565
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภณัฑ์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานรบัผดิชอบ

7 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอรห์รือ

อเิลก็ทรอนิกส์

เครื่องพมิพว์ตัถ ุ3 มติ ิแบบ Fused Filament 

Fabrication (FFF) จ านวน 8 เครื่องๆละ 40,000 บาท

 -เป็นไปตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานการ

จดัหาอปุกรณ์และคอมพวิเตอรฉ์บบัเดอืนพฤษภาคม 2563 

ประกาศ วนัที ่12 พฤษภาคม 2563

 -  -  -      320,000  - กองการศึกษา/

โรงเรียนมธัยม

เทศบาลวดัท่าแพ

8 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑด์นตรีและนาฏศิลป์ เครื่องดนตรีไทย 1 ชดุ จ านวน 25 รายการ

 -ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑส์บืราคาตามทอ้งตลาด

 -  -  -      320,000  - กองการศึกษา/

โรงเรียนมธัยม

เทศบาลวดัท่าแพ

9 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอรห์รือ

อเิลก็ทรอนิกส์

เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบัประมวลผล 2 จ านวน 40 

เครื่องๆละ 30,000 บาท

ปี 2564 จ านวน 40 เครื่อง

ปี 2565 จ านวน 40 เครื่อง

 -เป็นไปตามหลกัเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐาน

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

 -  -  -    1,200,000    1,200,000 กองการศึกษา/

โรงเรียนมธัยม

เทศบาลวดัท่าแพ

0 0 0    2,357,500    5,471,000รวม 9 รายการ
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2561 2562 2563 2564 2565

1 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอรห์รือ

อเิลก็ทรอนิกส์

เครื่องคอมพวิเตอร ์All in one ส าหรบังาน

ประมวลผล ราคาเครื่องละ 23,000 บาท

 -ประจ าปี 2564 จ านวน 20 เครื่อง

 -ประจ าปี 2565 จ านวน 10 เครื่อง

เป็นไปตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐาน

การจดัหาอปุกรณ์และระบบคอมพวิเตอร ์ฉบบั

เดอืนพฤษภาคม 2563 

ประกาศ ณ วนัที ่12 พฤษภาคม 2563

 -  -  -        460,000        230,000 โรงเรียนเทศบาล

บา้นนาเหนือ/กอง

การศึกษา

2 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอรห์รือ

อเิลก็ทรอนิกส์

เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 3kVA จ านวน 1 ตวัๆละ 

32,000 บาท

เป็นไปตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐาน

การจดัหาอปุกรณ์และระบบคอมพวิเตอร ์ฉบบั

เดอืนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วนัที ่12 

พฤษภาคม 2563

 -  -  -  -         32,000 โรงเรียนเทศบาล

บา้นนาเหนือ/กอง

การศึกษา

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมอืงทุ่งสง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภณัฑ์

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน

รบัผดิชอบ
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2561 2562 2563 2564 2565
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภณัฑ์

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน

รบัผดิชอบ

3 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน โตะ๊-เกา้อี้ นกัเรียน ราคาชดุละ 1,000 บาท

 -ประจ าปี 2564 จ านวน 100 ชดุ

 -ประจ าปี 2565 จ านวน 150 ชดุ

 ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑ ์สบืทราบราคาตาม

ทอ้งตลาด

 -  -  -        100,000        150,000 โรงเรียนเทศบาล

บา้นนาเหนือ/กอง

การศึกษา

4 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑโ์ฆษณาและ

เผยแพร่

ป้ายประชาสมัพนัธอ์เิลก็ทรอนิกส ์ชนิด LED แบบ

ตดิต ัง้ภายในอาคาร พรอ้มกลอ่งควบคุมสญัญาณ 

จ านวน 1 ชดุ

 ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑ ์สบืทราบราคาตาม

ทอ้งตลาด

 -  -  -  -        500,000 โรงเรียนเทศบาล

บา้นนาเหนือ/กอง

การศึกษา

5 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอรห์รือ

อเิลก็ทรอนิกส์

ตดิต ัง้ระบบ Network ภายในโรงเรียนเทศบาลบา้น

นาเหนือ จ านวน 1 ระบบๆละ 250,000 บาท

ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑส์บืราคาจากทอ้งตลาด

 -  -  -  -        250,000 โรงเรียนเทศบาล

บา้นนาเหนือ/กอง

การศึกษา

0 0 0        560,000      1,162,000รวม 5 โครงการ
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2561 2562 2563 2564 2565

1 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอรห์รือ

อเิลก็ทรอนิกส์

เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน 

 -จอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว

ราคาเครื่องละ  17,000 บาท จ านวน 30 เครื่อง

-เป็นไปตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐาน

การจดัหาอปุกรณ์และระบบคอมพวิเตอร ์ฉบบัเดอืน

พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วนัที ่12 พฤษภาคม 

2563

 -  -  -  - 510,000 โรงเรียนกฬีา

เทศบาล

เมอืงทุ่งสง

2 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอรห์รือ

อเิลก็ทรอนิกส์

เครื่องส ารองไฟ

- มกี าลงัไฟฟ้าดา้นนอกไม่นอ้ยกวา่ 800 VA (480 

Watts)

- สามารถส ารองไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 15 นาท ีราคา

เครื่องละ 2,500 บาท จ านวน 30 เครื่อง

-เป็นไปตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐาน

การจดัหาอปุกรณ์และระบบคอมพวิเตอร ์ฉบบัเดอืน

พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วนัที ่12 พฤษภาคม 

2563

 -  -  -  - 75,000 โรงเรียนกฬีา

เทศบาล

เมอืงทุ่งสง

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมอืงทุ่งสง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภณัฑ์

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน

รบัผดิชอบ
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2561 2562 2563 2564 2565
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภณัฑ์

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน

รบัผดิชอบ

3 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอรห์รือ

อเิลก็ทรอนิกส์

อปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch)

- มลีกัษณะการท างานไม่นอ้ยกวา่ Layer 2 ของ OSI 

Model

- มช่ีองเชื่อมต่อระบบเครือขา่ย (Network Interface) 

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดกีวา่ จ านวนไม่นอ้ย

กวา่ 24 ช่อง

- มสีญัญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเชื่อมต่อ

ระบบเครือขา่ยทกุช่อง

ราคาเครื่องละ 6,000 บาท จ านวน 2 เครื่อง

-เป็นไปตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐาน

การจดัหาอปุกรณ์และระบบคอมพวิเตอร ์ฉบบัเดอืน

พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วนัที ่12 พฤษภาคม 

2563

 -  -  -  - 12,000 โรงเรียนกฬีา

เทศบาล

เมอืงทุ่งสง

4 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน เกา้อี้ส  านกังาน แบบพนกัพงิสูง

- ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 55 x 58 x 84-94 ซม.(กวา้ง x ยาว

 x สูง)  เกา้อี้สามารถปรบัสูงต า่ได ้

ราคาตวัละ 1,300 บาท จ านวน 30 ตวั

-ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑ ์สบืทราบราคาจาก

ทอ้งตลาด

 -  -  -  - 39,000 โรงเรียนกฬีา

เทศบาล

เมอืงทุ่งสง
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2561 2562 2563 2564 2565
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภณัฑ์

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน

รบัผดิชอบ

5 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน โตะ๊คอมพวิเตอร์

- ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 60 x 80 x 75 ซม.(กวา้ง x ยาว x 

สูง)

ราคาตวัละ 2,490 บาท จ านวน 30 ตวั

-ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑ ์สบืทราบราคาจาก

ทอ้งตลาด

 -  -  -  - 74,700 โรงเรียนกฬีา

เทศบาล

เมอืงทุ่งสง

6 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน โตะ๊พบัอเนกประสงค์

-โตะ๊ขนาดไม่นอ้ยกวา่กวา่ 60 x 180 x 75 ซม.(กวา้ง x

 ยาว x สูง)

ราคาตวัละ 2,190 บาท จ านวน 30 ตวั

-ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑ ์สบืทราบราคาจาก

ทอ้งตลาด

 -  -  -  - 65,700 โรงเรียนกฬีา

เทศบาล

เมอืงทุ่งสง

7 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน โตะ๊ท างาน ขนาด 3.5 ฟตุ

-โตะ๊ขนาดไม่นอ้ยกวา่กวา่ 60 x 115 x 75 ซม.(กวา้ง x

 ยาว x สูง)

ราคาตวัละ 4,500 บาท จ านวน 15 ตวั

-ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑ ์สบืทราบราคาจาก

ทอ้งตลาด

 -  -  -  - 67,500 โรงเรียนกฬีา

เทศบาล

เมอืงทุ่งสง
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2561 2562 2563 2564 2565
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภณัฑ์

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน

รบัผดิชอบ

8 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑก์ฬีา อปุกรณ์กฬีายกน า้หนกัประเภทแขง่ขนั ส าหรบันกักฬีา

ชาย 190 กโิลกรมั พรอ้มอปุกรณ์

ราคาชดุละ 380,000 บาท จ านวน 1 ชดุ

- (เป็นรายการนอกบญัชมีาตรฐานครุภณัฑ ์สบืทราบ

ราคาจากทอ้งตลาด)

 -  -  -  - 380,000 โรงเรียนกฬีา

เทศบาล

เมอืงทุ่งสง

9 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑก์ฬีา อปุกรณ์กฬีายกน า้หนกัประเภทแขง่ขนั ส าหรบันกักฬีา

หญงิ 185 กโิลกรมั พรอ้มอปุกรณ์

ราคาชดุละ 380,000 บาท จ านวน 1 ชดุ

- (เป็นรายการนอกบญัชมีาตรฐานครุภณัฑ ์สบืทราบ

ราคาจากทอ้งตลาด)

 -  -  -  - 380,000 โรงเรียนกฬีา

เทศบาล

เมอืงทุ่งสง
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2561 2562 2563 2564 2565
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภณัฑ์

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน

รบัผดิชอบ

10 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑก์ฬีา อปุกรณ์ยกน า้หนกั จ านวน 1 ชดุ ประกอบดว้ย

-คานยกน า้หนกั พรอ้มคอลลา่ร ์25 กโิลกรมั จ านวน 5

 แผ่น

-แผ่นน า้หนกั ขนาดน า้หนกัไม่นอ้ยกวา่ 10 กโิลกรมั 

จ านวน 10 แผ่น

-แผ่นน า้หนกั ขนาดน า้หนกัไม่นอ้ยกวา่ 15 กโิลกรมั 

จ านวน 8 แผ่น

-แผ่นน า้หนกั ขนาดน า้หนกัไม่นอ้ยกวา่ 20 กโิลกรมั 

จ านวน 6 แผ่น

 -ดมัเบล ขนาดน า้หนกัรวม 110 กโิลกรมั 1ชดุ

 -ดมัเบล ขนาดน า้หนกัรวม 160 กโิลกรมั  1 ชดุ

 -แท่นดมัเบลแบบสองชัน้  รองรบัดมัเบล 20 อนั

 -แท่นดมัเบลแบบสองชัน้  รองรบัดมัเบล 10 อนั

 -  -  -  - 921,500 โรงเรียนกฬีา

เทศบาล

เมอืงทุ่งสง
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภณัฑ์

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน

รบัผดิชอบ

11 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทกุโดยสาร 

-ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 30 ทีน่ ัง่

-เครื่องยนตด์เีซลปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กวา่ 7,500 

ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 240 แรงมา้

หรือไม่นอ้ยกวา่ 175 กโิลวตัต์

ราคาคนัละ 3,200,000 บาท จ านวน 1 ชดุ

เป็นรายการนอกบญัชมีาตรฐานครุภณัฑ ์สบืทราบราคา

จากทอ้งตลาด

 -  -  -  - 3,200,000 โรงเรียนกฬีา

เทศบาล

เมอืงทุ่งสง

12 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน โตะ๊

-โตะ๊มขีนาดไม่นอ้ยกวา่ 60 X 180 X 80 ซม.

ราคาตวัละ 25,000 บาท จ านวน 1 ตวั

-(เป็นรายการนอกบญัชมีาตรฐานครุภณัฑ ์สบืทราบ

ราคาจากทอ้งตลาด)

 -  -  -  -       25,000 โรงเรียนกฬีา

เทศบาล

เมอืงทุ่งสง
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภณัฑ์

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน

รบัผดิชอบ

13 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา 

- มกี าลงัขยายไม่นอ้ยกวา่ 1,000 เท่า

- หวักลอ้ง (Viewing Head) เป็นชนิดกระบอกต าคู่ 

หมนุไดร้อบ 360 องศา   และมปีุ่ มลอ็กตรึงใหอ้ยู่กบัที่

- เลนสใ์กลต้า (Eye Pieces) ชนิดเหน็ภาพกวา้ง 

ก าลงัขยาย 10 x 1 คู่ มFีield number ไม่นอ้ยกวา่ 18

 มลิลมิตร 

- เลนสว์ตัถ ุ(Objective) ชนิด Achromatic Parfocal

 ก าลงัขยาย 4 x 1 หวั  10 x 1 หวั 

40 x 1 หวั 100 x 1 หวั 

- แป้นบรรจเุลนสว์ตัถสุามารถบรรจเุลนสว์ตัถไุด ้ไม่

นอ้ยกวา่ 4 ช่อง 

- ระบบแสงไฟอยู่ในฐานกลอ้ง ใชไ้ฟ 220 โวลต ์

- มสีารเคลอืบเลนสเ์พื่อป้องกนัเชื้อรา 

ราคาเครื่องละ 30,700 บาท จ านวน 3 เครื่อง

- (เป็นไปตามบญัชมีาตรฐานครุภณัฑ ์ประจ าปี พ.ศ. 

2563 ณ เดอืนธนัวาคม พ.ศ.2563)

 -  -  -  - 92,100 โรงเรียนกฬีา

เทศบาลเมอืง

ทุ่งสง/กอง

การศึกษา

475



2561 2562 2563 2564 2565
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภณัฑ์

งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน

รบัผดิชอบ

14 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน เกา้อี้แลคเชอร ์จ านวน 200 ตวัๆละ 950 บาท

 -ขนาดกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 49 x ลกึไม่นอ้ยกวา่ 52 xสูง 

ไม่นอ้ยกวา่ 75 เซนตเิมตร

ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑส์บืราคาตามทอ้งตลาด

 -  -  -       190,000  - โรงเรียนกฬีา

เทศบาลเมอืง

ทุ่งสง/กอง

การศึกษา

0 0 0       190,000 5,842,500รวม 14 รายการ
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1 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอรห์รือ

อเิลก็ทรอนิกส์

จดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังาน

ส านกังาน 

 * (จอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว)

ราคาเครื่องละ  17,000 บาท 

จ านวน 30 เครื่อง

ปี 2564 จ านวน 50 เครื่อง

ปี 2565 จ านวน 30 เครื่อง

 -  -  -        850,000 510,000 โรงเรียนรีสอรท์อนุบาล

ทุ่งสง

2 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอรห์รือ

อเิลก็ทรอนิกส์

เครื่องส ารองไฟ

-เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA 

ราคาเครื่องละ 2,500 บาท จ านวน 30 เครื่อง

เป็นไปตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะ

พื้นฐานการจดัหาอปุกรณ์และระบบ

คอมพวิเตอร์

ปี 2564 จ านวน 50 เครื่อง

ปี 2565 จ านวน 30 เครื่อง

 -  -  -        125,000         75,000 โรงเรียนรีสอรท์อนุบาล

ทุ่งสง

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมอืงทุ่งสง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภณัฑ์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานรบัผดิชอบ
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2561 2562 2563 2564 2565
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภณัฑ์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานรบัผดิชอบ

3 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน กลอ้งวงจรปิดพรอ้มตดิต ัง้ 

-อปุกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือขา่ย

-อปุกรณ์กระจายสญัญาณ

จ านวน  1 ชดุ

เป็นไปตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะ

พื้นฐานของระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด

 -  -  -  - 386,000 โรงเรียนรีสอรท์อนุบาล

ทุ่งสง

4 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอรห์รือ

อเิลก็ทรอนิกส์

เครื่องส ารองไฟจ านวน 1 เครื่องๆละ 5,800 

บาท 

เป็นไปตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะ

พื้นฐานการจดัหาอปุกรณ์และระบบ

คอมพวิเตอร์

 -  -  -  -          5,800 โรงเรียนรีสอรท์อนุบาล

ทุ่งสง
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2561 2562 2563 2564 2565
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภณัฑ์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานรบัผดิชอบ

5 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑโ์ฆษณา

และเผยแพร่

โทรทศัน ์แอล อดี ี(LED TV)  แบบ 

SMART TVจ านวน 1 เครื่องๆละ13,700 

บาท

เป็นไปตามบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ ์ปี  

2563

 -  -  -  -         13,700 โรงเรียนรีสอรท์อนุบาล

ทุ่งสง

6 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน ชัน้วางอเนกประสงค ์ จ านวน 24 ตวัๆละ 

8,500 บาท

ปี 2564 จ านวน 24 ตวั

ปี 2565 จ านวน 24 ตวั

 -  -  -        288,000        204,000 โรงเรียนรีสอรท์อนุบาล

ทุ่งสง

0 0 0      1,263,000 1,194,500รวม 6 รายการ
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1 เคหะและชมุชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑก์ฬีา เครื่องออกก าลงักายกลางแจง้ 1 ชดุ จ านวน 3 รายการ ประกอบดว้ย

1) เครื่องบรหิารไหล ่แขน ขา และขอ้สะโพก จ านวน 1 เครื่อง

2) เครื่องบรหิารกลา้มเน้ือแขน อก และหวัไหลแ่บบดงึยกตวั จ านวน 1 เครื่อง

3) เครื่องบรหิารขอ้เขา่ และกลา้มเน้ือขา แบบจกัรยานเอนปัน่ (มกีารด์

สายพาน) จ านวน 1 เครื่อง

 -  -  -   -       280,000 กองช่าง

2 อตุสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอรห์รอื

อเิลก็ทรอนิกส์

เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อครุภณัฑเ์ครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผล 

ส าหรบังานช่าง จ านวน 5 เครื่อง เครื่องละ 37,160 บาท

 -  -  -   -       185,800 กองช่าง

3 อตุสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน ตูเ้ก็บเอกวสารจ านวน 2 ตู ้  -  -  -   -        12,000 กองช่าง

4 อตุสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์นาม เครื่องเลน่สนามกลางแจง้ส าหรบัเดก็ จ านวน 5 ชดุ ประกอบดว้ย

ไมม่ใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑส์บืราคาตามทอ้งตลาด

 -  -  -   -     1,998,000 กองช่าง

5 อตุสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑโ์รงงาน เครื่องเชื่อมโ,ลหะไฟฟ้า

ไมม่ใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑส์บืราคาตามทอ้งตลาด

 -  -  -   -        10,000 กองช่าง

6 อตุสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอรแ์ละ

อเิลก็ทรอนิกส์

เครื่องพมิพเ์อกสาร

จ านวน 1 เครื่อง

ไมม่ใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑส์บืราคาตามทอ้งตลาด

 -  -  -   -       100,000 กองช่าง

7 อตุสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอรแ์ละ

อเิลก็ทรอนิกส์

เครื่องสแกนเนอรส์  าหรบังานเก็บเอกสาร

ราคาตามมาตรฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์วนัที ่ 12 พฤษภาคม 2563

 -  -  -   -        17,000 กองช่าง

8 อตุสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑก่์อสรา้ง  -รถตกัหนา้ขดุหลงั ชนิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ จ านวน 1 คนั

เป็นไปตามบญัชมีาตรฐารครุภณัฑ ์เดอืนธนัวาคม 2563

 -  -  -   -     3,520,000 กองช่าง

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมอืงทุง่สง

หน่วยงาน

รบัผดิชอบ
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภณัฑ์

งบประมาณและทีผ่า่นมา
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หน่วยงาน

รบัผดิชอบ
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภณัฑ์

งบประมาณและทีผ่า่นมา

9 เคหะและชมุชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง รถบรรทกุ (ดเีซล) แบบบรรทกุน า้

เป็นไปตามมาตรฐานครุภณัฑเ์ดอืนธนัวาคม 2563

 -  -  -   -     2,633,000 กองช่าง

10 อตุสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน เกา้อี้ จ านวน 15 ตวั

ไมม่ใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑส์บืราคาตามทอ้งตลาด

 -  -  -   -        27,000 กองช่าง

11 เคหะและชมุชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์นาม เกา้อี้สนาม จ านวน 25 ตวัๆละ 20,000 บาท

ไมม่ใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑส์บืราคาจากทอ้งตลาด

 -  -  -   -       500,000 กองช่าง

12 เคหะและชมุชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง รถบรรทกุตดิต ัง้กระเชา้ไฟฟ้า ชนิด 6 ลอ้ พรอ้มกระเชา้ไฟฟ้า จ านวน 1 คนั

ไมม่ใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑส์บืราคาจากทอ้งตลาด

 -  -  -   -     2,500,000 กองช่าง

13 เคหะและชมุชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง รถบรรทกุน า้แบบอเนกประสงค ์6 ลอ้เป็นเครื่องยนตด์เีซล ปรมิาตรกระบอก

สูบไมต่ า่กวา่ 6,000 ซซี ีตอนทา้ยตดิต ัง้ถงับรรจนุ า้มปีรมิาตรความจไุมน่อ้ย

กวา่ 6,000 ลติรพรอ้มตดิต ัง้สเปรยบ์ารด์า้นทา้ย จ านวน 1 คนั

ไมม่ใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑส์บืราคาจากทอ้งตลาด

 -  -  -   -     2,500,000 กองช่าง

14 เคหะและชมุชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ โคมไฟ LED ขนาดไมเ่กนิ 40 วตัต ์จ านวน 120 ชดุ

ไมม่ใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑส์บืราคาจากทอ้งตลาด

 -  -  -   -       500,000 กองช่าง

15 เคหะและชมุชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑอ์ืน่ๆ หวัรถจกัร และตูช้นิดต่างๆ จ านวน 5 รายการพรอ้มซอ่มแซม  -  -  -   -     2,500,000 กองช่าง

16 อตุสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง รถยนตบ์รรทกุด ัม๊พ ์ดเีซลขนาด 6 ตนั ชนิดขบัเคลือ่น 2 ลอ้ ปรมิาตร

กระบอกสูบไมต่ า่กวา่ 2,500 ซซี ีจ านวน 2 คนัๆละ 700,000 บาท

 -  -  -   -     1,400,000 กองช่าง

17 อตุสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ ตดิต ัง้ระบบภาพและเสยีง พรอ้มอปุกรณ์ ส าหรบัหอ้งประชมุศูนยน์ า้

ไมม่ใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑส์บืราคาตามทอ้งตลาด

 -  -  -   -       930,000 กองช่าง

18 อตุสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน โตะ๊ กวา้ง 60x ยาว 2.10x สูง 75 เซนตเิมตร

จ านวน 7 ตวัๆละ 7,000 บาท

ไมม่ใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑส์บืราคาจากทอ้งตลาด

 -  -  -   -        49,000 กองช่าง
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หน่วยงาน

รบัผดิชอบ
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภณัฑ์

งบประมาณและทีผ่า่นมา

19 อตุสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน เกา้อี้ ขนาด กวา้ง 57x ลกึ 58x สูง 90-120 เซนตเิมตร 

จ านวน 24 ตวัๆละ 3,000 บาท

ไมม่ใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑส์บืราคาจากทอ้งตลาด

 -  -  -   -        72,000 กองช่าง

20 อตุสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน โตะ๊ กวา้ง 60x ยาว 150x สูง 75 เซนตเิมตร

จ านวน 1 ตวั

 -  -  -   -          8,000 กองช่าง

21 อตุสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน โตะ๊ ขนาด กวา้ง 60x ยาว 180x สูง 75 เซนตเิมตร

จ านวน 12 ตวัๆละ 2,500 บาท

 -  -  -   -        30,000 กองช่าง

22 อตุสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑก์ารเกษตร มอเตอรไ์ฟฟ้า สูบน า้ได ้1,500 ลติรต่อนาที

เป็นไปตามบญัชมีาตรฐานครุภณัฑเ์ดอืนธนัวาคม 2563

 -  -  -   -        61,800 กองช่าง

23 อตุสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอรห์รอื

อเิลก็ทรอนิกส์

เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบัประมวลผล แบบที ่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ย

กวา่ 19 น้ิว) จ านวน 2 เครื่อง

ราคามาตรฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์วนัที ่12 พฤษภาคม 2563

 -  -  -   -        60,000 กองช่าง

24 อตุสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑก์ฬีา เครื่องออกก าลงักายกลางแจง้ จ านวน 5 ชดุพรอ้มตดิต ัง้

ไมม่ใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑส์บืราคาจากทอ้งตลาด

 -  -  -   -       925,000 กองช่าง

25 อตุสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอรห์รอื

อเิลก็ทรอนิกส์

เครื่องพมิพ ์Multifunction เลเซอร ์หรอื LED ส ีจ านวน 1 เครื่อง

ราคามาตรฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์วนัที ่12 พฤษภาคม 2563

 -  -  -   -        15,000 กองช่าง

26 เคหะและชมุชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง รถจกัรยานยนตพ์รอ้มพว่งขา้งจ านวน 4 คนั  -  -  -  -       328,150 กองช่าง

0 0 0 0      21,161,750รวม 26 รายการ
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1 เคหะและชมุชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑย์านพาหนะและ

ขนส่ง

 - จดัซื้อรถยนตก์ระบะบรรทกุขนาดเลก็ ชนิดเครื่องยนต์

เบนซนิระบายความรอ้นดว้ยน า้ จ านวน 4 กระบอกสูบ 16 

วาลว์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่นอ้ยกวา่ 1,400 ซซี ีระบบจ่าย

น า้มนัเชื้อเพลงิแบบหวัฉีด น า้หนกับรรทกุไม่นอ้ยกวา่ 1 ตนั

 พรอ้มอปุกรณ์ส่วนควบครบชดุ จ านวน 1 คนั 

(ไม่มกี าหนดในบญัชมีาตรฐานครุภณัฑข์องส านกั

งบประมาณสบืทราบราคาจากทอ้งถิน่)

 -  -  -  - 390,000 กองช่างสุขาภบิาล

เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ

2 เคหะและชมุชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑโ์รงงาน เครื่องอดัฉีด

แรงดนั 100 BAR

มอเตอร ์3 แรง

ปริมาณน า้ 10 ลติร/นาท ี(ไม่มกี าหนดในบญัชมีาตรฐาน

ครุภณัฑข์องส านกังบประมาณสบืทราบราคาจากทอ้งถิน่)

 -  -  -  - 48,000 กองช่างสุขาภบิาล

0 0 0 0 438,000รวม 2 โครงการ

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมอืงทุ่งสง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภณัฑ์

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานรบัผดิชอบ
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1 แผนงาน

สาธารณสุข

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน เครื่องฟอกอากาศ จ านวน 1 เครื่อง 

 -ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑร์าคาสบืจากทอ้งตลาด

 -  -  -  - 10,990          งานทนัตกรรม

กองสาธารณสุข

2 แผนงาน

สาธารณสุข

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอรห์รือ

อเิลก็ทรอนิกส์

เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบัประมวลผลแบบที ่1 (จอไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) 

จ านวน 1 เครื่อง

(ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานการจดัหาอปุกรณ์และระบบ

คอมพวิเตอร ์ฉบบัเดอืนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วนัที ่12 

พฤษภาคม 2563

 -  -  -  - 22,000          งานทนัตกรรม

กองสาธารณสุข

3 แผนงาน

สาธารณสุข

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอรห์รือ

อเิลก็ทรอนิกส์

เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 1kVA จ านวน 1 เครื่อง

(ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานการจดัหาอปุกรณ์และระบบ

คอมพวิเตอร ์ฉบบัเดอืนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วนัที ่12 

พฤษภาคม 2563

 -  -  -  -            5,800 งานทนัตกรรม

กองสาธารณสุข

4 แผนงาน

สาธารณสุข

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอรห์รือ

อเิลก็ทรอนิกส์

เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุค๊ส าหรบังานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง

ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานการจดัหาอปุกรณ์และระบบ

คอมพวิเตอร ์ฉบบัเดอืนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วนัที ่12 

พฤษภาคม 2562

 -  -  -  - 22,000          งานทนัตกรรม

กองสาธารณสุข

บญัชคีรุภณัฑ์

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมอืงทุ่งสง

หน่วยงานรบัผดิชอบ
งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภณัฑ์
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หน่วยงานรบัผดิชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภณัฑ์

5 แผนงาน

สาธารณสุข

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน เครื่องพมิพ ์Multifuntion เลเซอร ์หรือ LED ส ีจ านวน 1 เครื่อง

ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานการจดัหาอปุกรณ์และระบบ

คอมพวิเตอร์

ฉบบัเดอืนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วนัที ่12 พฤษภาคม 2562

 -  -  -  -           15,000 งานทนัตกรรม

กองสาธารณสุข

6 แผนงาน

สาธารณสุข

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอรห์รือ

อเิลก็ทรอนิกส์

ตดิต ัง้กลอ้งวงจรปิด จ านวน 14 เครื่องๆละ 5,000 บาท

(ไม่มใีนบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑส์บืราคาจากทอ้งตลาด)

 -  -  -  -           70,000 งานศูนยบ์ริการ

สาธารณสุข

กองสาธารณสุข

และสิง่แวดลอ้ม

7 แผนงาน

สาธารณสุข

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอรห์รือ

อเิลก็ทรอนิกส์

เครื่องพมิพเ์ลเซอรห์รือ LED สชีนิด Network แบบที ่2(27 หนา้/นาท)ี 

ราคา 27,000 บาทจ านวน 2 เครื่อง (งานศูนยบ์ริการสาธารณสุขจ านวน 2 

เครื่อง)

 -เป็นไปตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานการจดัหาอปุกรณ์

และระบบคอมพวิเตอร ์ฉบบัเดอืนพฤษภาคม 2563

 -  -  -  -           54,000 งานศูนยบ์ริการ

สาธารณสุข

กองสาธารณสุข

และสิง่แวดลอ้ม

8 แผนงาน

สาธารณสุข

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอรห์รือ

อเิลก็ทรอนิกส์

อปุกรณ์อ่านบตัรอเนกประสงค ์(Smart Card Reader) ราคา 700 บาท 

(กายภาพบ าบดัและแพทยแ์ผนไทย)

 -เป็นไปตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานการจดัหาอปุกรณ์

และระบบคอมพวิเตอร ์ฉบบัเดอืนพฤษภาคม 2563

 -  -  -  - 700 งานศูนยบ์ริการ

สาธารณสุข

กองสาธารณสุข

และสิง่แวดลอ้ม

9 แผนงาน

สาธารณสุข

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอรห์รือ

อเิลก็ทรอนิกส์

เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA ราคา 5,800 บาท จ านวน 4 เครื่อง

 -เป็นไปตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานการจดัหาอปุกรณ์

และระบบคอมพวิเตอร ์ฉบบัเดอืน พฤษภาคม 2563

 -  -  -  -           23,200 งานศูนยบ์ริการ

สาธารณสุข

กองสาธารณสุข

และสิง่แวดลอ้ม
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หน่วยงานรบัผดิชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภณัฑ์

10 แผนงาน

สาธารณสุข

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอรห์รือ

อเิลก็ทรอนิกส์

ชดุโปรแกรมป้องกนัไวรสั ราคา 700 บาทต่อปี จ านวน 18 เครื่อง

 -เป็นไปตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานการจดัหาอปุกรณ์

และระบบคอมพวิเตอร ์ฉบบัเดอืน พ.ค.2563

 -  -  -  -           10,500 งานศูนยบ์ริการ

สาธารณสุข

กองสาธารณสุข

และสิง่แวดลอ้ม

11 แผนงาน

สาธารณสุข

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑก์ารแพทย์ รถเขน็ชนิดนัง่ จ านวน 2 คนั ราคา 7,500 บาท

 -เป็นไปตามบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ ์ส านกังบประมาณ ธนัวาคม 

2563

 -  -  -  -            7,500 งานศูนยบ์ริการ

สาธารณสุข

กองสาธารณสุข

และสิง่แวดลอ้ม

12 แผนงาน

สาธารณสุข

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน เกา้อี้ ราคา 3,500 บาท จ านวน 3 ตวั 

 -ไม่มบีญัชมีาตรฐานครุภณัฑส์บืราคาตามทอ้งตลาด

 -  -  -  -           10,500 งานศูนยบ์ริการ

สาธารณสุข

กองสาธารณสุข

และสิง่แวดลอ้ม

13 แผนงาน

สาธารณสุข

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน โตะ๊ท างานกลุม่ 4 ทีน่ ัง่ พรอ้มฉากกัน้และตูล้ิ้นชกั ขนาด 1 ทีน่ ัง่ ความยาว

ไม่นอ้ยกวา่ 200 ซม. กวา้งไม่นอ้ยกวา่ 100 ซม. สูงไม่นอ้ยกวา่ 70 ซม. 

(ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑส์บืราคาจากทอ้งตลาด)

 -  -  -  -           32,000 งานศูนยบ์ริการ

สาธารณสุข

กองสาธารณสุข

และสิง่แวดลอ้ม

14 แผนงานการ

สาธารณสุข

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน ถงัน า้ขนาด 2,000 ลติร

 -ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑส์บืราคาจากทอ้งตลาด

 -  -  -  -           30,000 งานสุขาภบิาลฯ

กองสาธารณสุข

และสิง่แวดลอ้ม

15 แผนงานการ

สาธารณสุข

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน โตะ๊ท างาน จ านวน 6 ตวั

 -ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑส์บืราคาจากทอ้งตลาด

 -  -  -  -           39,000 งานสุขาภบิาลฯ

กองสาธารณสุข

และสิง่แวดลอ้ม
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หน่วยงานรบัผดิชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภณัฑ์

16 แผนงานการ

สาธารณสุข

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน เกา้อี้ จ านวน 6 ตวั

 -ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑส์บืราคาจากทอ้งตลาด

 -  -  -  -           12,000 งานสุขาภบิาลฯ

กองสาธารณสุข

และสิง่แวดลอ้ม

17 แผนงานการ

สาธารณสุข

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน ชัน้เก็บเอกสาร จ านวน 7 ใบๆละ 1,500 บาท  -  -  -  -           10,500 งานสุขาภบิาลฯ

กองสาธารณสุข

และสิง่แวดลอ้ม

18 แผนงานการ

สาธารณสุข

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอรห์รือ

อเิลก็ทรอนิกส์

เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบัประมวลผล แบบที ่1 จ านวน 2 เครื่อง

 -เป็นไปตามบญัชมีาตรฐานครุภณัฑ์

 -  -  -  -           44,000 งานสุขาภบิาลฯ

กองสาธารณสุข

และสิง่แวดลอ้ม

19 แผนงานการ

พานิชย์

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอรห์รือ

อเิลก็ทรอนิกส์

ชดุโปรแกรมป้องกนัไวรสั จ านวน 4 ชดุๆละ 700 บาท

(ตามมาตรฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

 -  -  -  -            2,800 งานสุขาภบิาลฯ

กองสาธารณสุข

และสิง่แวดลอ้ม

20 แผนงาน

สาธารณสุข

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ เครื่องวดัความเป็นกรด-ด่าง แบบตัง้โตะ๊ จ านวน 1 เครื่อง

 -ราคาเป็นไปตามบญัชมีาตรฐานครุภณัฑ ์ธนัวาคม 2563

 -  -  -  -           20,900 งานสุขาภบิาลฯ

กองสาธารณสุข

และสิง่แวดลอ้ม

21 แผนงาน

สาธารณสุข

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ เครื่องวดัคุณภาพน า้

 -ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑส์บืราคาจากทอ้งตลาด

 -  -  -  -            3,000 งานสุขาภบิาลฯ

กองสาธารณสุข

และสิง่แวดลอ้ม

22 แผนงาน

สาธารณสุข

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ เครื่องวดัคลอรีน

 -ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑส์บืราคาจากทอ้งตลาด

 -  -  -  -           10,000 งานสุขาภบิาลฯ

กองสาธารณสุข

และสิง่แวดลอ้ม
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หน่วยงานรบัผดิชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภณัฑ์

23 แผนงาน

สาธารณสุข

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ เครื่องวดัระดบัเสยีง จ านวน 1 เครื่อง

 -ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑส์บืราคาจากทอ้งตลาด

 -  -  -  -           15,000 งานสุขาภบิาลฯ

กองสาธารณสุข

และสิง่แวดลอ้ม

24 แผนงาน

สาธารณสุข

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑโ์รงงาน เครื่องเจยีร์  -  -  -  -            3,000 งานสุขาภบิาลฯ

กองสาธารณสุข

และสิง่แวดลอ้ม

25 แผนงาน

สาธารณสุข

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑโ์รงงาน เครื่องตดัไฟเบอร์  -  -  -  -            4,500 งานสุขาภบิาลฯ

กองสาธารณสุข

และสิง่แวดลอ้ม

26 แผนงาน

สาธารณสุข

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑก่์อสรา้ง เครื่องเชื่อมโลหะ  -  -  -  -            7,000 งานสุขาภบิาลฯ

กองสาธารณสุข

และสิง่แวดลอ้ม

27 แผนงานเคหะ

และชมุชน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑย์านพาหนะและ

ขนส่ง

รถจกัรยานยนตพ์รอ้มพว่งขา้งจ านวน 3 คนั  -  -  -  -         291,000 งานก าจดัขยะมูล

ฝอย กอง

สาธารณสุขและ

สิง่แวดลอ้ม

28 แผนงาน

สาธารณสุข

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอรห์รือ

อเิลก็ทรอนิกส์

เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุค๊ ส าหรบังานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง  -  -  -  -           42,000 งานธุรการ กอง

สาธารณสุขและ

สิง่แวดลอ้ม

29 แผนงาน

สาธารณสุข

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั ราวตากผา้ จ านวน 1 ชิ้น

-ราคาสบืทราบตามทอ้งตลาด

 -  -  -  - 2,700 กองสาธารณสุขฯ

งานศูนยบ์ริการฯ
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หน่วยงานรบัผดิชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภณัฑ์

30 แผนงาน

สาธารณสุข

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน

เครื่องปรบัอากาศ แบบตดิผนงั ขนาด 12,000 บทียูี 

จ านวน 2 เครื่อง

 -เป็นไปตามมาตรฐานบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ ์กองมาตรฐาน

งบประมาณ 1 ส านกังบประมาณ ธนัวาคม 2563

 -  -  -  - 34,000 กองสาธารณสุขฯ

งานศูนยบ์ริการฯ

31 แผนงาน

สาธารณสุข

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอรห์รือ

อเิลก็ทรอนิกส์

เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผล แบบที ่2 (จอแสดงภาพขนาด

ไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) ราคา 30,000 บาท จ านวน 3 เครื่อง

 -ราคาตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานการจดัหาอปุกรณ์และ

ระบบคอมพวิเตอร ์ฉบบัเดอืน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วนัที ่12 

พฤษภาคม 2563

 -  -  -  -           90,000 งานศูนยบ์ริการ

สาธารณสุข

กองสาธารณสุข

และสิง่แวดลอ้ม

32 แผนงาน

สาธารณสุข

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอรห์รือ

อเิลก็ทรอนิกส์

เครื่องพมิพเ์ลเซอรห์รือ LED ขาวด าชนิด Network แบบที ่2 

(38 หนา้/นาท)ี จ านวน 1 เครื่อง

 - ราคาตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานการจดัหาอปุกรณ์

และระบบคอมพวิเตอร ์ฉบบัเดอืนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วนัที ่12

 พฤษภาคม 2563

 -  -  -  - 15,000 กองสาธารณสุขฯ

งานศูนยบ์ริการฯ

33 แผนงาน

สาธารณสุข

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอรห์รือ

อเิลก็ทรอนิกส์

เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึ (Inkjet Printer) ส าหรบักระดาษขนาด A3 

จ านวน 1 เครื่อง

- ราคาตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานการจดัหาอปุกรณ์และ

ระบบคอมพวิเตอร ์ฉบบัเดอืนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วนัที ่12 

พฤษภาคม 2563

 -  -  -  - 6,300 กองสาธารณสุขฯ

งานศูนยบ์ริการฯ
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หน่วยงานรบัผดิชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภณัฑ์

34 แผนงาน

สาธารณสุข

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอรห์รือ

อเิลก็ทรอนิกส์

เครื่องพมิพ ์Multifunction เลเซอรห์รือ LED ขาวด า  จ านวน 1 เครื่อง

 - ราคาตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานการจดัหาอปุกรณ์

และระบบคอมพวิเตอร ์ฉบบัเดอืนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วนัที ่12

 พฤษภาคม 2563

 -  -  -  - 10,000 กองสาธารณสุขฯ

งานศูนยบ์ริการฯ

35 แผนงาน

สาธารณสุข

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอรห์รือ

อเิลก็ทรอนิกส์

เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink 

Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง

 - ราคาตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานการจดัหาอปุกรณ์

และระบบคอมพวิเตอร ์ฉบบัเดอืนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วนัที ่12

 พฤษภาคม 2563

 -  -  -  - 7,500 กองสาธารณสุขฯ

งานศูนยบ์ริการฯ

36 แผนงาน

สาธารณสุข

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน โตะ๊ จ านวน 2 ตวัๆละ 6,500 บาท

 -ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑ ์สบืราคาจากทอ้งตลาด

 -  -  -  - 13,000 กองสาธารณสุขฯ

งานศูนยบ์ริการฯ

37 แผนงาน

สาธารณสุข

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน ตู ้จ านวน 3 หลงั 

 - ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑ ์สบืราคาจากทอ้งตลาด

 -  -  -  - 19,000 กองสาธารณสุขฯ

งานศูนยบ์ริการฯ

38 แผนงาน

สาธารณสุข

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ านกังาน เครื่องฟอกอากาศ แบบเคลือ่นยา้ย จ านวน 8 เครื่อง

 - ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑ ์สบืราคาจากทอ้งตลาด

 -  -  -  - 175,000 กองสาธารณสุขฯ

งานศูนยบ์ริการฯ

39 แผนงาน

สาธารณสุข

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรห์รือ

การแพทย์

ฉากบงัตา จ านวน 2 ชดุ

-ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑ ์สบืราคาจากทอ้งตลาด

 -  -  -  - 17,800 กองสาธารณสุขฯ

งานศูนยบ์ริการฯ

40 แผนงาน

สาธารณสุข

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรแ์ละ

การแพทย์

เครื่องดงึคอดงึหลงั จ านวน 1 ชดุ

 -ไม่มใีนบญัชมีาตรฐานครุภณัฑ ์สบืราคาจากทอ้งตลาด

 -  -  -  - 416,250 กองสาธารณสุขฯ

งานศูนยบ์ริการฯ
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หน่วยงานรบัผดิชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย

(ผลผลติของครุภณัฑ์

41 เคหะและชมุชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑย์านพาหนะและ

ขนส่ง

รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต า่กวา่ 

6,000 ซซี ีหรือก าลงัเครื่องยนตสู์งสุดไม่ต า่กวา่ 170 กโิลวตัต ์แบบกระบะ

เททา้ย ขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 4 ลูกบาศกห์ลา น า้หนกัของรถรวม

น า้หนกับรรทกุไม่ค า่กวา่ 12,000 กโิลกรมั พรอ้มเครื่องปรบัากาศ

 -  -  -  -          2,125,000 งานก าจดัขยะมูล

ฝอย กอง

สาธารณสุขและ

สิง่แวดลอ้ม

42 เคหะและชมุชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑย์านพาหนะและ

ขนส่ง

รถบรรทกุขยะ แบบอดัทา้ย จ านวน3 คนัๆละ 2,400,00 บาท  -  -  -  -          7,200,000 งานก าจดัขยะมูล

ฝอย กอง

สาธารณสุขและ

สิง่แวดลอ้ม

0 0 0 0      10,950,440รวม 42 รายการ
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ส่วนที ่4 การตดิตามและประเมนิผล 

 การบริหารงานที่ประสบความส าเร็จนัน้ ส่วนใหญ่มาจากการน านวตักรรมและกระบวนการบริหารใหม่ๆ      

มาประยุกตใ์ชใ้นองคก์ร ใหบ้รรลุวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายทีก่  าหนดไว ้การตดิตาม และการประเมนิผลก็เป็นส่วนหน่ึง

ของกระบวนการบริหารงาน ซึ่งมีหลกัการส าคญั คือ การติดตามความกา้วหนา้ในการปฏิบตัิงานและประเมินผล

ความส าเรจ็ของงาน อนัจะน าไปสู่การปรบัปรุงแกไ้ขปญัหาร่วมกนัใหบ้รรลุเป้าหมาย จงึตอ้งมกีารตดิตามและประเมนิผล 

เพื่อใหท้ราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานขององค์กรว่าอยู่ระดบัใด เหมาสมหรื อสอดคลอ้งกบั

สถานการณป์จัจบุนัหรอืไม ่

 (1) การตดิตามและประเมนิผลแผนยุทธศาสตร ์

 - กระบวนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.256 - 2570) มอีงคป์ระกอบ 3 ส่วน คือ การวางแผน การน าไป

ปฏบิตั ิและการตดิตามประเมนิผล ฉะนัน้การตดิตามและประเมนิผลยุทธศาสตร ์สามารถด าเนินการได ้ดงัน้ี  

 - การติดตามและประเมินผลกระบวนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น โดยตรวจสอบกระบวนการด าเนินการ   

ว่าเป็นไปตามวธิีการและข ัน้ตอนที่ก  าหนดไวต้ามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย และหนงัสอืกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด   

ที่ มท 0810.3/ว7467 ลงวนัที่ 14 ธนัวาคม 2563 เป็นแนวทางการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

(พ.ศ.2566 - 2570) 

 (2) การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

 เป็นการประเมนิผลที่ช่วยใหท้ราบถงึความกา้วหนา้ในการด าเนินงานว่าแผนงานหรอืโครงการที่ไดด้  าเนินการไป

แลว้นัน้ใหผ้ลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก  าหนดไวห้รือไม่ มผีลส าเร็จมากนอ้ยเพยีงใดเมือ่เทยีบกบั

เป้าหมาย หากมคีวามล่าชา้มสีาเหตุมาจากอะไร ควรไดร้บัการแกไ้ขดว้ยวิธีการใด เพื่อใหโ้รงการดงักล่าวเป็นไปตาม

วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่ก  าหนดไว ้และยงัเป็นเครื่องมอืชี้วดั ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของการด าเนินโครงการ 

คือ  

 1) การติดตามและประเมนิผลการด าเนินงาน โดยมตีวัชี้วดัเชิงปริมาณ คุณภาพ ความพงึพอใจ และข ัน้ตอน

การด าเนินงานซึง่ผูร้บัผดิชอบโครงการจะเป็นผูก้  ากบัตวัชี้วดั  

 2) การเบกิจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงานประจ าปีและเพิม่เตมิ 

 ทัง้น้ีเทศบาลเมอืงทุ่งสง จะน าขอ้มลูทีไ่ดจ้าการตดิตามและประเมนิโครงการ มาใชใ้นการปรบัปรุงกระบวนการ

ด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัยุทธศาสตร ์และเป้าหมายที่ไดก้  าหนดไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิ่น ใหส้ามารถตอบสนองและ

แกไ้ขปญัหาความตอ้งการของประชาชนเป็นสิง่ส  าคญั 

   ระเบยีบ/วธิี ในการติดตามและประเมนิผล 

 1. ด าเนินการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ 2 ประเภท คือ 

  1.1 แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) 

  1.2 แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 

 2. ประเมนิผลความพงึพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตรก์ารพฒันา 

 3. ศึกษาความพงึพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ในภาพรวม 
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   เกณฑม์าตรฐานและตวัชี้วดั 

 การติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิ่นไดม้มีาตรฐาน และ ตวัชี้วดั เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการประเมนิให ้

เกดิความชดัเจน เป็นระบบมมีาตรฐานและเป็นทีย่อมรบั โดยใชเ้กณฑม์าตรฐานและตวัชี้วดั ดงัน้ี 

เกณฑม์าตรฐาน ตวัชี้วดั กรอบตวัแปร 

สมัฤทธิ์และการบรรลุ วตัถุประสงค์

ของโครงการ 

ผลผลติ ผลลพัธ ์ ผลต่างระหว่างจ านวนโครงการที่แลว้

เสรจ็กบัจ านวนโครงการท ัง้หมด 

การสนองตอบความตอ้งการของ

ประชาชน 

ระดบัความพงึพอใจ สดัส่วนของประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่

พงึพอใจและไมพ่อใจผลสะทอ้นกลบั 

 

   ระบบติดตามและประเมนิผลแผนการพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

 การวางระบบติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น มสีมมตฐิานว่าระบบตดิตามและ

ประเมินผลไม่อาจแยกออกจากระบบการบริหารท ัง้หมด ดงันั้นระบบอื่นๆ ที่เกิดขึ้นก่อน หนา้ที่ แผนพฒันา             

จะด าเนินการจงึเป็นเหมอืนบริบททีย่อมจะส่งผลต่อการบริหารแผน และจะส่งผลต่อการติดตามและประเมนิผลดว้ยเช่นกนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบการจดัท  าแผน ระบบงบประมาณ ระบบสงัคม/ทอ้งถิน่ ระบบการเมอืง ระบบวฒันธรรม 

ปจัจยัน าเขา้ 

- แผนพฒันาทอ้งถิน่  

- งบประมาณรายจ่าย 

- บคุลากร  

- ทรพัยากรอืน่ๆ  

 

ปจัจยัน าเขา้ 

- แผนพฒันาทอ้งถิน่  

- งบประมาณรายจ่าย 

- บคุลากร  

- ทรพัยากรอืน่ๆ  

 

ปจัจยัน าเขา้ 

- แผนพฒันาทอ้งถิน่  

- งบประมาณรายจ่าย 

- บคุลากร  

- ทรพัยากรอืน่ๆ  

 

ปจัจยัน าเขา้ 

- แผนพฒันาทอ้งถิน่  

- งบประมาณรายจ่าย 

- บคุลากร  

- ทรพัยากรอืน่ๆ  

 

ระบบตดิตาม ระบบประเมนิผล 
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(3) แบบสรุปผลการพฒันาทอ้งถิ่น จากแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น    

พ.ศ.๒๕๔๘ แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด ๖ การติดตามและประเมินผล

แผนพ ัฒนา ขอ้ ๑2 (๓) ก าหนดใหผู้บ้ริหารทอ้งถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาทอ้งถิ่น                  

และคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ่น พรอ้มท ัง้ประกาศผลการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถิ่น

ทราบในที่เปิดเผยภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัที่ผูบ้ริหารทอ้งถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมนิผลดงักล่าวและตอ้งปิด

ประกาศโดยเปิดเผยไมน่อ้ยกว่าสามสบิวนั โดยอย่างนอ้ย ปีละ 1 คร ัง้ ภายในเดอืนธนัวาคมของทกุปี นัน้ 

ผลการด าเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลเมืองทุ่ งสง ประจ าปี 2563                       

ผลการด าเนินงานสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ยุทธศาสตร์ที่  1 มี จ านวนโครงการตามแผนการด า เนินงาน ประจ าปี 2563 ท ัง้หมด  

61 โครงการ และในแผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 (เพิม่เตมิฉบบัที ่1) 6 โครงการ รวม 61 โครงการ เทศบาล

สามารถด าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน 40 โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ 65.58 จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ       

1 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 1.63  โครงการทีไ่มด่  าเนินการ จ านวน 20 โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ 32.79   

2.ยุทธศาสตร์ที่  2 มี จ านวนโครงการตามแผนการด า เ นินงาน ประจ าปี 2563 ท ั้งหมด  

40 โครงการ และในแผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 (เพิม่เตมิฉบบัที ่1) 3 โครงการ รวม 43 โครงการ เทศบาล

สามารถด าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน 29 โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ 67.45 จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  

จ านวน 12 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 27.90  โครงการทีไ่มด่  าเนินการ จ านวน 2 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 4.65  

3 .  ยุ ท ธศ า สต ร์ที่  3  มี จ  า น ว น โ ค ร ง ก า รต า ม แผนก า รด า เ นิ น ง า น  ป ร ะ จ า ปี  2 5 6 3                           

ท ัง้หมด 33 โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน  21 โครงการ  คิดเป็นร ้อยละ 63.64  จ านวน

โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ จ านวนโครงการที่ไม่ด าเนินการ จ านวน 12 โครงการ คิดเป็น   

รอ้ยละ 36.36    

4 .  ยุ ท ธศ า สต ร์ที่  4  มี จ  า น ว น โ ค ร ง ก า รต า ม แผนก า รด า เ นิ น ง า น  ป ร ะ จ า ปี  2 5 6 3                             

ท ัง้หมด 37 โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน 31 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 83.78 โครงการที่ไม่

ด าเนินการ จ านวน 6 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 16.22        

สรุปผลการติดตามฯ ในภาพรวม จ านวน 4 ยุทธศาสตร ์จ านวนโครงการรวมท ัง้สิ้น 174 โครงการ 

จ านวนโครงการที่ด  าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน 121 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 69.55  จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ จ านวน 13  โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 7.47 จ านวนโครงการที่ไม่ด าเนินการ 40 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 

22.98   
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(4) ขอ้เสนอแนะในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิ่นในอนาคต 

 4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

 เทศบาลเมืองทุ่งสง ไดจ้ดับริการสาธารณะเพื่ออ านวยความสะเดวกและตอบสนองต่อความตอ้งการของ

ประชาชนไมว่่าจะเป็นโครงสรา้งพื้นฐาน การศึกษา เศรษฐกจิและสงัคมทอ้งถิน่ ท ัง้น้ีมุง่หวงัใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวติที่

ดขีึ้น ในส่วนของการด าเนินโครงการ/กจิกรรมตามแผนพฒันา 

ดา้น แนวทางการพฒันาในอนาคต 

ดา้นการศึกษา - ส่งเสริมและสนบัสนุนการดูแลเด็กเลก็ อายุ 2 ขวบ ใหม้คีวามรูค้วามเชี่ยวชาญและ

ส่งเสริมพฒันาการดา้นต่างๆเพื่อเตรียมความพรอ้มในการเขา้เรียนต่อในศูนยพ์ฒันา

เดก็เลก็ และเพือ่ลดภาระการเลี้ยงดูและลดค่าใชจ่้ายในการเลี้ยงดูของผูป้กครอง 

 - ส่งเสรมิและสนบัสนุนการดูแลเด็กเลก็ อายุ 3 ขวบ ใหม้คีวามรูค้วามเชี่ยวชาญและ

เพื่อเตรียมความพรอ้มในการเขา้เรียนต่อในระดบัปฐมวยั และเพื่อลดภาระการเลี้ยงดู

และลดค่าใชจ่้ายในการเลี้ยงดูของผูป้กครอง  

- พฒันาและยกระดบัศูนยเ์ด็กเล็กใหไ้ดต้ามมาตรฐานชาติทุกแห่งในสงักดัเทศบาล

เมอืงทุ่งสง 

- ส่งเสรมิและสนบัสนุนจดัการเรียนการสอน เดก็ปฐมวยั 4-6 ปี ตามหลกัสูตรปฐมวยั 

ปี 2560 โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั จดักิจกรรมเสริมพฒันาการ ท ัง้ 4 ดา้นตาม

มาตรฐานการศึกษาปฐมวยั ว่ายน า้ ดนตรี ศิลปะ กีฬา และมีครูชาวต่างชาติสอน

ภาษาองักฤษทกุระดบัช ัน้ และจดัหอ้งเรยีนโดยใชก้ระดานอจัฉริยะทกุหอ้งเรยีน 

- จดัการเรียนการสอนตามรูปแบบของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั     

(ฝ่ายปฐมวยั) ทุกระดบัช ัน้ และ (ฝ่ายประถม) ในวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตรท์ุก

ระดบัช ัน้และทกุโรงเรียน (MOU) 

- ส่งเสริมการศึกษาพิเศษเพื่อพฒันาความสามารถทางการเรียนรูข้องผู เ้รียน          

ทกุโรงเรยีน (ทกุชนิด) ในระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที ่1-6 และ ช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่1-6 

-ส่งเสริมและสนบัสนุนช ัน้ประถมศึกษาปีที่ 1-6 และ ช ัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1-6 ใหม้ี  

การเรยีนการสอนหลกัสูตรพานิชยศ์าสตรท์กุโรงเรียน (MOU มหาวทิยาลยับูรพา 

- สนบัสนุนหอ้งศูนยก์ารเรียนรูทุ้กกลุ่มสาระทุกโรงเรียน จดัโครงการ 1 นกัเรียน 1 

ดนตรี  1 กีฬา ทุกโรงเรียน และจดัโครงการ 1 โรงเรียน 1 ศิลปะการแสดงทุก

โรงเรียน  และส่งเสริมโครงการเขา้ค่ายวิชาการเพื่อยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน

ทกุโรงเรยีน 

- สนบัสนุนการจดัหอ้งเรียนแบบ Smart Classroom โดยใชก้ระดานอจัฉริยะทุก

หอ้งเรียน และใชรู้ปแบบพฒันาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนแบบ No Homework ทุก

โรงเรยีน 
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- สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนโดยใชร้ะบบออนไลนเ์พื่อรองรบัสถานการณ์โรค  

COVIC- 19 ทกุโรงเรยีน และจดัใหม้ช่ีอง Knowledge Channel ทกุโรงเรยี 

- ส่งเสริมใหโ้รงเรียนเทศบาลวดัชยัชุมพล มกีารเรียนการสอนหลกัสูตร EP ระดบัช ัน้   

ป.1 - ป.6 และจดัการเรยีนการสอนหลกัสูตร SMTP ระดบัช ัน้ ป.2 - ป.6 

- ส่งเสริมใหโ้รงเรียนมธัยมเทศบาลวดัท่าแพ จดัการเรียนการสอนสาระเพิ่มเติม

หลกัสูตรการขนส่งสนิคา้ระบบโลจสิตกิส ์(Logistics) 

- สนบัสนุนต่อยอดพฒันาโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสงสู่ความเป็นเลิศ ท ัง้ดา้น

บุคลากร ดา้นวสัดุ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก และดา้นการจดัการ โดยมี

กระบวนการของ การวางแผน การจดัองค์กร การชี้น า และการควบคุม ซึ่งเป็น

กระบวนการที่ท  าใหก้ารกีฬาของโรงเรียนกีฬาเกิดการพฒันาไปอย่างมรีะบบและกา้วสู่

ความเป็นเลศิมุง่สู่อาชพีกฬีา พฒันากฬีาอเิลก็ทรอนิกส ์ (e-Sport)  

- ส่งเสริมสนบัสนุนพฒันาครู และการบริหารแบบมสี่วนร่วม (ครู ผูบ้ริหาร เครือข่ าย

ผูป้กครอง กรรมการสถานศึกษา และชมุชน) 

- พฒันาความสามารถนกัเรียนสู่ความเป็นเลศิ ทัง้วิชาการ ภาษา ควบคู่ทกัษะศิลปะ 

ดนตร ีไอท ีอาหาร กฬีา อย่างต่อเน่ือง พฒันาแหลง่เรียนรูส้ือ่ นวตักรรมทีเ่อื้อต่อการ

สรา้งบรรยากาศในการเรยีนรู ้

- ส่งเสริมการจดัการแข่งขนักีฬาและการประชุม เพื่อเป็นศูนยก์ลางการจดักิจกรรมที่

กระจายรายได ้สู่เมอืง สู่ชมุชน และประชาชน 

- ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาการเรียนการสอนส าหรบัเด็กออทสิติก สามารถเรียนรู ้

ปรบัตวั ใชช้วีติอยู่ร่วมในสงัคม และประกอบอาชพีได ้โดยพึง่พาผูอ้ื่นนอ้ยทีสุ่ด 

- ส่งเสริมการจดัการศึกษาแก่เด็กดอ้ยโอกาส โดยจดัครูสอนเด็กดอ้ยโอกาสลงพื้นที่

ทกุชมุชน เพือ่สรา้งการเรยีนรูแ้ละพฒันาในทางที่ถกูตอ้งเหมาะสม อย่างเท่าเทยีมกนั 

- ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษานอกระบบและตามอธัยาศยั โดยจดัท าหอ้งสมดุ e-

Library และพฒันาแหล่งเรียนรูใ้หม้คีวามหลากหลายท ัง้ส่วนที่เป็นภูมปิญัญาทอ้งถิน่

และส่วนทีน่ าเทคโนโลยมีาใชเ้พือ่การศึกษา และกระจายอ านาจใหส้ถานศึกษาเป็นภาคี

เครอืขา่ยในการจดัการศึกษา 

- ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหน้กัเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาเขา้ศึกษาในโรงเรยีนกีฬา

เทศบาลเมอืงทุ่งสง เพื่อแกไ้ขปญัหาสงัคมครอบครวั ลดความเลื่อมล  า้ นกัเรียนได ้

พฒันาตนเองดา้นทกัษะกฬีาสู่การศึกษาต่อและสู่อาชพีกฬีา 

- ปรบัปรุงหลกัสูตรทอ้งถิ่น ยกระดบัมาตรฐาน เพื่อการเรียนรูแ้ละเน้ือหาสาระ

เกี่ยวกบัเรื่องราวของทอ้งถิ่น เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพชวีติจรงิทางสงัคม วฒันธรรม

และตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถิน่ 
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ดา้นการร่วมสรา้งเมอืง 

ทุ่งสงสู่เมอืงสะอาด 

- ส่งเสริมและสนบัสนุนต่อยอดการจดัการขยะแบบมสี่วนร่วม เสริมสรา้งจิตส านึก

รบัผดิชอบต่อบา้นเมอืง มุ่งใหป้ระชาชนลด แยกขยะ ตัง้แต่ตน้ทาง(ครวัเรือน)เพื่อให ้

สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่  และแปรสภาพเพื่อใหเ้กิดมูลค่าเพิ่ม เกิดการสรา้งรายได ้

และลดปญัหาสิง่แวดลอ้ม  

- ส่งเสริมภูมนิิเวศ สรา้งความสมัพนัธท์รพัยากรธรรมชาติและการใชป้ระโยชน์ของ

แหล่งดิน แหล่งน า้  อากาศ จนถงึพชืพรรณ สิ่งมชีีวติ ความหลากหลายทาง ชีวภาพ

ของพื้นทีเ่มอืงทุ่งสงอย่างย ัง่ยนื 

- ส่งเสริมและสนบัสนุนดูแลรกัษาพฒันาปรบัปรุงพื้นที่สีเขยีวและความหลากหลาย

ทางชีวภาพ รกัษาสิ่งแวดลอ้ม และสรา้งความตระหนกัรู ้ดา้นน า้ ดา้นดิน ดา้นอากาศ 

ดา้นจดัการขยะ การรกัษาสิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื 

- ส่งเสรมิพฒันาระบบบ าบดัน า้เสยี และเฝ้าระวงัน า้เสยี ครอบคลุมท ัง้เมอืง 

- ส่งเสริมและสนบัสนุนจดัการน า้แบบบูรณาการ เพื่อวตัถปุระสงคต่์าง ๆ รวมตลอด

ถงึการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูแหลง่น า้ใหค้งอยู่และมใีชอ้ย่างยนืยาว รวมท ัง้การแกไ้ขปญัหา

อนัเกดิจากทรพัยากรน า้ท ัง้ดา้นปริมาณและคุณภาพ 

- ส่งเสริมและพฒันาระบบระบายน า้ สรา้งระบบจดัการที่ลดความเสยีหายจากน า้ท่วม

และการใชป้ระโยชน์สูงสุดจากน า้ และมาตรการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาน ้าท่วม 

มาตรการป้องกนัอบุตัภิยั 

ดา้นการร่วมสรา้งเมอืง 

ทุ่งสงสู่เมอืงชีวติปลอดภยั 

 

- ส่งเสริมและสนบัสนุนโครงสรา้งพื้นฐานใหค้รอบคลุมครบถว้น เพื่อความสะดวก 

ปลอดภยั พฒันาและปรบัปรุงถนน จดัระเบียบทางเทา้  ขยายเขตน า้ประปาให ้

ครอบคลุมทกุครวัเรอืน พฒันาระบบไฟฟ้าสาธารณะ พฒันาระบบสาธารณูปการ 

- ออกแบบ ปรบัปรุงภูมิทศัน์โดยรอบใหเ้ป็นอารยสถาปตัย ์ (Universal design)   

เฝ้าระวงัก ากบัดูแลพื้นทีท่างเทา้และไหล่ทาง 

- ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัระบบรกัษาความปลอดภยั และเพิ่มประสิทธิภาพ

บุคลากรในการช่วยเหลอืประชาชน และแกไ้ขปญัหาจราจร จดัระเบยีบการจอดรถใน

เขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง 

- แจง้เหตุรอ้งทุกข ์รอ้งเรียน 1132 เพื่อบริการ รบั-ส่ง ผูป่้วยติดเตียงไปโรงพยาบาล

ใกลบ้า้นตามแพทยน์ดัหรือไฟฟ้าสาธารณะดบั สญัญาณไฟจราจรขดัขอ้ง ถนนช ารุด 

การจดัการขยะเหตรุ าคาญ ปญัหารา้นคา้ในทีท่างสาธารณะ คูระบายน า้ช ารุดอดุตนั  

- สนบัสนุนการป้องกนั เฝ้าระวงัและแกไ้ขปญัหา ของยาเสพติด และอบายมขุ และ

ส่งเสริมการตระหนกัรูถ้ึงพิษภยัของยาเสพติดและอบายมขุ โดยทุกภาคส่วนมีส่วน

ร่วม 

ดา้นการพฒันาเมอืงโดยใช ้

ภูมวิฒันธรรม 

- ฟ้ืนฟู อนุรกัษ ์พฒันา ภูมิวฒันธรรม ของระหว่างสภาพแวดลอ้มและวฒันธรรม   

ในบรบิทสงัคมวฒันธรรมเมอืงทุ่งสง อย่างเป็นรูปธรรม 
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- พฒันาผงัภูมวิฒันธรรม ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวการบริการและบุคลากรดา้น

การท่องเทีย่วใหไ้ดม้าตรฐาน และสรา้งแลนดม์ารค์พทุธสถานถ า้ตลอดแหลง่ท่องเที่ยว

ระดบัประเทศ  ฟ้ืนฟู อนุรกัษ ์และพฒันา ดา้นศิลปวฒันธรรม ประเพณี และ       

ภูมปิญัญาทอ้งถิ่น ส่งเสริมวฒันธรรมสรา้งรายได ้ขยายแนวคิดวฒันธรรมจากคุณค่า

สู่มลูค่าต่อยอดหลาดชมุชน มุง่สรา้งรายไดใ้หก้บัคนทุ่งสง  

ดา้นเมอืงสุขภาพ   - ส่งเสรมิการคดักรองมะเรง็อย่างเขม้ขน้ เพือ่การรกัษาที่ทนัต่อโรค มะเรง็ล  าไส ้มะเร็ง

ต่อมลูกหมาก มะเรง็มดลูก มะเรง็เตา้นม 

- ส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาพ การป้องกนัโรค การรกัษาพยาบาล การฟ้ืนฟู        

การคุม้ครองผูบ้รโิภค 

- สนบัสนุนการสรา้งศูนยไ์ตเทยีมที่ทนัสมยั เพือ่การเขา้ถงึการรกัษาพยาบาลของผูป่้วย

ลดค่าใชจ่้ายในการเดนิทาง 

- ดูแลผูป่้วยติดเตียงเชิงรุก ยกระดบัคุณภาพชีวิตผูป่้วยติดเตียง  โดยการเยี่ยมบา้น

กลุ่มคนพิการผูสู้งอายุผูป่้วยเรื้อรงั โดยเฉพาะผูป่้วยติดเตียงติดบา้นเป็นการบริการ

ดา้นสุขภาพในเชงิรุก 

- ปรบัปรุง ดูแล และขยายศูนยก์ารออกก าลงักาย (ฟิตเนส) เพื่อเพิ่มพื้นที่และเครื่อง

ออกก าลงักายใหก้บัประชาชนทกุวยั  

- ต่อยอดโรงเรียนศูนยบ์ริบาลผูสู้งอายุ แบบครบวงจร โดยมีการเรียนรูต้ลอดชีวิต    

มบีรกิารทางสุขภาพ สนัทนาการ ทกัษะชวีติ ทกัษะอาชพี ทกัษะไอท ี

ดา้นร่วมสรา้งเมืองทุ่งสงสู่

เมอืงที่มกีารบริหารที่ย ัง่ยนื 

- ผลกัดนัการยกระดบัเทศบาลเมอืงทุ่งสงใหเ้ป็นการปกครองทอ้งถิน่ รูปแบบพเิศษ 

- พฒันาระบบบริการประชาชนแบบออนไลน์ โดยใหบ้ริการผ่านApplication 

@Thungsong ใหบ้ริการเสียภาษ ีช าระค่าธรรมเนียม ยื่นขออนุญาตต่างๆการสืบคน้

ขอ้มลู 24 ช ัว่โมง เพือ่การบริการอย่างรวดเรว็ ใหทุ้่งสง เป็นเมอืงดจิิทลั ขบัเคลือ่นการ

พฒันา เมอืงทุ่งสง ดว้ยนวตักรรมเมอืงดจิทิลั 

- ส่งเสริมสนบัสนุนการเปิดพื้นที่บริการแบบ Co-working Space  เพื่อเป็นพื้นที่การ

แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละการท างานร่วมทนัสมยัส าหรบัคนทกุช่วงวยั 

- เพิ่มประสทิธิภาพดา้นการบริหารจดัการ ระบบการท างาน ใหม้ปีระสทิธิภาพ รวดเรว็ 

ถกูตอ้ง โปร่งใส  และพฒันาบคุลากรในองคก์รใหไ้ดม้าตรฐานในการปฏบิตังิาน 

- สนบัสนุนการพฒันาและปรบัปรุงอาคาร สถานที่ เครื่องมอื เครื่องใชใ้หเ้พยีงพอแก่

การบรกิารประชาชน 

- เพิม่ประสทิธภิาพและพฒันาการประเมนิต่างๆใหไ้ดม้าตรฐานขององคก์ร 

- ส่งเสรมิการศึกษาผลวจิยัน าผลวจิยัสู่การปฏบิตัิทกุกอง/ฝ่าย โดยมบูีรณาการทุกภาค

ส่วน 

 



499 

 

 4.2 ขอ้สงัเกต ขอ้เสนอแนะ ผลจากการพฒันา 

 1.การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น ควรพิจารณาใชแ้ผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาต่างๆมาเป็นกรอบในการจดัท า

แผนพฒันาทอ้งถิน่ และใหม้คีวามสอดคลอ้งกนัเพือ่ใชบ้ริหารจดัการในการบริหารทอ้งถิน่ต่อไป 

 2.ขอ้จ ากดัของระเบยีบกฎหมาย เป็นอปุสรรคในการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 

 3.ควรพจิารณางบประมาณและงบประมาณและค านึงถงึสถานะการคลงัในการพจิารณาโครงการ/กจิกรรมที่จะ

บรรจใุนแผนพฒันาทอ้งถิน่ 

 4.ควรติดตามใหม้ีการโครงการ/กิจกรรม ที่ต ัง้ในเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย ใหแ้ลว้เสร็จทนัหว้ง

ระยะเวลาในปีงบประมาณนัน้ 

 5.ขอ้เสนอแนะปญัหาต่างๆที่ถูกเสนอมายงัเทศ?บาลนัน้ ควรน ามาพิจารณาจดัความส าดบัความส าคญัโดย

ประชาคมทอ้งถิ่น ซึ่งมหีลายภาคส่วน ประกอบไปดว้ยคณะกรรมการสนบัสนุนเทศบาล คณะกรรมการพฒันาเทศบาล  

สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน ตวัแทนส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ประชาชนท ัว่ไป ร่วมกนั

พจิารณาจดัล  าดบัความส าคญัของโครงการ และพจิาณาบรรจุเขา้แผนพฒันาทอ้งถิ่นต่อไป และในกรณีโครงการที่เกิน

ศกัยภาพกใ็หเ้สนอขอรบัการสนบัสนุนจากหน่วยงานอื่น 

 

 

 

 


