รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
องค์การบริหารส่วนตาบลท่ายาง อาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย

ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายคึกฤทธิ์ ม.๑

2 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม
บ้านควนจันทร์เสือ
หมู่ที่ 1

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง
4.00 เมตร ระยะทาง 600 เมตร

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม
ขนาด 1.8 X 1.8 เมตร
จานวน 2 แถว
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งบประมาณและที่มา
2557
(บาท)

500,000
(งบ อปท)

2558
(บาท)
1,500,000
(งบ อปท)

2559
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
และการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร

ส่วนโยธา

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
และการขนส่งพืชผล

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
(บาท)

2558
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

2559
(บาท)
1,275,000 ประชาชนได้รับ
(งบ อปท) ความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
และการขนส่งพืชผล

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
สายบ้านน้าผุด ม.๒

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง5.00 เมตร ระยะทาง
500 เมตร

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
จากสาย 4038 - บ้าน
นายสาราญ ตันอุ๋ย หมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง
4.00 เมตร ระยะทาง
600 เมตร

1,200,000 ประชาชนได้รับ
(งบ อปท) ความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
และการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร

ส่วนโยธา

5 ปรับปรุงผิวจราจรถนนสายเขต
ทุ่งสังข์ - ท่ายาง หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง
5.00 เมตรระยะทาง 833 เมตร

1,041,250 ประชาชนได้รับ
(งบ อปท) ความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
และการขนส่งพืชผล

ส่วนโยธา
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ส่วนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6 ยกระดับถนนสายซอยบ้าน
นายสมเกียรติ ต่างสี
(ทุ่งโหนด) หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร

บุกเบิกถนนสายบ้าน
นายสมเกียรติ ต่างสี ให้มี
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ระยะทาง850 เมตร

7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สายชลประทานเขต
เทศบาล - เขตหมู่ที่ 3 ท่ายาง

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร

ก่อสร้างถนนลาดยางสายแยก
ชลประทานเข้าเหมือง หมู่ที่ 3
ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร
ระยะทาง 350 เมตร

8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สายบ้านควนนกหิน ม.๔

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร

ถนนลาดยางกว้าง 5.00 เมตร
ระยะทาง 2,400 เมตร
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งบประมาณและที่มา
2557
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐
(งบ อปท)

2558
(บาท)

๘,๒๕๐,๐๐๐
(งบ อปท)

2559
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
และการขนส่งพืชผล

ส่วนโยธา

๑,๐๕๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
(งบ อปท) ความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
และการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร

ส่วนโยธา

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
และการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สายเลียบคลองชลประทาน
(หน้าบ้านกานันถึงคลอง
ชลประทาน) ม.๔

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร

ถนนลาดยางกว้าง 5.00 เมตร
ระยะทาง 630 เมตร

10 โครงการขยายถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านปลายคลอง
ม.๔

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร

ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง
ข้างละ 0.5 เมตร ระยะทาง
1,000 เมตร

11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สายบ้านควนเนียง – บ้าน
หน้าเกาะ ม.๕
12 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สายบ้าน ยอมพอก-ปลายคลอง
ม.๕-ม.๑๒-ม.๔

งบประมาณและที่มา
2557
(บาท)

ถนนลาดยางกว้าง 5.00 เมตร
ระยะทาง 6๐๐ เมตร

๑,๘๐๐,๐๐๐
(งบ อปท)

ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตกว้าง 5.00 เมตร
ระยะทาง 9๐๐ เมตร

๒,๗๐๐,๐๐๐
(งบ อปท)
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2558
(บาท)
๑,๕๗๕,๐๐๐
(งบ อปท)

2559
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
และการขนส่งพืชผล

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
ส่วนโยธา
(งบ อปท) ความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
และการขนส่งพืชผล
ประชาชนได้รับ
ส่วนโยธา
ความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
และการขนส่งพืชผล
ประชาชนได้รับ
อบจ.นครศรีฯ
ความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
และการขนส่งพืชผล

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทุ่งต้นส้าน ม.๖

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง
4 เมตร ระยะทาง 500 เมตร

14 บุกเบิกถนนสายจากบ้าน
ยางคมพัด - ถนนสายทุ่งสง ทุ่งใหญ่ ม.๖

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร

บุกเบิกถนนให้มีผิวจราจรกว้าง
6 เมตร ระยะทาง 1,200 เมตร

15 บุกเบิกถนนสายบ้านนางเลียน
ไปยังถนนสายทุ่งทรายขาว
ม.๖

บุกเบิกถนนสายแยกหลัง
Fm 96.5 MHz เลียบถนนสาย
กรุงหยัน ให้มีผิวจราจรกว้าง
6.00 เมตร ระยะทาง 600 เมตร
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งบประมาณและที่มา
2557
(บาท)

2558
(บาท)

๘๐๐,๐๐๐
(งบ อปท)

๕๐๐,๐๐๐
(งบ อปท)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

2559
(บาท)
๙๖๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
(งบ อปท) ความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
และการขนส่งพืชผล
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
และการขนส่งพืชผล
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
และการขนส่งพืชผล

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

16 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน
นายพันทูน - บ้านนางแอบ
(6 X 1,000 ม.) ม.๖

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ระยะทาง 1,000 เมตร

17 บุกเบิกถนนสายควนปริง - ควน
ธัมมัง หมู่ที่ 7

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ระยะทาง 700 เมตร

18 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สายโรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้ หัวสะพานคลองสังข์ ม.๘

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร

ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร
ระยะทาง 550 เมตร
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งบประมาณและที่มา
2557
(บาท)

2558
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

2559
(บาท)
๓,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
(งบ อปท) ความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
และการขนส่งพืชผล

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

๘๐๐,๐๐๐
(งบ อปท)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
และการขนส่งพืชผล

ส่วนโยธา

๒,๐๐๐,๐๐๐
(งบ อปท)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
และการขนส่งพืชผล

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

19 โครงการก่อสร้างคูระบาย
นารูปตัววี ม.๙

เพื่อป้องกันน้าท่วมขังภายในหมู
กว้่บา้างน๑.๕๐ เมตร
ภายในหมู่บ้าน
ยาว 150 เมตร

20 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้านจุฬาภรณ์
พัฒนา๑ ม.๙

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร

ถนนลาดยาง กว้าง 5.00 เมตร
ระยะทาง 2,0๐๐ เมตร

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทุ่งต้นพอ ม.๑๐

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร

งบประมาณและที่มา
2557
(บาท)
300,000
(งบ อปท)

2558
(บาท)

2559
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

นาไม่ท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

ส่วนโยธา

๕,๐๐๐,๐๐๐
(งบ อปท)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
และการขนส่งพืชผล

ส่วนโยธา

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง
๑,๘๐๐,๐๐๐
5.00 เมตร ระยะทาง 500 เมตร (งบ อปท)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
และการขนส่งพืชผล

ส่วนโยธา
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายควนมีชัย ม.๑๐

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง
5.00 เมตร ระยะทาง 500 เมตร

23 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สายควนสามร้อย – สายทุ่งสง
ทุ่งใหญ่ ม.๑๐ (ควนกลิง)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร

ถนนลาดยาง กว้าง 5.00 เมตร
ระยะทาง 1,500 เมตร

24 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ถนนสายบ้านควนเนียงเหนือ –
ถนนเทศบาลตาบลท่ายาง ม.11
พร้อมวางท่อลอดเหลี่ยม

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร

ถนนลาดยาง กว้าง 5.00 เมตร
ระยะทาง 400 เมตร พร้อมวาง
ท่อเหลี่ยม ขนาด 1.5 X 1.5
กว้าง 6 เมตร
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งบประมาณและที่มา
2557
(บาท)

๑,๗๐๐,๐๐๐
(งบ อปท)

2558
(บาท)
๑,๒๐๐,๐๐๐
(งบ อปท)

2559
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
และการขนส่งพืชผล

ส่วนโยธา

๓,๗๕๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
(งบ อปท) ความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
และการขนส่งพืชผล

ส่วนโยธา

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
และการขนส่งพืชผล

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

25 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม
คลองเม้าเหล็ก ม.๑๑

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร

ท่อเหลี่ยมกว้าง ๑.5 เมตร
สูง ๑.5 เมตร กว้าง 6 เมตร

26 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาด
ชุมชนบริเวณริมถนนทุ่งใหญ่ เขาพนม หมู่ที่ 11

เพื่อปรับพืนที่บริเวณสอง
ข้างถนนหน้าตลาด
ไม่ให้มีนาท่วมขัง

ปรับพืนที่ 2 ข้างทางถนน
โดยการฝังท่อ 1 แถว ทัง 2 ข้าง
ระยะทางทังหมด 1,100 เมตร

27 ขุดลอกคูระบายนาตามจุดต่าง ๆ เพื่อป้องกันนาท่วมขัง
หมู่ที่ 1 - 12
ภายในหมู่บ้าน ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา
28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนได้รับ
เสริมเหล็กสายทางเข้าหอประชุม ความสะดวกในการสัญจร
หมู่บ้าน - บ้านนายวิราส
ไปมาและการขนส่งพืชผล
หมู่ที่ 12
ทางการเกษตร

ขนาดปากกว้าง 2 - 5 เมตร
ระยะทาง 4,000 เมตร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง
5.00 เมตร ระยะทาง 400 เมตร
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งบประมาณและที่มา
2557
(บาท)

๕๐๐,๐๐๐
(งบ อปท)

2558
(บาท)
๔๐๐,๐๐๐
(งบ อปท)

๕๐๐,๐๐๐
(งบ อปท)

๙๖๐,๐๐๐
(งบ อปท)

2559
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
และการขนส่งพืชผล

ส่วนโยธา

๕,๐๐๐,๐๐๐ บริเวณสองข้างทาง
(งบ อปท) หน้าตลาดนาไม่
ท่วมขัง

ส่วนโยธา

๕๐๐,๐๐๐ การระบายนาภาย
(งบ อปท) ในหมู่บ้านคล่องตัว
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
และการขนส่งพืชผล

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

29 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สายบ้านปลายคลอง-ยอมพอก
ม.๑๒

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร

30 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สายหน้าวัดเขาดิน ม.๑๐ - บ้าน
ไสเจาะป่า ต.กุแหระ

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร

31 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง/ลูกรัง/หินผุ
และท่อระบายนาภายในตาบล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

2557
(บาท)
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๒,๔๐๐,๐๐๐
กว้าง 5.00 เมตร
(งบ อปท)
ระยะทาง ๘๐๐ เมตร

ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร
ระยะทาง 2,500 เมตร

ภายในเขต อบต.ท่ายาง
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๘๐๐,๐๐๐
(งบ อปท)

2558
(บาท)

2559
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
และการขนส่งพืชผล

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

๗,๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
อบจ.นครศรีฯ
(งบ อปท) ความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
และการขนส่งพืชผล
๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
ส่วนโยธา
(งบ อปท) (งบ อปท) ความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
และการขนส่งพืชผล

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

32 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สายบ้านยางสองขอน ม.๗ –
ต.บางรูป

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร

ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร
ระยะทาง 2,000 เมตร

33 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สายบ้านปลายคลอง-ควนนกหิน
ม.๔ ต.ท่ายาง เชื่อม ต.บางรูป ,
ต.ทุ่งสัง

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร

ถนนลาดยาง กว้าง 5.00 เมตร
ระยะทาง 3,300 เมตร

34 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สายบ้านยางสองขอน ม.๗
ต.ท่ายาง - ต.สินปุน อ.เขาพนม
จ.กระบี่

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร

ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร
ระยะทาง 1,700 เมตร
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งบประมาณและที่มา
2557
(บาท)

2558
(บาท)
๖,๐๐๐,๐๐๐

๘,๒๕๐,๐๐๐
(งบ อปท)

2559
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
ทางหลวง
ความสะดวก
ชนบท
ในการสัญจรไปมา นครศรี ฯ
และการขนส่งพืชผล
ประชาชนได้รับ
อบจ.นครศรีฯ
ความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
และการขนส่งพืชผล
๕,๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
อบจ.นครศรีฯ
(งบ อปท) ความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
และการขนส่งพืชผล

1.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพืน้ ฐานให้มปี ระสิทธิภาพอย่างทั่วถึง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการติดตังและ ซ่อมแซม เพื่อให้ประชาชนมีความ ติดตัง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายใน
ไฟฟ้าสาธารณะภายในเขต อบต. ปลอดภัยในชีวติ และ
เขต อบต.
ท่ายาง
ทรัพย์สิน

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

2557
(บาท)
800,000
(งบอปท.)

2558
2559
(บาท)
(บาท)
800,000 800,000 ประชาชนมีความ
(งบอปท.) (งบอปท.) ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา ไฟฟ้
ส่วนภูมิภาค

2 โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่า
ภายในตาบลท่ายาง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

สนับสนุนงบประมาณให้แก่การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอาเภอทุ่งใหญ่ขยายเขต
ไฟฟ้า

3 โครงการก่อสร้างระบบประปา
บาดาล หมู่ที่ 1 พร้อมปรับปรุง
ระบบประปาบาดาลเดิม

เพื่อให้ประชาชนมีนา
อุปโภค บริโภคตลอดปี

ระบบประปาบาดาลพร้อมถังเก็บกักนา ๒,๐๐๐,๐๐๐
(ตามแบบที่ อบต กาหนด)
(งบ อปท)

ประชาชนมีนา
อุปโภค บริโภค
ตลอดปี

ส่วนโยธา

4 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนมีนา
อุปโภค บริโภคตลอดปี

ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดความลึก
ไม่น้อยกว่า 60 เมตร ปริมาณนา
ไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม./ชม. พร้อมสร้าง
หอถังกักเก็บนา

ประชาชนมีนา
อุปโภค บริโภค
ตลอดปี

ส่วนโยธา
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๗๐๐,๐๐๐
(งบ อปท)

ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 โครงการปรับปรุงหอถังกรองนา
(หอถังกรองนาสนิมเหล็ก)
ประปาบ้านนาผุด หมู่ที่ 2
พร้อมก่อสร้างบ่อพักนา

เพื่อให้ประชาชนมีนา
อุปโภค บริโภคตลอดปี

ติดตังถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด
30 แกลลอน/นาที
พร้อมแก้ไขระบบกรองนาใหม่

6 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมสร้าง
หอถังระบบประปาบ้าน
นายพงศ์เทพ มหาชัย หมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชนมีนา
อุปโภค บริโภคตลอดปี

ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดความลึก
ไม่น้อยกว่า 60 เมตร ปริมาณนา
ไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม./ชม. พร้อมสร้าง
หอถังกักเก็บนา

7 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมสร้าง
เพื่อให้ประชาชนมีนา
หอถังเหล็กระบบประปา ขนาด อุปโภค บริโภคตลอดปี
12 ลบ.ม. บ้านห้วยหาร หมู่ที่ 2

ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดความลึก
ไม่น้อยกว่า 60 เมตร ปริมาณนา
ไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม./ชม. พร้อมสร้าง
หอถังกักเก็บนา

47

งบประมาณและที่มา
2557
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐
(งบ อปท)

2558
(บาท)

๑,๐๐๐,๐๐๐
(งบ อปท)

2559
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีนา
อุปโภค บริโภค
ตลอดปี

ส่วนโยธา

๑,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีนา
(งบ อปท) อุปโภค บริโภค
ตลอดปี

ส่วนโยธา

ประชาชนมีนา
อุปโภค บริโภค
ตลอดปี

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

8 ขุดสระนา ขนาดกว้าง 40 x 40
ม. ่ดินของนายเอกพจน์ นราอาจ
ในที
หมู่ที่ 2
9 โครงการปรับปรุงหอประชุม
หมู่บ้าน ม.๓ , ม.๔ ,ม7

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
(บาท)
๒๔๐,๐๐๐
(งบ อปท)

เพื่อให้ประชาชนมีนา
อุปโภค บริโภคตลอดปี

ขนาดปากกว้าง 40 เมตร เมตร
ยาว 40 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร

เพื่อเป็นสถานที่
ประกอบกิจกรรมของ
ประชาชนในหมู่บ้าน

เทคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหอประชุม
หมู่ที่ 3 ติดตังเหล็กดัดพร้อม ฝ้า
เพดาน ทาสี ติดตังพัดลมพร้อม
อุปกรณ์ (ม.4,ม.7) ตามแบบที่ อบต.
กาหนด

100,000
(งบอปท.)

10 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมหอ เพื่อให้ประชาชนได้รับ
กระจายข่าวภายในตาบลท่ายาง ทราบข้อมูลข่าวสาร

ปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสายและ
หอกระจายข่าว

200,000
(งบ อปท.)

11 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว เพื่อให้ประชาชนได้รับ
หมู่บ้าน
ทราบข้อมูลข่าวสาร

ก่อสร้างหอกระจาย หมู่ที่ 1,๒,๘,
11,12
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2558
(บาท)

2559
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

ประชาชนมีนา
อุปโภค บริโภค
ตลอดปี
150000 ประชาชนมี
(งบอปท.) สถานที่ประกอบ
กิจกรรมของ
ประชาชนใน
หมู่บ้าน

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

200,000 200,000 ประชาชนได้
(งบ อปท.) (งบ อปท.) รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร

ส่วนโยธา

800,000
(งบ อปท.)

ส่วนโยธา

ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร

ที่

โครงการ/กิจกรรม

12 โครงการขยายเขตระบบประปา
ภายในเขต อบต.ท่ายาง

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนใน
ตาบลมีนาอุปโภค
บริโภคตลอดปี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายเขตระบบประปาภายในเขต
อบต.ท่ายาง

งบประมาณและที่มา

2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000 (งบ 200,000 100,000 ประชาชนใน
อปท.)
(งบ อปท.) (งบ อปท.) ตาบลมีนาอุปโภค
บริโภคตลอดปี

๑๓ โครงการก่อสร้างระบบประปา เพื่อให้ประชาชนมีนา
สระนาป่าสงวนหนองพุฒ หมู่ที่ ๔ อุปโภค บริโภคตลอดปี
พร้อมขยายเขตระบบประปา
จากสายเดิม

ระบบประปาบาดาลพร้อมถังเก็บกักนา
(ตามแบบที่ อบต กาหนด)
และขยายเขตประปาจากสายเดิม

๑๔ โครงการก่อสร้างระบบประปา
บาดาล หมู่ที่ 5

บ่อบาดาลความลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ ม. 300,000 (งบ
ปริมาณนาไม่น้อยกว่า ๖ลบ.ม./ชม.
อปท.)

เพื่อให้ประชาชนมีนา
อุปโภค บริโภคตลอดปี
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ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

๖๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีนา
(งบ อปท) อุปโภค บริโภค
ตลอดปี

ส่วนโยธา

-ประชาชนมีนา
อุปโภค บริโภค
ตลอดปี

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑๕ โครงการก่อสร้างระบบประปา
บาดาล ม.6

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนมีนา
อุปโภค บริโภคตลอดปี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดความลึก
ไม่น้อยกว่า 60 เมตร ปริมาณนา
ไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม./ชม. พร้อมสร้าง
หอถังกักเก็บนา

งบประมาณและที่มา
2557
(บาท)
๙๐๐,๐๐๐
(งบ อปท)

๑๖ ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านยางคมพัด เพื่อให้ประชาชนมีนา
อุปโภค บริโภคตลอดปี

ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านยางคมพัด
จานวน 1 จุด

๓๐๐,๐๐๐
(งบ อปท)

๑๗ โครงการก่อสร้างระบบประปา
บาดาล บ้านพอเอน ม.7

เพื่อให้ประชาชนมีนา
อุปโภค บริโภคตลอดปี

ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดความลึก
ไม่น้อยกว่า 60 เมตร ปริมาณนา
ไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม./ชม. พร้อมสร้าง
หอถังกักเก็บนา

๙๐๐,๐๐๐
(งบ อปท)

๑๘ โครงการก่อสร้างระบบประปา
บาดาล
บ้านบางพอ ม.7

เพื่อให้ประชาชนมีนา
อุปโภค บริโภคตลอดปี

ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดความลึก
ไม่น้อยกว่า 60 เมตร ปริมาณนา
ไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม./ชม. พร้อมสร้าง
หอถังกักเก็บนา
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2558
(บาท)

๙๐๐,๐๐๐
(งบ อปท)

2559
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีนา
อุปโภค บริโภค
ตลอดปี

ส่วนโยธา

ประชาชนมีนา
อุปโภค บริโภค
ตลอดปี
ประชาชนมีนา
อุปโภค บริโภค
ตลอดปี

ส่วนโยธา

ประชาชนมีนา
อุปโภค บริโภค
ตลอดปี

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

19 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมฝาย เพื่อให้ประชาชนมีนา ขุดลอกหน้าฝายและซ่อมแซมฝายที่
กันนาคลองสังข์ ม.๘
เพียงพอเพื่อการอุปโภค ชารุด
และการเกษตร
20 โครงการขยายเขตระบบประปา
บ้านไทรงาม ม.11

เพื่อให้ประชาชนมีนา
อุปโภค บริโภคตลอดปี

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน
โดยใช้ระบบประปาส่วนภูมิภาค

21 โครงการขยายเขตระบบประปา
บ้านควนเนียง ม.11

เพื่อให้ประชาชนมีนา
อุปโภค บริโภคตลอดปี

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน
โดยใช้ระบบประปาส่วนภูมิภาค

๒๒ โครงการก่อสร้างฝายนาล้น ม. เพื่อให้ประชาชนมีนา ฝายนาล้น กว้าง ๘ เมตร สูง ๑.๕
๔,ม.๙
เพียงพอสาหรับการ
เมตร หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๙
อุปโภค และการเกษตร
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งบประมาณและที่มา
2557
(บาท)
300,000 (งบ
อปท.)

2558
(บาท)

2559
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

ประชาชนมีนา
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภคและ
การเกษตร
ประชาชนมีนา
๒,๔๐๐,๐๐๐
อุปโภค บริโภค
(งบ อปท)
ตลอดปี
๒,๔๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีนา
(งบ อปท) อุปโภค บริโภค
ตลอดปี
1,000,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีนา
เพียงพอเพื่อการ
อุปโภคและ
การเกษตร

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

กรมชลประทาน

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
(บาท)

2558
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

2559
(บาท)
500,000 ประชาชนมีนา
(งบ อปท.) เพียงพอเพื่อการ
อุปโภคและ
การเกษตร

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

23 โครงการขุดลอกสระนาหนอง
คอก ม.๑๒

- เพื่อให้ประชาชนมีนา -ขุดลอกสระนาพืนที่ 5 ไร่
เพียงพอเพื่อการอุปโภค
และการเกษตร

24 โครงการก่อสร้างระบบประปา
บาดาล
สาย โรงเรียนน้านนาท่อม
หมู่ที่ 12

- เพื่อให้ประชาชนมีนา ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดความลึก
เพี
งพอเพื
การอุปโภค ไม่น้อยกว่า 60 เมตร ปริมาณนา
อุปยโภค
บริ่อโภคตลอดปี
ไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม./ชม. พร้อมสร้าง
หอถังเหล็ก

๙๐๐,๐๐๐
(งบ อปท)

ประชาชนมีนา
อุปโภค บริโภค
ตลอดปี

ส่วนโยธา

25 โครงการติดตังเครื่องกรอง
นแบบดื
าประปา
่มได้ ม.8,ม.9

เพื่อให้ประชาชนมีนา ติดตังเครื่องกรองนาประปา แบบดื่มได้
บริโภคใช้อย่างเพียงพอ ม.8,ม.9 หมู่ละ 1 จุด

100,000
(งบ
(งบ อปท.)
อปท)

ประชาชนมีนา
บริโภคที่ปลอดภัย
ต่อสุขภาพ

ส่วนโยธา

๒๖ โครงการจัดซือเครื่องสูบ
นาประปาแบบซัมเมอร์ส

เพื่อสารองไว้ใช้สาหรับ
สูบนาประปาภายใน
ตาบลท่ายาง

ประชาชนมีนา
อุปโภค บริโภค
ตลอดปี

ส่วนโยธา

จัดซือเครื่องสูบนาประปาแบบ
ซัมเมอร์ส ขนาด 1 แรงม้า 2 แรงม้า
3 แรงม้า อย่างละ 5 เครื่อง
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500,000 (งบ
อปท.)

ส่วนโยธา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
2.1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพือ่ ยกระดับรายได้ให้เพียงพอต่อการดารงชีพ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
(บาท)

2558
(บาท)

จัดฝึกอบรมให้แก่ประชาชน
จานวน ๑ รุ่น ๆ ละ ๑๐๐ คน

ผลที่คาดว่าจะ ได้รบั

2559
(บาท)
500,000 ประชาชนมีรายได้
(งบ อปท.) เพิ่มขึน

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

๑ โครงการฝึกอบรมการ
ประกอบอาชีพให้แก่
ประชาชน

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึน

2 โครงการก่อสร้างระบบท่อ
ส่งนาทั่วหมู่บ้านจุฬาภรณ์
พัฒนา ๑ ม.๙

เพื่อให้ประชาชนมีนาในการ ยาว ๒,๘๐๐ เมตร
เลียงปลา

500,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีนาใน
การเลียงปลา มี
รายได้เพิ่มขึน

สานักปลัด

๓ โครงการขุดลอกบ่อปลา
ภายในหมู่บ้าน ม.๙

เพื่อส่งเสริมอาชีพเลียงปลา -บ่อปลากว้าง๒๐เมตรยาว๓๐
เมตร ลึก ๒.๕ เมตร จานวน
๑๐๐ บ่อ

200,000
(งบ อปท.)

ประชาชนมีนาใน
การเลียงปลา มี
รายได้เพิ่มขึน

ส่วนโยธา

50,000 ประชาชนมีรายได้
(งบ อปท.) เพิ่มขึน

สานักปลัด

4 โครงการสนับสนุนกลุ่มเลียง - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี สนับสนุนงบประมาณให้แก่กลุ่ม
สุกร ม.๑๐
รายได้เพิ่มขึน
เลียงสุกร
สนับสนุนงบประมาณให้แก่กลุ่ม
เลียงสุกร
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สานักปลัด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๕ โครงการจัดตังศูนย์ถ่ายทอด เพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้
เทคโนโลยีทางการเกษตร
ทางด้านการเกษตรแก่
ภายในเขต อบต.
ประชาชนในตาบล

จัดตังศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร

6 โครงการสนับสนุนกลุ่มออม -เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ทรัพย์ ในตาบลท่ายาง
และการออมทรัพย์ของ
ประชาชน

สนับสนุนงบประมาณกลุ่มออม
ทรัพย์แต่ละหมู่บ้าน

7 โครงการสนับสนุนกลุ่ม
เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ ในตาบลท่ายาง อาชีพของประชาชนให้
เข้มแข็ง

กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตาบลท่ายาง

54

งบประมาณและที่มา
2557
(บาท)

2558
(บาท)
100,000
(งบ อปท.)

2559
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะ ได้รบั
กลุ่มเกษตรกรมี
ความรู้เพิ่มขึน

50,000 ประชาชนในชุมชน
(งบ อปท.) มีความเข้มแข็งและมี
เงินทุนหมุนเวียนใน
กลุ่ม
100,000
(งบ อปท.)

กลุ่มอาชีพต่าง ๆใน
ตาบลท่ายางมี
เงินทุนหมุนเวียน
และเป็นกลุ่มที่
เข้มแข็ง

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

2.2 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวพระราชดาริ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑ โครงการส่งเสริมการเกษตร
-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ผสมผสานตามแนวทางปรัชญา ความรู้ความเข้าใจและด้าเนิน
เศรษฐกิจพอเพียง
ชีวติ ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชน จ้านวน ๑๐๐ คน

2 โครงการสนับสนุนกลุ่ม
เกษตรกรปลูกพืชไร้ดิน ม.๖

สนับสนุนงบประมาณให้แก่
กลุ่มเกษตรกรปลูกพืชไร้ดิน

เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึนและมีพืชผัก
ปลอดสารพิษรับประทาน

3 โครงการอุดหนุนกลุ่ม
-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนลด สนับสนุนงบประมาณให้แก่
เกษตรกรผสมปุ๋ยใช้เอง ม.๑๒ รายจ่ายในการผลิตสินค้าเกษตร กลุ่มเกษตรกรผสมปุ๋ยใช้เอง
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งบประมาณและที่มา
2557
(บาท)

2558
(บาท)

2559
(บาท)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ

-ประชาชนด้าเนิน
500,00 ชีวติ ตามแนวทาง
(งบ อปท.) ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ส้านักปลัด

สานักปลัด

300,00 (งบ
อปท.)

กลุ่มเกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึนและมี
พืชผักปลอดสารพิษ
รับประทาน

20,000
(งบ อปท.)

- ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึน

สานักปลัด

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.1 แนวทางสงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ดอ้ ยโอกาส

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

1 โครงการวันผู้สูงอายุ /วัน
สงกรานต์

2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อเป็นขวัญและ
จัดงานวันผู้สูงอายุ/จัดซือของขวัญ 100,000 100,000 100,000 ผู้สูงอายุมีกาลังใจ
กาลังใจแก่ผู้สูงอายุ และ ให้แก่ผู้สูงอายุ
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) และช่วยสืบทอด
รักษาประเพณีวฒ
ั นธรรม
ประเพณี
ไทย
วัฒนธรรมไทย

2 โครงการสงเคราะห์เบียยังชีพ
ผู้สูงอายุ

เพื่อช่วยเหลือค่าครอง
ชีพแก่ผู้สูงอายุ

สงเคราะห์เบียยังชีพคนชรา

5,200,000 5,500,000 5,800,000 ผู้สูงอายุได้รับเงิน
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ค่าครองชีพ

สานักปลัด

3 โครงการสงเคราะห์เบียยังชีพ
แก่คนพิการ
โครงการสงเคราะห์เบียยังชีพ
แก่คนพิการ

เพื่อช่วยเหลือค่าครอง
ชีพแก่ผู้พิการ

สงเคราะห์เบียยังชีพคนพิการ

560,000 560,000 560,000 คนพิการได้รับเงิน
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ค่าครองชีพ

สานักปลัด

4 โครงการสงเคราะห์เบียยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์

เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ สงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์
แก่ผู้ป่วยเอดส์

24,000
(งบ อปท.)

สานักปลัด
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24,000
(งบ อปท.)

24,000 ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
(งบ อปท.) เงินค่าครองชีพ

สานักปลัด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

5 โครงการเสริมสร้างครอบครัว
อบอุ่นเข้มแข็ง

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความรักความ
เข้าใจและสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่
สมาชิกครอบครัวในต้าบลท่ายาง

เพื่อให้สังคมและชุมชนมี จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่
6 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ส่วนร่วมในการป้องกัน ผูบ้ ริหารพนักงานและประชาชน
และบุคคลในครอบครัว
และแก้ไขปัญหาและสร้าง ในพืนที่
เครือข่ายเฝ้าระวังปัญหา
ในพืนที่
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งบประมาณและที่มา
2557
(บาท)

2558
(บาท)
100,000
(งบ อปท.)

2559
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

สมาชิกใน
ครอบครัวมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กัน

ส้านักปลัด

100,000 ประชาชนมีความ
(งบ อปท.) เข้าใจเกีย่ วกับ
ผลกระทบของการ
ใช้ความรุนแรงใน
ครอบครัว

ส้านักปลัด

3.2 แนวทางการบริการด้านสาธารณสุข รณรงค์ ป้องกัน รักษาโรคติดต่อและไม่ตดิ ต่อ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)

1 โครงการจัดซือวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

- เพื่อให้มีวสั ดุอุปกรณ์ในการ วัสดุทางการแพทย์เช่นสารกาจัด
ให้บริการประชาชน
ยุง หน้ากากและอื่นๆ

2 โครงการรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

- เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด จัดกิจกรรม/จัดซือวัสดุอุปกรณ์
ของโรคไข้เลือดออก
ในการป้องกันและกาจัดยุงลาย

3 โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคติดต่อต่าง ๆ

-เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน
ของโรคติดต่อต่างๆ
โรคติดต่อและจัดซือวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ

4 สนับสนุนการดาเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตาบลท่ายาง

-เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานของกองทุน
สุขภาพตาบลท่ายาง

สนับสนุนงบประมาณ

5 โครงการสนับสนุนการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐานในเขต
อบต.ท่ายาง

-เพื่อสุขภาพที่ดีของ
ประชาชนในตาบล

สนับสนุนงบประมาณให้แก่กลุ่ม
อสม.ในตาบล
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งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะ ได้รบั
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000 50,000 50,000 -ประชาชนได้รับ
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) บริการทางด้าน
สาธารณสุข
50,000 50,000 50,000 -ประชาชนปลอดภัย
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) จากโรคไข้เลือดออก
50,000
(งบ อปท.)

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

สานักปลัด

-ประชาชนในตาบล
ปลอดภัยจาก
โรคติดต่อ

สานักปลัด

200,000 200,000 200,000 -ประชาชนในพืนที่
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ได้รับการดูแล
สุขภาพอย่างทั่วถึง
และมีสุขภาพดี
120,000 120,000 120,000 - ประชาชนในตาบล
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) มีสุขภาพที่ดีขนึ

สานักปลัด

สานักปลัด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

6 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวานในชุมชน

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
รู้จักเฝ้าระวังสุขภาพ

ตรวจวัดความดัน เพื่อคัดกรอง
โรคความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวาน

งบประมาณและที่มา
2557
(บาท)

2558
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะ ได้รบั

สานักปลัด

จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงานให้แก่
อสม.จานวน ๑ รุ่น ๆ ละ ๑๐๐
คน

300,000 - อสม.มีความรู้
(งบ อปท.) ความสามารถในการ
ช่วยเหลือประชาชน

สานักปลัด

- เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ให้แก่สุนัขและแมวในพืนที่

50,000 50,000 50,000 - ประชาชนปลอดภัย
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) จากโรคพิษสุนัขบ้า

สานักปลัด
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60,000
(งบ อปท.)

2559
(บาท)

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

- ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดี

7 โครงการอบรม/ศึกษาดูงาน
- เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่
เพิ่มศักยภาพให้แก่ อสม.อบต. อสม.
ท่ายาง

8 โครงการรณรงค์ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)

3.3 แนวทางส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม งานประเพณี และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)

1 โครงการสนับสนุนส่งหมรับ
-เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
และรถหมรับเข้าร่วมประกวด ประเพณีสาคัญของไทย
ในงานประเพณีเทศกาลเดือน
สิบ

สนับสนุนงบประมาณให้แก่ที่ทา
การปกครองอาเภอทุ่งใหญ่

2 โครงการสนับสนุนการจัดงาน
พระราชพิธตี ่าง ๆ

วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
และวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ

-เพื่อแสดงถึงความเคารพใน
สถาบันพระมหากษัตริย์

3 โครงการประกวดจาดเดือนสิบ -เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีเดือนสิบ
4 โครงการสนับสนุนกลุ่มหนัง
ตะลุง มโนราห์ ม. ๑,๓,๖

-เพื่ออนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรรมพืนบ้าน

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะ ได้รบั
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000 10,000 10,000 ประชาชนได้ร่วม
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ได้อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมไทย

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

10,000 10,000 10,000 -ประชาชนได้
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

สานักปลัด

จัดกิจกรรมประกวดจาดเดือนสิบ 10,000 10,000 10,000 -ประชาชนได้ร่วม ได้
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) อนุรักษ์ประเพณี
เดือนสิบ
สนับสนุนงบประมาณ
-ประชาชนได้อนุรักษ์
30,000
(งบ อปท.)
วัฒนธรรมไทย

สานักปลัด
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ส้านักปลัด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
(บาท)

2558
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะ ได้รบั
2559
(บาท)
20,000 -ประชาชนได้อนุรักษ์
(งบ อปท.) วัฒนธรรมไทย

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

5 โครงการสนับสนุนมโนราห์
เพ็ญศรีประภาศิลป์ ม.๑๐

-เพื่ออนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรรมพืนบ้าน

สนับสนุนงบประมาณ

6 โครงการสนับสนุนวันส้าคัญ
ทางศาสนา

-เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีส้าคัญทางศาสนา

วันวิสาขบูชา
วันมาฆบูชา

30,000 30,000 30,000 -ประชาชนได้ร่วม ได้
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) อนุรักษ์ประเพณีวนั
ส้าคัญทางศาสนา

ส้านักปลัด

สนับสนุนงบประมาณในการจัด
งานต่าง ๆ เกีย่ วกับวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิน่ ที่จัดขึน

120,000 120,000 120,000 ท้องถิน่ มีประเพณี
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) และภูมิปัญญาที่
สามารถสืบทอดได้
ยาวนาน

สานักปลัด

7 สนับสนุนการจัดงานวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ประเพณีและ
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน่ วัฒนธรรมท้องถิน่
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ส้านักปลัด

3.4 แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
(บาท)

1 โครงการจัดซือเครื่องเล่นสนาม -เพื่อให้เด็กเล็กมีพัฒนาการ จัดซือเครื่องเล่นสนามให้แก่
สมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬา
ภรณ์ฯและโรงเรียนในพืนที่
2 โครงการก่อสร้างห้องสมุด
ชุมชนประจาหมู่บ้าน ม.๔

-เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้เพิ่มขึน

ก่อสร้างห้องสมุด

2558
(บาท)
200,000
(งบ อปท.)

2559
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะ ได้รบั

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

เด็กเล็กมีพัฒนาการ
สมวัย

สานักปลัด

100,000 ประชาชนในหมู่บ้าน
(งบ อปท.) ได้ศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติม

สานักปลัด

3 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ -เพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้า
แสดงออก กล้าคิดกล้า
ตัดสินใจ

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

100,000 100,000 100,000 เด็กได้ร่วมกิจกรรม
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

ส้านักปลัด

4 โครงการจัดซือวัสดุ-สื่อการ
เรียนการสอนให้แก่ ศพด.
จุฬาภรณ์พัฒนา ๑

จัดซือวัสดุ-สื่อการเรียนการสอน

50,000
(งบ อปท.)

สานักปลัด

-เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนของ ศพด.
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50,000 50,000 เด็กเล็กได้เรียนรู้
(งบ อปท.) (งบ อปท.) ได้รับการพัฒนามาก
ขึน

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๕ โครงการจัดกิจกรรมวันสาคัญ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความรู้
ต่าง ๆ
ความเข้าใจเกีย่ วกับวัน
สาคัญต่าง ๆ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑

งบประมาณและที่มา
2557
(บาท)
10,000
(งบ อปท.)

ผลที่คาดว่าจะ ได้รบั
2558
2559
(บาท)
(บาท)
10,000 10,000 เด็กมีความรู้ความ
(งบ อปท.) (งบ อปท.) เข้าใจเกีย่ วกับวัน
สาคัญต่าง ๆ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

6 โครงการบัณฑิตน้อย

เพื่อให้ความสาคัญกับเด็กที่ จัดกิจกรรมการรับวุฒิบัตรของ
จบการศึกษาจากศูนย์พัฒนา เด็กที่จบการศึกษา
เด็กเล็กฯ

50,000
(งบ อปท.)

50,000 50,000 เด็กที่จบการศึกษาได้
(งบ อปท.) (งบ อปท.) เข้าร่วมกิจกรรมรับ
วุฒิบัตร

สานักปลัด

๗ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬา
ภรณ์พัฒนา๑

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี ปรับปรุงภูมิทัศน์เช่น ปรับพืนที่
ภูมิทัศน์ที่สวยงาม
หน้าศูนย์ ปลูกหญ้า และอื่นๆ

100,000
(งบ อปท.)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความสวยงาม

ส่วนโยธา

๘ ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กหลังใหม่

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สถานที่เพียงพอต่อการรอง ด้านหน้า และด้านข้าง
รับเด็กนักเรียนและการ
เรียนการสอน

500,000
(งบ อปท)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีสถานที่เพียงพอต่อ
การรองรับเด็ก
นักเรียน

ส่วนโยธา
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
(บาท)

9 โครงการทัศนศึกษาดูงานของ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ผู้ปกครองและเด็กเล็กชันปีที่๓
เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การเรียนรู้ให้แก่เด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา๑

2558
(บาท)
50,000
(งบ อปท.)

2559
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะ ได้รบั
เด็กได้รับ
ประสบการณ์การ
เรียนจากภายนอก

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

๑๐ สนับสนุนค่าอาหารเสริมนม
ให้แก่โรงเรียน

เพื่อให้เด็กได้ดื่มนมและมี
ร่างกายที่แข็งแรง

โรงเรียนในพืนที่จานวน ๔ แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เด็กมีร่างกายแข็งแรง
และศูนย์เด็กพัฒนาเด็กเล็กบ้าน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
จุฬาภรณ์๑

สานักปลัด

11 สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน
เด็ก

เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน
เด็ก

โรงเรียนในพืนที่จานวน ๔ แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เด็กได้รับอาหาร
และศูนย์เด็กพัฒนาเด็กเล็กบ้าน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) กลางวัน
จุฬาภรณ์๑

สานักปลัด

12 จัดซือหนังสือพิมพ์

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ได้รับข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์อ่านหนังสือพิมพ์ ๑๒
หมู่บ้าน และที่ทาการ อบต.

สานักปลัด
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95,000
(งบ อปท.)

95,000 95,000 ประชาชนได้รับรู้
(งบ อปท.) (งบ อปท.) ข้อมูลข่าวสาร

3.5แนวทางส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
(บาท)

๑ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง - เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่
ยาเสพติดแก่ประชาชนในตาบล ความเข้าใจเกีย่ วกับยาเสพติด ประชาชน
2 โครงการฝึกอบรม อปพร.หรือ -เพื่อเพิ่มเติมความรู้
ฝึกทบทวน อปพร.
ความสามารถในการทางาน
ของ อปพร.

จัดฝึกอบรมให้แก่ ประชาชน
และฝึกทบทวน อปพร.อบต.ท่า
ยาง

3 โครงการจัดซือป้ายจราจร

ป้ายจราจรจานวน ๖ ป้าย

- เพื่อความปลอดภัยของ
ประชาชนและความสะดวก
ในการจราจร

4 โครงการสนับสนุนงบประมาณ -เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่กองทุนแม่ของแผ่นดิน ชุมชนและแก้ปัญหายาเสพ
ม.๑๒
ติดในชุมชน

ผลที่คาดว่าจะ ได้รบั
2558
2559
(บาท)
(บาท)
50,000 50,000 (งบ -ประชาชนมีความรู้
(งบ อปท.)
อปท.) เรื่องยาเสพติด
100,000
(งบ อปท.)

60,000
(งบ อปท.)

สานักปลัด

-อปพร.มีศักยภาพใน
การทางานเพิ่มมากขึน

สานักปลัด

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การจราจร

สานักปลัด

10,000 10,000 10,000 (งบ หมู่บ้านมีความ
(งบ อปท.) (งบ อปท.)
อปท.) เข้มแข็งและ
ปลอดภัยจากยาเสพ
ติด
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หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

สานักปลัด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๕ โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน

วัตถุประสงค์
-เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในตาบล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทา
การปกครองอาเภอทุ่งใหญ่

งบประมาณและที่มา
2557
(บาท)
30,000
(งบ อปท.)

2558
(บาท)

2559
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะ ได้รบั
- ประชาชนในตาบล
ท่ายางมีการรวมกลุ่ม
กันอย่างเข้มแข็ง

สานักปลัด

-พืนที่ อบต.ท่ายาง
ปลอดยาเสพติด

สานักปลัด

6 โครงการฝึกอบรมแกนนา
- เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด สนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์
เยาวชนในการป้องกันยาเสพติด ในตาบลท่ายาง
ต่อสูเ้ พื่อเอาชนะยาเสพติด/
สภ.ทุ่งใหญ่

50,000
(งบ อปท.)

๗ โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุ
- เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์
ในช่วงเทศกาล(๗ วัน อันตราย) ในช่วงเทศกาล

100,000 100,000 100,000 - อุบัติเหตุในช่วง
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เทศกาลลดลง

8 โครงการจัดซือรถแครน

เพื่อใช้ซ่อมแซมไฟฟ้า ตัดแต่ง จัดซือรถแครน จานวน 1 คัน
กิง่ ไม้ ช่วยเหลือประชาชน
กรณีเกิดเหตุต่าง ๆ
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หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

2,800,000 -ประชาชนได้รับการ
(งบ อปท.) ช่วยเหลือเมื่อเกิด
อุบัติเหตุ

สานักปลัด

สานักปลัด

3.6 แนวทางการพัฒนาการกีฬาและเสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนได้ออกกาลังกายและเล่นกีฬา จัดหาสถานที่จัดกิจกรรมออกกาลังกายและเล่นกีฬา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

2557
(บาท)
50,000
(งบ อปท.)

ผลที่คาดว่าจะ ได้รบั
2558
2559
(บาท)
(บาท)
50,000 50,000 -ประชาชนมีสุขภาพ
(งบ อปท.) (งบ อปท.) ที่ดี

2 โครงการสนับสนุนการแข่งขัน -เพื่อส่งเสริมการออกกาลัง สนับสนุนงบประมาณในการ
กีฬาวันคล้ายวันประสูติสมเด็จ กายและสร้างความรัก ความ จัดการแข่งขันกีฬา
เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัย
สามัคคีในหมู่บ้าน
ลักษณ์ฯ ม.๙

10,000
(งบ อปท.)

10,000 10,000 ประชาชนมีสุขภาพที่
(งบ อปท.) (งบ อปท.) ดีและมีความสามัคคี

สานักปลัด

3 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด(อบต.คัพ)

200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีสุขภาพที่
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ดีและมีความสามัคคี
กัน

สานักปลัด

150,000 150,000 150,000 -เยาวชนได้ร่วม
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬา

สานักปลัด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์
กีฬาสาหรับ หมู่บ้าน

วัตถุประสงค์

-เพื่อส่งเสริมการออกกาลังกาย สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาจานวน
๑๒ หมู่บ้าน

- ประชาชนได้ออกกาลังกาย ประชาชนเข้าร่วมการแข่งขัน
และสร้างความสามัคคีใน
กีฬาทุกหมู่บา้ น
ตาบล

4 โครงการแข่งขันกีฬาอาเภอทุ่ง -เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้
ใหญ่
แข่งขันกีฬา

จัดการแข่งขันร่วมกับโรงเรียน
ทุ่งใหญ่วทิ ยาคม
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สานักปลัด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

5 โครงการสนับสนุนการแข่งขัน -เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้
กีฬาอาเภอทุ่งใหญ่
แข่งขันกีฬา

6 โครงการสนับสนุนการออก
กาลังกายให้แก่ประชาชนใน
หมู่บ้าน ต่าง ๆ

สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทา
การปกครองอาเภอทุ่งใหญ่

-เพื่อให้ประชาชนได้ออก
สนับสนุนอุปกรณ์ในการออก
กาลังกายมีสุขภาพร่างกายที่ กาลังกาย เช่นการเต้นแอโรบิค
แข็งแรง

7 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์
-เพื่อส่งเสริมกีฬามวยไทย
กีฬามวยไทย ให้แก่ชมรมมวย
ไทย
8 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
บ้านบางพอ หมู่ที่ ๗

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
(บาท)
20,000
(งบ อปท.)

ผลที่คาดว่าจะ ได้รบั
2558
2559
(บาท)
(บาท)
20,000 20,000 -เยาวชนได้ร่วม
(งบ อปท.) (งบ อปท.) กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬา
30,000
(งบ อปท.)

อุปกรณ์กีฬามวยไทย

-เพื่อส่งเสริมการออกกาลังกาย สนามกีฬาคอนกรีตกว้าง ๕๐
เมตร ยาว ๕๐ เมตร
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1,200,000
(งบ อปท.)

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

-ประชาชนมีร่างกาย
ที่แข็งแรง

สานักปลัด

30,000 - กีฬามวยไทยได้รับ
(งบ อปท.) การพัฒนา

สานักปลัด

-ประชาชนมีสถานที่
ออกกาลังกาย

ส่วนโยธา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
4.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

1 โครงการปลูกป่าในวันสาคัญ
ต่าง ๆ

-เพื่อรักษาพืนที่ป่าไม้ให้
อุดมสมบูรณ์

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพืนที่
อบต.ในวันสาคัญต่าง ๆ

2558
(บาท)
50,000
(งบ อปท.)

2 โครงการติดตังป้ายรณรงค์
ป้องกันไฟป่า

-เพื่อป้องกันไฟป่า

ติดตังป้ายป้องกันไฟป่าบริเวณ
พืนที่ป่า

50,000
(งบ อปท.)

3 โครงการอบรมอาสาสมัคร
-เพื่ออนุรักษ์
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม

จัดฝึกอบรมให้ประชาชน
จานวน ๑ รุ่น ๑๐๐ คน
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2557
(บาท)

2559
(บาท)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ
- พืนที่ป่ามีความ
อุดมสมบูรณ์

สานักปลัด

-พืนที่ป่ามีความอุดม
สมบูรณ์

สานักปลัด

100,000 -ประชาชนมีความรู้
(งบ อปท.) เกีย่ วกับการอนุรักษ์
ธรรมชาติมากขึน

สานักปลัด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
(บาท)

2558
(บาท)

4. โครงการปลูกต้นไม้สองข้างถนน -เพื่อความสวยงามของสอง ปลูกต้นไม้สองข้างถนนในเข
ข้างถนน
ตอบต.ท่ายาง

5 โครงการศาลาดูแลพันธุป์ ลา
หนองจูด ม.๙

-เพื่อเป็นสถานที่ดูแลรักษา ศาลาดูแลพันธุป์ ลากว้าง ๕
พันธุป์ ลา
เมตร ยาว ๕ เมตร

70

125,000
(งบ อปท.)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะ ได้รบั
ที่
รับผิดชอบ

2559
(บาท)
50,000 -สภาพแวดล้อมสอง
(งบ อปท.) ข้างถนนสวยงาม

-ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนและเฝ้าดุแล
พันธุป์ ลา

สานักปลัด

ส่วนโยธา

4.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการกาจัดขยะ มลพิษ และสิ่งปฏิกูล

ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการจัดซือถังขยะ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อใช้เป็นภาชนะรองรับขยะ จัดซือถังขยะจานวน ๑๐๐ ใบ วาง
เพิ่มเติมตามจุดต่าง ๆ ในเขต
อบต.ท่ายาง หมู่ที่ ๑ - ๑๒

2 โครงการจัดซือสถานที่ ทิ่ทิง -เพื่อมีสถานที่กาจัดขยะ
ขยะ ของ อบต.ท่ายาง

จัดหาสถานที่กาจัดขยะ
จานวน 1 แห่ง

งบประมาณและที่มา
2557
(บาท)

2558
(บาท)
50,000
(งบ อปท.)

5000,000
(งบ อปท.)
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2559
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

-ประชาชนมี
ภาชนะรองรับขยะ

สานักปลัด

- อบต.ท่ายางมี
สถานที่กาจัดขยะ

สานักปลัด

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
5.1 แนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มปี ระสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน

ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการอบรม สัมมนาของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
ข้าราชการ พนักงาน อบต.
ท่ายาง

วัตถุประสงค์
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางานของ อบต.ท่า
ยาง

2 โครงการทัศนศึกษาดูงานของ -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา การทางานของ อบต.ท่า
ข้าราชการ พนักงาน และ
ยาง
ผู้นาชุมชนอบต.ท่ายาง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะ ได้รบั
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 200,000 200,000 200,000 -ผู้เข้ารับการอบรมมี
พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ความรู้ความสามารถ
ในการทางาน และมี
ประสิทธิภาพในการ
ทางานมากขึน

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.
300,000 300,000 300,000 -คณะผู้บริหาร
พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) สมาชิกสภา อบต.
ผู้นาชุมชน
ข้าราชการ พนักงาน
ผู้นาชุมชน มีความรู้
ความสามารถเพื่อ
นาไปใช้ในการ
ทางานของ อบต.
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หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

สานักปลัด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

3 โครงการสนับสนุนการศึกษา
ต่อรับปริญญาตรี และ
ปริญญาโทสาหรับคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานส่วนตาบล พนักงาน
จ้าง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อให้คณะผู้บริหาร
ระดับปริญญาตรี จานวน ๑๐ คน
สมาชิกสภา พนักงาน
ระดับปริญญาโท ๔ คน
ส่วนตาบลและพนักงาน
จ้างได้รับการศึกษาที่สูงขึน

4 โครงการ อบต.พบประชาชน เพื่อพบปะประชาชนใน
ตาบล

พบปะประชาชน 12 หมู่บ้าน
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งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะ ได้รบั
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000 400,000 400,000 - คณะผู้บริหาร
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) สมาชิกสภา
พนักงานส่วนตาบล
และพนักงานจ้าง
ได้รับการศึกษาที่
สูงขึน
50,000 50,000 50,000 ประชาชนได้เสนอ
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ปัญหาความ
เดือดร้อน

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

สานักปลัด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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งบประมาณและที่มา
2557
(บาท)

2558
(บาท)

2559
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะ ได้รบั

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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งบประมาณและที่มา
2557
(บาท)

2558
(บาท)

2559
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะ ได้รบั

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

5.2 แนวทางการเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1 โครงการออกเก็บภาษีนอกสถานที่ - เพื่ออานวยความสะดวกแก่
ประชาชนที่อาศัยอยูห่ ่างไกล
จาก อบต.
2 โครงการสร้างแรงจูงใจในการ
ชาระภาษีภายในเวลาที่กาหนด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ให้บริการจัดเก็บภาษีนอก
สถานที่

- เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน
จัดซือของขวัญให้แก่
ชาระภาษีภายในเวลาที่กาหนด ประชาชนที่ชาระภาษีภาย
เวลาที่กาหนด
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งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะ ได้รบั
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000 10,000 10,000 -ประชาชนมีความ
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) สะดวกในการชาระ
ภาษีมากขึน
50,000 50,000 50,000 - ประชาชนชาระ
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ภาษีภายในเวลาที่
กาหนด ไม่มีภาษีค้าง
จ่าย

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
ส่วนการคลัง

ส่วนการคลัง

5.3 แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)

1 โครงการจัดซือวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
สาหรับสานักงาน อบต.ท่า ทางาน
ยาง

จัดซือวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ สาหรับ
สานักงาน อบต.ท่ายาง จานวน
3 ส่วน

2 ก่อสร้างห้องนา

ห้องนากว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐
เมตร

-เพื่อให้บริการแก่ประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ

3 โครงการประชาคมหมู่บ้าน / - เพื่อนาข้อมูลปัญหา/ความ -จัดซืออาหารและเครื่องดื่มเพื่อ
ตาบล
ต้องการของประชาชนมา
บริการแก่ประชาชนที่เข้าร่วม
จัดทาแผนพัฒนา อบต.ท่ายาง ประชุม

4 ก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ
อุปกรณ์

-เพื่อเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ

งบประมาณและที่มา

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 100,000 -การทางานมีความ
ส่วนสานัก
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) สะดวกรวดเร็ว
ปลัด ,การคลัง
และมีประสิทธิภาพ
,โยธา
มากขึน
500,000 500,000 500,000 -ประชาชนได้รับ
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ความสะดวกในการ
ติดต่อราชการ

ส่วนโยธา

10,000
(งบ อปท.)

สานักปลัด

-อาคารเก็บวัสดุ อุปกรณ์ กว้าง ๖ 500,000
เมตร ยาว ๑๐ เมตร
(งบ อปท.)
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ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

10,000 10,000 -อบต.ท่ายางได้
(งบ อปท.) (งบ อปท.) ข้อมูลปัญหา/ความ
ต้องการของ
ประชาชนมาจัดทา
แผนพัฒนา
-อบต.ท่ายางมี
สถานที่เก็บวัสดุ
อุปกรณ์

สานักปลัด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)
ต่อเติมอาคารด้านข้าง ๆ ละ ๔
เมตร ๒ ชัน

งบประมาณและที่มา
2557
(บาท)
700,000
(งบ อปท.)

5 โครงการต่อเติมอาคารที่ทา
การ อบต.ท่ายาง

เพื่อความสะดวกในการ
ให้บริการประชาชน

6 สนับสนุนศูนย์ข้อมูลจัดซือ
จัดจ้างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ อาเภอทุ่งใหญ่

เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน สนับสนุนงบประมาณให้องค์การ
ศูนย์ข้อมูลการจัดซือจัด จ้าง บริหารส่วนตาบลกุแหระ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
อาเภอทุ่งใหญ่

7 จัดซือรถบรรทุกขยะ

เพื่อให้การจัดเก็บขยะได้อย่าง รถขยะ แบบ ๖ ล้อ จานวน ๑ คัน 2,300,000
ทั่วถึง
(งบ อปท.)
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20,000
(งบ อปท.)

2558
(บาท)

2559
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
รับบริการ

ส่วนโยธา

20,000 20,000 ศูนย์ข้อมูลการ
(งบ อปท.) (งบ อปท.) จัดซือจัด จ้าง
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ อาเภอ
ทุ่งใหญ่มี
งบประมาณ
ดาเนินการ

สานักปลัด

การจัดเก็บขยะมี
ประสิทธิภาพ

สานักปลัด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

8

2557
(บาท)
ก่อสร้างที่ทาการ อบต. หลัง เพื่อให้มีสถานที่เพียงพอต่อ ก่อสร้างอาคารหลังใหม่ จานวน 8,000,000
ใหม่
การรองรับงานและภารกิจที่มี 1 หลัง (ตามแบบที่ อบต.กาหนด) (งบ อปท.)
มากขึนในอนาคต

9

ทาสีที่ทาการ อบต.

เพื่อให้อาคาร อบต.ดูดีมีความ ทาสี อบต.ใหม่ ทังอาคาร
สวยงาม
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100,000
(งบ อปท.)

2558
(บาท)

2559
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

อบต.มีสถานที่
เพียงพอต่อการ
รองรับงานและ
ภารกิจที่มีมากขึน

สานักปลัด

อาคาร อบต.ดู
สวยงามขึน

สานักปลัด

