รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559)
เทศบาลตําบลท่าชนะ อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
1. โครงการก่อสร้างถนน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพร้อม - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ติดตั้งเสาไฟส่องสว่างเลียบภูเขาประสงค์ และความปลอดภัยในชีวิตและ
หมู่ที่ 4 ต.ท่าชนะ เชื่อม หมู่ที่ 6 ต.วัง ทรัพย์สินของประชาชน
- เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว
ของอําเภอท่าชนะ

- ก่อสร้างถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร

10,000,000
(งบสนับสนุน)
ยาว 2,600 ม. หนา 0.05 ม. ประสานแผน
พร้อมติดตั้งระบบเสาไฟฟ้า
อบจ.สฎ.

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคม - ก่อสร้างถนนลาดยาง
คอนกรีตสายหลังสถานีรถไฟท่าชนะ ภายในตลาดท่าชนะให้ได้
ขนาดกว้าง 8.00 เมตร
ด้านทิศเหนือ - สะพานนาเหรียง มาตรฐาน
ยาว 400 เมตร
หมู่ที่ 4 ต.ท่าชนะ เชื่อม หมู่ที่ 10
ต.ท่าชนะ
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

- เพื่อความสะดวกในการสัญจร - ก่อสร้างถนนคอนกรีต
สายสะพานรถไฟ - ทางหลวงหมายเลข ไปมาของประชาชน
กว้าง 5.00 ม.ยาว 300 ม.
4114 (หัวโค้ง)
หนา 0.15 ม.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
และปลอดภัยในการสัญจร
(งานไฟฟ้าฯ)
- ทําให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมธรรมชาติ

1,300,000
(งบสนับสนุน)
ประสานแผน
อบจ.สฎ.

- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
และปลอดภัยในการสัญจร
(งานไฟฟ้าฯ)

775,000
(งบเทศบาล)

- ประชาชนในเขตเทศบาล
กองช่าง
และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับ
(งานไฟฟ้าฯ)
ความสะดวกในการสัญจรไปมา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

- เพื่อความสะดวกในการสัญจร - ก่อสร้างถนนลาดยาง
ไปมาของประชาชน
2 ชั้น ขนาดกว้าง 5.00 ม.
ยาว 800 ม. หนา 0.15 ม.

1,200,000 - ประชาชนได้รับความ
(งบเทศบาล) สะดวกในการสัญจรไปมา

กองช่าง
(งานไฟฟ้าฯ)

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

- เพื่อความสะดวกในการสัญจร - ขนาดกว้าง 4.00 ม.
สายหน้าสํานักงานประปาส่วนภูมิภาค ไปมาของประชาชน
ยาว 500 ม. หนา 0.05 ม.
ท่าชนะ - ปากคู

700,000 - ประชาชนได้รับความ
(งบเทศบาล) สะดวกในการสัญจรไปมา
(ขอสนับสนุน)

กองช่าง
(งานไฟฟ้าฯ)

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

- เพื่อความสะดวกในการสัญจร - ก่อสร้างถนนลาดยาง ระยะทาง
สายการประปาหมู่ที่ 2 ตําบลสมอทอง ไปมาของประชาชน
กว้าง 6.00 ม. ยาว 1,500 ม.

3,888,000 - ประชาชนได้รับความ
(เงินอุดหนุน) สะดวกในการสัญจรไปมา

กองช่าง
(งานไฟฟ้าฯ)

7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
- เพื่อความสะดวกในการสัญจร - ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
แอสฟัลติกส์สามแยกสะพานนาเหรียง ไปมาของประชาชน
ขนาดกว้าง 5.00 ม.
ฝั่งตะวันตก - สะพานโค้ง
ยาว 1,200 ม. หนา 0.20 ม.

2,000,000 - ประชาชนได้รับความ
(เงินอุดหนุน) สะดวกในการสัญจรไปมา

กองช่าง
(งานไฟฟ้าฯ)

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ถนนราษฎร์เกษม ตั้งแต่สะพาน

- เพื่อความสะดวกในการสัญจร - ขยายถนน คสล. เดิมจนถึง 500,000
ไปมาของประชาชน
ขอบบ่อพักด้านนอกทั้งสองข้าง (งบเทศบาล)
นาเหรียง - ทางหลวงหมายเลข 4112
หนา 0.15 ม.

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

กองช่าง
(งานไฟฟ้าฯ)

9 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนแยก - เพื่อความสะดวกในการสัญจร - ก่อสร้าง ปรับปรุง ยกระดับ 1,180,000
พื้นทางเดิมบางส่วน ขนาดกว้าง (งบเทศบาล)
ถนนกระจ่างวิถ-ี สํานักงานเกษตร ไปมาของประชาชน
อําเภอท่าชนะ
5.00 ม. ยาว 880 ม.
หนา 0.05 ม

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

กองช่าง
(งานไฟฟ้าฯ)

ที่

โครงการ

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สายริมผา - สุดเขตเทศบาล
(บ้านดาบเชี่ยว)

วัตถุประสงค์

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

10 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง - เพื่อความสะดวกและความปลอดภัย - ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบทาง ในการใช้เส้นทางสัญจรของ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
รถไฟด้านตะวันตก - ปากคู หมู่ที่ 1 ประชาชน
ยาว 1,800 เมตร
ต.สมอทอง เชื่อม หมู่ที่ 2 ต.สมอทอง

7,785,000
(งบสนับสนุน)
ประสานแผน
อบจ.สฎ.

- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
และปลอดภัยในการสัญจร
(งานไฟฟ้าฯ)

11 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง - เพื่อความสะดวกและความปลอดภัย - ปรับปรุงผิวจราจรถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 4112 ในการใช้เส้นทางสัญจรของ ขนาดกว้าง 4.50 เมตร
หมู่ที่ 4 ต.ท่าชนะ เชื่อม หมู่ที่ 3 ประชาชน
ยาว 2,000 เมตร
ต.ท่าชนะ

5,000,000
(งบสนับสนุน)
ประสานแผน
อบจ.สฎ.

- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
และปลอดภัยในการสัญจร
(งานไฟฟ้าฯ)

12 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง - เพื่อความสะดวกและความปลอดภัย - ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายท่าดินแดง ในการใช้เส้นทางสัญจรของ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
หมู่ที่ 7 ต.สมอทอง เชื่อม หมู่ที่ 7 ประชาชน
ยาว 1,300 เมตร
ต.ประสงค์

4,500,000
(งบสนับสนุน)
ประสานแผน
อบจ.สฎ.

- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
และปลอดภัยในการสัญจร
(งานไฟฟ้าฯ)

13 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก - เพื่อความสะดวกและความปลอดภัย - ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก
ถนนตําลึงทอง
ในการใช้เส้นทางสัญจรของ ขนาดกว้าง 4.50 เมตร
ประชาชน
ยาว 1,650 เมตร
หนา 0.05 เมตร

2,000,000
(งบเทศบาล)

- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
และปลอดภัยในการสัญจร
(งานไฟฟ้าฯ)

14 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก - เพื่อความสะดวกและความ - ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก
ปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร ขนาดกว้าง 4.50 เมตร
ถนนสายทุ่งนาใน
ของประชาชน
ยาว 750 เมตร
หนา 0.05 เมตร

1,200,000
(งบเทศบาล)

- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
และปลอดภัยในการสัญจร
(งานไฟฟ้าฯ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

15 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก - เพื่อความสะดวกและความ - ปรับปรุงถนนลงหินคลุก
100,000
บดอัด สายแยกตําลึงทอง - หมวดสวัสดิ์ ปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร บดอัด ขนาดกว้าง 5.00 เมตร (งบเทศบาล)
ของประชาชน
ยาว 300 เมตร หนา 0.10 ม.
พร้อมวางท่อ คสล.

- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
และปลอดภัยในการสัญจร
(งานไฟฟ้าฯ)

16 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก - เพื่อความสะดวกและความ - ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก
สายแยก ธกส. - ทางสาย
ปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร ขนาดกว้าง 4.50 เมตร
ของประชาชน
ยาว 50 เมตร

- ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
และปลอดภัยในการสัญจร
(งานไฟฟ้าฯ)

300,000
(งบเทศบาล)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559)
เทศบาลตําบลท่าชนะ อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ขยายเขตทางเท้า

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการทางเท้าเชิงสะพานหนองยาม - เพื่อความสะดวกในการเดินทาง ปรับปรุงด้านขวา ระยะทาง
หลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ไปมา
300 เมตร พร้อมปูแผ่น
คอนกรีต

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
(งบเทศบาล)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนในเขตเทศบาล
และพื้นที่ใกล้เคียงได้เดินทาง
สะดวกไปมา

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง
(งานไฟฟ้าฯ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559)
เทศบาลตําบลท่าชนะ อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
3. โครงการปรับปรุงถนน/บุกเบิกถนน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1 โครงการปรับปรุงถนนริมทาง
รถไฟฝั่งตะวันออก

- เพื่อความสะดวกในการสัญจร - ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก 489,000
ไปมาของประชาชน
เกรด-บดอัดแน่น ขนาดกว้าง (งบเทศบาล)
8.00 ม. ยาว 265.00 ม.
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 2,120 ตร.ม.
2 โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังถมไหล่ทาง - เพื่อความสะดวกในการสัญจร - ถมไหล่ทางถนนสายสมอทอง
ถนนสายนาเล ,ตาเลิศ , นาป่า ,วัดวิชิต , ไปมาของประชาชน
นาเล , ตาเลิศ , นาป่า ,วัดวิชิต ,
นาเจริญ, ปากคู , ท่าชนะวิลล่า , หูรังเหนือ - เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต นาเจริญ , ปากคู , กศน.
และทรัพย์สิน
3 โครงการปรับปรุงไหล่ทาง คสล.
- เพื่อความสะดวกในการสัญจร - ปรับปรุงไหล่ทางให้กว้างขึ้น 200,000
สายแยก ธกส. - ถนนทางสาย
ไปมาของประชาชน
ขนาดกว้าง 5.00 ม.
(งบเทศบาล)
ยาว 60.00 ม.

200,000
(งบเทศบาล)

4 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลติกส์สายไปรษณีย์

1,150,000
(งบเทศบาล)

- เพื่อความสะดวกในการสัญจร - ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์
ไปมาของประชาชน
ขนาดกว้าง 8.00 เมตร
ยาวประมาณ 800 เมตร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

- ประชาชนในเขตเทศบาล
และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง
(งานไฟฟ้าฯ)

- ประชาชนในเขตเทศบาล
และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมา
- ประชาชนในเขตเทศบาล
และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง
(งานไฟฟ้าฯ)

- ประชาชนในเขตเทศบาล
และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง
(งานไฟฟ้า
ถนน)

กองช่าง
(งานไฟฟ้าฯ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000
(งบเทศบาล)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็น
แอสฟัลติกสิ์ สายหน้าตลาดสด สามแยกหัวสะพานหนองยาม

- เพื่อความสะดวกในการสัญจร - ปรับปรุงผิวจราจรเป็น
ไปมาของประชาชน
แอสฟัลติกส์ ขนาดกว้าง
6.00 ม. ยาว 300 ม.

- ประชาชนในเขตเทศบาล
กองช่าง
และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับ
(งานไฟฟ้า
ความสะดวกในการสัญจรไปมา ถนน)

6 โครงการปรับปรุงถนนสายแยก
ตําลึงทอง - ทุ่งแมว

- เพื่อความสะดวกในการสัญจร - ขนาดกว้าง 5.00 ม. หนา
ไปมาของประชาชน
0.25 ม. ยาว 450 ม.

250,000 - ประชาชนในเขตเทศบาล
(งบเทศบาล) และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง
(งานไฟฟ้าฯ)

7 โครงการปรับปรุงถนนสายแยก 4114 - เพื่อความสะดวกในการสัญจร - ขนาดกว้าง 5.00 ม. หนา
บ้านนายทอง
ไปมาของประชาชน
0.30 ม. ยาว 300 ม.

280,000 - ประชาชนในเขตเทศบาล
(งบเทศบาล) และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง
(งานไฟฟ้าฯ)

8 โครงการปรับปรุงถนนสาย 4114 - - เพื่อความสะดวกในการสัญจร - ยกระดับถนนเป็นถนนลูกรัง
ถนนสาธารณะซอยหนองบัว
ไปมา
หินคลุก ขนาดกว้าง 8.00 ม.
ยาว 400 ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา

200,000
(งบเทศบาล)

- ประชาชนในเขตเทศบาล
กองช่าง
และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความ (งานไฟฟ้าฯ)
สะดวกในการสัญจรไปมา

9 โครงการบุกเบิกถนน ลงลูกรังพร้อม - เพื่อสะดวกในการสัญจรไปมา - กว้าง 5.00 ม.
หินคลุกสายบ้านตําลึงทอง - หลังโรงเรียน
ยาว 300 ม. หนา 0.20 ม.
ตลาดหนองหวาย

100,000
(งบเทศบาล)

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

10 โครงการบุกเบิกถนนสายประปา
ส่วนภูมิภาค - นาหลวง

- เพื่อความสะดวกในการสัญจร - บุกเบิกถนน 1 สาย
ไปมา
กว้าง 4.00 ม. ยาว 600 ม.

300,000
(งบเทศบาล)

กองช่าง
(งานไฟฟ้าฯ)

- ประชาชนในเขตเทศบาล
กองช่าง
และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความ (งานไฟฟ้าฯ)
สะดวกในการสัญจรไปมา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

11 โครงการบุกเบิกถนนสุดเขตเทศบาล - เพื่อความสะดวกในการสัญจร - บุกเบิกถนน 1 สาย
บ้านนายหนังบุญเลิศ
ไปมา
กว้าง 5.00 ม. ยาว 650 ม.

240,000 - ประชาชนในเขตเทศบาล
กองช่าง
(งบเทศบาล) และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความ (งานไฟฟ้าฯ)
สะดวกในการสัญจรไปมา

12 โครงการบุกเบิกถนนวางท่อลงลูกรังหิน - เพื่อความสะดวกในการสัญจร - บุกเบิกถนนวางท่อลงลูกรัง
คลุกสาย 4114 บ้านนางจันทร์ รัศมี - ไปมาของประชาชน
หินผุ กว้าง 4.00 ม.
ถนนสายหลังโรงเรียนตลาดหนองหวาย - เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต ยาว 500 ม.
และทรัพย์สิน

300,000 - ประชาชนในเขตเทศบาล
(งบเทศบาล) และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมา

13 โครงการบุกเบิกถนนสายทางสาย - - เพื่อความสะดวกในการสัญจร - บุกเบิกถนนวางท่อลงลูกรัง
ถนนวัดวิชิต (ข้างปัญญาโรจน์)
ไปมา
หินผุ กว้าง 8.00 ม.
ยาว 1,000 ม.

200,000 - ประชาชนในเขตเทศบาล
กองช่าง
(งบเทศบาล) และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความ (งานไฟฟ้าฯ)
สะดวกในการสัญจรไปมา

กองช่าง
(งานไฟฟ้าฯ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559)
เทศบาลตําบลท่าชนะ อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
4. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/บํารุงรักษาทางระบายน้ํา/ขุดลอกคลอง,ท่อระบายน้ํา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ําเรียงหิน - เพื่อป้องกันน้ําท่วม
ยาแนวพร้อมก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. - เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก
เลียบทางรถไฟด้านตะวันตก หมู่ที่ 1
ต.สมอทอง เชื่อม หมู่ที่ 7 ต.ประสงค์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

- ก่อสร้างคูระบายน้ําเรียงหิน 28,661,000
ขนาดกว้าง 8.00 เมตร
(งบสนับสนุน)
ยาว 1,800 เมตร
ประสานแผน
วางท่อเหลี่ยม คสล. ขนาดกว้าง อบจ.สฎ.
2.10 ม. ยาว 230 ม.

- ระบบการระบายน้ําที่รวดเร็ว กองช่าง
มีความแข็งแรง
(งานไฟฟ้าฯ)
- สามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ขังได้ดียิ่งขึ้น

2 โครงการก่อสร้างกําแพงกันดิน คสล. - เพื่อป้องกันการพังทลายของ - ก่อสร้างกําแพงกันดิน คสล. 9,078,000
ริมคลองท่ากระจาย หมู่ที่ 4 ต.ท่าชนะ ตลิ่งและถนนริมคลองท่ากระจาย บริเวณคลองท่ากระจาย
(งบสนับสนุน)
เชื่อม หมู่ที่ 10 ต.ท่าชนะ
- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ความยาว 330 ม.
ประสานแผน
ริมคลองท่ากระจาย
อบจ.สฎ.

- มีผนังกันดินที่ได้มาตรฐาน
กองช่าง
ป้องกันการพังทลายของดินและ (งานไฟฟ้าฯ)
ถนนบริเวณริมคลองท่ากระจาย

3 โครงการวางท่อระบายน้ําทิศตะวันตก - เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ - วางท่อระบายน้ําขนาด
300,000
สะพานนาเหรียง
ทรัพย์สิน
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 x 9.00 ม. (งบเทศบาล)
- เพื่อให้ระบบผังเมืองสวยงาม
- เพื่อป้องกันน้ําท่วม

- เพื่อให้น้ําไหลสะดวก
และไม่ชะล้างหน้าดิน

กองช่าง
(งานไฟฟ้าฯ)

4 โครงการวางท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก - เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ - วางท่อระบายน้ําขนาด
300,000
สายบ้านพักประมง - สะพานนาเหรียง ทรัพย์สิน
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 x 9.00 ม. (งบเทศบาล)
- เพื่อป้องกันน้ําท่วม
ความยาวประมาณ 350 ม.

- เพื่อให้น้ําไหลสะดวก
และไม่ชะล้างหน้าดิน

กองช่าง
(งานไฟฟ้าฯ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5 โครงการวางท่อระบายน้ําถนนทางหลวง - เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
หมายเลข 4112 และ 4114
และทรัพย์สิน
- เพื่อป้องกันน้ําท่วม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

- วางท่อระบายน้ํา คสล.ขนาด 382,000
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 พร้อม (งบเทศบาล)
บ่อพัก ความยาว 240 ม.

- เพื่อให้น้ําไหลสะดวก
และไม่ชะล้างหน้าดิน

กองช่าง
(งานไฟฟ้าฯ)

6 โครงการวางท่อระบายน้ําพร้อมหูช้าง - เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ - วางท่อระบายน้ําขนาดเส้นผ่า 200,000
ทางลอดสะพานนาเหรียง
ทรัพย์สิน
ศูนย์กลาง 1.00 ม. 8 ท่อน (งบเทศบาล)
- เพื่อป้องกันน้ําท่วม
3 แถว

- เพื่อให้น้ําไหลสะดวก
และไม่ชะล้างหน้าดิน

กองช่าง
(งานไฟฟ้าฯ)

7 โครงการวางท่อระบายน้ําห้วยสมอทอง - เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ - วางท่อระบายน้ําขนาดเส้นผ่า 80,000
(บ้านนายยู)
ทรัพย์สิน
ศูนย์กลาง 1.00 ม. 6 ท่อน (งบเทศบาล)
- เพื่อป้องกันน้ําท่วม
2 แถว

- เพื่อให้น้ําไหลสะดวก
และไม่ชะล้างหน้าดิน

กองช่าง
(งานไฟฟ้าฯ)

8 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม
จุดบ้านตาผัด

- เพื่อป้องกันน้ําท่วมและเป็น - ก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา
ทางระบายน้ํา
ขนาดกว้าง 1.80 x 1.80 ม.
(ชนิด 2 ช่องทาง)

500,000
(งบเทศบาล)

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
- น้ําไม่ท่วมขัง

กองช่าง
(งานไฟฟ้าฯ)

- เพื่อป้องกันน้ําท่วมและเป็น - ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.
ถนนทางหลวงชนบท - ศาลาแม่นางสงค์ ทางระบายน้ํา
ขนาดกว้าง 1.80 x 1.80 ม.
(ชนิด 3 ช่องทาง)

460,000
(งบเทศบาล)

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
- น้ําไม่ท่วมขัง

กองช่าง
(งานไฟฟ้าฯ)

200,000
(งบเทศบาล)

- ประชาชนในเขตเทศบาล
กองช่าง
และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความ (งานไฟฟ้าฯ)
สะดวกในการสัญจรไปมา

250,000
(งบเทศบาล)

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
- น้ําไม่ท่วมขัง

9 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.

10 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา
สามแยกมูลควาย

- เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง
- เพื่อให้น้ําไหลไปมาสะดวก

- วางท่อระบายน้ําจํานวน
1 จุด สามแยกมูลควาย

11 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม
จุดหน้าสถานีรถไฟ

- เพื่อป้องกันน้ําท่วมและเป็น - ก่อสร้างท่อเหลี่ยม
ทางระบายน้ํา
ขนาดกว้าง 1.50 x 1.50 ม.
(ชนิด 2 ช่องทาง)

กองช่าง
(งานไฟฟ้าฯ)

ที่

โครงการ

12 โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล.
หน้าปั๊มน้ํามันวินไธสง

วัตถุประสงค์
- เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง
- เพื่อให้น้ําไหลไปมาสะดวก

13 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ํารางตัววี - เพื่อให้น้ําไม่ขังท่วมใน
รอบสนามกีฬาข้างเทศบาล
บริเวณสนาม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

- วางท่อระบายน้ํา คสล.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.

400,000
(งบเทศบาล)

- ประชาชนในเขตเทศบาล
กองช่าง
และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความ (งานไฟฟ้าฯ)
สะดวกในการสัญจรไปมา

- ก่อสร้างคูระบายนํารางตัววี
รอบสนามกีฬาข้างเทศบาล

300,000
(งบเทศบาล)

- เพื่อป้องกันน้ําขังบริเวณ
สนามกีฬาข้างเทศบาล

กองช่าง
(งานไฟฟ้าฯ)

14 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา
สายหลังโรงเรียนตลาด

- เพื่อสะดวกในการสัญจรไปมา - วางท่อระบายน้ํา เส้นผ่า
ของประชาชน
ศูนย์กลาง 0.60 ม. รางวีสอง
- เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง
ข้างทางตลอดสาย

3,220,000 - ประชาชนได้รับความ
(งบเทศบาล) สะดวกในการสัญจรไปมา
(ขอสนับสนุน) - ป้องกันน้ําท่วม

กองช่าง
(งานไฟฟ้าฯ)

15 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา
สายบ้านนาป่า

- เพื่อสะดวกในการสัญจรไปมา - วางท่อระบายน้ํา เส้นผ่า
ของประชาชน
ศูนย์กลาง 0.60 ม. รางวีสอง
- เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง
ข้างทางตลอดสาย

1,468,000 - ประชาชนได้รับความ
(งบเทศบาล) สะดวกในการสัญจรไปมา
(ขอสนับสนุน) - ป้องกันน้ําท่วม

กองช่าง
(งานไฟฟ้าฯ)

4,800,000
(ขอสนับสนุน
กรมทางหลวง
และการไฟฟ้า)

- เพื่อป้องกันน้ําท่วม
- ใช้เป็นที่ระบายน้ํา
- เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง
(งานไฟฟ้าฯ)

- ประชาชนในชุมชน
ไม่มีน้ําท่วมขัง
- การระบายน้ําสะดวกขึ้น

กองช่าง
(งานไฟฟ้าฯ)

16 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําสามแยก - เพื่อป้องกันน้ําท่วม
- ระยะทางประมาณ 1,800 ม.
เสียงทอง - สะพานท่ากระจาย
- เพื่อให้ระบบผังเมืองสวยงาม

17 โครงการขุดลอกยกระดับคันดินบริเวณ - เพื่อป้องกันน้ําท่วม
- ขุดลอกพร้อมยกระดับคันดิน 100,000
- เพื่อแก้ปัญหาหนองน้ําตื้นเขิน บริเวณหนองนาเหรียง
(งบเทศบาล)
หนองนาเหรียง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

18 โครงการขุดลอกทางระบายน้ําเลียบ - เพื่อป้องกันน้ําท่วม
ทางรถไฟและบริเวณต่อเนื่องตลอดสาย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

- ขุดลอกทางระบายน้ํา
30,000,000
ทางรถไฟและบริเวณต่อเนื่อง (งบสนับสนุน)
ตลอดสาย ยาวประมาณ
3.50 ก.ม.

19 โครงการรณรงค์ก่อสร้างและซ่อมแซม - เพื่อสนับสนุนโครงการ 80 พรรษา - ก่อสร้าง ปรับปรุง
ฝายน้ําต้นลําธาร (Check Dam) 80 ฝาย (ตามพระราชดําริ) ซ่อมแซม ฝายต้นน้ํา
- เพื่อป้องกันน้ําท่วม
ลําธารในเขตเทศบาล

200,000
(งบเทศบาล)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

- ประชาชนในชุมชน
ไม่มีน้ําท่วมขัง

กองช่าง
(งานไฟฟ้าฯ)

- ทําให้น้ําไม่ท่วมขัง
- ประชาชนได้มีน้ําไว้ใช้
- ประชาชนได้มีน้ําไว้ทํา
การเกษตร

กองช่าง
(งานไฟฟ้าฯ)

20 โครงการขุดบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ํา - ขุดบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์
สูบน้ํา
ช่วยภัยแล้งและการดับเพลิง สูบน้ํา จํานวน 1 ชุด

100,000
(งบเทศบาล)

- มีปริมาณน้ําเพียงพอ
กองช่าง
สําหรับการใช้บริการประชาชนงานสาธารณูปโภค

21 โครงการขุดลอกคลองระบายน้ํา

100,000
(งบเทศบาล)

- เพิ่มประสิทธิภาพการระบาย กองช่าง
และปลอดภัยในการสัญจร งานสาธารณูปโภค

- เพื่อการระบายน้ําที่รวดเร็ว - ขุดลอกทางระบายน้ํา
สะพานนาเหรียง - หัวโค้งฝั่งตะวันออก - ป้องกันน้ําท่วม
จากสะพานนาเหรียง - หัวโค้ง
ฝั่งตะวันออก ความยาว 1,000 ม.

22 โครงการขุดลอกหนองน้ําและติดตั้ง - เพื่อให้ระบบผังเมืองสวยงาม - ขุดลอกหนองน้ําและติดตั้ง
ระบบบําบัดน้ําเสียหนองยาม
- เพื่อป้องกันน้ําท่วม
ระบบน้ําเสีย จํานวน 1 แห่ง
- ป้องกันน้ําเสีย

500,000 - ประชาชนในชุมชน
(ขอเงินอุดหนุน ไม่มีน้ําท่วมขัง
จากกรมอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง)

กองช่าง
(งานไฟฟ้าฯ)

23 โครงการขุดลอกป้องกันน้ําท่วม
คลองท่ากระจาย

2,000,000 - ประชาชนในชุมชน
(งบเทศบาล) ไม่มีน้ําท่วมขัง

กองช่าง
(งานไฟฟ้าฯ)

- เพื่อให้ระบบผังเมืองสวยงาม - ขุดลอกคลองท่ากระจาย
- เพื่อป้องกันน้ําท่วม
ขนาดกว้าง 20 ม. ยาว 5,000 ม.
- ป้องกันน้ําเสีย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

24 โครงการดาดคอนกรีตในคูระบายน้ํา - เพื่อให้ระบบผังเมืองสวยงาม - ดาดคอนกรีตคูระบายน้ํา
สายหลังแขวงบํารุงทางรถไฟ
- เพื่อการระบายน้ําที่รวดเร็ว ความยาวประมาณ 200 ม.
- ป้องกันน้ําท่วม

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
(งบเทศบาล)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- เพื่อให้น้ําไหลสะดวก
และไม่ชะล้างหน้าดิน

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง
(งานไฟฟ้าฯ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559)
เทศบาลตําบลท่าชนะ อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1.2 พัฒนาด้านการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1. โครงการขยายเขต/ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ที่

โครงการ

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าภูมิภาค

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

- เพื่อความสะดวกในการสัญจร - ขยายเขตไฟฟ้าสายตําลึงทอง 150,000
ไปมา
บ้านทุ่งแมว ระยะทาง 450 ม. (งบเทศบาล)

- ประชาชนในเขตเทศบาล
และพื้นที่ใกล้เคียงมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง
(งานไฟฟ้าฯ)

2 โครงการขยายเขตระบบจําหน่าย
และไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
สายหลังโรงพัก - สะพานโค้ง

- เพื่อความสะดวกในการสัญจร - ระยะทางยาว 800 ม.
ไปมา

400,000
(งบเทศบาล)

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
- ประชาชนมีความปลอด
ภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง
(งานไฟฟ้าฯ)

3 โครงการขยายเขตระบบจําหน่าย
และไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
สายหลังโรงพัก - ประชารังสรรค์

- เพื่อความสะดวกในการสัญจร - ระยะทางยาว 1,800 ม.
ไปมา

250,000
(งบเทศบาล)

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
- ประชาชนมีความปลอด
ภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง
(งานไฟฟ้าฯ)

- ประชาชนในเขตเทศบาล
และพื้นที่ใกล้เคียงมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง
(งานไฟฟ้าฯ)

สายตําลึงทอง - บ้านทุ่งแมว

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบจําหน่าย - เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ครบทุก - ขยายเขตไฟฟ้าสายสอง
และไฟฟ้าสาธารณะ สายสองพี่น้อง ชุมชน
พีน่ ้อง ระยะทาง 500 เมตร

130,000
(งบเทศบาล)

ที่

โครงการ

5 โครงการขยายเขตระบบจําหน่าย
และไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
สาย 4114 - บ้านตาทวน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

- เพื่อความสะดวกในการสัญจร - ระยะทางยาว 400 เมตร
ไปมา

200,000
(งบเทศบาล)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
- ประชาชนมีความปลอด
ภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง
(งานไฟฟ้าฯ)

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา
- ขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง
สาธารณะหลังสถานีรถไฟ (หน้าบ้าน - เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
นายตรวจ - สะพานนาเหรียง)
และทรัพย์สิน

- ขยายเขตไฟฟ้าตลอดสาย

100,000 - เพื่อความปลอดภัยในการ
(งบเทศบาล) สัญจรไปมา
- ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง
(งานไฟฟ้าฯ)

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยท่าสะท้อน- - เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
นาป่า - ถนนสาย 4114 (หลังโรงพัก) และทรัพย์สิน

- ขยายเขตไฟฟ้า ซอยท่าสะท้อน

นาป่า - ถนนสาย 4114

100,000 - ประชาชนได้รับความ
(งบเทศบาล) สะดวกในการสัญจรไปมา

กองช่าง
(งานไฟฟ้าฯ)

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายริมห้วย - เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
สมอทอง
และทรัพย์สิน

- ขยายเขตไฟฟ้าสายริมห้วย
สมอทอง

100,000 - ประชาชนได้รับความ
(งบเทศบาล) สะดวกในการสัญจรไปมา

กองช่าง
(งานไฟฟ้าฯ)

9 โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบสาธารณะ - เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
จากสะพานนาเหรียง - เกษตรอําเภอ และทรัพย์สิน

- ขยายเขตไฟฟ้าสายสะพาน
นาเหรียง - เกษตรอําเภอ
ระยะทาง 400 ม.

100,000
(งบเทศบาล)

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

กองช่าง
(งานไฟฟ้าฯ)

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบสาธารณะ - เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
ถนนหลังอําเภอท่าชนะ
และทรัพย์สิน

- ขยายเขตไฟฟ้าสายถนน
หลังอําเภอท่าชนะ
ระยะทาง 600 ม.

120,000
(งบเทศบาล)

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

กองช่าง
(งานไฟฟ้าฯ)

11 โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง - เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
สาธารณะหน้าสถานีรถไฟท่าชนะ และทรัพย์สิน

- ติดตั้งระบบไฟฟ้าบริเวณ
หน้าสถานีรถไฟท่าชนะ

- เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง
(งานไฟฟ้าฯ)

900,000
(งบเทศบาล)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

12 โครงการปรับปรุงหอนาฬิกาพร้อม - เพื่อความสวยงาม
- ปรับปรุงหอนาฬิกาพร้อม
ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง
- เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง
ทรัพย์สิน
จํานวน 1 ชุด
13 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า (แสงสว่าง - เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
ให้เต็มพื้นที่ลานสนามเทศบาล)
และทรัพย์สิน

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
320,000
(งบเทศบาล)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- เพื่อให้เป็นที่พักผ่อน
- เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง
(งานไฟฟ้าฯ)

- ติดตั้งเสาสูงและไฟแสงสว่าง
จํานวน 1 จุด

300,000 - ประชาชนผู้สัญจรไปมา
(งบเทศบาล) ได้รับความสะดวกและเกิด
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง
(งานไฟฟ้าฯ)

14 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ - เพื่อความสะดวกในการสัญจร - เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าสาธารณะ
เป็นไฟฟ้าแสงจันทร์
ไปมา
ให้เป็นไฟแสงจันทร์บนถนน
- เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ในเขตเทศบาลทั้งหมด
ทรัพย์สิน
ตามถนนหนทาง

300,000 - ประชาชนได้รับความ
(งบเทศบาล) สะดวกในการสัญจรไปมา

กองช่าง
(งานไฟฟ้าฯ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559)
เทศบาลตําบลท่าชนะ อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1.2 พัฒนาด้านการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
2. โครงการขยายเขตระบบประปา
ที่

โครงการ

1 โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค
สายถนนท่าดินแดง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

880,000
(งบเทศบาล)

- ประชาชนได้มีน้ําใช้ใน
ครัวเรือน

2 โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค - เพื่ออํานวยความสะดวกในการ - ขยายเขตจําหน่ายน้ํา
800,000
สายถนนทางหลวงหมายเลข 4114 อุปโภคบริโภคของประชาชน ประปาของการประปา
(งบเทศบาล)
ตั้งแต่สามแยกเจ้ากิจ - ถนนสายแม่นางสงค์ ในท้องถิ่น
ส่วนภูมิภาค ระยะทาง 1,300 ม.

- ประชาชนได้มีน้ําใช้ใน
ครัวเรือน

3 โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค
สายบ้านบังราม

4 โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค
สายหลังแขวง (บ้านครูพยอม)

- เพื่ออํานวยความสะดวกในการ - ขยายเขตจําหน่ายน้ํา

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

อุปโภคบริโภคของประชาชน
ในท้องถิ่น

ประปาของการประปา

กองช่าง
(งานสาธารณูปโภค)

ส่วนภูมิภาค ระยะทาง 1,450 ม.

- เพื่ออํานวยความสะดวกในการ - ขยายเขตประปาตลอดสาย

อุปโภคบริโภคของประชาชน
ในท้องถิ่น
- เพื่ออํานวยความสะดวกในการ - ขยายเขตจําหน่ายประปา

อุปโภคบริโภคของประชาชน
ในท้องถิ่น

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ของการประปาส่วนภูมิภาค
ตั้งแต่ทางหลวงหมายเลข 4114 -

ถนนกระจ่างวิถี ระยะทาง
920 เมตร

200,000 - ประชาชนได้มีน้ําใช้ใน
(งบเทศบาล) ครัวเรือน
(ขอสนับสนุน)
650,000 - ประชาชนได้มีน้ําใช้ใน
(งบเทศบาล) ครัวเรือน

กองช่าง
(งานสาธารณูปโภค)

กองช่าง
(งานสาธารณูปโภค)

กองช่าง
(งานสาธารณูปโภค)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5 โครงการขยายเขตประปา
- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภูเขา
ภูมิภาคริมเชิงเขาประสงค์
ประสงค์
สายถ้ําเทพประสงค์ - บ้านดาบเลิศ - เพื่อส่งเสริมการลงทุนในการ
สร้างที่พักเชิงเขาประสงค์
6 โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค
สายบ้านตําลึงทอง - ทุ่งแมว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ขยายเขตประปาภูมิภาคริมเขา

ประสงค์จากถ้ําเทพประสงค์
ถึงบ้านดาบเลิศ ย่านบ้าน
นายทอง (สายทางสาย)

- เพื่ออํานวยความสะดวกในการ - ขยายเขตประปาตลอดสาย

อุปโภคบริโภคของประชาชน
ในท้องถิ่น

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
(งบเทศบาล)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนมีน้ําใช้
- สะดวกในการอุปโภค
บริโภค

200,000 - ประชาชนได้มีน้ําใช้ใน
(งบเทศบาล) ครัวเรือน

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง
(งานสาธารณูปโภค)

กองช่าง
(งานสาธารณูปโภค)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559)
เทศบาลตําบลท่าชนะ อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1.3 พัฒนาด้านการผังเมืองและการควบคุมอาคาร
ที่

โครงการ

1 โครงการปรับปรุงระบบจราจร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

- เพื่อลดปัญหาการจราจรใน - ปรับปรุงป้ายจราจร / สัญญาณ 300,000
ตัวตลาด
จราจร/ป้ายบอกเส้นทาง/
(งบเทศบาล)
ป้ายชื่อถนน/ตีเส้นจราจร/ระบบ
- เพื่อจัดสถานที่จอดรถ
การเดินรถ/สถานที่จอดรถ

2 โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนด้าน - เพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมาย - ให้ความรู้ประชาชนด้าน
พรบ.ควบคุมอาคารและ พรบ.ขุดดิน ควบคุมอาคารและการขุดดิน กฎหมาย ควบคุมอาคารและ
และถมดิน
ถมดิน
การขุดดิน ถมดิน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- เพื่อความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

50,000
(งบเทศบาล)

- ประชาชนมีความรู้ทาง
กฎหมายควบคุมอาคาร
และ พรบ.ขุดดิน ถมดิน

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง
(งานไฟฟ้าฯ)

กองช่าง
(งานวิศวกรรม)

3 โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนด้าน - เพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมาย - ให้ความรู้ประชาชนด้าน
กฎหมายจราจร การใช้รถใช้ถนน จราจร การใช้รถใช้ถนน
กฎหมายจราจรฯ

30,000
- ประชาชนมีความรู้ทาง
(งบเทศบาล) กฎหมายจราจร

(งานป้องกันฯ)

4 โครงการทําป้ายจราจร 3 แยก

50,000
- เพื่อความปลอดภัยในการ
(งบเทศบาล) สัญจรไปมา

กองช่าง
(งานไฟฟ้าฯ)

50,000
- เพื่อให้มีระบบผังเมืองที่มี
(งบเทศบาล) ประสิทธิภาพ

กองช่าง

- เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
บอกเส้นทางสายนาเจริญ สายทุ่งนาใน และทรัพย์สินของประชาชน

- ป้ายโค้งจราจรในเขต
เทศบาลทุกแยก

5 โครงการวางและปรับปรุงผังเมือง/ชุมชน - เพื่อสามารถร่วมมือกับชุมชน - ปรับปรุงผังเมือง/ชุมชน
และการวางผังชุมชน
ในการวางและจัดทําผังเมืองรวม และการวางผังชุมชน
ชุมชนในพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

(งานวิศวกรรม)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559)
เทศบาลตําบลท่าชนะ อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 2.1 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

- เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน - ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ 400,000
- เพื่อให้ประชาชนได้มีรายได้ ต่อยอดกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
(งบเทศบาล)
เพิ่มขึ้น

2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของ - เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้ - จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ ปฏิบัติตามพระราชดําริ
การปลูกต้นไม้ หญ้าแฝก
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
จัดนิทรรศการ ฯลฯ

20,000
(งบเทศบาล)

3 โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ - เพื่อให้มีอาคารศูนย์การเรียนรู้ - ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้
250,000
พอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง ขนาด
(งบเทศบาล)
8.00 x 12.00 ม.
พร้อมรั้วกั้นความยาว 100 ม.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

400,000
(งบเทศบาล)

400,000
(งบเทศบาล)

- ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
- มีการพัฒนากลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆ

20,000
(งบเทศบาล)

20,000
- ประชาชนในชุมชน
(งบเทศบาล) ได้ร่วมกิจกรรมตาม
พระราชดําริ
- ประชาชนในชุมชนได้
เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัด
(งานพัฒนา
ชุมชน)
สํานักปลัด
(งานพัฒนา
ชุมชน)
ช่าง
(งานสวนฯ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559)
เทศบาลตําบลท่าชนะ อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 2.2 ส่งเสริมการผลิต พัฒนากลุ่มอาชีพ การลงทุน และการพาณิชยกรรม
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมชุมชน - เพื่อพัฒนาทักษะความรู้
- จัดฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ
ในการทํางานให้กับประชาชน ให้ประชาชนในเขตเทศบาล
- เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ

10,000
(งบเทศบาล/
งบสนับสนุน)

10,000
(งบเทศบาล/
งบสนับสนุน)

10,000
- ประชาชนมีรายได้
(งบเทศบาล/ - ประชาชนมีทักษะในการ
งบสนับสนุน) ประกอบอาชีพ

สํานักปลัด
(งานพัฒนา
ชุมชน)

2 โครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข แบบ ABC
- เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน - จัดทําบัญชีครัวเรือน
(Area Based Research)
และการพัฒนาความเป็นอยู่ของ ในพืน้ ที่รับผิดชอบ
ประชาชนในพื้นที่

5,000
(งบเทศบาล)

5,000
(งบเทศบาล)

5,000
- ประชาชนได้มีความ
(งบเทศบาล) เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สํานักปลัด

3 โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าหลังเก่า - เพื่อให้ประชาชนในชุมชนตลาด - ปรับปรุงโรงไฟฟ้าหลังเก่า
เป็นศูนย์ชุมชนตลาด
และใกล้เคียงได้มีการจัดกิจกรรม เป็นศูนย์ชุมชน จํานวน 1 แห่ง
ต่าง ๆ ร่วมกัน
(หลังธนาคารกรุงเทพ)

200,000
(งบเทศบาล)

- ประชาชนในชุมชนได้มี
สถานที่ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
ร่วมกันและเพื่อได้ประสาน
ความสามัคคี

(งานพัฒนา
ชุมชน)
ช่าง
(งานไฟฟ้าฯ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559)
เทศบาลตําบลท่าชนะ อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 3.1 ส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษา
ที่

โครงการ

1 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

- เพื่อให้นักเรียนได้มีอาหาร - จัดงบจ้างทําอาหาร
2,700,000
กลางวันรับประทานและถูกต้อง กลางวันแก่เด็กก่อนปฐมวัย
(งบเทศบาล)
ตามหลักโภชนาการกับทุกคน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็ก
- เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนตลาดหนองหวาย

2,700,000
(งบเทศบาล)

2,700,000 - เด็กนักเรียนได้มีอาหาร
(งบเทศบาล) กลางวันรับประทาน
- ผู้ปกครองได้ลดภาระ
ค่าใช้จ่าย

2 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) - เพื่อให้นักเรียนได้รับประทาน - จัดให้เด็กนักเรียนได้รับ
1,200,000
อาหารเสริม (นม) อย่างเพียงพอ อาหารเสริม (นม) ทุกคน
(งบเทศบาล)
- เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
ตลาดหนองหวาย

1,200,000
(งบเทศบาล)

1,200,000 - เด็กนักเรียนได้รับประทาน สํานักปลัด
(งบเทศบาล) อาหารเสริม (นม) อย่างเพียงพอ (งานบริหาร
- ผู้ปกครองได้ลดภาระ
การศึกษา
ค่าใช้จ่าย

3 โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อ - เพื่อพัฒนาทักษะความรู้
การศึกษา
ให้นักเรียน

- จัดซื้ออุปกรณ์การ
ศึกษาให้เด็กก่อนปฐมวัย

20,000
(งบเทศบาล)

20,000
(งบเทศบาล)

20,000
- นักเรียนมีความรู้และมี
(งบเทศบาล) คุณภาพการศึกษาที่ดี

สํานักปลัด
(งานบริหาร
การศึกษา)

4 โครงการบัณฑิตน้อย

- จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย
เช่น เด็กก่อนปฐมวัยได้รับ
ประกาศนียบัตร ฯลฯ

20,000
(งบเทศบาล)

20,000
(งบเทศบาล)

20,000
- เด็กก่อนปฐมวัยได้มีความ
(งบเทศบาล) ภาคภูมิใจในความสําเร็จ
ในการเตรียมความพร้อม
ระดับหนึ่ง

สํานักปลัด
(งานบริหาร
การศึกษา)

- เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการเด็ก

สํานักปลัด
(งานบริหาร
การศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

5 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา - เพื่อให้เด็กอนุบาลก่อนปฐมวัย - ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5,000,000
เด็กเล็ก
ได้มีสถานที่เรียนที่กว้างขวาง จํานวน 1 แห่ง ที่ได้มาตรฐาน (งบกรมส่งเสริมฯ)
ตามแบบแปลนกรมส่งเสริมฯ
6 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา - เพื่อให้เด็กอนุบาลก่อนปฐมวัย - ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เด็กเล็ก
ได้มีสถานที่เรียนที่ดี
จํานวน 1 แห่ง ที่ได้มาตรฐาน
ตามแบบแปลนกรมส่งเสริมฯ

850,000
(งบเทศบาล)

7 โครงการก่อสร้างป้ายอาคารศูนย์พัฒนา - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
เด็กเล็กเทศบาลตําบลท่าชนะ
บริหารจัดการด้านการศึกษา

- ก่อสร้างป้ายขนาดกว้าง
3.50 ม. สูง 2.20 ม.
จํานวน 1 ป้าย

8 โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้เด็กอนุบาลก่อนปฐมวัย
บริหารจัดการด้านการศึกษา
- เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับ
ผู้ปกครอง

- จัดซื้อเครื่องแต่งกาย เช่น
35,000
ผ้าปู ที่นอน หมอน ให้นักเรียน (งบเทศบาล)
อนุบาลทุกคนที่ด้อยโอกาส
และยากจน

9 โครงการครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษ - เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ด้านภาษา - จัดครูสอนพิเศษให้เด็ก
เด็กนักเรียนในเขตเทศบาล
ให้เด็กในเขตเทศบาล
นักเรียนในเขตเทศบาล

35,000
(งบเทศบาล)

50,000
(งบเทศบาล)

10 โครงการจัดซื้อตู้ลิ้นชักสําหรับใส่ของเด็ก - เพื่อได้มีเครื่องใช้สําหรับเด็ก - เพื่อได้มีเครื่องใช้สําหรับเด็ก 25,000
อนุบาล
เพียงพอ
เพียงพอ
(งบเทศบาล)

35,000
(งบเทศบาล)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

- เด็กอนุบาลก่อนปฐมวัย
ได้มีสถานที่เรียนที่ได้
มาตรฐาน

สํานักปลัด
(งานบริหาร
การศึกษา)

- เด็กอนุบาลก่อนปฐมวัย
ได้มีสถานที่เรียนที่สะดวก
สะอาดและปลอดภัย

สํานักปลัด
(งานบริหาร
การศึกษา)

- การบริหารจัดการด้านการ
ศึกษาเกิดประสิทธิภาพ

สํานักปลัด
(งานบริหาร
การศึกษา)

35,000
- เด็กอนุบาลได้มีเครื่อง
(งบเทศบาล) แต่งกายพร้อมในการเรียน
- ผู้ปกครองได้ลดค่าใช้จ่าย
ในครอบครัว

สํานักปลัด
(งานบริหาร
การศึกษา)

- เด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาส
สํานักปลัด
ได้เรียนพิเศษทัดเทียมกับคนอื่น (งานบริหาร
การศึกษา)
- เด็กได้มีเครื่องมือเครื่องใช้

สํานักปลัด
(งานบริหาร
การศึกษา)

ที่

โครงการ

11 โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม
สําหรับเด็กอนุบาล 3 ขวบ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อเพิ่มทักษะด้านพัฒนาการ - จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม
ของเด็ก
เด็กอนุบาล จํานวน 2 ชุด

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
40,000
(งบเทศบาล)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

- เด็กได้มีพัฒนาการด้าน
สังคมดีขึ้น

สํานักปลัด
(งานบริหาร
การศึกษา)

12 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ - เก้าอี้ - เพื่อให้เด็กอนุบาลได้มีอุปกรณ์ - จัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้
เด็กอนุบาล 3 ขวบ
การเรียนพร้อม
เด็กอนุบาล จํานวน 80 ชุด

30,000
(งบเทศบาล)

- เด็กอนุบาลได้มีอุปกรณ์
การเรียนพร้อม

สํานักปลัด
(งานบริหาร
การศึกษา)

- เพื่อเพิ่มทักษะให้กับเด็กนักเรียน - จัดแข่งขันทักษะวิชาการ

30,000
(งบเทศบาล)

30,000
- เด็กนักเรียนชั้นประถม
(งบเทศบาล) ได้มีประสบการณ์และ
เพิ่มความรู้

สํานักปลัด
(งานบริหาร
การศึกษา)

300,000 - เด็ก - เยาวชนในเขต
(งบเทศบาล) เทศบาลได้มีกําลังใจ,
ได้มีทุนในการใช้จ่าย
ศึกษาต่อไป

สํานักปลัด
(งานบริหาร
การศึกษา)

13 โครงการจัดแข่งทักษะวิชาการ
เด็กประถม

ในเขตเทศบาลและใกล้เคียง

นักเรียน

14 โครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็ก - เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เด็ก - ให้ทุนการศึกษาแก่
ยากจนและผู้ด้อยโอกาสแต่เรียนดี ได้มีค่าใช้จ่ายในการเรียน
เด็ก - เยาวชนในเขต
ในเขตเทศบาล
เทศบาลที่ยากจนแต่
เรียนดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559)
เทศบาลตําบลท่าชนะ อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 3.2 ส่งเสริมพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการวันปีใหม่

- เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม - เชิญชวนประชาชน
ร่วมทําบุญตักบาตรฯลฯ

50,000
(งบเทศบาล)

50,000
(งบเทศบาล)

50,000
- ประชาชนได้ร่วมรักษา
(งบเทศบาล) ประเพณี

สํานักปลัด
(งานบริหาร
การศึกษา)

2 โครงการวันเด็กแห่งชาติ

- เพื่อให้เด็กได้มีความสนุกสนาน - จัดกิจกรรมต่าง ๆ

50,000
(งบเทศบาล)

50,000
(งบเทศบาล)

50,000
- เด็กมีการแสดงออก และได้
(งบเทศบาล) สนุก เพลิดเพลินในกิจกรรม
ต่าง ๆ

สํานักปลัด
(งานบริหาร
การศึกษา)

- เพื่อให้ความสําคัญกับเด็ก

ในวันเด็ก

3 โครงการประเพณีชักพระบก

- เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี - เข้าร่วมประเพณีชักพระ
ไทยให้คงอยู่สืบไป

10,000
(งบเทศบาล)

10,000
(งบเทศบาล)

10,000
- ประชาชนอนุรักษ์วัฒนธรรม สํานักปลัด
(งบเทศบาล) ประเพณี
(งานบริหาร
การศึกษา)

4 โครงการประเพณีลอยกระทง

- อนุรักษ์ประเพณีของไทย

100,000
(งบเทศบาล)

100,000
(งบเทศบาล)

100,000 - ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์
(งบเทศบาล) ประเพณี

- จัดงานวันลอยกระทงโดย
จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
ประกวดเทพีนพมาศ,
ประกวดกระทงฯลฯ

สํานักปลัด
(งานบริหาร
การศึกษา)

ที่

โครงการ

5 โครงการวันปิยมหาราช

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อ - จัดงานวันปิยะมหาราช

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

3,000
(งบเทศบาล)

3,000
(งบเทศบาล)

3,000
- เพื่อถวายความจงรักภักดี
(งบเทศบาล) ต่อพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าฯ

สํานักปลัด
(งานธุรการ)

6 โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ - เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อ - จัดงานวันแม่แห่งชาติโดย
50,000
12 สิงหามหาราชินี
สมเด็จพระนางเจ้าราชินี
ประดับประดาธง ไฟ ประดับ (งบเทศบาล)
ตามสถานที่ต่าง ๆ และกิจกรรม
ต่าง ๆ ฯลฯ

50,000
(งบเทศบาล)

50,000
- เพื่อถวายความจงรักภักดี
(งบเทศบาล) ต่อสมเด็จพระราชินี

สํานักปลัด
(งานธุรการ)

7 โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ - เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อ - จัดงานวันพ่อแห่งชาติ
5 ธันวามหาราช
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- ประดับประดาธงและ
ไฟตามสถานที่ต่าง ๆ และ
กิจกรรมต่าง ๆ ฯลฯ

250,000
(งบเทศบาล)

250,000
(งบเทศบาล)

250,000 - เพื่อถวายความจงรักภักดี
(งบเทศบาล) ต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สํานักปลัด
(งานธุรการ)

8 โครงการวันสงกรานต์

50,000
(งบเทศบาล)

50,000
(งบเทศบาล)

50,000
- ประชาชนได้ร่วมกัน
(งบเทศบาล) รักษาประเพณีไทย

สํานักปลัด
(งานบริหาร
การศึกษา)

10,000
(งบเทศบาล)

10,000
(งบเทศบาล)

10,000
- ประชาชนอนุรักษ์
(งบเทศบาล) ประเพณี

สํานักปลัด
(งานบริหาร
การศึกษา)

20,000
(งบเทศบาล)

20,000
(งบเทศบาล)

20,000
- เพื่อให้เด็กและเยาวชน
(งบเทศบาล) ได้สืบสานประเพณีไทย

สํานักปลัด
(งานบริหาร
การศึกษา)

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ

- เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสาน - จัดกิจกรรมวันสงกรานต์

วัฒนธรรมประเพณี
9 โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา

เช่น รดน้ําผู้สูงอายุ ฯลฯ

- เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสาน - สมโภชเทียนพรรษา

วัฒนธรรมประเพณี

และนําเทียนถวายวัด

10 โครงการจัดงานวันสําคัญทางศาสนา - เพื่อใหเด็กและเยาวชนได้
- จัดอบรม จัดกิจกรรม
อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ทางด้านงานวันสําคัญ
ประเพณี
ทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา
วันมาฆบูชา ฯลฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

11 โครงการประเพณีวันสารทเดือนสิบ - สืบสานประเพณีวัฒนธรรม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดงานประเพณีวันสารท
เดือนสิบ

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

10,000
(งบเทศบาล)

10,000
(งบเทศบาล)

10,000
- ประชาชนได้อนุรักษ์
(งบเทศบาล) วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
สถานที่ปฏิบัติธรรม

สํานักปลัด
(งานบริหาร
การศึกษา)

12 โครงการทําบุญประจําปีแม่นางสงค์ - เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี - จัดกิจกรรมทําบุญแม่นางสงค์ 20,000
วัฒนธรรมของท้องถิ่นประจําปี เช่น ทําบุญตักบาตร มหรสพ (งบเทศบาล)
ฯลฯ

20,000
(งบเทศบาล)

20,000
- ประชาชนได้อนุรักษ์
(งบเทศบาล) วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

สํานักปลัด
(งานบริหาร
การศึกษา)

13 โครงการประเพณีกินเจ

20,000
(งบเทศบาล)

20,000
- ประชาชนได้อนุรักษ์
สํานักปลัด
(งบเทศบาล) วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทย (งานบริหาร
การศึกษา)

- สืบสานวัฒนธรรมประเพณีกินเจ - จัดงานประเพณีกินเจ

ของท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป

ในท้องถิ่น

20,000
(งบเทศบาล)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559)
เทศบาลตําบลท่าชนะ อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 3.3 สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมแก่เยาวชน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เอื้ออาทรต่อผู้อื่น
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชน

- เพื่อให้เยาวชนในเขตเทศบาล - จัดอบรม
มีความสามัคคี
- จัดกิจกรรม นิทรรศการ
- ปลอดยาเสพติด
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อให้เยาวชนมีการพัฒนา

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

5,000
(งบเทศบาล)

5,000
(งบเทศบาล)

5,000
- เยาวชนในเขตปลอด
(งบเทศบาล) ยาเสพติด
- เยาวชนมีความสามัคคี
- เยาวชนใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์

สํานักปลัด
(งานบริหาร
การศึกษา)

2 โครงการคุณธรรมนําสังคมไทยเข้มแข็ง - เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล - รณรงค์/จัดกิจกรรม/อบรม
ได้รู้จักนําคุณธรรมมาเป็นแนวทาง ให้ประชาชนรู้จักนําคุณธรรม
การดําเนินชีวิต ไม่มั่วสุมกับ มาเป็นแนวทางในการดําเนิน
สิ่งเสพติดและพ้นจากอบายมุขต่าง ๆ ชีวิตทั้ง 4 ชุมชนให้เป็นชุมชน
เข้มแข็ง

20,000
(งบเทศบาล)

20,000
(งบเทศบาล)

20,000
- ประชาชนได้รู้จักเอื้ออาทร
(งบเทศบาล) ซึ่งกันและกัน รู้รักสามัคคี
ห่างไกลจากอบายมุขต่าง ๆ
และได้อยู่กันอย่างเย็นเป็นสุข
อย่างยั่งยืน

สํานักปลัด
(งานพัฒนา
ชุมชน)

3 โครงการจูงลูกหลานไปวัด มัสยิด

10,000
(งบเทศบาล)

10,000
(งบเทศบาล)

10,000
- เด็ก เยาวชนได้รู้จักทํา
สํานักปลัด
(งบเทศบาล) ความดี ห่างไกลจากอบายมุข (งานบริหาร
ต่าง ๆ และได้รู้จักเอื้ออาทร
การศึกษา)
ต่อสังคม

- เพื่อให้เด็ก เยาวชนได้รู้จักทํา - จัดกิจกรรม รณรงค์ ประชา
ความดีและได้ขัดเกลาจิตใจและ สัมพันธ์ให้ผู้ใหญ่นําเด็กและ
ได้ห่างไกลจากอบายมุข
เยาวชนไปทําบุญ เข้าวัด
มัสยิด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและ - เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ - เด็กและเยาวชนในเขต
เยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม
เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับการ เทศบาล
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม

10,000
(งบเทศบาล)

5,000
(งบเทศบาล)

5,000
- เด็กและเยาวชนไม่มี
สํานักปลัด
(งบเทศบาล) ปัญหาในเรื่องตั้งครรภ์ไม่พร้อม (งานพัฒนา
ชุมชน)

5 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

- เพื่อให้เยาวชนเกิดความตระหนักถึง
มหันตภัยยาเสพติด สามารถสร้างภูมิ

- จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
ในการใช้เวลาว่างให้เกิด
คุ้มกันและเข้ามามีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ประโยชน์กับเด็กและเยาวชน
ปัญหายาเสพติด
ในเขตเทศบาล

20,000
(งบเทศบาล)

20,000
(งบเทศบาล)

20,000
- เยาวชน ประชาชน ตระหนัก สํานักปลัด
(งบเทศบาล) ถึงมหันตภัยของยาเสพติด
(งานพัฒนา
และเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ชุมชน)
ป้องกันปัญหายาเสพติด

6 โครงการคืนคนดีสู่สังคม

- เพื่อต้องการให้เด็ก เยาวชนใน - จัดกิจกรรมการแข่งขัน
ชุมชนได้ตระหนักถึงโทษภัยของ กีฬา , จัดอบรมแก่เด็ก
สิ่งเสพติด
และเยาวชน
- แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์
ให้ทั้ง 4 ชุมชน

30,000
(งบเทศบาล)

30,000
(งบเทศบาล)

30,000
- ประชาชนในเขตเทศบาล
(งบเทศบาล) ปลอดจากยาเสพติด
และได้เป็นคนดีของสังคม
ต่อไป

สํานักปลัด
(งานพัฒนา
ชุมชน)

7 โครงการแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดสิท- ธิเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการละเมิด - จัดกิจกรรมด้านการละเมิด
เด็กและสตรี
สิทธิเด็กและสตรี
สิทธิเด็กและสตรี

10,000
(งบเทศบาล)

10,000
(งบเทศบาล)

10,000
- เด็กและสตรีได้รู้ถึงสิทธิ
(งบเทศบาล) ของตนเอง

สํานักปลัด
(งานพัฒนา
ชุมชน)

8 โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและ - เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน - จัดกิจกรรมให้เด็กและ
เยาวชนเทศบาลตําบลท่าชนะ
ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์

20,000
(งบเทศบาล)

20,000
(งบเทศบาล)

20,000
- เด็กและเยาวชนได้ใช้
(งบเทศบาล) เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

สํานักปลัด
(งานบริหาร
การศึกษา)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

9 โครงการค่ายเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน - เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน - จัดกิจกรรมค่ายเด็กและ
ได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และใช้เวลา เยาวชนภาคฤดูร้อน
ว่างให้เกิดประโยชน์

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
40,000
(งบเทศบาล)

40,000
(งบเทศบาล)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

40,000
- เด็กและเยาวชนได้ร่วม
(งบเทศบาล) เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัด
(งานพัฒนา
ชุมชน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559)
เทศบาลตําบลท่าชนะ อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 3.4 การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
ที่

โครงการ

1 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้เด็ก - เยาวชน - ประชาชน - จัดการแข่งขันกีฬาระหว่าง
ในเขตเทศบาลได้รู้จักออกกําลังกาย ชุมชนทั้ง 4 ชุมชน

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

100,000
(งบเทศบาล)

50,000
(งบเทศบาล)

50,000
- ประชาชน เด็ก เยาวชน
(งบเทศบาล) ได้มีสุขภาพแข็งแรง และ
ห่างไกลจากยาเสพติด
- ประชาชนได้มีความสามัคคี
กันและกัน

สํานักปลัด
(งานพัฒนา
ชุมชน)

2 โครงการอุดหนุนงบประมาณในการ - เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาของ - ให้งบสนับสนุนโรงเรียน
40,000
แข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนท่าชนะ, นักเรียน
ตลาดหนองหวาย 20,000 บาท (งบเทศบาล)
โรงเรียนตลาดหนองหวาย
- เพื่อส่งเสริมให้เด็กปลอด
โรงเรียนท่าชนะ 20,000 บาท
ยาเสพติด

40,000
(งบเทศบาล)

40,000
(งบเทศบาล)

- เสริมสร้างสามัคคี
- เด็กและเยาวชนมีสุขภาพ
แข็งแรง

สํานักปลัด
(งานบริหาร
การศึกษา)

3 อุดหนุนโครงการแข่งขันกรีฑานักเรียน - เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาของ - อุดหนุนให้อําเภอท่าชนะ
นักศึกษาและประชาชน อําเภอท่าชนะ เด็กนักเรียนและเพื่อให้เด็ก
ในการแข่งขันกรีฑา นักเรียน
ปลอดจากยาเสพติด
นักศึกษาและประชาชน

30,000
(งบเทศบาล)

30,000
(งบเทศบาล)

30,000
(งบเทศบาล)

- เสริมสร้างความสามัคคี
- เด็ก เยาวชน มีสุขภาพ
ที่แข็งแรงและห่างไกลจาก
ยาเสพติด

สํานักปลัด
(งานบริหาร
การศึกษา)

4 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกับหน่วยงานต่าง ๆ

30,000
(งบเทศบาล)

30,000
(งบเทศบาล)

30,000
- เด็กและเยาวชนได้มี
(งบเทศบาล) สุขภาพแข็งแรง
- เด็กและเยาวชนได้
ห่างไกลจากยาเสพติด

และมีใจรักกีฬา

- เพื่อให้เด็ก - เยาวชน เจ้าหน้าที่ - สนับสนุนงบฯ จัดส่ง
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน

- เพื่อให้เด็ก - เยาวชน ได้มี
สุขภาพแข็งแรง

ในการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ
กับหน่วยงานอื่น ๆ

สํานักปลัด
(งานบริหาร
การศึกษา)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

5 โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ - เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล - จ้างเหมาครูที่มีความรู้
48,000
(ค่าจ้างครู)
มีสุขภาพแข็งแรง
ด้านการออกกําลังกาย
(งบเทศบาล)
เพื่อสอนการออกกําลังกาย ฯลฯ

48,000
(งบเทศบาล)

48,000
- ประชาชนมีสุขภาพ
(งบเทศบาล) แข็งแรง
- สร้างความสามัคคี

สํานักปลัด
(งานบริหาร
การศึกษา)

6 โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างเทศบาล - เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่าง - จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอล
และหน่วยงานใกล้เคียง
เพือ่ นร่วมงาน
ตะกร้อ, บาสเก็ตบอล,
วอลเล่ย์บอล

20,000
(งบเทศบาล)

20,000
(งบเทศบาล)

20,000
(งบเทศบาล)

สํานักปลัด
(งานบริหาร
การศึกษา)

7 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชน - เพื่อให้เด็ก นักเรียนได้รู้จัก - จัดแข่งขันกีฬานักเรียน
ออกกําลังกาย
และเยาวชน
- เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง และ
มีความสามัคคี

100,000
(งบเทศบาล)
(งบสนับสนุน)

50,000
(งบเทศบาล)
(งบสนับสนุน)

50,000
- เด็กนักเรียนได้มีสุขภาพ
(งบเทศบาล) แข็งแรง, ห่างไกลจาก
(งบสนับสนุน) ยาเสพติด

สํานักปลัด
(งานบริหาร
การศึกษา)

- จัดแข่งขันกีฬานักเรียน
8 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล - เพื่อให้เด็กอนุบาลได้รู้จัก
3 ขวบ
ออกกําลังกาย สุขภาพแข็งแรง อนุบาล 3 ขวน

20,000
(งบเทศบาล)

20,000
(งบเทศบาล)

20,000
- เด็กนักเรียนได้มีสุขภาพ
(งบเทศบาล) แข็งแรง

สํานักปลัด
(งานบริหาร
การศึกษา)

9 โครงการปรับปรุงลานกีฬาบริเวณ - เพื่อให้ประชาชนออกกําลังกาย - ปรับปรุงลานกีฬาบริเวณ
หน้าสถานีรถไฟท่าชนะ
และมีสุขภาพแข็งแรง
หน้าสถานีรถไฟท่าชนะ
จํานวน 1 แห่ง

200,000
(งบเทศบาล)

- ประชาชนในเขตเทศบาล
มีสุขภาพแข็งแรง

กองช่าง
(งานไฟฟ้าฯ)

10 โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ - เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น - ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ 5,000,000
- เพื่อให้ประชาชนได้ออกกําลังกาย พร้อมอุปกรณ์ออกกําลังกาย
(งบเทศบาล)
พร้อมอุปกรณ์ออกกําลังกาย
บริเวณหน้าสถานีรถไฟท่าชนะ

- ประชาชนในเขตเทศบาล
และใกล้เคียงได้มีสุขภาพ
แข็งแรง

ช่าง
(งานวิศวกรรม)

- สร้างความสามัคคี

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

11 โครงการปรับปรุงสนามบาสเก็ตบอล - เพื่อส่งเสริมการออกกําลังกาย - ปรับปรุงสนามบาสเก็ตบอล
พร้อมอุปกรณ์
ขนาดกว้าง 16.00 ม.
ยาว 30.00 ม.
พร้อมอุปกรณ์

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
250,000
(งบเทศบาล)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนในเขตเทศบาล
มีสุขภาพแข็งแรง

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง
(งานไฟฟ้าฯ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559)
เทศบาลตําบลท่าชนะ อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 3.5 ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัย/สังคมสงเคราะห์
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1 โครงการหน่วยบริการสาธารณสุข - ประชาชนกลุ่มด้อยโอกาสได้รับ - ออกหน่วยบริการสาธารณสุข 20,000
เชิงรุก
การบริการสาธารณสุขโดยสะดวก เชิงรุกทุกชุมชนทุกเดือน
(งบเทศบาล)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

20,000
(งบเทศบาล)

20,000
- ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึง
(งบเทศบาล) การบริการสาธารณสุขของรัฐ

สาธารณสุข
(งานส่งเสริม
สุขภาพ)

30,000
(งบเทศบาล)

30,000
- ครัวเรือนสามารถดูแล
(งบเทศบาล) สุขภาพตนเองในเบื้องต้นได้

สาธารณสุข
(งานส่งเสริม
สุขภาพ)
สาธารณสุข
(งานป้องกันฯ)

- ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาวะ

30,000
2 โครงการอบรมแกนนําสุขภาพครอบครัว - ให้ตัวแทนครัวเรือน อย่างน้อย - จัดฝึกอบรมแกนนําสุขภาพ
1 คน มีความรู้ด้านสุขภาพ ครอบครัว จาก 4 ชุมชน 2 รุ่น (งบเทศบาล)

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

รุ่นละ 50 คน จํานวน 100 คน

3 โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก

- ลดการเกิดโรคไข้เลือดออก - พ่นเคมีตามบ้านเรือน วัด
30,000
- ป้องกันและควบคุมการระบาด โรงเรียน
(งบเทศบาล)
ของโรค
- สํารวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
ในชุมชน วัด โรงเรียน

30,000
(งบเทศบาล)

30,000
- ประชาชนได้ปลอดภัย
(งบเทศบาล) จากโรคไข้เลือดออก

4 โครงการส่งเสริมสุขภาพ

- ส่งเสริม พัฒนาการสร้าง
สุขภาวะของประชาชน

40,000
(งบเทศบาล)

40,000
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการ สาธารณสุข
(งบเทศบาล) จัดการสุขภาพและชุมชน
(งานส่งเสริม
เกิดสุขภาวะที่ดี
สุขภาพ)

- อบรม ดูงาน ด้านส่งเสริม
สุขภาพ
- จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

40,000
(งบเทศบาล)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

5 โครงการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์
เนื่องในวันเอดส์โลก

- มุ่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ - จัดอบรมเกี่ยวกับโรคเอดส์
20,000
ข่าวสาร สถานการณ์ของโรค - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร (งบเทศบาล)
และการป้องกันตนให้ปลอดภัย ด้านโรคเอดส์แก่ประชาชน

20,000
(งบเทศบาล)

20,000
- ประชาชนสามารถป้องกัน สาธารณสุข
(งบเทศบาล) ตนให้ปลอดภัยจากโรคเอดส์ (งานป้องกันฯ)
ได้

6 โครงการสุขาภิบาลอาหาร

- ประชาชนมีความปลอดภัย - จัดอบรมผู้ประกอบการร้าน 25,000
จากโรคที่มาจากอาหารและน้ํา อาหาร แผงลอย 70 ร้าน
(งบเทศบาล)
- ตรวจสอบมาตรฐานและ
ออกใบอนุญาตร้านอาหาร
และแผงลอย

25,000
(งบเทศบาล)

25,000
- ร้านอาหาร แผงลอย
(งบเทศบาล) ได้มาตรฐานกรมอนามัย
- ประชาชนปลอดภัยจาก
โรคที่มาจากอาหารและน้ํา

สาธารณสุข
(งานสุขา
ภิบาลฯ)

7 โครงการอาหารปลอดภัย

- ให้ผู้ประกอบการผลิต จําหน่าย - จัดอบรมแม่ค้า ผู้ประกอบการ

50,000
(งบเทศบาล)

50,000
(งบเทศบาล)

50,000
- ผู้ประกอบการเข้าใจใน
(งบเทศบาล) มาตรการความปลอดภัย
และร่วมมือในการจําหน่าย
สินค้าและบริการที่ปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค

สาธารณสุข
(งานสุขา
ภิบาลฯ)

50,000
(งบเทศบาล)

50,000
(งบเทศบาล)

50,000
(งบเทศบาล)

อาหาร สินค้าและบริการ ที่ผ่าน ที่จําหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ชุมชน
- ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร
6 ชนิด
- ตรวจสารอันตรายในยา
และเครื่องสําอาง สารโพลาร์
ในน้ํามันทอดซ้ํา

8 โครงการพัฒนามาตรฐานตลาด

- สร้างตลาดให้เป็นตลาดที่ผ่าน - อบรมให้ข่าวสารแก่แม่ค้า
เกณฑ์ตลาดสด น่าซื้อ ระดับดี - ตั้งกลุ่มพัฒนาตลาด
- ดูงานตลาดสด น่าซื้อ
- ให้มีป้าย และตาชั่งกลาง

- ได้ตลาดที่ถูกสุขลักษณะ
สาธารณสุข
- แม่ค้ามีส่วนร่วมพัฒนาตลาด (งานสุขา
- ผู้บริโภคปลอดภัยและ
ภิบาลฯ)
พึงพอใจ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

9 โครงการพัฒนามาตรฐานกิจการที่เป็น - ให้กิจการ ร้านค้า ดําเนินกิจการ - อบรมผู้ประกอบการกิจการ
อันตรายต่อสุขภาพ
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ อันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อมชุมชน

20,000
(งบเทศบาล)

20,000
-กิจการ ร้านค้า มีมาตรฐาน
(งบเทศบาล) ไม่ก่อผลกระทบต่อชุมชน
-รายได้จากค่าธรรมเนียมใบ
อนุญาตเพิ่มขึ้น

สาธารณสุข
(งานสุขา
ภิบาลฯ)

10 โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยง

- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ใน - อบรมแก่ประชาชนที่อยู่ใน
การป้องกันและควบคุมโรค ภาวะเสี่ยงต่อการติดโรครวมทั้ง
เช่น โรคติดต่อ, โรคติดเชื้อต่างๆ ผู้ท่เี สี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด

20,000
(งบเทศบาล)

20,000
- ประชาชนรู้จักป้องกัน
(งบเทศบาล) ตนเองไม่ให้เสี่ยงต่อการ
ติดโรค

สาธารณสุข
(งานสุขา
ภิบาลฯ)

11 โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

- ให้เขตเทศบาลปลอดโรคพิษ - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า
สุนขั บ้า แก่ สุนัข แมว
-ควบคุมประชากรสุนัข และแมว ร้อยละ 100
ให้ลดลงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 -ฉีดยาคุมกําเนิด แก่สุนัข
และแมว
-ทําทะเบียนสุนัขและแมว

25,000
(งบเทศบาล)

25,000
(งบเทศบาล)

25,000
-ไม่มีโรคพิษสุนัขบ้าในเขต
สาธารณสุข
(งบเทศบาล) เทศบาล
(งานสัตวแพทย์)
-สุนัขและแมวมีทะเบียนคุม
-สามารถควบคุมประชากร
สุนัขและแมวลงได้ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10

- อุดหนุนสมทบเงินแก่
73,000
กองทุนสวัสดิการองค์กรชุมชน (งบเทศบาล)
เช่น ชมรมผู้สูงอายุ
ชมรม อสม. ฯลฯ

73,000
(งบเทศบาล)

73,000
- เกิดสังคมที่เอื้ออาทร มีการ สาธารณสุข
(งบเทศบาล) ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน (งานสวัสดิการ
- ประชาชนมีหลักประกัน
สังคม)
ความมั่นคง จากการจัด
สวัสดิการของภาคีหุ้นส่วน
การพัฒนา คือ รัฐบาล ท้องถิ่น
และประชาสังคม

12 โครงการเงินอุดหนุนสมทบกองทุน - สร้างความเข้มแข็งให้แก่กองทุน
สวัสดิการชุมชน
สวัสดิการชุมชน
- ส่งเสริมการขับเคลื่อนให้เกิด
หุ้นส่วนภาคีการพัฒนาทั้งภาครัฐ
ท้องถิ่นและประชาสังคม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

13 โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ - ให้ชมรมผู้สูงอายุได้จัดกิจกรรม - อบรมพัฒนาศักยภาพ
และมีกําลังใจในการช่วยปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการชมรมฯ
และจัดกิจกรรมต่าง ๆ

20,000
(งบเทศบาล)

20,000
(งบเทศบาล)

20,000
- ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมทํา
(งบเทศบาล) ร่วมกัน

14 อุดหนุนโครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน

40,000
(งบอุดหนุน)

40,000
(งบอุดหนุน)

40,000
- เกิดสังคมที่เอื้ออาทร มีการ สาธารณสุข
(งบอุดหนุน) ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน (งานสวัสดิการ
- ประชาชนมีหลักประกัน
สังคม)
ความมั่นคง จากการจัด
สวัสดิการของภาคีหุ้นส่วน
การพัฒนา คือ รัฐบาล ท้องถิ่น
และประชาสังคม

30,000
(งบเทศบาล)

30,000
(งบเทศบาล)

30,000
- ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง
(งบเทศบาล) มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น

สาธารณสุข
(งานส่งเสริม
สุขภาพ)

16 โครงการติดตามภาวะสุขภาพแม่และเด็ก - เพื่อให้แม่และเด็กหลังคลอด - อบรมให้ความรู้แม่หลังคลอด 20,000
หลังคลอด
มีภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น
ด้านสุขภาพ อนามัย สาธิต
(งบเทศบาล)
ให้ความรู้ที่จําเป็นสําหรับแม่
และเด็ก

20,000
(งบเทศบาล)

20,000
- แม่และเด็กหลังคลอด
(งบเทศบาล) มีสุขภาพ อนามัยที่ดี

สาธารณสุข
(งานส่งเสริม
สุขภาพ)

- พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข - อุดหนุนการดําเนินงาน
แก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่อง ของ อสม. ชุมชนละ 10,000บ.

ต่าง ๆ การจัดบริการสุขภาพ
เบื้องต้น

15 โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้าน - เพื่อให้ อสม. บุคลากรสาธารณสุข - ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
ติดเตียง
ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้าน ติดบ้านติดเตียง
ติดเตียง ให้มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น

สาธารณสุข
(งานส่งเสริม
สุขภาพ)

ที่

โครงการ

17 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้พิการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

- เพื่อยกระดับสภาพความเป็นอยู่ - สํารวจความต้องการพัฒนา
ของผู้พิการให้ใกล้เคียงกับคนปกติ คุณภาพชีวิต ในกลุ่มคนพิการ
- เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม ไม่น้อยกว่า 30 คน
ผู้พิการ
- จัดกิจกรรมพัฒนาด้านสุขภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

30,000
(งบเทศบาล)

30,000
- กลุ่มคนพิการได้รับ
(งบเทศบาล) สวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

สํานักปลัดฯ
(งานพัฒนา
ชุมชน)

40,000
(งบเทศบาล)

40,000
- ผู้สูงอายุได้รับบริการ
(งบเทศบาล) สุขภาพแบบองค์รวม

สาธารณสุข
(งานส่งเสริม
สุขภาพ)

20,000
(งบเทศบาล)

20,000
- ลดอัตราป่วยที่เกิดจากสัตว์ สาธารณสุข
(งบเทศบาล) และแมลงนําโรคเป็นพาหะ (งานป้องกันฯ)

25,000
(งบเทศบาล)

25,000
- อสม. มีองค์ความรู้และ
สาธารณสุข
(งบเทศบาล) สามารถปฏิบัติงานให้เกิดความ (งานส่งเสริมฯ)
เชื่อถือต่อประชาชน

ส่งเสริมอาชีพ การศึกษา
สวัสดิการ ฯลฯ
18 โครงการพัฒนาศูนย์บริการทางสังคม - เพื่อเป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรม - จัดตั้งศูนย์บริการทางสังคม
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ จํานวน 4 แห่ง
ของผู้สูงอายุ
- เพื่อเป็นการให้บริการด้าน
สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ

19 โครงการให้สุขศึกษาเกี่ยวกับ
โรคที่เกิดจากสัตว์และ
แมลงนําโรค

- ให้ประชาชนมีความรู้และทักษะ - อบรมให้ความรู้แก่แม่ค้า

ในการควบคุม การแพร่พันธุ์ของ และประชาชน
สัตว์และแมลงนําโรค
- วางเหยื่อหนูในตลาด
- ฉีดพ่นยากําจัดยุง แมลงวัน
และแมลงสาบในตลาด ร้านค้า
และตามบ้านเรือน

20 โครงการประชุมอบรม อสม. ต่อเนื่อง - อสม. มีองค์ความรู้ในงานที่ทํา - จัดอบรม อสม. ฟื้นฟู
และพัฒนาชมรมอสม.ให้มีความ ต่อเนื่องเป็นประจําทุกเดือน
ก้าวหน้า

25,000
(งบเทศบาล)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

10,000
(งบเทศบาล)

10,000
- อสม.ได้พัฒนาศักยภาพ
(งบเทศบาล) ในด้านสาธารณสุข

สาธารณสุข
(งานส่งเสริมฯ)

15,000
(งบเทศบาล)

15,000
- เยาวชนได้มีความรู้ในการ
(งบเทศบาล) ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น
ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

สาธารณสุข
(งานส่งเสริม
สุขภาพ)

20,000
(งบเทศบาล)

20,000
(งบเทศบาล)

20,000
- ประชาชนได้มีที่พักอาศัย
(งบเทศบาล) ที่ดีขึ้น

สํานักปลัด
(งานพัฒนา
ชุมชน)

10,000
24 โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ - เพื่อช่วยเหลือราษฎรในเขตเทศบาล - ตั้งงบประมาณช่วยเหลือ
ความเดือดร้อน
ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในภัยพิบัติ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ (งบเทศบาล)

10,000
(งบเทศบาล)

10,000
- ราษฎรในเขตได้รับความ
(งบเทศบาล) ช่วยเหลือเบื้องต้นในกรณีที่
มีเหตุภัยต่าง ๆ ให้ช่วยเหลือ
ตัวเองได้

สํานักปลัด
(งานป้องกันฯ)

ที่

โครงการ

21 อุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรม
ชมรม อสม.

วัตถุประสงค์

- พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข - อุดหนุนชมรม อสม.

ในการดําเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ
เช่น การพัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุขฯลฯ

22 โครงการอบรม อสม.น้อยช่วงวันหยุด - เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้รู้
ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

10,000
(งบเทศบาล)

- จัดอบรมเยาวชนในเขตชุมชน
ให้มีความรู้ด้านการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น

23 โครงการสงเคราะห์ผู้ยากจน ผู้ยากไร้ - เพื่อสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากจน - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อ
และผู้ด้อยโอกาส
ยากไร้ ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิต ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ที่ดีขึ้น

ต่าง ๆ ตามสภาพแวดล้อมที่จําเป็น ช่วยเหลือ/สงเคราะห์ผู้ประสบภัย

ในด้านต่าง ๆ ของประชาชน
ในเขตเทศบาล
25 โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสด
เทศบาล

-เพื่อให้ตลาดสดเป็นสถานที่

- ปรับปรุงอาคารตลาดสด
เหมาะสม และเอื้ออํานวยต่อการ เช่น ปูกระเบื้องพื้นอาคาร
บริการสาธารณะ
ซ่อมปรับปรุงห้องน้ํา
ปรับปรุงระบบระบายน้ํา

500,000
(งบเทศบาล)

- เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของตลาดสด

สาธารณสุข
(งานสุขา
ภิบาลฯ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

26 โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ - เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ - สมทบกองทุนหลักประกัน
100,000
ระดับท้องถิ่น
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ สุขภาพระดับท้องถิ่น ตามประกาศ (งบเทศบาล/
ท้องถิ่น
คณะกรรมการหลักประกัน
เงินอุดหนุน)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- การดําเนินงานของกองทุน
หลักประกันสุขภาพจะเกิด
ผลดีต่อสุขภาพของประชาชน
ในเขตเทศบาลตําบลท่าชนะ

สุขภาพแห่งชาติ ในอัตราไม่น้อยกว่า

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
สาธารณสุข
(งานสุขา
ภิบาลฯ)

ร้อยละ 50 ของค่าบริการที่
จะได้รับจากกองทุนฯ ตามจํานวน

ประชากรในเขตเทศบาล
27 โครงการจัดตั้งศูนย์กู้ชีพประจํา
เทศบาล

-พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน - ตั้งศูนย์กู้ชีพประจําเทศบาล
ที่ได้มาตรฐาน
โดยมี
1.ชุดปฏิบัติการกู้ชีพ 1ชุด (10คน)

2.ยานพาหนะ 1 คัน
3. อุปกรณ์สื่อสาร
4.ค่าอุปกรณ์ เวชภัณฑ์
5.ค่าใช้จ่ายในการอบรม
6.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน

1,000,000
(งบเทศบาล)

-ประชาชนได้รับการช่วย
เหลืออย่างทันท่วงทีทําให้
ลดการเกิดความพิการและ
การตายที่จะตามมา

สาธารณสุข
(งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข)

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559)
เทศบาลตําบลท่าชนะ อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางที่ 4.1 การจัดระเบียบชุมชน สร้างความเข้มแข็งชองชุมชน
ที่

โครงการ

1 โครงการประกวดชุมชนน่าอยู่
นําสู่เทศบาลก้าวหน้า

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและ - จัดประกวดชุมชน
เป็นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทัง้ 4 ชุมชน

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
(งบเทศบาล)

- ประชาชนในชุมชนยกระดับ สํานักปลัด
คุณภาพชีวิตดีขึ้น
(งานพัฒนา
- ประชาชนเกิดความรู้
ชุมชน)
ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา
และการบริหารจัดการชุมชน

- ส่งเสริมให้ผู้นําชุมชน ประชาชน

ได้มีเป้าหมายในการพัฒนาและ
บริหารจัดการชุมชน
2 โครงการจัดทําป้ายถนน - ซอย ป้ายบอก - เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน - จัดทําป้ายถนน - ซอย
ทราบ
ป้ายบอกสถานที่ใน
ชุมชนทั้ง 4 ชุมชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

30,000
(งบเทศบาล)

- เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบ

สํานักปลัด
(งานพัฒนา
ชุมชน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559)
เทศบาลตําบลท่าชนะ อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางที่ 4.2 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน - เพื่อพัฒนาและฝึกอบรมและทัศน - จัดอบรม อปพร. ในเขต
อปพร.
ศึกษาดูงานกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ เทศบาล
ต่อสังคม
2 โครงการดูแลความปลอดภัยช่วง
วันสงกรานต์

3 โครงการดูแลความปลอดภัยช่วง
วันปีใหม่

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

30,000
(งบเทศบาล)

30,000
(งบเทศบาล)

30,000
- สมาชิก อปพร. ได้นํา
(งบเทศบาล) ความรู้ไปจัดกิจกรรมอันเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม

- เพื่อให้ประชาชนผู้ขับขี่ได้ - สนับสนุนงบประมาณ
22,000
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางรถ ค่าใช้จ่ายให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ , (งบเทศบาล)
อปพร. ฯลฯ ตั้งจุดตรวจตาม
ถนนในเขตเทศบาลและ
งบประมาณสนับสนุนอําเภอ
ในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบดูแลความปลอดภัย
ช่วงสงกรานต์
- เพื่อให้ประชาชนได้มีความ - สนับสนุนงบประมาณ
22,000
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในการจัดเจ้าหน้าที่
(งบเทศบาล)
ผู้เกี่ยวข้องอยู่ตามจุด
ตรวจ ฯลฯ

22,000
(งบเทศบาล)

22,000
- ประชาชนผู้ขับขี่ได้มีความ สํานักปลัด
(งบเทศบาล) ปลอดภัยและลดจาก
(งานป้องกันฯ)
อุบัติเหตุทางถนนได้

22,000
(งบเทศบาล)

22,000
- ประชาชนผู้สัญจรไปมา
(งบเทศบาล) ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

4 โครงการติดตั้งไฟเตือนภัย ห้ามขับรถเร็ว - เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่ - ติดตั้งไฟเตือนภัย
บริเวณสามแยกเสียงทอง
ห้ามขับรถเร็ว 1 จุด บริเวณ
สามแยกเสียงทอง

80,000
(งบเทศบาล)

- ประชาชนผู้ขับขี่ยวดยาน
ได้ปลอดภัยในการขับขี่รถ

สํานักปลัด
(งานป้องกันฯ)

สํานักปลัด
(งานป้องกันฯ)

ช่าง
(งานไฟฟ้าฯ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

5 โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด

- เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ - จัดซื้อกล้องวงจรปิด
ทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาล จํานวน 4 ชุด ติดตั้งบริเวณ
และประชาชนทั่วไป
สํานักงานเทศบาล , สามแยก
บ้านจ่าเลิศ, หอนาฬิกา
หลังสถานีรถไฟ,สามแยกมูลควาย

6 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ในเขตเทศบาล

- เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ - ของบสนับสนุนในการติดตั้ง 5,000,000
ทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาล กล้องวงจรปิดบริเวณจุดเสี่ยง (งบสนับสนุน)
ในเขตเทศบาล จํานวน 30 จุด
และประชาชนทั่วไป

100,000
(งบเทศบาล)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

- ประชาชนมีความปลอดภัย สํานักปลัด
ในชีวิตและทรัพย์สิน
(งานป้องกันฯ)

- ประชาชนมีความปลอดภัย สํานักปลัด
ในชีวิตและทรัพย์สิน
(งานป้องกันฯ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559)
เทศบาลตําบลท่าชนะ อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 5.1 พัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
ที่

โครงการ

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าถ้ํา
เทพประสงค์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสํานึก - ปรับปรุงภูมิทัศน์
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
หน้าถ้ําเทพประสงค์

2 โครงการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวภูเขาประสงค์ - เพื่อปรับปรุง พัฒนาทรัพยากร- ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 4 ตําบลท่าชนะ อําเภอท่าชนะ ที่มีอยู่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง ขนาดกว้าง 8 ม. ยาว 2,400 ม.
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อนุรักษ์
หนา 0.15 ม
.- ติดตั้งระบบไฟฟ้าจําหน่าย

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
(งบเทศบาล)
15,699,000
(เงินอุดหนุน)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

- ประชาชนในเขตเทศบาล
และพื้นที่ใกล้เคียงได้พักผ่อน
หย่อนใจ

ช่าง
(งานสวนฯ)

- ประชาชนได้พักผ่อน
หย่อนใจและเพิ่มรายได้
ให้กับประชาชน

ช่าง
(งานไฟฟ้าฯ)

แสงสว่างสาธารณะตลอดยาวถนน

- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
ขนาดกว้าง 8 ม. ยาว 12 ม.
จํานวน 1 หลัง

3 โครงการปรับปรุงสวนหย่อม
สวนสาธารณะ ริมถนน

- เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสํานึก - ปรับปรุงสวนหย่อมต่าง ๆ
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในเขตเทศบาลที่มีอยู่แล้วให้
สวยงามยิ่งขึ้น

500,000
(งบเทศบาล)

- ประชาชนในเขตเทศบาล
ช่าง
และพื้นที่ใกล้เคียงมีที่ได้พักผ่อน (งานสวนฯ)
หย่อนใจ

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ถังน้ําเหล็กรถไฟ

- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ทางเท้าให้สวยงามและเป็น
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

200,000
(งบเทศบาล)

- ประชาชนในเขตเทศบาล
และพื้นที่ใกล้เคียงได้พักผ่อน
หย่อนใจ

- ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการ
ปลูกต้นไม้ ฯลฯ

ช่าง
(งานสวนฯ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

5 โครงการสวนสวยริมทาง (ถนนสายไป - เพื่อเพิ่มทัศนียภาพริมทางให้ - ปลูกต้นไม้ริมถนนสายไป
เขาประสงค์)
สวยงามด้วยไม้ดอกและไม้ยืนต้น เขาประสงค์ ระยะทาง 1,500 ม.

200,000
(งบเทศบาล)

- ประชาชนใช้ประโยชน์
จากการทัศนศึกษาธรรมชาติ
ศึกษาต้นไม้ พันธุกรรมพืช
บริเวณเขาประสงค์ ประมาณ
วันละ 1,000 - 2,000 คน

ช่าง
(งานสวนฯ)

6 โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อนบริเวณ - เพื่อประชาชนได้มีสถานที่
ริมเขาประสงค์
พักผ่อนหย่อนใจ

- ก่อสร้างศาลาพักผ่อน
บริเวณริมเขาประสงค์
ขนาด 3.00 x 4.00 ม.

100,000
(งบเทศบาล)

- ประชาชนได้พักผ่อน
หย่อนใจ

ช่าง
(งานสวนฯ)

- เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน - จัดทําป้ายขนาดกว้าง

50,000
(งบเทศบาล)

- ประชาชนผู้มาท่องเที่ยว
ได้ทราบสถานที่ท่องเที่ยว

ช่าง
(งานไฟฟ้าฯ)

7 โครงการจัดทําป้ายบอก
สถานที่ท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวได้ทราบสถานที่
ท่องเที่ยว

80.00 ม. ยาว 15.00 ม.
เป็นภาษาไทยควบคู่
ภาษาอังกฤษ

8 โครงการทําบันไดขึ้นไปยังรอยพระบาท - เพื่อปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว - ทําบันไดขึ้นสู่รอย
ให้ประชาชนได้มีความปลอดภัย พระพุทธบาทสู่เขาประสงค์
วัดวิชิต

350,000 - ประชาชนมีความปลอดภัย
ช่าง
(งบเทศบาล) ในชีวิตและทรัพย์สิน
(งานไฟฟ้าฯ)
- ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

9 โครงการท่าศาลาริมน้ําสวนสุขภาพ - เพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนของ
สระน้ําหนองยาม
ประชาชน

250,000 - ประชาชนได้มีสถานที่
(งบเทศบาล) พักผ่อนหย่อนใจ

- ก่อสร้างศาลาพักผ่อนริมน้ํา
สวนสุขภาพจํานวน 1 หลัง

ช่าง
(งานวิศวกรรม)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

10 โครงการปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติ - เพื่อปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติ - ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนเฉลิม 2,000,000
หน้าสถานีรถไฟท่าชนะ
- เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวและ พระเกียรติหน้าสถานีรถไฟท่าชนะ (งบสนับสนุน)
อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระตุน้ เศรษฐกิจ
- เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของ
ประชาชนในพื้นที่และผู้มาเยี่ยมเยือน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

- ประชาชนได้มีสถานที่พักผ่อน อบจ.สฎ.
หย่อนใจ
(โครงการ
- มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ประสานแผน)

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559)
เทศบาลตําบลท่าชนะ อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 5.2 ส่งเสริม บําบัด ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการซื้อพันธุ์ไม้ ไม้ประดับ

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรัก
สิ่งแวดล้อม
- เพื่อความสวยงามและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยในเขต
เทศบาล

2 โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์
รักษ์พื้นที่สีเขียว

- เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการ - ปลูกต้นไม้ในเขตเทศบาล

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

- จัดซื้อพันธุ์ไม้ ไม้ประดับ
50,000
เพื่อปลูกบริเวณ 2 ข้างถนน
(งบเทศบาล)
ลาน , สถานที่เหมาะสมของ
เทศบาล
- บริเวณอาคารเทศบาล ฯลฯ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

50,000
(งบเทศบาล)

50,000
- ประชาชนในเขตเทศบาล
(งบเทศบาล) ได้มีไม้สวยงามประดับทาง
สาธารณะ ที่พักผ่อน
- เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ

50,000
(งบเทศบาล)

50,000
(งบเทศบาล)

50,000
- ในเขตเทศบาลได้มีพื้นที่สีเขียว กองช่าง
(งบเทศบาล) เพิ่มขึ้น
(งานสวนฯ)

50,000
(งบเทศบาล)

50,000
(งบเทศบาล)

50,000
(งบเทศบาล)

4 โครงการจัดซื้อกระถางไฟเบอร์คลาส - เพื่อวางไม้ดอกไม้ประดับและ - จัดซื้อกระถางไฟเบอร์คลาส 100,000
ต้นไม้ให้สวยงาม ป้องกันการล้ม หกเหลี่ยม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (งบเทศบาล)
หกเหลี่ยม
- เพื่อตกแต่งบ้านเมืองในช่วง 1.50 เมตร
เทศกาลต่าง ๆ

100,000
(งบเทศบาล)

ปลูกต้นไม้ ปรับปรุงสวนสาธารณะ

กองช่าง
(งานสวนฯ)

- เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน

3 โครงการธนาคารต้นไม้

- เพื่อให้สภาพแวดล้อมในชุมชน - สนับสนุนให้ชุมชนปลูกต้นไม้
สวยงาม ร่มรื่น
ทัง้ 4 ชุมชน
(แผนชุมชนตลาด)

- ประชาชนได้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี กองช่าง
ฯลฯ
(งานสวนฯ)

- บริเวณชุมชนทั้ง 4 ชุมชน
- บริเวณหน้าเทศบาล

กองช่าง
(งานสวนฯ)

ที่

โครงการ

5 โครงการคัดแยกและลดปริมาณ
มูลฝอย

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-ลดมลพิษจากมูลฝอยที่เพิ่มขึ้น -แปรรูปมูลฝอยเปียกไปทําปุ๋ยน้ํา 100,000
-ลดการใช้พลังงานและลดภาวะ และปุ๋ยหมักชีวภาพ
(งบเทศบาล)
โลกร้อน
-รณรงค์คัดแยกและลดปริมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

100,000
(งบเทศบาล)

100,000 - สามารถลดปริมาณมูลฝอยได้ สาธารณสุข
(งบเทศบาล) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30-50
(งานสุขา
- ประชาชนได้มีปุ๋ยน้ําและปุ๋ยหมัก ภิบาลฯ)
ชีวภาพไว้ใช้เอง
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

6 โครงการจ้างเหมาเอกชนดําเนินการ - พัฒนาปรับปรุงการให้บริการ - จ้างเหมาเอกชนเข้ามาดําเนินการ 1,800,000
จัดเก็บขยะมูลฝอย
จัดเก็บมูลฝอย ให้เป็นที่พึงพอใจ แทนในด้านบริการจัดเก็บมูลฝอย (งบเทศบาล)
ของประชาชน
ในเขตเทศบาล
-ลดภาระงานภาครัฐ

1,800,000
(งบเทศบาล)

1,800,000 - จะไม่มีมูลฝอยตกค้าง หาก สาธารณสุข
(งบเทศบาล) หากประชาชนให้ความร่วมมือ (งานสุขา
ในการทิ้งมูลฝอยให้ตรงเวลาที่รถ ภิบาลฯ)
มาให้บริการ
- ถนนมีความสะอาด

7 โครงการเช่าที่ดินสําหรับเป็นพื้นที่ - เพื่อให้มีพื้นที่สําหรับฝังกลบขยะ - เช่าที่ดินสําหรับเป็นพื้นที่
ฝังกลบขยะมูลฝอย
ไม่เป็นมลพิษต่อประชาชน
ฝังกลบขยะมูลฝอย

240,000
(งบเทศบาล)

240,000
(งบเทศบาล)

240,000 - ประชาชนได้สุขอนามัย
(งบเทศบาล) ที่ดี

- สร้างจิตสํานึกสาธารณะ
-อบรมเยาวชนเกี่ยวกับหลักกฎหมาย
30,000
และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ การมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล (งบเทศบาล)
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้อง

30,000
(งบเทศบาล)

30,000
- เยาวชนเหล่านี้ เมื่อเติบโตขึ้น สาธารณสุข
(งบเทศบาล) จะไม่เป็นผู้ทําลายทรัพยากร
(งานสุขา
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเสียเอง ภิบาลฯ)
แต่กลับมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษา ทรัพยากรธรรมชาติ และ

-ลดค่าใช้จ่ายในการกําจัดมูลฝอย มูลฝอยใชตลาด ชุมชน

-สร้างรายได้จากมูลฝอย

8 โครงการรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม

- ตลาดนัดรีไซเคิ้ล

-จัดกิจกรรมค่ายอนุรักษ์ทรัพยากร

และสิ่งแวดล้อม
-ตั้งกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมให้ดํารงอยู่อย่างยั่งยืน

และใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่า

สาธารณสุข
(งานสุขา
ภิบาลฯ)

ที่

โครงการ

9 โครงการจัดอบรมเยาวชนในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- จัดอบรมเด็ก เยาวชนให้มีจิต - จัดอบรม เข้าค่ายเด็ก
สํานึกในการอนุรักษ์ป่า
เยาวชนในเขตเทศบาล
สิ่งแวดล้อม
จํานวน 20 - 30 คน

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15,000
(งบเทศบาล)

15,000
(งบเทศบาล)

10 โครงการก่อสร้างบ่อบําบัดและกําจัด -ให้สิ่งแวดล้อมชุมชน(น้ําเสีย) - ก่อสร้างบ่อบําบัดน้ําเสีย
250,000
น้ําเสียในชุมชน
มีระบบดูแลที่ดี
ร่องน้ําหนองยาม จํานวน 2 จุด (งบเทศบาล)

11 โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรือน
เพาะชํา

- เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดเก็บเพาะ - ก่อสร้างอาคารโรงเรือนเพาะชํา 100,000
ปลูกกล้าไม้พันธุ์ไม้ต่าง ๆ
คสล. ชั้นเดียว กว้าง 12.00 x (งบเทศบาล)
12.00 ม.

12 เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยว อําเภอท่าชนะ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- เพื่อส่งเสริมในการปฏิบัติงาน - อุดหนุนงบประมาณให้กับ
20,000
ด้วยความโปร่งใสในการจัดซื้อ อบต.สมอทอง ในการดําเนินการ (งบเทศบาล)
จัดจ้าง
ตามโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

15,000
- เด็ก เยาวชนได้มีจิตสํานึก
(งบเทศบาล) ในการอนุรักษ์ป่า ,
สิ่งแวดล้อม
- ย่านชุมชนแออัด มีระบบบําบัด

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
สาธารณสุข
(งานสุขา
ภิบาลฯ)
กองช่าง

และกําจัดน้ําเสีย รองรับน้ําเสีย (งานวิศวกรรม)
จากแหล่งชุมชน

- เทศบาลได้มีพันธุ์ไม้ต่าง ๆ
กองช่าง
ไว้ประดับประดาในวันสําคัญ (งานสวนฯ)
ต่าง ๆ และใช้จัดกิจกรรมต่าง ๆ
20,000
(งบเทศบาล)

20,000
- การจัดซื้อจัดจ้างได้เป็นไป
(งบเทศบาล) โดยความโปร่งใส

สํานักปลัด
(งานธุรการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559)
เทศบาลตําบลท่าชนะ อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 5.3 ดูแล พัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
หนองนาเหรียง

- เพื่อให้เขตเทศบาลได้มีสภาพ - จัดการปรับพื้นที่และ
แวดล้อมที่สวยงาม
ปลูกต้นไม้ประดับบริเวณ
หนองนาเหรียง

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนน
หมู่บ้านและชุมชน

- ปลูกต้นไม้บริเวณ 2 ข้างทาง 50,000
- เพื่อความสวยงามและ
เป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนน ริมถนนและชุมชน
(งบเทศบาล)
และชุมชน

3 โครงการพัฒนาความสะอาด
(Big Cleanning Day)

-ให้บ้านเมืองมีความสะอาด
เป็นระเบียบเรียบร้อย

- พัฒนาความสะอาด ในวันหยุด

นักขัตฤกษ์และวันสําคัญ

2,000,000
(งบเทศบาล)

30,000
(งบเทศบาล)

30,000
(งบเทศบาล)

-จัดกิจกรรม Big Cleanning Day

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คันหิน
หน้าฝายสมอทอง

- เพื่อให้ภูมิทัศน์บริเวณฝาย
สวยงาม

5 โครงการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ - เพื่อให้ชุมชนมีภูมิทัศน์ที่
บริเวณที่ทําการชุมชน ทั้ง 4 ชุมชน สวยงาม

30,000
(งบเทศบาล)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

- บริเวณเขตสะพาน
นาเหรียงมีทิวทัศน์ที่
สวยงาม

ช่าง
(งานสวนฯ)

- ชุมชนได้มีความสวยงาม
และเป็นระเบียบเรียบร้อย

ช่าง
(งานสวนฯ)

- บ้านเมืองมีความสะอาดและ สาธารณสุข
มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
(งานสุขา
ภิบาลฯ)

- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณฝาย
สมอทอง 1 แห่ง

300,000
(งบเทศบาล)

- บริเวณฝายน้ําล้น
ได้มีภูมิทัศน์สวยงาม

ช่าง
(งานสวนฯ)

- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทําการ

100,000
(งบเทศบาล)

- ชุมชนได้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

ช่าง
(งานสวนฯ)

ชุมชนทั้ง 4 ชุมชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

6 โครงการปลูกดอกไม้ริมไหล่ทาง
- เพื่อเพิ่มความสวยงาม
(ถนนสาย 4114) ตั้งแต่สายแยก เพิม่ ทัศนียภาพริมไหล่ทาง
มูลควาย - สะพานตาเลิศ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ปลูกดอกไม้ริมไหล่ทาง
ระยะทาง 2,000 เมตร

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
(งบเทศบาล)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

- ประชาชนผู้สัญจรไปมา
ได้ชมทิวทัศน์ที่สวยงาม

ช่าง
(งานสวนฯ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559)
เทศบาลตําบลท่าชนะ อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางที่ 6.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1 โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ - ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์
ความเข้าใจในกิจกรรมของเทศบาล บริเวณหน้าสํานักงานเทศบาล
จํานวน 1 ป้าย
2 โครงการก่อสร้างซุ้มป้ายต้อนรับ
- เพื่อให้ประชาชนผู้มาเยือน - ก่อสร้างซุ้มป้าย "ยินดี
ต้อนรับสู่เทศบาลตําบลท่าชนะ"
สู่เทศบาลตําบลท่าชนะ
มีความรู้สึกที่ดีต่อเทศบาล
จํานวน 1 ป้าย
3 โครงการจัดทําเอกสาร วารสาร
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความ - จัดทําวารสารรายสามเดือน
รู้ความเข้าใจในกิจกรรมของเทศบาล ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
โปสเตอร์ต่าง ๆ เป็นระยะ
เพื่อให้ประชาชนทราบ
4 โครงการประชาสัมพันธ์การชําระภาษี - เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน - จัดทําหนังสือแจ้งผู้เสียภาษี
รู้ถึงหน้าที่ในการเสียภาษี
ในเขตเทศบาล

20,000
(งบเทศบาล)

5 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
กลุ่มสตรีในเขตเทศบาล

- เพื่อเสริมสร้างความมีส่วนร่วม - จัดประชุม/อบรม/
ของสตรีในท้องถิ่น
จัดนิทรรศการและ
- พัฒนาความสามารถของสตรี ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
ในเขตเทศบาล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ประชาชนได้รับข่าวสาร
การประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
ของเทศบาล
- ประชาชนผู้มาเยือนมีความ
รู้สึกที่ดีต่อเทศบาล

400,000
(งบเทศบาล)

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัด
(งานประชา
สัมพันธ์)
กองช่าง

20,000
(งบเทศบาล)

20,000
(งบเทศบาล)

20,000
- ประชาชนได้รับข่าวสาร
(งบเทศบาล) การประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
ของเทศบาลอย่างทั่วถึง

สํานักปลัด
(งานประชา
สัมพันธ์)

5,000
(งบเทศบาล)

5,000
(งบเทศบาล)

คลัง
(งานจัดเก็บฯ)

10,000
(งบเทศบาล)

10,000
(งบเทศบาล)

5,000
- ประชาชนมีความสะดวก
(งบเทศบาล) และเข้าใจในการจัดเก็บภาษี
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ทั่วถึง
10,000
- สตรีได้รับรู้ข่าวสารเพิ่มขึ้น
(งบเทศบาล) -สตรีได้มีส่วนร่วม
ในการจัดทํากิจกรรมและ
ได้มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นได้ดี

สํานักปลัด
(งานพัฒนา
ชุมชน)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

6 เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์รวม - เพื่อส่งเสริมในการปฏิบัติงาน - อุดหนุนงบประมาณให้กับ
20,000
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการ ด้วยความโปร่งใสในการจัดซื้อ อบต.สมอทอง ในการดําเนินการ (งบเทศบาล)
จัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการ จัดจ้าง
ตามโครงการ
ส่วนท้องถิ่น อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ฯ

20,000
(งบเทศบาล)

20,000
- การจัดซื้อจัดจ้างได้เป็นไป
(งบเทศบาล) โดยความโปร่งใส

7 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
ในท้องถิ่น

- เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม - รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ จัดทํา 20,000
ในการพัฒนาท้องถิ่นทุกรูปแบบ เวทีประชาคมในการให้ประชาชน (งบเทศบาล)
และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและ
หาช่องทางในการเข้าร่วมเสนอ
ปฏิบัติงาน
ความคิดเห็นทุกรูปแบบ

20,000
(งบเทศบาล)

20,000
- ประชาชนในเขตได้รับทราบ สํานักปลัด
(งบเทศบาล) ข้อมูลข่าวสาร ได้เข้าร่วมกิจกรรม (งานประชา
ต่าง ๆ ในการสร้างเวทีประชาคม สัมพันธ์)
ให้ท้องถิ่นตนเอง

8 โครงการจัดเวทีประชาคมแผนชุมชน - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามา - ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ทุกรูป 15,000
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของ แบบในการส่งเสริมให้ทุกภาค (งบเทศบาล)
ทุกภาคส่วน
ส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วม
คิด ร่วมทําในการพัฒนาท้องถิ่น

10,000
(งบเทศบาล)

10,000
- ประชาชนได้เกิดความตระหนัก สํานักปลัด
(งบเทศบาล) ในการพัฒนาที่ดีที่เกิดจากความ (งานวิเคราะห์ฯ)
ร่วมมือและมีความโปร่งใส

9 โครงการเทศบาลพบประชาชน

50,000
(งบเทศบาล)

50,000
- ประชาชนได้รับทราบ
(งบเทศบาล) การทํางานขององค์กร
ประชาชนได้ให้ข้อเสนอแนะ

สํานักปลัด
(งานพัฒนา
ชุมชน)

50,000
(งบเทศบาล)

50,000
- ประชาชนได้รับข่าวสาร
(งบเทศบาล) การประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
ของเทศบาลอย่างทั่วถึง

สํานักปลัด
(งานประชา
สัมพันธ์)

- เพื่อให้การทํางานได้ตอบสนอง - จัดประชุมประจําเดือน
ในเชิงรุกของประชาชนในการรับ ทุกเดือน / จัดหน่วยบริการ

ทราบปัญหาต่าง ๆ ในการแก้ไข ประชาชน
ปัญหาร่วมกัน ฯลฯ
10 โครงการร่วมด้วยช่วยกันพัฒนา
เทศบาล

- เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม - พัฒนาบริเวณเขตเทศบาล
ในการพัฒนาเทศบาลให้มีความ ตามชุมชนต่าง ๆ
สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย

50,000
(งบเทศบาล)

สํานักปลัด
(งานธุรการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559)
เทศบาลตําบลท่าชนะ อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางที่ 6.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและโครงสร้างองค์กรให้ทันสมัย
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ - เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์
และสะดวกต่อการใช้งาน
ชนิดตั้งโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์
เช่น เครื่องพิมพ์, โต๊ะ, เก้าอี้
จํานวน 4 ชุด

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
160,000
(งบเทศบาล)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

- มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย สํานักปลัด
มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข

2 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ - เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
30,000
โน้ตบุ้ค
และสะดวกต่อการใช้งาน
ชนิดพกพา (Notebook)
(งบเทศบาล)
พร้อมอุปกรณ์ เช่น เครื่องพิมพ์
จํานวน 1 ชุด

- มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย สํานักปลัด
มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน

3 โครงการจัดซื้อตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ - เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย - จัดซื้อตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ 75,000
(CPU)
และสะดวกต่อการใช้งาน
CPU จํานวน 5 เครื่อง
(งบเทศบาล)

- มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย สํานักปลัด
มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน กองคลัง

4 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์

5,200
(งบเทศบาล)

- มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย สํานักปลัด
มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน

2,000
(งบเทศบาล)

- มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย สํานักปลัด
มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน

- เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย

และสะดวกต่อการใช้งาน

- จัดซื้อเครื่องพิมพ์
จํานวน 1 เครื่อง

5 โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า - เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย - จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า
(UPS)
และสะดวกต่อการใช้งาน
(UPS) จํานวน 1 เครื่อง

ที่

โครงการ

6 โครงการจัดซื้อโต๊ะประชุม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ - จัดซื้อโต๊ะประชุม
ปฏิบัติงาน
จํานวน 1 ชุด

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15,000
(งบเทศบาล)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และสะดวกในการทํางาน

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัด

7 โครงการจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ - เพื่อให้มีโต๊ะ - เก้าอี้ สําหรับใช้ - จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทํางาน 35,000
ในการปฏิบัติงานของเทศบาล จํานวน 6 ชุด
(งบเทศบาล)

- เจ้าหน้าที่มีโต๊ะ - เก้าอี้ทํางาน กองคลัง
เป็นสัดส่วน
กองสาธารณสุข

8 โครงการจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน

- เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
กิจการของเทศบาล

- จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน
จํานวน 7 ตัว

25,000
(งบเทศบาล)

- เจ้าหน้าที่มีเก้าอี้ทํางาน
เป็นสัดส่วน

สํานักปลัด

9 โครงการจัดซื้อเก้าอี้ประชุม

- เพื่อใช้ในการประชุมสภาเทศบาล - จัดซื้อเก้าอี้ประชุม

25,000
(งบเทศบาล)

- เจ้าหน้าที่มีเก้าอี้ทํางาน
เป็นสัดส่วน

สํานักปลัด
(งานธุรการ)

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ - จัดซื้อเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 10,000
ปฏิบัติงาน
จํานวน 1 ชุด
(งบเทศบาล)

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และสะดวกในการทํางาน

สํานักปลัด

และกิจกรรมอื่น ๆ
10 โครงการจัดซื้อเคาน์เตอร์
ประชาสัมพันธ์

จํานวน 30 ตัว

11 โครงการจัดซื้อตู้ชาร์ทหม้อแบตเตอรี่ - เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
กิจการของเทศบาล

- จัดซื้อตู้ชาร์ทหม้อแบตเตอรี่ 12,000
ขนาด 20 แอมป์ จํานวน 1 ชุด (งบเทศบาล)

- เทศบาลได้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้พร้อม

กองสาธารณสุข

12 โครงการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น

- เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
กิจการของเทศบาล

- จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น
จํานวน 1 เครื่อง

- เทศบาลได้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้พร้อม

สํานักปลัด

13 โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง
ระบบดิจิตอล

- เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย

- จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง
ระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง

- มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย
มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน

กองคลัง

เก็บภาพกิจกรรมต่าง ๆ

15,000
(งบเทศบาล)
10,000
(งบเทศบาล)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

14 โครงการจัดซื้อพัดลมสนาม

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ - จัดซื้อพัดลมสนาม
ทํางาน
จํานวน 5 ตัว

16,000
(งบเทศบาล)

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และสะดวกในการทํางาน

กองช่าง

15 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
30,000
ทํางาน
ขนาดไม่ต่ํากว่า 9,000 บีทียู (งบเทศบาล)
จํานวน 2 เครื่องพร้อมค่าติดตั้ง

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางาน

สํานักปลัด

16 โครงการจัดซื้อโต๊ะพับ (อเนกประสงค์) - เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับ - จัดซื้อโต๊ะพับ (อเนกประสงค์)
ประชาชนในชุมชนที่มาใช้บริการ และเก้าอี้ จํานวน 10 ชุด
และเก้าอี้
ในการจัดกิจกรรม

50,000
(งบเทศบาล)

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และสะดวกในการทํางาน

สํานักปลัด
(งานธุรการ)

17 โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ - จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
ทํางาน
จํานวน 1 เครื่อง

100,000
(งบเทศบาล)

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และสะดวกในการทํางาน

กองคลัง

18 โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ - จัดซื้อเครื่องโทรสาร
ทํางาน
จํานวน 1 เครื่อง

20,000
(งบเทศบาล)

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และสะดวกในการทํางาน

กองคลัง

19 โครงการจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ภายใน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ - จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ภายใน 10,000
ทํางาน
จํานวน 8 เครื่อง
(งบเทศบาล)

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และสะดวกในการทํางาน

สํานักปลัด
กองคลัง

20 โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และสะดวกในการทํางาน

สํานักปลัด
(งานธุรการ)

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ - จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง
ทํางาน
จํานวน 1 คัน

1,300,000
(งบเทศบาล)

ที่

โครงการ

21 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
เครื่องขยายเสียง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

- เพื่อใช้ในการจัดงาน/กิจกรรม - จัดซื้ออุปกรณ์ขยายเสียง เครื่อง 100,000
สําคัญในห้องประชุมและเวที ขยายเสียง 1,000 วัตต์ จํานวน 3 (งบเทศบาล)
กลางแจ้ง
เครื่อง , มิกเซอร์ขนาดใหญ่ จํานวน
1 ตัว , เครื่องแยกสัญญาณเสียง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

- เทศบาลได้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้พร้อมในการจัดงาน
กิจกรรมต่าง ๆ

สํานักปลัด
(งานประชา
สัมพันธ์)

สํานักปลัด
(งานประชา
สัมพันธ์)

แหลม กลาง ทุ้ม จํานวน 1 เครื่อง
ลําโพงตู้ขนาดทุ้ม20" จํานวน 2 ใบ ,
ลําโพงตู้ขนาดกลาง 15" จํานวน 2 ใบ,
ลําโพงตู้ขนาดแหลม 8" จํานวน 2 ใบ,

แผงไฟ,หม้อแปลง,ไมโครโฟนฯลฯ

22 โครงการจัดซื้อโพเดียม

- เพื่อใช้ในการจัดงาน/กิจกรรม - จัดซื้อโพเดียม
สําคัญต่าง ๆ ของเทศบาล
จํานวน 2 ชุด

10,000
(งบเทศบาล)

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และสะดวกในการทํางาน

23 โครงการจัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อน น้ําเย็น

- เพื่อใช้ในการบริการประชาชน - จัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อน ที่มาติดต่อราชการ
น้ําเย็น ขนาด 2 ก๊อก
จํานวน 2 เครื่อง

51,800
(งบเทศบาล)

- เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อ สํานักปลัด
ได้รับความสะดวก
(งานธุรการ)

24 โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล ซี ดี - เพื่อใช้ในการบริการประชาชน - จัดซื้อโทรทัศน์ แอล ซี ดี
(LCD TV)
ที่มาติดต่อราชการ
จํานวน 1 เครื่อง

11,000
(งบเทศบาล)

- เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อ สํานักปลัด
ได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
(งานธุรการ)

25 โครงการจัดซื้อกล้องวิดีโอ

25,000
(งบเทศบาล)

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และสะดวกในการทํางาน

- เพื่อใช้บันทึกภาพงาน/กิจกรรม - จัดซื้อกล้องวิดีโอพร้อมขาตั้ง

สําคัญต่าง ๆ ของเทศบาล

จํานวน 1 ชุด

สํานักปลัด
(งานประชา
สัมพันธ์)

ที่

โครงการ

26 โครงการจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

- เพื่อให้การติดต่อประสานงาน - จัดซื้อเครื่องวิทยุรับ-ส่ง
120,000
ระหว่างเจ้าหน้าที่สะดวก รวดเร็ว ชนิดมือถือ จํานวน 10 เครื่อง (งบเทศบาล)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

- เจ้าหน้าที่ได้รับการประสาน สํานักปลัด
งานการทํางานที่รวดเร็ว
(งานป้องกันฯ)

27 โครงการจัดซื้ออาสนะที่นั่งพระสงฆ์ - เพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรม - จัดซื้ออาสนะที่นั่งพระสงฆ์
ทางศาสนา ในวันสําคัญต่าง ๆ จํานวน 10 ชุด

20,000
(งบเทศบาล)

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการประกอบศาสนพิธี

สํานักปลัด
(งานบริหาร
การศึกษา)

28 โครงการจัดซื้อชั้นวางเอกสาร

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ - จัดซื้อชั้นวางเอกสาร
ปฏิบัติงาน
แบบ 2 ชั้น ชนิด 20 ช่อง
- เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย จํานวน 7 ชุด

25,000
(งบเทศบาล)

- มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สํานักปลัดฯ
ในการเก็บเอกสาร
กองคลัง

29 โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ - จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
ปฏิบัติงาน
แบบบานเลื่อน จํานวน 1 ตู้

5,000
(งบเทศบาล)

- มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สํานักปลัดฯ
ในการเก็บเอกสาร
(งานธุรการ)

- เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

30 โครงการจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ชุดรับแขก - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ - จัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ชุดรับแขก
ปฏิบัติงาน
จํานวน 1 ชุด
- สําหรับบริการประชาชน
ผู้มาติดต่อราชการ
31 โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน - จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน
จํานวน 1 เครื่อง

32 โครงการจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต - เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้พร้อม - จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต
และทันสมัย
จํานวน 1 ชุด

15,000
(งบเทศบาล)

90,000
(งบเทศบาล)

- ประชาชนได้รับความสะดวก สํานักปลัดฯ
ในการติดต่อราชการ
(งานธุรการ)

- ประชาชนในเขตเทศบาล
สาธารณสุข
ได้ปลอดภัยจากโรคที่มียุงเป็น (งานป้องกัน
พาหะนําโรค
และควบคุม
โรคติดต่อ)
50,000
(งบเทศบาล)

- เทศบาลได้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้พร้อม,ทันสมัย

กองช่าง
(งานวิศวกรรม)

ที่

โครงการ

33 โครงการจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ปฏิบัติงาน

จํานวน 1 เครื่อง

20,000
(งบเทศบาล)

34 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้

- เพื่อมีเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้

- จัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้
จํานวน 1 เครื่อง

10,000
(งบเทศบาล)

35 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ - จัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้
ทํางาน
จํานวน 2 เครื่อง

36 โครงการจัดซื้อรถตัดหน้าขุดหลัง

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ - จัดซื้อรถตัดหน้าขุดหลัง
ทํางาน
จํานวน 1 คัน

37 โครงการจัดซื้อรอกแม่แรง
38 โครงการจัดซื้อเครื่องทําน้ําดื่ม
หยอดเหรียญ

- เพื่อมีเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ในการ - จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ - จัดซื้อรอกแม่แรง
ทํางาน
จํานวน 1 เครื่อง
- เพื่อให้มีน้ําดื่มพอเพียงกับ
ความต้องการของประชาชน

19,000
(งบเทศบาล)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- เทศบาลได้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่ทันสมัย

กองช่าง
(งานสวนฯ)

- เทศบาลได้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่ทันสมัย

กองช่าง
(งานสวนฯ)

- เทศบาลได้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่ทันสมัย

กองช่าง
(งานสวนฯ)

2,500,000 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
(งบเทศบาล) การทํางาน
15,000
(งบเทศบาล)

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางาน

- จัดซื้อเครื่องทําน้ําดื่ม
หยอดเหรียญ จํานวน 1 เครื่อง

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

200,000 - มีน้ําดื่มพอเพียงกับความ
(งบเทศบาล) ต้องการของประชาชน

กองช่าง
(งานวิศวกรรม)

กองช่าง
(งานวิศวกรรม)

สํานักปลัด
(งานพัฒนา

ชุมชน)
39 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

- เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับ - ออกสํารวจข้อมูลภาคสนาม
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในการ ในพืน้ ที่เขตเทศบาล

20,000
(งบเทศบาล)

- ข้อมูลแผนที่ภาษีเป็นปัจจุบัน กองคลัง
สามารถนําไปจัดเก็บรายได้ (งานแผนที่ฯ)
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

ประเมินจัดเก็บภาษี
40 โครงการจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก

- เพื่อปฏิบัติงานบริการประชาชน - จ้างเหมาบุคคลภายนอก

ในด้านต่าง ๆ

ปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อบริการ
ประชาชน

1,000,000
(งบเทศบาล)

1,000,000
(งบเทศบาล)

1,000,000 - ประชาชนในเขตเทศบาล
(งบเทศบาล) ได้รับความสะดวกในด้าน
ต่าง ๆ

สํานักปลัด
(งานธุรการ)
สาธารณสุข

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

41 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ - จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย 5,300,000
แบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ
ปฏิบัติงาน
แบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ
(งบเทศบาล)
จํานวน 2 คัน

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และสะดวกในการทํางาน

สาธารณสุขฯ

42 โครงการก่อสร้างประตูรั้วสํานักงาน - เพื่อป้องกันทรัพย์สินของทาง - ก่อสร้างประตูรั้วสํานักงาน
เทศบาล
ราชการและบริเวณใกล้เคียง เทศบาล จํานวน 4 จุด

80,000
(งบเทศบาล)

- เทศบาลมีบริเวณเป็นสัดส่วน
- มีความปลอดภัยในทรัพย์สิน

กองช่าง

43 โครงการก่อสร้างรั้วสํานักงานเทศบาล - เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย - ก่อสร้างรั้วสํานักงานเทศบาล 2,400,000
สวยงาม
ขนาดยาว 200 เมตร
(งบเทศบาล)
- เพื่อให้เทศบาลมีบริเวณเป็น สูง 1.80 เมตร
สัดส่วน

- เทศบาลมีบริเวณเป็นสัดส่วน
- มีความปลอดภัยในทรัพย์สิน

กองช่าง

44 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ - ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 7,000,000
ปฏิบัติงาน
ขนาดกว้าง 24.00 เมตร
(งบเทศบาล)
- เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ยาว 48.00 เมตร

- การจัดกิจกรรมต่าง ๆ
เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กองช่าง

45 โครงการถมที่ดินบริเวณสํานักงาน - เพื่อขยายบริเวณพื้นที่
เทศบาลตําบลท่าชนะ ด้านทิศใต้ ของสนามเทศบาล

- มีพื้นที่ในการใช้จัดกิจกรรม
การออกกําลังกายฯลฯ กว้างขึ้น

กองช่าง

- เพื่อให้เทศบาลมีบริเวณเป็นสัดส่วน

- ถมดินบนพื้นที่ขนาด

400,000
กว้าง 10.00 ม. ยาว 80.00 ม. (งบเทศบาล)

46 โครงการก่อสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุ - เพื่อให้ชมรมผู้สูงอายุได้มีสถานที่ - ก่อสร้างอาคาร คสล.ชั้นเดียว 1,500,000
เทศบาลตําบลท่าชนะ
ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ขนาดกว้าง 8.00 ม.
(งบเทศบาล)
ยาว 24.00 ม.

- ผู้สูงอายุได้มีสถานที่ทํา
กิจกรรมต่าง ๆ ที่สะดวก
และมีความปลอดภัย

กองช่าง
(งานไฟฟ้าฯ)

ที่

โครงการ

47 โครงการก่อสร้างอาคารที่ทําการ
ชุมชนตลาด

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

- เพื่อให้ชุมชนตลาดได้มีสถานที่ - ก่อสร้างอาคาร คสล.ชั้นเดียว 220,000
ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ขนาด 4.50 x 8.00 ม.
(งบเทศบาล)
โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

- ชุมชนได้มีสถานที่ทํา
กิจกรรมต่าง ๆ ที่สะดวก
และมีความปลอดภัย

กองช่าง
(งานไฟฟ้าฯ)

48 โครงการปรับปรุงห้องน้ําห้องส้วม - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรม - ปรับปรุงห้องส้วมเดิม
สํานักงานเทศบาล
การใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ
เป็นโถส้วมแบบนั่งราบ
จํานวน 6 จุด และอื่นๆ
เช่น อ่างล้างมือ ฯลฯ

30,000
(งบเทศบาล)

- มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะ
ไว้บริการประชาชน

กองช่าง
(งานไฟฟ้าฯ)

49 โครงการปรับปรุงอาคารดับเพลิง - เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ - ปรับปรุงอาคารดับเพลิง
หลังเก่า เป็นสถานที่เอนกประสงค์ ของเทศบาลและชุมชน
หลังเก่า จํานวน 1 หลัง

500,000
(งบเทศบาล)

- เทศบาลได้มีสถานที่ทํา
กิจกรรมต่าง ๆ

กองช่าง
(งานไฟฟ้าฯ)

50 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถด้านหลัง - เพื่อให้มีสถานที่จอดรถเป็น

100,000
(งบเทศบาล)

- มีสถานที่จอดรถเป็นสัดส่วน

กองช่าง
ทําให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย (งานไฟฟ้าฯ)

2,000,000
(งบสนับสนุน)

- ประชาชนได้รับข่าวสาร
การประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
ของเทศบาลอย่างทั่วถึง

สํานักปลัด
(งานประชา
สัมพันธ์)

- ต้อนรับการสู่ประชาคมอาเซียน

กองช่าง
(งานไฟฟ้าฯ)

- ก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาดกว้าง

อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลท่าชนะ สัดส่วน มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 6.00 ม. ยาว 15.00 ม.

สูง 2.50 ม.
51 โครงการติดตั้งเสียงตามสาย
ระบบไร้สาย

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความ - ติดตั้งเสียงตามสาย ระบบ
รู้ความเข้าใจในกิจกรรมของเทศบาล ไร้สาย ในเขตเทศบาล

และข้อมูลข่าวสารทั่วไป
50,000
ผ่าศูนย์กลาง 2.50 นิ้ว ความสูง (งบเทศบาล)
6.00 ม. จํานวน 11 เสา

52 โครงการก่อสร้างเสาธงชาติอาเซียน - เพื่อต้อนรับการสู่ประชาคมอาเซียน - ก่อสร้างเสาธงชาติ ขนาดเส้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

53 โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณด้านหลัง - เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สิน - ก่อสร้างรั้ว คสล. ขนาดสูง
อาคารศูนย์ ICT เทศบาลตําบลท่าชนะ
1.50 ม. ยาว 45.00 ม.

100,000
(งบเทศบาล)

- ศุนย์ ICT มีบริเวณเป็นสัดส่วน

54 โครงการปรับปรุงศาลาที่พักริมทาง - เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ - ปรับปรุงศาลาที่พักอาคาร
บ้านท่าสะท้อน
ทรัพย์สินของประชาชน
ขนาด 6.00 x 12.00 ม.

100,000
(งบเทศบาล)

- ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง
(งานไฟฟ้าฯ)

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และสะดวกในการทํางาน

สํานักปลัด

55 โครงการปรับปรุงห้องทํางาน
สํานักงานเทศบาลตําบลท่าชนะ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ - ปรับปรุงห้องทํางาน
ทํางาน
สํานักงานเทศบาลตําบลท่าชนะ

กองช่าง
- มีความปลอดภัยในทรัพย์สิน (งานไฟฟ้าฯ)

50,000
(งบเทศบาล)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559)
เทศบาลตําบลท่าชนะ อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางที่ 6.3 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการให้ทุนการศึกษาของท้องถิ่น - เพื่อเพิ่มศักยภาพให้บุคลากรได้ - คัดเลือกให้ทุนการศึกษา
ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น ให้แก่บุคลากรของเทศบาล

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

100,000
(งบเทศบาล)

100,000
(งบเทศบาล)

100,000 - บุคลากรได้มีความรู้ความ
(งบเทศบาล) สามารถเพิ่มขึ้นและได้เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน

สํานักปลัด
(งานการ
เจ้าหน้าที่)

20,000
(งบเทศบาล)

20,000
(งบเทศบาล)

20,000
- บุคลากรได้มีความรู้ความ
(งบเทศบาล) สามารถเพิ่มขึ้นและได้เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน

สํานักปลัด
(งานบริหาร
การศึกษา)

3 โครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนา - เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ - ส่งเสริมการศึกษาบุคลากร
200,000
อบรมบุคลากรของหน่วยงาน
บุคลากรในหน่วยงาน
ท้องถิ่นทั้งฝ่ายบริหาร สมาชิก (งบเทศบาล)
ในด้านต่าง ๆ
สภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง
- อบรมพัฒนาบุคลากรในเรื่อง
ต่าง ๆ ตามที่จําเป็น

200,000
(งบเทศบาล)

200,000 - บุคลากรและประชาชน
สํานักปลัด
(งบเทศบาล) ได้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น (งานการ
และได้เพิ่มประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าที่)
ในการทํางาน

4 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน อสม. -พัฒนาศักยภาพ อสม. ให้สามารถ - อบรม อสม. ใหม่ / วิชาการ 150,000
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประจําปี
(งบเทศบาล)
- ให้อสม.ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ -ศึกษาดูงาน เครือข่ายอื่น
กับเครือข่ายอื่น

150,000
(งบเทศบาล)

150,000 - อสม.มีองค์ความรู้ใน
(งบเทศบาล) การปฏิบัติงานเป็นอย่างดี

- เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

2 โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

- เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ครูและ

- ส่งเสริม พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้มีความรู้ บุคลากรทางการศึกษา
ความสามารถเพิ่มขึ้น

สาธารณสุข
(งานส่งเสริม
สุขภาพ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 โครงพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น -พัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร - จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษา

งบประมาณและที่มา
2557
2558
2559
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

100,000
(งบเทศบาล)

100,000
(งบเทศบาล)

100,000 - บุคลากรมีความรู้เพิ่ม สามารถ สํานักปลัด
(งบเทศบาล) นํามาใช้ในการปฏิบัติงานได้
(งานการ
เจ้าหน้าที่)

-พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
- จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษา 400,000
ดูงานของผู้สูงอายุ คณะกรรมการ (งบเทศบาล)
คณะกรรมการชุมชน อสม.
และผู้นําชุมชน ให้ได้มีความรู้ ชุมชน อสม.และผู้นําชุมชน
ประสบการณ์เพิ่มขึ้น

100,000
(งบเทศบาล)

100,000 - บุคลากรมีความรู้เพิ่ม สามารถ สํานักปลัด
(งบเทศบาล) นํามาใช้ในการปฏิบัติงานได้
(งานพัฒนา
ชุมชน)

15,000
(งบเทศบาล)

15,000
(งบเทศบาล)

15,000
- เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
(งบเทศบาล) ปฏิบัติงานราชการ

สํานักปลัด
(งานธุรการ)

8 โครงการเลี้ยงรับรองการประชุมสภา - เพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุม - เลี้ยงรับรอง ผู้เข้าร่วมประชุม 10,000
ท้องถิ่น
สภาเทศบาล
สภาเทศบาล
(งบเทศบาล)

5,000
(งบเทศบาล)

5,000
- เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
(งบเทศบาล) ปฏิบัติงานราชการ

สํานักปลัด
(งานธุรการ)

9 โครงการวันเทศบาล

10,000
(งบเทศบาล)

10,000
(งบเทศบาล)

10,000
- พนักงานและลูกจ้างมี
(งบเทศบาล) ความสามัคคี
- ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม

สํานักปลัด
(งานธุรการ)

10 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ - เพื่อมุ่งสร้างแหล่งเรียนรู้ให้แก่ - จัดฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ 10,000
ชุมชนและเป็นการสร้างศักยภาพ ให้แก่ประชาชนในชุมชน
(งบเทศบาล)
ให้กับชุมชนได้ทันต่อเทคโนโลยี

10,000
(งบเทศบาล)

10,000
- ประชาชนในเขตเทศบาล
(งบเทศบาล) ได้มีความรู้และทันต่อ
เทคโนโลยี

สํานักปลัดฯ
(งานพัฒนา
ชุมชน)

ของเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานของ ดูงาน
เทศบาลได้มีความรู้ ประสบการณ์

เพิ่มขึ้น

6 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
คณะกรรมการชุมชน อสม.
และผู้นําชุมชน

7 โครงการรับรองการต้อนรับบุคคล - เพื่อเลี้ยงรับรองต้อนรับบุคคล - เลี้ยงรับรอง ต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล
หรือคณะบุคคลที่มาดูงาน
หรือคณะบุคคล

- เพื่อเชื่อมความสามัคคีระหว่าง - จัดกิจกรรมต่าง ๆ (เช่น
พนักงานและลูกจ้าง
แข่งกีฬา , พัฒนา)
- เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของเทศบาล - จัดนิทรรศการ

ปโภค)

ณูปโภค)

)

ริการ

)

