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ส่วนที่ 1
บทนํา
ความเป็นมา และความสําคัญในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี

1

**********************************
ตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้
เทศบาลมีการจัดทําแผนพัฒนาของตนเอง และให้เทศบาลดําเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
การที่เทศบาลจะพัฒนาไปในทิศทางใด จําเป็นต้องกําหนดวิสัยทัศน์หรือภาคในอนาคตและ
แปลงมาสู่การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ได้กําหนดประกอบประเภทของแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ 2 ประเภท คือ
1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาระยะยาว
2. แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน ที่ต้องมีการทบทวนและจัดทําทุกปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปีเป็นการเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยยึดหลัก
คิดที่ว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งโครงการ / กิจกรรมที่
จะต้องนํามาดําเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการ ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่ง
จะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด
นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี โดยนําโครงการ/กิจกรรม จากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
ไปจัดทํางบประมาณเพื่อให้ กระบวนการจัดทํางบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
แผนพัฒนาสามปี หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่
จัดทําขึ้นสําหรับงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมี
การทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจําทุกปี
ดั ง นั้ น โครงการที่ บ รรจุ อ ยู่ ใ นแผนพั ฒ นาสามปี โ ดยเฉพาะในแผนประจํ า ปี แ รกของช่ ว ง
ระยะเวลาปีนั้น ควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการคือ
1. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดําเนินการโดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของ
โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ / กิจกรรม
2. กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจําปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร้อมในเรื่อง
รูปแบบและรายละเอียดในทางเทคนิคพอควร เพื่อให้สามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนําไปใช้จัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อไป
แผนพัฒนาสามปี มีลักษณะกว้าง ๆ ดังนี้
1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ
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3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่จะดําเนินการเป็นห่วงระยะเวลาสามปี
4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี
2. ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี
การจัดทําแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณา
อย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดําเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้ง
ในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในภาพรวมสูงสุด
3. องค์กรในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 ประกอบด้วย คณะกรรมการต่าง ๆ
1. คณะกรรมการพัฒนาของเทศบาล เป็นองค์กรที่มีหน้าที่กําหนดแนวทางการพัฒนาของ
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อําเภอ แผนชุมชน ประชาคมท้องถิ่น และนโยบายของผู้บริหารแต่ละท้องถิ่นตลอดจนตลอดจนให้คําปรึกษาหรือ
เกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยให้จัดทําเป็นคําสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ลงนามในคําสั่ง และให้กําหนดองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ให้ชัดเจนประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น
รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทุกคน สมาชิกภาพท้องถิ่นที่สภาคัดเลือก ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารส่วน
ท้องถิ่นคัดเลือก ผู้แทนภาคราชการและ / หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นคัดเลือก ผู้แทนประชาคม
ท้องถิ่นคัดเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนบริหารที่มีหน้าที่จัดทําแผน
กรณีให้สภาท้องถิ่นคัดเลือก
- สมาชิกท้องถิ่น คัดเลื อกจํานวนสามคน ให้องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่ นดําเนินการประชุ ม
สมาชิกสภาพท้องถิ่น โดยอาจดําเนินการประชุมสามัญหรือสมัยประชุมวิสามัญหรือเชิญประชุมเป็นกรณีพิเศษ
ตามความเหมาะสม โดยหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุมให้ชัดเจน
- การประชุมต้องมีสมาชิกสภาส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
- การเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นต่อที่ประชุม ต้องมีผู้รับรองจํานวนอย่างน้อยสองคนและผู้
ซึ่งได้รับการเสนอชื่อตั้งอยู่ในที่ประชุมและได้รับการฝึกอบรม
- ในกาสรเสนอชื่อหากมีการเสนอชื่อครบพอดีตามจํานวนให้ถือว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้นได้รับ
การคัดเลือกหากมีการเสนอชื่อเกินกว่าจํานวนที่กําหนด ให้ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผู้
ได้รับการเสนอชื่อโดยการลงคะแนนลับ ใช้วิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลงในบัตรลงคะแนนที่
ประธานที่ประชุมมอบให้ได้ไม่เกินจํานวนที่กําหนด
- ให้ประธานในที่ประชุมตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุมและมิได้เป็นผู้ได้รับการเสนอ
ชื่อจํานวนไม่เกินสามคนเป็นกรรมการการตรวจนับคะแนน
- เมื่อตรวจนับคะแนนแล้วให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลําดับเป็นผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกจน
ครบจํานวนที่กําหนดในกรณีผู้ได้นับคะแนนตามลําดับเดียวกันหลายคนทําให้ไม่สามารถเลือกได้ ให้ที่ประชุมจัด
ให้มีการลงคะแนนใหม่เฉพาะผู้ซึ่งได้รับคะแนนเท่ากันถ้าลงคะแนนครั้งที่สองแล้วปรากฏว่าได้คะแนนเท่ากันอีก
ให้ใช้วิธีการจับสลากตามที่ประธานในที่ประชุมกําหนด
- ให้ประธานสภาท้องถิ่น มีหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบเพื่อออกคําสั่ง
แต่งตั้งต่อไป
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- ในกรณีผู้คัดเลือกลาออกหรือพ้นจากตําแหน่ง ให้จัดให้มีการคัดเลือกแทนผู้ที่พ้นไปภายในสี่
สิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่มีตําแหน่งนั้นว่างลง เว้นแต่วาระการดํารงตําแหน่งที่เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่ทําการ
คัดเลือกขึ้นแทนตําแหน่งที่ว่างก็ได้ และให้ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกแทนอยู่ในตําแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของ
ผู้ซึ่งตนแทนในกรณีที่ตําแหน่งนั้นว่างลงเนื่องจากครบวาระการดํารงตําแหน่งสองปี ให้จัดให้มีการคัดเลือกใหม่
ภายในสี่สิบวันแต่วันที่ครบการดํารงตําแหน่งโดยวิธีการคัดเลือกที่กําหนดไว้ข้างต้นมาใช้โดยอนุโลม
กรณีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก
- ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหก
คน
- ประชาคมท้องถิ่น หมายความว่า ประชาคมจังหวัดสําหรับเขตองค์กรบริหารส่วนจังหวัด
ประชาคมเมืองเขตเทศบาล เมืองพัทยา ประชาคมตําบลสําหรับเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
- ให้พิจารณาใช้รูปแบบประชาคมตามแนวทางโครงการเศรษฐกิจระดับชุมชนภายใต้งาน
ด้านชุมชนของแต่ละประชาคมท้องถิ่น
- ให้ผู้บริหารท้องถิ่น ดําเนินการจัดให้มีการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อให้ที่ประชุม
กําหนดจํานวนผู้แทนประชาคมและดําเนินการคัดเลือกกันเอง โดยให้นําวิธีตามความใน ข้อ 2.1.1 มาบังคับใช้
โดยอนุโลม
- ในการจัดประชุมดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดวัน เวลา และสถานที่
โดยคํานึงถึงความสะดวดของผู้เข้าร่วมประชุมและทําการแจ้งและประชาสัมพันธ์ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามคน และให้ทําการปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย
กรณีที่ผู้รับบริหารท้องถิ่นคัดเลือก
- ตําแหน่งที่คัดเลือกได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ
- ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคราชการและ / หรือรัฐวิสาหกิจ
ที่เห็นว่าสามารถแนะนําอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นได้
- การคัดเลือกผู้บริหารท้องถิ่นอาจคัดเลือกด้วยตนเองหรือนําเข้าปรึกหาหารือในที่ประชุม
ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนภาคราชการและ / หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นคัดเลือกจะ
ต้องยินดีที่จะเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ให้ผู้บริหาร ส่วนท้องถิ่นมีหนังสือแจ้ง
ให้เจ้าตัวทราบและให้มีการตอบยืนยันให้ทราบ
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล เป็นองค์กรที่มีหน้าที่จัดวางแผน
พัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกําหนด โดยจัดทําเป็นคําสั่งของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้ลงนามในคําสั่ง และให้กําหนดองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่
ให้ชัดเจน ประกอบด้ วย ปลัด องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น หั วหน้าส่ วนราชการบริห ารองค์ กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก หัวหน้าส่วนบริหารที่มีหน้าที่จัดทําแผนและเจ้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นมอบหมาย
2.1 กรณีให้ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก
- คัดเลือกประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน ให้ดําเนินการใน
คราวเดียวกันกับการคัดเลือกผู้แทนประชาคมในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นําวิธีการตามความในมาตร
1.1 มาบังคับใช้โดยอนุโลม
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3. คณะกรรมการตามความในข้อ 1.1 มาบังคับใช้โดยอนุโลม เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการ
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน / โครงการ ตลอดจนกําหนดแนวทางวิธีการในการ
ติดตามและประเมินผล รายงานผลและเสนอความคิดเห็นเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อแจ้งสภาท้องถิ่นและ
รายงานให้ประชาชนทราบ โดยให้จัดทําเป็นคําสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผู้
ลงนามท้องถิ่น เป็ นผู้ ลงนามในคํา สั่ง และให้กําหนดองค์ ประกอบและอํานาจหน้ าที่ให้ชั ดเจน ประกอบด้ว ย
สมาชิ กสภาท้องถิ่น ที่ สภาคัด เลือก ผู้ แทนประชาคมท้องถิ่น ที่ ประชาคมท้ องถิ่ น คัด เลือก ผู้ แทนหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก
3.1 กรณีให้สภาท้องถิ่นคัดเลือก
- สมาชิกที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน ให้ดําเนินการในคราวเดียวกับการ
ประชุมคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นในคณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้วิธีการตามความในข้อ 1.1 มา
บังคับโดยอนุโลม
3.2 กรณีให้ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก
- ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน ให้ดําเนินการ
ในคราวเดียวกันกับการประชุมคัดเลือกผู้แทนประชาคมในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยอนุโลม
33 กรณีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก
- ตําแหน่งที่คัดเลือกได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่เห็นว่าสามารถให้คําแนะนําอันเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นได้
- การคัดเลือก ผู้บริหารท้องถิ่นอาจคัดเลือกด้วยตนเองหรือนําเข้าปรึกษาหารือในที่
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจะต้องยินดีที่จะ
เข้าร่วม ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ผู้บริหารท้องถิ่นมี
หนังสือแจ้งเจ้าตัวทราบ และมีการตอบยืนยันให้ทราบ
- ให้ดําเนินการในคราวเดียวกันกับการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น
3.4 กรณีหัวหน้าส่วนการบริหารคัดเลือก
- ให้นําวิธีการตามความในข้อ 1.1 มาบังคับใช้โดยอนุโลม โดยให้ปลัดองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
- เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมิน ผล ภายใน 15 วัน เพื่อให้
คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการหนึ่งคนทําหน้าที่ประธาน คณะกรรมการ และเลือกตั้งกรรมการอีก 1 คน ทํา
หน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ เมื่อดําเนินการเลือกตั้งแล้วเสร็จแล้วให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีคําสั่งแต่งตั้ง
ประธานและ เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
4. ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
เพื่อให้การบริการงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนโดยมีแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือ ดังนั้น เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับกรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาและดําเนินการ
ดังนี้
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1.
เตรียมการจัดทําแผนพัฒนาสามปี กําหนดแนวทางการพัฒนาและจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ทั้งนี้
ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม – เมษายน 2554 โดยให้พิจารณาดําเนินการ ดังนี้
1.1 ให้จัดทําแผนพัฒนาสามปีให้มีความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยหากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีการเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหรือการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ้นใหม่ ให้
รูปแบบเค้าโครงการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยองค์ประกอบดังนี้
ส่วนที่ 1 บทนํา
ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น
ส่วนที่ 4 วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
ส่วนที่ 5 ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
ส่วนที่ 6 การนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
1.2 การจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจทบทวนจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) โดยนําโครงการที่
กําหนดไว้จะดําเนินการในปี 2555 และ 2556 มาใช้ หรือจัดลําดับความ
สําคัญของโครงการใหม่และเพิ่มเติมโครงการสําหรับปี 2558
1.3 ให้ยึดถือปรัชญาและแนวคิดเศรษฐกิจเพียงพอ อันประกอบด้วย 3 ลักษณะ
คือความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว เป็นแนวทาง
ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหา
ความยากจนของประชาชน ให้ ยึ ด หลั กความพอเพี ย งใน 3 ระดั บ คื อ ระดั บ
บุคคล/ครอบครัว ระดับชุมชน/องค์กร และระดับประเทศ โดยการบูรณาการให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มีการปฏิบัติในพื้นที่ เช่น
โครงการคาราวานแก้ จ น โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพ หมู่ บ้ า น/ชุ มชน การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
1.4 ให้ความสําคัญกับการพัฒนาทุนทางสังคม ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้กําหนดให้เป็น “วาระแห่งชาติ” ที่สําคัญเรื่อง
หนึ่งเพื่อปูพื้นฐานคนไทยและสังคมไปสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ ได้อย่างรู้เท่า
ทั น ท่ า มกลางสถานการณ์ เ ปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ในสั ง คมโลก และเกิ ด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตอย่างก้าวหน้าสมดุล ยั่งยืน และ
นําไปสู่การพัฒนาชีวิตที่ดีของประชาชนโดยรวมโดยองค์ประกอบ 3 ทุนได้แก่
ทุนมนุษย์ ทุนที่เป็นสถาบัน และทุนทางปัญหาและวัฒนธรรม
1.5 การดําเนินงานบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความ
ปลอดภัยและมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน บนพื้นฐานที่พึ่งตนเองและแข่งขัน
ได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี ซึ่งถือ
เป็นนโยบายเรื่องหนึ่งใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) จึง
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดําเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วย
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1.6 ให้นําข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน และข้อมูล
พื้ น ฐานในการพั ฒ นาจากหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ มาพิ จ ารณาประกอบการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาสามปี
1.7 ให้ คํ า นึ ง ถึ ง การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทต่ า ง ๆ อย่ า งเหมาะสม ในกรณี ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทําผังเมองหรือผังตําบลแล้ว ให้ใช้ผังเมือง
หรือผังตําบลเป็นข้อมูลในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
1.8 ให้ คํานึ งถึงหลั กการบู ร ณาการโครงการระหว่า งองค์ กรปกครองส่ว นท้องถิ่ น
ด้วยกันและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานอื่น ๆ กล่าวคือ
โครงการที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกันและสามารถจัดกิจกรรมสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ได้ หรือโครงการลักษณะ / ประเภทเดียวกันที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในเขตติดต่อกัน
หากสามารถจั ด ทํ า โครงการพร้ อ มกั น ซึ่ ง สามารถประสานและบู ร ณาการ
โครงการ เพื่อลดความซ้ําซ้อนประหยัดงบประมาณและทําให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์มากยิ่งขึ้น
1.9 แผนพัฒนาสามปี จะมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดของโครงการพัฒนา
ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ แ ละแนวทางการพั ฒ นา ดั ง นั้ น ในการจั ด ทํ า โครงการให้
คํานึงถึงความเป็นไปในการปฏิบัติ โดยคํานึงถึงสถานการณ์คลังของท้องถิ่นและ
ความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการทั้งนี้เพื่อให้แผนพัฒนาสามปี เป็นกรอบใน
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ใกล้เคียงความเป็นจริง
กล่ า วคื อ โครงการ กล่ า วคื อ โครงการที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ความเป็ น อยู่ ข อง
ประชานและความจํ า เป็ น เร่ ง ด่ ว นมากต้ อ งนํ า ไปปฏิ บั ติ ก่ อ น โดยอาจแยก
ประเภทของโครงการออกอย่างน้อยเป็น 3 ประเภท คือ
(1) โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการเอง
(2) โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่น
ดําเนินการ ตามที่มีระเบียบ กฎหมายกําหนดไว้
(3) โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
อื่น รวมทั้งโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.10 ใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี โดย
(1) ให้ ส นั บ สนุ น ให้ มี ก ารจั ด ทํ า แผนชุ ม ชนให้ เ กิ ด ขึ้ น ทุ ก พื้ น ที่ การให้ โ ดย
คําแนะนําในการจัดทําให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ สนับสนุนข้อมูล
เพื่อการจัดทําแผนชุมชน สนับสนุนการจัดทําเวทีประชาคมและพิจารณา
นําโครงการ/กิ จ กรรม ที่ต้ องดํ าเนิน การร่ว มกั บ ชุมชน หรื อโครงการ/
กิจกรรมที่เกินขีดความสามารถของชุมชนมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี
(2) ให้ พิ จ ารณานํ า โครงการ / กิ จ กรรม ที่ เ ป็ น ปั ญ หาความต้ อ งการของ
ประชาชนจากการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสาม
ปี ทั้ ง นี้ เพื่ อ สร้ า งกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มในพื้ น ที่ บู ร ณาการจั ด ทํ า
แผนพัฒนา เพื่อเป็นจุเชื่อมต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น กั บ ปั ญ หาความต้ อ งการของประชาชน ซึ่ ง จะนํ า ไปสู่
ความเห็นพ้องต้องกัน และการทํางานร่วมกันของภาคีการพัฒนาต่าง ๆ
ในพื้นที่เกิดสัมฤทธิ์ต่อภารกิจแห่งรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า
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และตอบสนองความต้องการของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชนถือ
เป็ น กระบวนการสํ า คั ญ ที่ ต้ องดํ า เนิ น การและจะต้ อ งมี ป ระชาคมเข้ า ร่ ว ม
ประชุ ม ทุ ก ครั้ ง และมี ก ารจั ด ทํ า บั น ทึ ก รายงานการประชุ ม เพื่ อ เป็ น การ
ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จากภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภายหลัง
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี ทั้งนี้ ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน
พฤษภาคม 2554 โดยให้ใช้รูปแบบ เค้าโครงแผนพัฒนาสามปี ซึ่งให้ใช้ตั้งแต่แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557
) เป็นต้นไปโดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
ส่วนที่ 1 บทนํา
ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา และรายละเอียดโครงการพัฒนา
ส่วนที่ 6 การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ
3. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ / ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ทั้งนี้ให้ดําเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน มิถุนายน 2555
4. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ส่งแผนพัฒนาสามปีให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอําเภอ เพื่อดําเนินการต่อไป
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ส่วนที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของท้องถิ่น
****************************
1. ประวัติความเป็นมา
เทศบาลตําบลแม่ขรี เดิมเป็นสุขาภิบาลตําบลแม่ขรี ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งสุขาภิบาล
ตําบลแม่ขรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2511 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 25 ตอนที่ 70 หน้า 2508- 2509
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2511 ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะ
ของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตําบล พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม
ที่ 116 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542
2. ที่ตั้ง
เทศบาลตําบลแม่ขรี ตั้งอยู่เลขที่ 375/1 ถนนแม่ขรี – โล๊ะจังกระ หมู่ที่ 1 ตําบลแม่ขรี อําเภอตะโหมด
จังหวัดพัทลุง มีเนื้อที่ทั้งหมด 6.33 ตารางกิโลเมตร โดยครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตําบล 2 ตําบลใน 2
อําเภอ รวม 6 หมู่บ้านดังนี้
1) ตําบลแม่ขรี อําเภอตะโหมด ประกอบด้วย หมู่ที่ 1,6,7
2) ตําบลโคกสัก อําเภอบางแก้ว ประกอบด้วย หมู่ที่ 7,8,10 เทศบาลตําบลแม่ขรีห่างจากตัว
เมืองพัทลุง ระยะทาง 39 กิโลเมตร
3. อาณาเขต
เทศบาลตําบลแม่ขรีมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 6.33 ตาราง กิโลเมตร
ทิศเหนือ
หลักเขตที่ 2 ติดต่อกับ ตําบลโคกสัก อําเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
ทิศตะวันออก หลักเขตที่ 3 และหลักเขตที่ 4 ติดต่อกับตําบลแม่ขรีพื้นที่
เทศบาลตําบลควนเสาธง อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
ทิศใต้
จดลําห้วยทับจาก หลักเขตที่ 5 และหลักเขตที่ 6 ติดต่อกับพื้นที่ เทศบาล
ตําบลควนเสาธง อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
ทิศตะวันตก จดริมคลองท่าเชียดฝั่งตะวันออก หลักเขตที่ 1
4. ประชากร
จํานวนประชากรในเขตเทศบาลตําบลแม่ขรี รวม 6,182 คน ครัวเรือน 2,865 ครัวเรือน โดยแยกเป็น
2 ตําบล
1. ตําบลแม่ขรี มีประชากร รวม 5,561 คน ชาย 2,711 คน หญิง 2,850 คน ครัวเรือน 2,403
ครัวเรือน
2. ตําบลโคกสัก มีประชากร รวม 621 คน ชาย 294 คน หญิง 327 คน ครัวเรือน 336
ครัวเรือน
ข้อมูลงานทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 30 เมษายน 2555
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5. ด้านโครงการสร้างพื้นฐาน
5.1 การคมนาคม และการจราจร
การคมนาคมขนส่ง
เทศบาลตําบลแม่ขรี มีเส้นทางคมนาคมได้ทางเดียว คือ ทางบก สามารถติดต่อกับอําเภอบางแก้ว
จังหวัดพัทลุง และอําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ได้โดยทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4 และสามารถติดต่อกับ
อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ได้โดยถนนแม่ขรี – โล๊ะจังกระ
การจราจร
ถนนในเขตเทศบาลตําบลแม่ขรี มีถนนทั้งหมด 36 สาย ยาว 21,328 กิโลเมตรแบ่งเป็นถนน 3
ประเภทคือ
1) ถนนคอนกรีต
จํานวน 10 สาย รวมระยะทาง 7.92 กิโลเมตร
2) ถนนลาดยาง
จํานวน 22 สาย รวมระยะทาง 6.74 กิโลเมตร
3) ถนนหินคลุก ถนนลูกรัง ถนนดิน จํานวน 15 สาย รวมระยะทาง 6.663 กิโลเมตร
5.2 การประปา
การประปาของเทศบาลตําบลแม่ขรี สามารถผลิตน้ําประปาได้ 2,500 ลูกบาศก์เมตร/วันมี
ราษฎรใช้น้ําในเขตเทศบาลตําบลแม่ขรี 2,280 ครัวเรือน แหล่งน้ําที่ใช้ผลิตน้ําประปา คือ คลองชลประทาน
ท่าเชียด โดยมีน้ําประปาใช้ตลอดทั้งปี
5.3 ไฟฟ้า
ดําเนินงานโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จําหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ทุกครัวเรือน ในเขต
เทศบาลตําบลแม่ขรี มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง และมีไฟสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง) ครอบคลุมถนนทุกสาย
ภายในเขตเทศบาล
ไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล มีจํานวน 325 จุด ครอบคลุมถนน 36 สาย
5.4 การสื่อสาร
- ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลข
จํานวน 1 แห่ง
- สํานักงานบริการโทรศัพท์
จํานวน 1 แห่ง
- สถานีวิทยุ
จํานวน 1 แห่ง
5.5 ลักษณะการใช้ที่ดิน
การใช้ที่ดินในพื้นที่เขตเทศบาลตําบลแม่ขรี ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่พักอาศัยและพานิชกรรม
รองลงมา คือ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม สวนยางพารา
6. ด้านเศรษฐกิจ
6.1 โครงสร้างเศรษฐกิจ
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายและเกษตรกรรมรายได้ของประชากรไม่แน่นอน
เพราะขึ้นอยู่กับสภาวะการตลาดและสภาพดิน ฟ้า อากาศ
6.2 การเกษตรกรรม
ประชากรมีอาชีพทําสวนยางพารา ปลูกไม้ผลและพืชไร่ต่าง ๆ โดยผลผลิตทางการเกษตรที่
สําคัญ คือ ยางพารา
6.3 การพาณิชกรรมและการบริการ
ในเขตเทศบาลตําบลแม่ขรี มีลักษณะเป็นชุมชนเมือง ประชาส่วนหนึ่งประกอบธุรกิจการค้า
โดยสามารถจําแนกได้ดังนี้
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- ร้านขายของชํา
จํานวน 71 ราย
- ร้านขายอาหาร
จํานวน 50 ราย
- ร้านแต่งผม – เสริมสวย
จํานวน 25 ราย
- กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข จํานวน 135 ราย
- โรงแรม
จํานวน 3 ราย
- ธนาคาร
จํานวน 5 แห่ง
- จํานวนตลาดประเภทหนึ่ง
จํานวน 2 แห่ง
6.4 การอุตสาหกรรม
การอุตสาหกรรมในเขตเทศบาล ฯ ส่วนมากเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เช่น อู่ซ่อมรถยนต์
ซ่อมจักรยานยนต์ โรงพิมพ์
6.5 การปศุสัตว์
การปศุสัตว์ในเขตเทศบาลนั้น ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงรายย่อยในครัวเรือน เพื่อการบริโภค การ
เลี้ยง เพื่อเป็นอาชีพนั้นมีเป็นส่วนน้อย เช่น ไก่ โค และสุกร
6.6 การท่องเที่ยว
ในพื้นที่เทศบาลตําบลแม่ขรี ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยว แต่เป็นเมืองที่เป็นทางผ่านไปสู่สถานที่
ท่องเที่ยวในอําเภอตะโหมดและเทศบาลตําบลตะโหมด เช่น น้ําตกหม่อมจุ้ย น้ําตกไพรวัลย์ทางผ่าน จํานวน
7. ด้านสังคม
7.1 ชุมชน
เทศบาลตํ า บลแม่ ขรี ได้ ป ระกาศจั ด ตั้ งชุ มชนเมื่ อ วั น 26 มี น าคม 2544 โดยแบ่ งชุ มชน
ออกเป็น 10 ชุม ประกอบด้วย ชุมชนตลาดแม่ขรี ชุมชนสวนส้ม ชุมชนตลาดแขก ชุมชนทุ่งไทรงาม ชุมชน
พูลสวัสดิ์ ชุมชนอนามัย ชุมชนธงชัย ชุมชนออกห้าง ชุมชนโรงอิฐ ชุมชนหัวงานใน ในปัจจุบันชุมชนในเขต
เทศบาลตําบลแม่ขรีเริ่มมีความเข็มแข็งและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล เป็นอย่างมาก
7.2 ศาสนาและวัฒนธรรม
ประชาชนประมาณร้อยละ 80 นับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 20 นับถือศาสนา
อิสลามโดยมีวัด 1 แห่ง คือ วัดแม่ขรีประชาราม มีมัสยิด 2 แห่ง
7.3 ประเพณี
ประเพณีที่สําคัญที่เทศบาลได้ดําเนินการจัดกิจกรรม / โครงการดังนี้
- ประเพณีวันขึ้นปีใหม่
ประมาณเดือน มกราคม
- งานวันเด็กแห่งชาติ
ประมาณเดือน มกราคม
- งานประเพณีสงกรานต์
ประมาณเดือน เมษายน
- ประเพณีวันวิสาขบูชา
ประมาณเดือน มิถุนายน
- ประเพณีวันอาสาหบูชา
ประมาณเดือน กรกฎาคม
- ประเพณีวันเข้าพรรษา
ประมาณเดือน สิงหาคม
- ประเพณีชักพระในวันออกพรรษา
ประมาณเดือน ตุลาคม
- งานประเพณีลอยกระทง
ประมาณเดือน พฤศจิกายน
7.4 การศึกษา
เขตเทศบาลตําบลแม่ขรี มีสถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จํานวน 6 แห่ง
- โรงเรียนเอกชน
จํานวน 2 แห่ง
- โรงเรียนสังกัดกรมสามัญ
จํานวน 1 แห่ง

11
- โรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ
จํานวน 1 แห่ง
- สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบลแม่ขรี
จํานวน 1 แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 1 แห่ง
7.5 การสาธารณสุข
ในเขตเทศบาลตําบลแม่ขรี มีสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน คือ
- โรงพยาบาลของรัฐ
จํานวน 1 แห่ง
- สํานักงานสาธารณสุข
จํานวน 1 แห่ง
- คลินิกของเอกชน
จํานวน 9 แห่ง
7.6 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1) สถิติเพลิงไหม้ในรอบปีงบประมาณ
จํานวน 2 ครั้ง
2) รถยนต์ดับเพลิง
จํานวน 2 คัน
3) รถบรรทุกน้ํา
จํานวน 2 คัน
4) พนักงานดับเพลิง
จํานวน 8 คน
5) รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว
จํานวน 1 คัน
6) เรือท้องแบน
จํานวน 2 ลํา
7) เครื่องหาบหามดับเพลิง
จํานวน 1 เครื่อง
8. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 ภูมิอากาศ
เทศบาลตําบลแม่ขรี มีภูมิอากาศแบบมรสมเขตร้อน มีอุณหภูมิเฉลี่ย 26-27 องศาเซลเซียล
อุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซนเซียส อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 21-27 องศาเซลเซียสมี 2 ฤดู
- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ตอนปลายเดือนถึงกลางเดือนกรกฎาคม
- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นข่าวที่ได้รับอิทธิพลจาก
ลม มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
8.2 แหล่งน้ํา
ในเขตเทศบาลตําบลมีแหล่งน้ําธรรมชาติ ดังนี้
- ลําคลอง
1
แห่ง
- ลําห้วย
2
แห่ง
- แหล่งน้ําที่สร้างขึ้น คือ ฝาย 1
แห่ง
โดยมีแหล่งน้ําที่สําคัญ คือ คลองท่าเชียด ซึ่งใช้ผลิตน้ําประปาและทําสวน ส่วนคลองส่งน้ํา
ชลประทานใช้บริโภคและทํานา
8.3 ขยะ
1) ปริมาณขยะ 9-10 ตัน / วัน
2) รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ รวม 2 คัน ขนาดบรรจุ 10 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2544
จํานวน 1 คัน และเมื่อ พ.ศ. 2546 จํานวน 1 คัน
3) ขยะที่เก็บขนได้ จํานวน 9-10 ลบ.ม./ วัน
4) ขยะที่กําจัดได้ จํานวน 9-10 ลบ.ม/วัน กําจัดขยะโดยวิธีเผาและฝังกลบ
5) ที่ดินสําหรับกําจัดขยะมี จํานวน 2 แห่ง
- ห่างจากเขตท้องถิ่นเป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร
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- ที่ดินสําหรับกําจัดขยะที่ใช้ไปแล้ว จํานวน 2 ไร่
6) สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสําหรับกําจัดขยะ
- เช่าที่ดินเอกชน ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 ปัจจุบันค่าเช่าเดือนละ 3,000 บาท
9. ด้านการเมือง – การบริหาร
เทศบาลตําบลแม่ขรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีโครงสร้างและรูปแบบใน
การบริหารงานแบ่งออกเป็นฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้
9.1 ฝ่ายบริหารประกอบด้วย
1) นายสมบัติ ชนะสิทธ์
นายกเทศมนตรี
2) พล.อ.ท.ดร. ผวน สมปรีดา
รองนายกเทศมนตรี
3) นายปรีชา อุบลจินดา
รองนายกเทศมนตรี
4) นายประดิษฐ์ ประยูรบุตร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
5) นายสุชาติ รัตนชาติ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
9.2 ฝ่ายนิติบัญญัติ
1. นายอนิ
จันทวี
ประธานสภาเทศบาล
2. นายธีรยุทธ โอฬารวิจิตรวงค์
รองประธานสภาเทศบาล
3. นางยุพิน
ชนะสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
4. นายวิจิตร แกล้วทนงค์
สมาชิกสภาเทศบาล
5. นายมานพ นวลดํา
สมาชิกสภาเทศบาล
6. นายประเวท สุยสุทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
7. นายแหลม ชุมทอง
สมาชิกสภาเทศบาล
8. นายชัยพฤกษ์ จิตรณรงค์
สมาชิกสภาเทศบาล
9. นายชูชัย
แซ่ลิ่ม
สมาชิกสภาเทศบาล
10. นายสมพร เรืองชูชาติ
สมาชิกสภาเทศบาล
11. นายเดชา แกล้วทนงค์
สมาชิกสภาเทศบาล
12. นายอนุพงศ์ แซ่ลิ่ม
สมาชิกสภาเทศบาล
9.3 โครงสร้างและอัตรากําลังในการบริหารงาน
เทศบาลตําบลแม่ขรี แบ่งส่วนการบริหารออกเป็น 6 ส่วน คือ
1. สํานักปลัดเทศบาล มีอัตรากําลัง
จํานวน 39 คน
- พนักงานเทศบาล ( ถ่ายโอนฯ 3 )
จํานวน 13 คน
- ลูกจ้างประจํา ( ถ่ายโอนฯ 1 )
จํานวน 2
คน
- พนักงานภารกิจ
จํานวน 8 คน
- พนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน 16 คน
2. กองคลัง
มีอัตรากําลัง
จํานวน 12
คน
- พนักงานเทศบาล
จํานวน 8
คน
- ลูกจ้างประจํา
จํานวน คน
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน คน
- พนักงานจ้าง
จํานวน 3
คน
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3. กองช่าง มีอัตรากําลัง
- พนักงานเทศบาล ( ถ่ายโอนฯ 2)
- ลูกจ้างประจํา ( ถ่ายโอนฯ 2 )
- พนักงานจ้าง
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีอัตรากําลัง
- พนักงานเทศบาล
- ลูกจ้างประจํา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
- พนักงานจ้าง
5. กองประปา มีอัตรากําลัง
- พนักงานเทศบาล
- ลูกจ้างประจํา
- พนักงานจ้าง
6. กองการศึกษา มีอัตรากําลัง
- พนักงานเทศบาล
- พนักงานครูเทศบาล
- ลูกจ้างประจํา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ

จํานวน 27 คน
จํานวน 7 คน
จํานวน 3
คน
จํานวน 17 คน
จํานวน 29 คน
จํานวน 2 คน
จํานวน 1 คน
จํานวน 1 คน
จํานวน 25 คน
จํานวน 10 คน
จํานวน 2 คน
จํานวน 1 คน
จํานวน 5 คน
จํานวน 31 คน
จํานวน 2 คน
จํานวน 8 คน
จํานวน - คน
จํานวน 21 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2555
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9.4

การคลังท้องถิ่น
สถิติการคลังของเทศบาลตําบลแม่ขรี ย้อนหลัง 3 ปี
1. สถิติรายรับงบประมาณประจําปี

ประเภท
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดเงินอุดหนุน
เงินที่จ่ายขาดเงินสะสม
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
รวมรายรับ

ปีงบประมาณ 2552
รับจริง
จํานวนเงิน (บาท)
3,302,810.32
1,104,891.55
486,792.31
1,181,235.00
22,820,583.01
601,967.60
14,880,200.97

ปีงบประมาณ 2553
รับจริง
จํานวนเงิน (บาท)
3,421,848.87
1,305,778.65
223,986.25
570,595.50
15,323,381.00
395,349.95
1,075,910.82
19,428,675.83

ปีงบประมาณ 2554
รับจริง
จํานวนเงิน (บาท )
3,966,734.61
1,248,008.50
304,565.79
829,082.50
15,657,090.36
2,276,390.50
1,331,321.06
20,209,932.32

ปีงบประมาณ 2555
ประมาณการ
จํานวนเงิน (บาท )
3,430,000.00
1,179,000.00
160,000.00
670,500.00
21,672,000.00
1,350,000.00
18,572,000.00

44,378,480.76

41,745,526.87

45,823,125.64

47,033,000.00
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2. สถิติรายจ่ายงบประมาณประจําปี

ประเภท
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายจ่ายงบกลาง
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
หมวดค่าจ้างชั่วคราว
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
หมวดค่าสาธารณูปโภค
หมวดเงินอุดหนุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายจ่ายอื่น
รวมรายรับ

ปีงบประมาณ 2552
จ่ายจริง
จํานวนเงิน (บาท)
4,120,962.27
5,652,321.00
7,576,885.00
17,591,374.41
627,566.11
2,024,798.40
3,357,950.00
1,924,500.00
42,876,357.19

ปีงบประมาณ 2553
จ่ายจริง
จํานวนเงิน (บาท)
5,207,472.57
5,937,443.00
7,694,918.00
16,066,825.79
613,387.47
2,507,915.43
599,150.00
855,656.50
39,482,768.76

ปีงบประมาณ 2554
จ่ายจริง
จํานวนเงิน (บาท )
3,224,381.29
6,679,684.00
5,992,199.00
20,221,968.66
691,266.68
2,530,546.29
347,461.00
42,814,655.92

ปีงบประมาณ 2555
ประมาณการ
จํานวนเงิน (บาท )
4,446,000.00
9,377,550.00
6,608,900.00
17,388,080.00
775,000.00
2,970,400.00
2,104,500.00
43,670,430.00
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3. สถิติรายรับงบประมาณเฉพาะกองการประปา
ปี 2553
รายรับ
รับจริง
ค่าจําหน่ายน้ําจากมาตรวัดน้ํา
3,204,848.00
ค่าธรรมเนียมติดตั้งมาตรวัดน้ํา
122,620.00
ค่าจําหน่ายน้ําจากท่อธาร
132,696.00
เงินที่งบประมาณไปตั้งไปช่วยเหลืองบประมาณ
กิจการประปา
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
109,733.39
รวมรายรับทั้งสิ้น
3,569,897.39

ปี 2554
รับจริง
2,872,739.00
148,420.00
208,569.00
700,000.00

ปี 2555
ประมาณการ
2,880,000.00
120,000.00
120,000.00
1,000,000.00

161,663.75
4,091,391.94

102,000.00
4,222,000

4. สถิติรายรับงบประมาณเฉพาะกองการประปา
รายจ่าย
งบกลาง
เงินเดือนและค่าจ้าง
ค่าจ้างชั่วคราว
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

ปี 2553
จ่ายจริง
26,218.00
525,522.00
299,141.00
1,520,672.63
972,595.95
5,990.00
3,350,139.58

ปี2554
จ่ายจริง
40,196.00
486,148.00
404,301.00
1,479,221.63
863,206.13
498,300.00
3,771,372.76

ปี2555
ประมาณการ
301,460.00
895,680.00
572,160.00
1,327,200.00
1,023,000.00
102,500.00
4,222,000.00
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กิจการเทศพาณิช
เทศบาลตําบลแม่ขรีดําเนินกิจการเทศพาณิชย์ ในรูปแบบสถานธนานุบาล ซึ่งได้ขออนุญาต
จัดตั้งแล้ว เปิดบริการประชาชนเมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม 2548
9.5 บทบาท / การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแม่ขรี ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองโดยได้ใช้สิทธิใช้
เสียงของตนเองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และได้จัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความเห็นของประชาชน
การทํ า ประชาพิ จ ารณ์ เพื่ อกํ า หนดนโยบายและการจั ด สรรงบประมาณ ก่ อ การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาเทศบาล
ดังต่อไปนี้
1. การจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนคณะกรรมการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาล เพื่อรับฟัง
การเสนอความคิ ดเห็น เกี่ ยวกับ ปัญ หา ความต้องการลักษณะปั ญหาความต้องการสถานที่จํ านวน / ขนาด/
ครัวเรือน ที่ประสบสาเหตุของปัญหาตลอดจนเสนอหาข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการ
ร่วมกัน
2. การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลแม่ขรี คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาส่วนราชการ องค์การเอกชน/องค์กรประชาชน เพื่ อระดมความคิดเห็ นเกี่ยวกับ สภาพการ
พัฒนาหรือจุดมุ่งหมายในการพัฒนาที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต โดยนําข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด / ทิศทางของ
แผนชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ เสนอต่อที่ประชุม เพื่อร่วมกําหนดสภาพการพัฒนาของท้องถิ่นที่
ต้องการในอนาคต ผลการประชุมเทศบาลตําบลแม่ขรีได้นํามากําหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายการ
พัฒนาของเทศบาล
3. การจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน 10 ชุมชน ในเขตเทศบาล ตามโครงการเทศบาลพบ
ประชาชนเพื่อรับข้อเสนอแนะความต้องการของชุมชน ตลอดจนการรับทราบปัญหา
4. การจัดประชุมตามโครงการเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร
5. การจัดประชุมทําความเข้าใจในการจัดระเบียบ การวางสินค้าจําหน่ายในที่สาธารณะตาม
นโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนของรัฐบาล
9.6 การอํานวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต / ทรัพย์สิน และสวัสดิการของประชาชน
โดยได้ดําเนินการเกี่ยวกับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ดังนี้
- สถานีดับเพลิง
1
แห่ง
- รถยนต์ดับเพลิง
2
แห่ง
- รถยนต์บรรทุกน้ํา
2
คัน
- ขนาดบรรจุน้ํา 5,000 ลิตร
1
คัน
- ขนาดบรรจุน้ํา 10,000 ลิตร
1
คัน
- อัตรากําลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
8
คน
- อาสาสมัครป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย 25
คน
- ตํารวจชุมชน
30
คน
- โทรศัพท์
1
เลขหมาย
- วิทยุสื่อสาร
29
เครื่อง
- สถานีวิทยุชุมชน
1
แห่ง
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โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลแม่ขรี
นายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาล
สถานธนานุบาล

หน่วยตรวจสอบภายใน

รองปลัดเทศบาล

สํานักปลัดเทศบาล

กองคลัง

กองช่าง

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

กองการประปา
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10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี
โครงสร้างเทศบาลตําบลแม่
ขรี
ปลัดเทศบาล
นักบริหารงานเทศบาล 8

รองปลัดเทศบาล
นักบริหารงานเทศบาล 7

หน่วยตรวจสอบภายใน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3-5/6ว

สํานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป 7)

กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง 7)

กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง 7)

กองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุข 7)

1.ฝ่ายอํานวยการ
1.1 งานการเจ้าหน้าที่
1.2 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
1.3 งานพัฒนาชุมชน
1.4 งานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
1.5 งานนิติการ
2. ฝ่ายปกครอง
2.1 งานทะเบียนราษฎรและบัตร
2.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.3 งานรักษาความสงบ
3.งานธุรการ

1.ฝ่ายบริหารงานคลัง
1.1 งานพัสดุและทรัพย์สิน
1.2 งานการเงินและบัญชี
2. ฝ่ายพัฒนารายได้ แผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
2.1 งานพัฒนารายได้
2.2งานผลประโยชน์และ
กิจการพาณิชย์
2.3 งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
3. งานธุรการ

1.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
1.1 งานวิศวกรรม
1.2 งานสถาปัตยกรรม
1.3 งานผังเมือง
1.4 งานสาธารณูปโภค
1.5 งานสวนสาธารณะ
1.6 งานศูนย์เครือ่ งจักรกล
1.7 งานจัดสถานทีแ่ ละ
การไฟฟ้าสาธารณะ
1.8 งานควบคุมและบําบัด
น้ําเสีย
2. งานธุรการ

1.ฝ่ายสาธารณสุขแล
สิ่งแวดล้อม
1.1 งานสุขาภิบาลอนามัย
สิ่งแวดล้อม
1.2 งานวางแผนสาธารณสุข
1.3 งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข
1.4 งานรักษาความสะอาด
1.5 งานส่งเสริมสุขภาพ
1.6 งานป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ
1.7 งานกิจการโรงฆ่าสัตว์
2. งานธุรการ

กองการศึกษา

(นักบริหารงาน
1.ฝ่ายบริหารการศึกษา
1.1 งานแผนงานและ
โครงการ
1.2 งานกีฬาแลนันทนาการ
1.3 งานกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน
1.4 งานสงเสริมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
1.5 งานการศึกษานอก
ระบบและตามอัธยาศัย
2. โรงเรียนอนุบาล ทต.แม่ขรี
3. งานธุรการ

กองการประปา
(นักบริหารงานประปา 7)
1.ฝ่ายผลิตและบริการ
1.1 งานผลิตแลวิเคราะห์
คุณภาพน้ํา
1.2 งานติดตั้งและซ่อม
บํารุง
1.3 งานการเงินแลบัญชี
1.4 งานเร่งรัดรายได้
2. งานธุรการ
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โครงสร้ างสํ านักปลัดเทศบาล
สํ านักปลัดเทศบาล
นักบริ หารทัว ไป 8 (1)
ฝ่ ายอํานวยการ

ฝ่ ายปกครอง

นักบริหารงานทัวไป 7 (1)

นักบริหารงานทัวไป 7 (1)

งานบริหารทัว ไป

งานสวัสดิการสังคม
- นักพัฒนาชุมชน 3-5/6ว

งานธุรการ

งานทะเบียนราษฎร
- จนท.บริ หารงานทะเบียนและบัตร
3-5/6ว/7ว (1)

- จพง. ธุรการ 2-4/5/6 (1)

งานการเจ้ าหน้ าที

งานประชาสั มพันธ์ และส่ งเสริมการท่ องเทียว
- นักวิชาการประชาสั มพันธ์ 3-5/6ว/7ว (1)

- บุคลกร 3-5/6ว/7ว (1)
งานข้ อมูลข่ าวสารและสารสนเทศ

งานวิชาการและแผนงาน
- จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
3-5/6ว/7ว (2)
งานนิติการ
- นิ ติกร 3-5/6ว/7ว (1)

งานบัตรประจําตัวประชาชน

งานป้ องกันป้ องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
- จพง. ฯ 2-4/5 (1)
- พนักงานขับเครื องจักรขนาดเบา (1)
(ลูกจ้างประจํา)

งานรักษาความสงบ
- จนท.ป้ องกันฯ 1-3/4/5 (1)
- พนักงานเทศกิจ (1)
(ลูกจ้างประจํา)
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โครงสร้ างกองคลัง
กองคลัง
นักบริ หารงานการคลัง 7 (1)
งานธุรการ
ฝ่ ายบริหารงานคลัง
นักบริหารงานการคลัง 6 (1)

งานพัสดุและทรัพย์ สิน
-เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4/5/6 (2)

งานการเงินและบัญชี
- จพง.การเงินและบัญชี 2-4/5/6 (2)
- นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5/6ว (1)

ฝ่ ายพัฒนารายได้ แผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์ สิน
นักบริหารงานคลัง 7 (1)

งานพัฒนารายได้
- จพง.จัดเก็บรายได้ 2-4/5/6 (2)

งานผลประโยชน์ และกิจการพาณิชย์
งานแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์ สิน

งานระเบียนและสถิติการคลัง

งานบริการข้ อมูลแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์ สิน
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โครงสร้ างกองช่ าง
กองช่ าง
นักบริ หารงานช่าง 7 (1)
ฝ่ ายแบบแผนและก่ อสร้ าง
นักบริหารงานช่ าง 6 (1)

งานวิศวกรรม
- วิศวกรโยธา 3-5/6ว/7ว (1)

งานจัดสถานทีและการไฟฟ้า
สาธารณะ

งานสถาปัตยกรรม
-นายช่างโยธา 2-4/5/6 (2)

งานผังเมือง
-ช่างโยธา 1-3/4/5 (1)

งานควบคุมและบําบัดนํ?า

งานสาธารณูปโภค
- นายช่างโยธา 2-4/5/6 (1)

งานธุรการ
- จพง.ธุรการ 2-4/5 (1)

งานสวนสาธารณะ
-จพง.สวนสาธารณะ 2-4/5/6 (1)

งานศู นย์ เครืองจักรกล
-นายช่างเครื องยนต์ 2-4/5/6 (1)
-พนักงานขับเครื องจักรขนาด
กลาง
(3) (ลูกจ้างประจํา)
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โครงสร้ างกองสาธารณสุ ขและสิ งแวดล้อม
กองสาธารณสุ ขและ

สิ งแวดล้อม
งานธุรการ
- จพง.ธุรการ 2-4/5 (1)

ฝ่ ายบริหารสาธารณสุ ข
นักบริหารงานสาธารณสุ ข 6 (1)

งานสุ ขาภิบาลอนามัยสิ งแวดล้ อม

งานวางแผน

งานศู นย์ บริการสาธารณสุ ข
-พยาบาลวิชาชีพ 3-5/6ว/7ว (1)
งานสั ตวแพทย์

งานทันตสาธารณสุ ข

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่ อ

งานรักษาความสะอาด
-คนงานกวาดขยะ (1)
(ลูกจ้างประจํา)

งานกําจัดขยะและสิ ง

งานส่ งเสริมสุ ขภาพ
-เจ้ าหน้ าทีส่งเสริมสุ ขภาพ 1-3/4/5 (1)
-นักวิชาการส่ งเสริมสุ ขภาพ 3-5/6ว
งานเผยแพร่ และฝึ กอบรม
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โครงสร้ างกองการศึกษา
กองการศึกษา
นักบริหารงานศึกษา 7
ผอ.กองการศึกษา (1)

ฝ่ ายบริหารการศึกษา
หัวหน้ าฝ่ ายการศึกษา (1)

งานบริหารงานการศึกษา
- นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว (1)

งานวางแผนและโครงการ

งานธุรการ
- เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5/6 (1)

งานส่ งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
-สั นทนาการ 3-5/6ว

งานโรงเรี ยนอนุบาล ทต.แม่ขรี

งานพัฒนาการศึกษา

งานโรงเรียน
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โครงสร้ างกองการประปา
กองการประปา
นักบริ หารงานประปา 7 (1)
ฝ่ ายผลิตและบริการ
นักบริหารการประปา 6 (1)

งานผลิตและควบคุมคุณภาพนํา?
จพง.การประปา 2-4/5/6 (1)

งานติดตั?งและซ่ อม

งานธุรการ
- จพง.ธุรการ 2-4/5 (1)

งานการเงินและบัญชี
- จพง.การเงินและบัญชี 2-4/5/6 (1)
-พนักงานจดมาตรวัดนํAา
(1) (ลูกจ้างประจํา)

งานเร่ งรัดรายได้

งานพัฒนา
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ส่วนที่ 3
ศักยภาพการพัฒนาและผลการพัฒนาเทศบาลที่ผ่านมา
3.1 ศักยภาพพัฒนาเทศบาลตําบลแม่ขรี
ยุทธศาสตร์/แผนการพัฒนา
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
2. ด้านเศรษฐกิจ
การพัฒนาส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่
ประชาชน
3. ด้านสังคม
3.1 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา ท้องถิ่น
3.2 การพัฒนาส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
3.3 การพัฒนาป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชน
3.4 การพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสังคม
4. ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
4.1 การพัฒนาการบําบัดและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศักยภาพของเทศบาล
1. การก่อสร้างปรับปรุงถนนในพื้นที่รับผิดชอบ
2. การขยายเขตการให้บริการน้ําประปา
3. การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
1. การส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนตามนโยบายของ
รัฐบาล
1. การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม (ลาน
วัฒนธรรม) โดยให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วม
2. การจัดการดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาชุมชน
3. การแก้ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดใน
โรงเรียนและชุมชน

1. การปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้มีความ
สวยงาม
2. การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวมากขึ้น
3. การจัดเก็บขยะมูลฝอยและการรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
5. การเมืองและการบริหาร
1. คณะผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล พนักงาน
5.1 พัฒนาส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในกิจการของ เทศบาลเจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มความรู้
เทศบาล
กิจการของเทศบาล
5.2 พัฒนาบุคลากร และการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ 2. การปรับปรุงการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมี
เครื่องใช้
เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่ทันสมัย เช่น การนําเครื่อง
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน
5.3 พัฒนาปรับปรุงและพัฒนารายได้
3. การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บรายได้ให้มี
5.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสิทธิภาพ
4. ประชาชนตระหนักและตื่นตัวในระบบการเมือง
ท้องถิ่นและเข้ามามีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น
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3.2 ผลการพัฒนาเทศบาลในปีที่ผ่านมา
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลแม่ขรี ประจําปี 2556-2558 นับเป็นการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยนําแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อ
การพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ และ
นโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งก่อประโยชน์ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลอย่างมากมายและคลอบคลุมทุก
ด้าน และสามารถแก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการของประชาชน ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สามารถแก้ไขปัญหาตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ดังนี้
1. พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. จัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานทางกายภาพ
3. พัฒนากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพและลักษณะทางกายภาพ
4. จัดเสนอบริการด้านน้ําดื่มและน้ําใช้ให้แก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ
5. ปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างสาธารณูปโภคอันเป็นการส่งเสริมความสะดวกในการอยู่อาศัย
และ การประกอบอาชีพของประชาชน
2. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นการทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม สามารถแก้ ไ ขปั ญ หา
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ดังนี้
2.1 พัฒนากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและการจัดทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และส่งเสริม
การท่องเที่ยว
2.2 ส่งเสริมความสวยงาม เสริมสร้างบรรยากาศแห่งการน่าอยู่ น่าอาศัยและมีทรัพยากรธรรมชาติใช้
อย่างไม่รู้จักหมดสิ้น
2.3 ส่งเสริมและสร้างจิตสํานึกและความตระหนักให้แก่ประชาชน ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ ได้ร่วมกัน
รักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี และทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ตลอดไป
2.4 สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชน ได้ ร่ ว มกั น ตรวจสอบดู แ ลการทํ า ลายสภาพสิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนหามาตรการป้ องกัน มิให้ส ภาพแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทําลาย จนกลายเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศวิทยา
2.5 ได้จัดการบําบัดสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อการดํารงชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นตลอดจนฟื้นฟู
ทรัพยากรที่มีคุณค่าทัดเทียมกัน
2.6 ศึกษาวิจัย หาแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและสามารถใช้
ทรัพยากรธรรมได้อย่างเหมาะสม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข สามารถแก้ไขปัญหาตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ดังนี้
- ส่งเสริมความรู้ สุขภาพอนามัยและบริการสาธารณสุขของประชาชน ในเขตเทศบาลให้ดีขึ้น
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- ให้ผู้อาศัยในเขตเทศบาลได้มีพลานามัยสมบูรณ์และมีความปลอดภัยจากโรคระบาด อันจะคุกตาม
สวัสดิภาพของประชาชน
- เป็นการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัย และติดตั้งเอดส์ ให้มีโอกาสเท่าเทียมกันในสังคม
- เฝ้าระวังป้องกันและต่อต้านยาเสพติดให้โทษอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
- ส่งเสริมความรู้ด้านสุขาภิบาลให้กับสถานประกอบการต่าง ๆ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สามารถแก้ไขปัญหาตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ดังนี้
- สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจให้ดําเนินไปด้วยความเข็มแข็ง
- สนับสนุนส่งเสริม กระตุ้นให้เกิดการกระจายรายได้และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สามารถแก้ไขปัญหาตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ดังนี้
- ช่วยส่งเสริมให้มีโอกาสใช้เวลาพักผ่อนหย่อนใจ ออกกําลังกาย แข่งขันกีฬา และมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมพัฒนา
- พัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
- จัดให้มีและส่งเสริมกีฬา และกิจกรรมนันทนาการของเด็ก เยาวชน และประชาชนส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียน การสอน ของโรงเรียนในเขตเทศบาล
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สามารถแก้ไขตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ดังนี้
- สนับสนุนให้ประชาชนในเขตเทศบาล ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในจารีตประเพณีอันดีงาม
- ส่งเสริมจริยธรรมและวัฒนธรรมและเพื่อรักษาเอกลักษณ์ของชุมชน
- ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและภาพลักษณ์ของ
เมือง สามารถแก้ไขปัญหาการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ดังนี้
- จัดให้มีการส่งเสริมความรู้ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย แก่ อปพร.
- จัดให้การเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติต่าง ๆ
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
สามารถแก้ไขปัญหาตอบสนองต่อความต้องการของประชาน ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ดังนี้
- จัดให้มีการเผยแพร่การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ให้ประชาชนได้เข้าใจและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเมือง อีกทั้งหวงแหนและรักษาไว้ซึ่งการปกครองตามระบบประชาธิปไตย
- ปรับปรุงและจัดระบบบริการให้สามารถอํานวยการบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฎิบัติงาน จัดหา ก่อสร้าง รักษาสภาพ ซ่อมแซมและ
จัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฎิบัติงานเพียงพอ ทันสมัยและเหมาะสม
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรของหน่วยงาน และพัฒนาระบบการ
ให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง สามารถแก้ไขปัญหาตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ดังนี้
- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสารถ ในการปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
- ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว
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3.3 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการพัฒนา
3.3.1 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในเขตเทศบาล
ขอบข่ายปัญหา
ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ปัญหาถนนชํารุดไม่ได้มาตรฐานและทางเท้าไม่เพียงพอ
ลักษณะของปัญหา
สภาพถนนทั่วไปในเขตเทศบาลมีถนนหลายสายที่ยังไม่ได้มาตรฐาน
กล่าวคือ มีถนนลูกรังอยู่หลายสาย ถนนลาดยางสายมีผิวจราจรขรุขระตลอด
ถนนบางสายมีผิวจราจรแคบและไม่มีทางเท้า
2. ปัญหาระบบการระบายน้ําไม่ได้มาตรฐานและเพียงพอ
ลักษณะของปัญหา
ปัญหาระบบระบายน้ําไม่เพียงพอระบายน้ําที่น้อย ทางระบายน้ํา
บางพื้นที่เป็นดิน เมื่อฝนตกเกิดการพังของดินทําให้น้ําไหลไม่สะดวก
3. ปัญหาการจราจร
ลักษณะของปัญหา
การจราจรในเขตพื้นที่ยังคล่องตัวแต่ผู้ขับขี่ยานพาหนะขาดวินัย
จราจรการจอดรถยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยจึงเกิดปัญหาจราจร เช่น
อุบัติเหตุรถยนต์
ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4. ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะและไม่เพียงพอและทั่วถึง
ลักษณะของปัญหา
ไฟฟ้าสาธารณะในบางพื้นที่ยังมิได้ติดตั้งเพื่อให้แสงสว่างอย่าง
เพียงพอ ทําให้เป็นแหล่งมั่วสุมของเยาวชน เสี่ยงต่อการเกิดเหตุอาชญากรรม
ปัญหายาเสพติด และการสัญจรไปมาของประชาชนยามค่ําคืน

ความต้องการ
ถนนที่ได้มาตรฐานและทางเท้าที่เพียงพอ

ระบบระบายน้ําที่ได้มาตรฐาน

ขอบเขตปัญหา/พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย
- ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่ดีอยู่แล้วแต่ไม่ได้
มาตรฐาน
- ถนนสายที่เป็นลูกรัง ถนนดิน และถนนที่ได้มีทางเท้า

- ถนนบางสายและทางระบายน้ําที่ไม่ได้มาตรฐานและ
เพียงพอ

การจราจรที่คล่องตัว การมีวินัยจราจรและ - ถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาลและบริเวณโดยรอบ
การจัดระเบียบการจราจรในพื้นที่
ของตลาดเทศบาลแม่ขรี

- ระบบไฟฟ้าสาธารณะทั่วถึงและเพียงพอ - ปรับปรุง ซ่อมแซมในส่วนที่ชํารุดและขยายเขตการ
ในพื้นที่เขตเทศบาล
ใช้ไฟฟ้าสาธารณะและตามตรอก ซอย ถนนสายต่าง ๆ
และพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาล
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ขอบข่ายปัญหา
ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4. ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะและไม่เพียงพอและทั่วถึง
ลักษณะของปัญหา
ไฟฟ้าสาธารณะในบางพื้นที่ยังมิได้ติดตั้งเพื่อให้แสงสว่างอย่าง
เพียงพอ ทําให้เป็นแหล่งมั่วสุมของเยาวชน เสี่ยงต่อการเกิดเหตุอาชญากรรม
ปัญหายาเสพติด และการสัญจรไปมาของประชาชนยามค่ําคืน
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
1. ปัญหาน้ําเสียและสิ่งแวดล้อมถูกทําลาย
ลักษณะของปัญหา
สภาพแวดล้อมและธรรมชาติในเขตเทศบาลนับวันจะถูกทําลาย
บ้านเมืองมีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทําให้เกิดปัญหาขึ้นมากมาย เช่น
มลพิษทางน้ํา ปัญหาน้ําเสียที่ระบายมาจากอาคารบ้านเรือน ประกอบกับท่อ
ระบายน้ํายังไม่ได้มาตรฐานท่อระบายบางส่วนเป็นท่อเปิดทําให้มีเศษวัสดุตก
หล่นลงไปจํานวนมาก ปิดกั้นทางระบายน้ําเสียมากขึ้น
2. ปัญหาขยะมูลฝอย
ลักษณะของปัญหา
จํานวนปริมาณขยะจากแหล่งชุมชนมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกวัน โดย
มีปริมาณเฉลี่ยประมาณวันละ 3 ตัน โดยที่สามารถเก็บเพิ่ม 8 ตัน

ความต้องการ
ขอบเขตปัญหา/พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย
- ระบบไฟฟ้าสาธารณะทั่วถึงและเพียงพอ - ปรับปรุง ซ่อมแซมในส่วนที่ชํารุดและขยายเขตการ
ในพื้นที่เขตเทศบาล
ใช้ไฟฟ้าสาธารณะและตามตรอก ซอย ถนนสายต่าง ๆ
และพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาล

- สิ่งแวดล้อมไม่มีปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทาง
น้ํา
- จัดให้มีสวนสาธารณะเพื่อใช้พักผ่อน
หย่อนใจให้มากขึ้น

- จัดให้มีรางและท่อระบายน้ําในเขตเทศบาล
- จัดให้มีสวนสาธารณะให้มากขึ้น
- สร้างจิตสํานึกและค่านิยมให้การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง

- มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่มีปริมาณขยะตกค้าง ตามชุมชนแหล่งชุมชนในเขตเทศบาล โดยเฉพาะ
มีถังขยะรองรับอย่างเพียงพอ
บริเวณทีร่ ถเก็บขยะเข้าไม่ถึง และขยะตามอาคาร
บ้านเรือนซึ่งไม่สามารถเข้าไปดูแลอย่างทั่วถึง
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ขอบข่ายปัญหา
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
1. ปัญหาความยากจน และการว่างงานมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการ
ครองชีพ
ลักษณะของปัญหา
ประชาชนโดยส่วนใหญ่มีรายได้น้อยเมื่อเปรียบกับเมืองอื่น ๆ อันมี
สาเหตุมาจากการลงทุนภาคอุตสาหกรรมมีน้อย ประชาชนบางส่วนประกอบ
อาชีพทางการเกษตร จึงมีรายได้ไม่แน่นอน ทําให้ระดับการจ้างในพื้นที่น้อย
การว่างงานของผู้ที่อยู่ในวัยทํางานมีจํานวนมากเพิ่มขึ้นทุกปี
ปัญหาด้านสังคม
1. ปัญหายาเสพติด
ลักษณะของปัญหา
มีการใช้ยาเสพติดและสารเสพติดรูปแบบต่าง ๆ โดยกลุ่มวัยรุ่นมาก
ขึ้นในเขตชุมชนและสถาบันการศึกษา
ปัญหาด้านสาธารณสุข
1. ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ
ลักษณะของปัญหา
ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในด้านสาธารณสุข การดูแล
รักษาสุขภาพของตนเอง ไม่ได้ตรวจสุขภาพประจําปี ไม่มีเวลาออกกําลังกาย
ทําให้เกิดโรคเจ็บป่วย เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง เป็น
ต้น

ความต้องการ
- การส่งเสริมการลงทุน จัดหาอาชีพแหล่ง
เงินทุนการประกอบอาชีพที่เพิ่มขึ้น

ขอบเขตปัญหา/พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย
- ประชาชนตามชุมชนต่าง ๆ และผู้ประกอบการค้าใน
เขตเทศบาล

การส่งเสริมการลงทุน จัดหาอาชีพแหล่ง
เงินทุนการประกอบอาชีพที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนตามชุมชนต่าง ๆ และผู้ประกอบการค้าใน
เขตเทศบาล

- การส่งเสริมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขมูล
ฐานและรักษาสุขภาพ
- การส่งเสริมการออกกําลังกายให้กับ
ประชาชน

ประชาชนในเขตเทศบาล
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ขอบข่ายปัญหา
ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร
1) ปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาท้องถิ่น
ลักษณะของปัญหา
เทศบาลมีพื้นที่ 6.33 ต.ร.กม. ซึ่งถือว่ามีพื้นที่ความรับผิดชอบ
ค่อนข้างน้อยฐานภาษีมีน้อย เมื่อเทียบกับเทศบาลเมือง,เทศบาลนคร ทําให้
การจัดเก็บภาษีได้น้อย ประกอบกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเงิน
อุดหนุนจากส่วนกลางน้อย จึงไม่เพียงพอต่อการพัฒนาท้องถิ่น
2) ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
ลักษณะของปัญหา
ประชาชนในเขตเทศบาล ขาดความรู้ ความเข้าใจในการปกครอง
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและยังขาดการมีส่วนร่วมใน
การแก้ไข
3) ปัญหาการปฏิบัติงานภายในองค์กร
ลักษณะของปัญหา
บุคลากรของเทศบาลยังปฎิบัติงานไม่เต็มกําลัง ขาดจิตวิญญาณ
ในการปฏิบัติหน้าที่ ขาดความมุ่งมั่นในการทํางานเพื่อให้บรรลุภารกิจของ
หน่วยงาน ตลอดจนขาดเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัยและขาดความชํานาญ
และสนใจด้านเทคโนโลยี

ความต้องการ
การจัดเก็บภาษีทั่วถึงและจัดการลงทุนให้
เพิ่มมากขึ้น

ขอบเขตปัญหา/พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย
การพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับความรู้ ประชาชนในเขตเทศบาลและในสถานศึกษา
ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น
เสริมสร้างประสิทธิภาพของบบุคลากรและ หน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร
เพิ่มจํานวนบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจ
ขององค์กรและภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน
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3.4 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาของเทศบาลตําบลแม่ขรี
การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของเทศบาล เป็น การประเมิ น โดยวิเ คราะห์ ถึงโอกาสและภาวะคุ กคามหรือข้ อวิ กฤติ อัน เป็น สภาวะ
แวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของเทศบาล รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของเทศบาล
อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานการณ์ของท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยเป็นการ
ตอบคําถามว่าปัจจุบันเป็นสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน สําหรับใช้ประโยชน์ในการกําหนดการดําเนินงานใน
อนาคตต่อไป โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ผลวิเคราะห์ดังนี้
จุดแข็ง / โอกาส
1. ระบบสภาเทศบาลมีความเข้มแข็ง
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล
3. เทศบาลมีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัย
4. มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการ
ปฎิบัติงานในทุก ๆ ด้าน
5. ประชาชนในเขตเทศบาลมีส่วนร่วมทางการ
เมืองสูง
6. การคมนาคมที่เอื้ออํานวย ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ เพราะยุทธศาสตร์ของเทศบาลสอดคล้อง
7. พ.ร.บ. การกระจายอํานาจสามารถรองรับภารกิจ
ต่อการให้บริการของเมืองมากขึ้น
8. สถานที่ตั้งของเทศบาลติดถนนสายหลักทําให้
เหมาะแก่การส่งเสริมเป็นศูนย์กลางกลางการค้า

จุดอ่อน /อุปสรรค์
1. โครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลยังไม่สัมพันธ์กับการ
เจริญเติบโตของเมือง
2. ขาดการจัดระเบียบการเมืองและขาดการบังคับใช้
ผังเมืองอย่างเคร่งครัด
3. เทศบาลไม่มีแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
4. สภาพสิ่งแวดล้อมในเขตเมืองมีเพิ่มมากขึ้น
5. ระเบียบกฎหมายบางฉบับล้าสมัยและมีขั้นตอน
มากเกินไป
6. การเจริญเติบโตของเมืองรวดเร็วเกินไปส่งผลให้
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นรวมถึงวิถีชีวิตของคน
เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น
7. งบประมาณในการพัฒนามีอยู่อย่างจํากัด
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ส่วนที่ 4
สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาล
1. วิสัยทัศน์การพัฒนา
“แม่ขรีเมืองน่าอยู่ พัฒนาสู่ศูนย์กลางตลาดการค้า นําด้วยหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐาน
การมีส่วนร่วมของประชาชน”
2. พันธ์กิจการพัฒนา
1. จัดให้มีและบํารุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างครบครั้น และบริการให้ได้
มาตรฐาน
2. การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน
3. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และจัดสวัสดิการทางด้านสังคมและเด็ก เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ โดยนําอุปกรณ์ สื่อ
การสอนตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ เข้ามาพัฒนาการเรียน การสอน
5. ส่งเสริมการมีอาชีพและรายได้ของประชาชน โดยเฉพาะเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความ
เข็มแข็งพึงพาตนเองได้ ส่งเสริมการลงทุน การค้า และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
6. จัดให้มีการพัฒนาขีดความสามารรถกลางเพื่อรองรับผลิตผลทางการเกษตร ให้มีความ
สะอาดปลอดภัย น่าซื้อและพัฒนาสู่ศูนย์กลางตลาดการค้า
7. เสริมสร้างและพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและภาพลักษณ์ที่
ดีของเทศบาล
8. ส่งเสริมให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมีความทันสมัย โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้
9. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมาก
ยิ่งขึ้น
พันธกิจการพัฒนาตามอํานาจหน้าที่ในการจัดการระบบการบริหารสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติกําหนแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะไว้ตามมาตรา 16 ดังนี้
1. การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
2. การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา
3. การจัดให้มีการควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
5. การสาธารณูปการ
6. การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ
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7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
9. การจัดการศึกษา
10. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
11. การบํารุงและรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
13. การจัดให้มีและบํารุงรักษาสภาพที่พักผ่อนหย่อนใจ
14. การส่งเสริมกีฬา
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสนอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
18. การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20. การจัดให้มีการควบคุมสุสานและฌาปนกิจสถาน
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
22. การจัดให้มีการควบคุมการฆ่าสัตว์
23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและ
สาธารณสถานอื่น ๆ
24. การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
25. การผังเมือง
26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28. การควบคุมอาคาร
29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
31. กิจการอื่นใดเป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามคณะกรรมการกระจายอํานาจฯประกาศ
กําหนด
3. นโยบายของคณะผู้บริหาร เทศบาลตําบลแม่ขรี
1. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 พัฒนาปรับปรุงระบบการบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น
ถนนคูระบายน้ําประปา ไฟฟ้าและโทรศัพท์สาธารณะให้เพียงพอต่อความต้องการและได้มาตรฐาน
1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างระบบผังเมืองและการสร้างถนนวงแหวนรอบนอกเพื่อลดปัญหา
การจราจรติดขัดในเขตเมือง
1.3 เสริมสร้างมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังในชุมชน
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1.4 พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านชุมชน และสถานที่สําคัญในเขตเทศบาล และการจัดทํา
ผังเมืองเทศบาลให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาบ้านเมืองที่น่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่
1.5 พัฒนาและปรับปรุงระบบน้ําประปาของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความ
ต้องในระยะสั้น ระยะกลาง และในระยะยาว
1.6 ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดสร้างที่พักอาศัย ให้กับพนักงานเทศบาลและ
ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียง
1.7 ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงดําเนินการผันน้ําจากเขื่อนหัวช้าง
ผ่านท่อเพื่อเข้าระบบการผลิตน้ําประปาของเทศบาล
2. นโยบายการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1 รณรงค์ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่
เด็ก เยาวชน ประชาชนและชุมชน
2.2 พัฒนากระบวนการองค์ความรู้ ให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชนและชุมชน โดยการสร้าง
เครือข่ายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมโดยชุมชน เพื่อชุมชน โดยเฉพาะการจัดการขยะแบบมี
ส่วนร่วมตั้งแต่ต้นทาง ไปจนถึงปลายทาง และพัฒนาแนวทางและรูปแบบการเปลี่ยนแปลงขยะเป็นพลังงาน
แก๊สชีวภาพ การพัฒนาค้นหาพลังงานทางเลือกในระดับชุมชน
2.3 สนับสนุนการเฝ้าระวังและพัฒนาห้วยแม่ขรีและคลองชลประทานท่าเชียดซึ่งเป็นแหล่งน้ํา
สําคัญของชุมชนให้สามารถรองรับประโยชน์ของชุมชนอย่างยั่งยืน
2.4 ส่งเสริมสนับสนุกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการจัดการโครงการและการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งไปสู่
การลดปัญหาสภาวะโลกร้อน
2.5 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนพลังงานระดับชุมชน และครัวเรือน การรู้จักใช้พลังงาน
อย่างคุ้มค่า และการการใช้พลังงานทางเลือก
2.6 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติ ที่เกี่ยวกับเรื่องสภาวะโลกร้อน รวมทั้ง
กิจกรรมทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน
3. นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
3.1 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนากระบวนการทางการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ ด้วยการจัด
การศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2550 สําหรับเด็กปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็ก
ก่อนเข้าสู่การศึกษาภาคบังคับ
3.2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความพร้อมด้านองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอด
ให้กับเด็กมากยิ่งขึ้น
3.3 ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอุปกรณ์ทางการศึกษาและระบบเทคโนโลยีให้
ทันสมัย
3.4 จัดให้มีโรงเรียนสอน 2 ภาษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก IT เทคโนโลยีทางการศึกษา
3.5 จัดให้มีสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน ( เนอสเชอรี่ ตั้งแต่อายุ 2-3 ขวบ )
3.6 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับศาสนาศึกษา การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา
ทั้งศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม ตลอดจนการพัฒนาสนสถานให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น
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3.7 ส่งเสริมสนับสนุนการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้ดํารงอยู่ พร้อมทั้งเชิดชูเกียรติบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
3.8 ส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกทุกประเภท รวมทั้งกิจกรรมอัน
เนื่องในโอกาสวันสําคัญของทางราชการ รัฐประเพณี และประเพณีของท้องถิ่น
3.9 สนับสนุนจัดให้มีสนามกีฬากลางในอําเภอตะโหมด เพื่อให้แม่ขรีเป็นเมืองกีฬาและศูนย์
วิทยาศาสตร์การกีฬาในอนาคต
4. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม
4.1 ส่งเสริมกระบวนการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัย และจิตสํานึกให้กับ
เด็ก เยาวชน ประชาชนในชุมชน
4.2 ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชน เพื่อสร้างชุมชนในเขตเทศบาลให้เป็นสังคมแห่งหาร
เรียนรู้ ในการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมสร้างสรรค์ สร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
4.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการร่วมกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน ชมรมต่าง ๆ ในชุมชน เพื่อ
สร้างเครือข่ายการพัฒนา และให้เป็นสังคมที่สอดคล้องกับมติความเป็นเมืองที่น่าอยู่ ชุมชนที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน
บนพื้นฐานของการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชนและชุมชน
4.4 ส่งเสริมพัฒนาทักษะ และการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งการจัดสวัสดิการที่จําเป็น
พื้นฐาน สําหรับการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้วยโอกาสทางสังคม
4.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมสําหรับเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และครอบครัวเพื่อ
สร้างความรักความสามัคคีของคนในสังคมและชุมชน
5. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
5.1 พัฒนายกระดับและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยจัดให้มีถนนสายเศรษฐกิจ ตลาดค้าส่ง ตลาด
ถนนคนเดิน ตลาดสดน่าซื้อ
5.2 จัดให้มีศูนย์อาหารเทศบาล จุดแวะพักสําหรับนักท่องเที่ยวตลอดจนการพัฒนาตลาดโต้รุ่ง
ให้ได้มาตรฐานสําหรับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา
5.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีศูนย์จําหน่ายผลผลิตจากฟาร์มตัวอย่าง ตามแนวพระราชดําริ และ
ผลผลิตจากชุมชน
5.4 ส่งเสริมสนับสนุนจัดหาแหล่งเงินทุนให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย เพื่อเป็นการส่งเสริม
อาชีพและเพิ่มรายได้
5.5 ส่งเสริมกิจกรรมที่ สอดคล้องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้คนในสังคมรู้จั ก
ประกอบสัมมาอาชีพ รู้จักพอประมาณมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ด้วยความรู้และคุณธรรม เพื่อให้อยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข
6. นโยบายการพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
6.1 ส่งเสริมการดําเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน และการบริการ
สาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต
6.2 ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขเชิงรุกเข้าถึงประชาชนในการควบคุมป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ และโรคที่มีอันตรายร้ายแรง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างทั่วถึง
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6.3 ส่งเสริมงานสุขภาพอนามัย และการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน โดยผ่านกลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุขชมชน ( อสม.)
6.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานของเทศบาล เพื่อรักษาผู้ป่วยในเบื้องต้น
ก่อนนําส่งโรงพยาบาล โดยจัดให้มีรถพยาบาลรับส่งผู้ป่วยของเทศบาล
6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อ
ให้บริการสุขภาพประชาชนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
6.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการขยะในระดับครัวเรือน จัดให้มีธนาคารขยะ เพื่อคัดแยก
ขยะก่อนนําไปทิ้ง
6.7 พัฒนาปรับปรุงระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน ผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร
เพื่อเข้าสู่มาตรฐาน อาหารสะอาด ปลอดภัยสําหรับผู้บริโภค
6.8 ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่สอดคล้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
7. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร
7.1 พัฒนาองค์กรเทศบาลให้เป็นองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ที่มีหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมื องที่ดี และเป็นหน่ว ยบริการสังคมที่ดีมีมาตรฐาน ด้ วยการส่งเสริมสนั บสนุน การศึกษา และสร้า ง
กระบวนการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล เพื่อรองรับการบริการแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
7.2 พัฒนาปรับปรุงและลดขั้นตอนการบริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนผู้มาขอรับบริการ ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ
7.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพื่อบริการประชาชนให้ครบวงจร
7.4 ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมืองการบริหารภายใต้
ระบอบประชาธิปไตย โดยพัฒนากลไกการทํางานของสภาควบคู่ไปกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของ
ชุมชนและภาคประชาสังคม
7.5 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนแม่บทชุมชน โดยชุมชนและเพื่อประชาชน
7.6 ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ที่ดําเนินกิจกรรม
และโครงการต่าง ๆ โดยชุมชน รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
7.7 ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อําเภอตะโหมด และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนภาคเอกชน องค์กรเอกชน พร้อมทั้งเปิด
โอกาสให้ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน และการบริหารจัดการของ
เทศบาลได้ในทุกระดับ
8. นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
8.1 ส่งเสริมสนับสนุนงานกิจกรรมทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการ
รักษาความปลอดภัยในชุมชน จัดให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ในการป้องกันสาธารณภัย พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรด้าน
การบรรเทาสาธารณภัยให้มีความรู้และมีความพร้อมตลอดเวลา
8.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตํารวจชุมชนเพื่อ
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน
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8.3 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายด้านการให้บริการประชาชน และช่วยเหลือ
ประชาชนกรณีมีเหตุฉุกเฉิน
8.4 ส่งเสริมการสร้างวินัยจราจร และสนับสนุนกิจกรรมการจัดระเบียบจราจรในย่านชุมชน
ตลอดจนมาตรการสร้างความปลอดภัยในการใช้ยวดยานพาหนะ
4. หลักนโยบายของการบริหารงาน
เพื่อให้การบริหารงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลตําบลแม่ขรี ได้ก้าวไปสู่การพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ แผนงาน / โครงการสอดคล้องกับเจตนารมณ์และจัดมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญและหลักเกณฑ์การ
บริการจัดการที่ดี จึงได้วางนโยบายในการบริหารงานปฎิบัติของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างเทศบาล ดังนี้
4.1 ปฎิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
มาตรา 50 และ 51 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
4.2 ยึดถือหลัก สะอาด บริสุทธิ์ โปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4.2.1 สะอาด ความสะอาดสํานักงานและบริเวณโดยรอบถนน ทางเท้า คูระบายน้ําพื้นที่
เทศบาล
4.2.2 บริสุทธิ์ มุ่งทํางานด้วยจิตบริสุทธิ์ คุณภาพ
4.2.3 โปร่งใส บริหารงานแบบมีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบได้
4.2.4 ซื่อสัตย์ ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่สุจริต ตั้งใจทํางานเป็นกันเองกับผู้ร่วมงาน
ทุกคน
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กลยุทธการพัฒนาสู่ความสําเร็จ
1. ด้านการศึกษา
1. ให้ประชาชนโดยทั่วไปมีส่วนร่วมต่อการศึกษาของชุมชนด้วยการเปิดเวทีกําหนดนโยบายการศึกษา
ร่วมกับองค์กรท้องถิ่นเทศบาลตําบลแม่ขรีและร่วมกําหนดทิศทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบโรงเรียนและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเยาวชนในเขตเทศบาลตําบลแม่ขรี
3. จัดให้มีคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ติดตามตรวจสอบประเมินผลใน
แต่ละภาคเรียนในโรงเรียนเทศบาล
4. ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องระหว่างชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน และครู เพื่อ
ช่วยเหลือชุมชน
5. เพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอนแก่นักเรียนให้ก้าวทันโลกในศตวรรษที่ 21 โดยจัดสรรสื่อและ
นวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย
6. สร้างเสริมวิชาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนให้แก่นักเรียนที่กําลัง
เรียนอยู่ในโรงเรียนเพื่อให้วิชาชีพประกอบ และสามารถช่วยเหลือครอบครัวได้ทันที่หากไม่มีโอกาสศึกษาต่อ
7. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมแรงงานฝีมือของประชาชนโดยทั่วไปเพื่อเพิ่มรายได้
8. ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการกีฬาในท้องถิ่นทั้งเยาวชนและประชาชนทั่วไป
9. สนับสนุนอุปกรณ์ด้านการกีฬา และจัดให้มีการฝึกสอนเทคนิคสมัยใหม่ โดยการว่าจ้างผู้ฝึกสอนที่มี
ประสบการณ์มาให้การฝึกอบรมแก่เยาวชนและผู้ที่สนใจ
10. จัดทําหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนทั้งการดําเนินชีวิตและวัฒนธรรม
11. จัดการศึกษานอกสถานที่ด้วยการนํานักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนที่มีองค์ความรู้ในการ
พึ่งตนเองตามแนวกระแสะพระราชดําริ “เศรษฐกิจพอเพียง”
2. ด้านอนามัย / สาธารณสุข
1. ขยายและจัดระบบการรักษาพยาบาลให้เพิ่มมากขึ้นตามสัดส่วนประชากร
2. เพิ่มบุคลากรทางด้านสาธารณสุขรองรับการเจ็บป่วยของประชาชนอย่างเพียงพอ
3. จัดสรรงบประมาณเพิ่มอุปกรณ์การรักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ให้เพียงพอกับจํานวน
ประชากร
4. จัดระบบอนามัยชุมชนที่ถูกสุขลักษณะให้มีความสะอาดและไร้มลพิษ
5. รณรงค์และดําเนินการอย่างต่อเนื่องในการกําจัดหนู แมลงสาย แมลงวัน รวมทั้งสัตว์ต่าง ๆ เป็น
พาหนะนําโรค
6. ดําเนินโครงการอนามัยสัญจร
7. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการสาธารณสุขชุมชนทั้งการร่วมคิดและร่วมดําเนินการ
8. จัดให้มีการตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกันระหว่างประชาชนและทางเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเพื่อให้
ร่วมกันรับผิดชอบดูแลความสะอาดและอนามัยของชุมชน รวมทั่งมลพิษที่เกิดขึ้นเพื่อเฝ้าระแวดระวังท้องถิ่นให้
ปลอดภัยจากมลพิษอย่างยั่งยืน
9. สนับสนุนการพึ่งพาตนเองด้วยการรักษาสุขภาพและการออกกําลังกาย
10. ส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาวะแบบองค์รวมในทุกด้าน เป็นสุขภาพทางสังคมที่เข็งแข็ง
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3. ด้านสิ่งแวดล้อม
1. วางแผนแม่บทพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองแบบองค์รวมทั้งระบบโดยผนึกกําลังกับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ
และองค์กรทางสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการวางนโยบายและแนวทางปฎิบัติสิ่งแวดล้อม
เมืองทุกด้าน
2. รณรงค์สร้างจิตสํานึกต่อการเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติ
3. เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เทศบาลตําบลแม่ขรี เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความร่มรื่น สงบ สะอาด
4. วางระบบการจัดการขยะแบบใหม่ โดยไม่เกิดกลิ่นเหม็นและทําลายมลภาวะ
5. เพิ่มการจัดเก็บขยะอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
6. ส่งเสริมให้ประชานมีส่วนร่วมต่อการกําจัดขยะอย่างยั่งยืน ทั้งการเรียนรู้เรื่องขยะกับมลภาวะและ
การมีส่วนร่วมแปรสภาพขยะให้เป็นรายได้
มาตรการระยะสั้น
- ร่วมมือ สร้างจิตสํานึก และใช้วีการธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่น เพื่อการแปรขยะนํามาใช้
ประโยชน์ได้
มาตรการระยะยาว
- ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับเทศบาลตําบลแม่ขรี เพื่อร่วมหุ้นการแปรขยะมาเป็นรายได้ทั้ง
จากการรีไซเคิลขยะ การรียูสขยะ การทําปุ๋ยหมักชีวภาพ
4. ด้านกายภาพเมืองและจราจร
1. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมแก้ปัญหาระบบจราจรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
2. ขยายถนนโดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้รถใช้ถนนมาก และติดขัด
3. ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. จัดฝึกอบรมเรียนรู้ในเรื่องวินัยการจราจรอย่างต่อเนื่องให้กับประชาชนทั้ง 10 ชุมชน
5. จัดฝึกอบรมเรียนรู้เรื่องวินัยจราจรให้กับนักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ ในเทศบาลตําบลแม่ขรี
6. ปรับปรุงถนน ขยายถนนในซอยต่าง ๆ ให้มีความเข็มแข็งและคงทน
7. ปรับปรุงระบบท่อระบายน้ําทิ้งทั้งระบบ ให้มีประสิทธิภาพและมีความสวยงาม
8. ดูแลและปรับปรุงสวนสาธารณะ ในทุกแห่งที่มีอยู่ให้เกิดความร่มรื่น และสอดคล้องตามความคิดเห็น
ของประชาชน
9. ให้ประชาชนมีน้ําดื่ม น้ําใช้ ในการขยายระบบการประปาให้กว้างครอบคลุมพื้นที่ โดยการร่วมมือ
ประสานงานกับทางการประปาส่วนภูมิภาพ
5. การมีส่วนร่วมของประชาชน
1. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการร่วมวางแผนกับเทศบาลตําบลแม่ขรีทั้งแผนงานระยะสั้นและแผน
ระยะยาว
2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทั้งความคิดเห็นและการลงมือปฎิบัติในระดับชุมชนทั้ง 10 ชุมชน
3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้ของกลุ่มอาชีพในแต่ละชุมชนเพื่อเสริมสร้างรายได้
4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่และนักวิชาการคอยให้ความรู้และแนะนํากลุ่มอาชีพ
5. สนับสนุนให้เกิดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับชุมชน
6. ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกับประชาคมตําบลแม่ขรี เพื่อร่วมแผนปฎิบัติการ
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7. สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการสร้างความ
เข็มแข็งองค์กรชุมชน
8. สนับสนุนการเมืองภาคประชาคม
6. ด้านการบริหาร การเงิน การคลัง
1. จะบริหารงานด้านความโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและสนองตอบในการแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในเขตเทศบาล
2. ในการจัดทํางบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาในเขตเทศบาลนั้น จะต้องระดมความคิดเห็นจากชุมชนต่าง
ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้รับการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องตรงกับปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนอย่างแท้จริง
3. โครงการต่าง ๆ ที่ใช้งบประมาณของเทศบาลตําบลแม่ขรี ต้องประกาศอย่างเปิดเผยต่อ สาธารณชน
4. โครงการใด ๆ ก็ตามที่อาจเกิดผลกระทบกับประชาชนจะเปิดโอกาสให้ประชาชนสะท้อนปัญหาได้
อย่างเสรีและร่วมแสวงหาทางออกร่วมกันโดยยึดหลักคุณธรรม
5. จะจัดสรรงบประมาณด้านต่าง ๆ ให้ทั่วถึง เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเป็นไปโดยมี
ประสิทธิภาพในทุกด้าน
6. จะใช้ความระมัดระวังในการใช้จ่ายงบประมาณโดยคําถึงถึงสถานะทางด้านการเงิน การคลังของ
เทศบาลให้เกิดความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรมและพยายามป้องกันการใช้งบประมาณไม่ให้ซ้ําซ้อนและผิด
วัตถุประสงค์ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ตรวจสอบได้อย่างเปิดเผย
7. จะบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักคุณธรรมและความสามารถ
8. จะดําเนินการให้การบริการประชาชนในด้านทะเบียนราษฎร์การขออนุญาตต่าง ๆ โดยมี
ประสิทธิภาพรวดเร็วและถูกต้อง
7. ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม
1. ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาตลอดจนประชาชนและชุมชนต่าง ๆ ได้ปฎิบัติตนตามหลักธรรมและอยู่
ในกรอบประเพณีที่ดีงาม รวมทั้งสนับสนุนให้ร่วมกิจกรรมตามเทศบาลที่จัดให้มีขึ้น
2. ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
3. เร่งรื้อฟื้นภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนายกระดับจิตใจ ในรูปแบบต่าง ๆ
8. ด้านประสิทธิภาพบุคลากรและประชาชน
1. ส่งเสริมให้มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกอบรมของบุคลากรเทศบาลและประชาชนอย่าง
ต่อเนื่อง
2. สร้างเสริมการเรียนรู้ ทั้งระบบโลกและระบบชุมชน
3. ส่งเสริมให้บุคลากรเทศบาลเข้าร่วมในเวทีการเรียนรู้ขององค์ประชาชนที่กําลังเคลื่อนไหวเพื่อสร้าง
องค์กรชุมชนเข็มแข็ง
4. ดําเนินงานสู่ระบบองค์กรสาธารณะที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมต่อความเป็นเจ้าของท้องถิ่นอย่าง
แท้จริง
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6. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค
1. ก่อสร้างปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน/ทางเท้า
สาธารณูปการ
2. ปรับปรุงระบบการจราจรในเขตเทศบาลให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อยและมีความปลอดภัย
3. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้า
4. ก่อสร้าง วางท่อส่งน้ําประปาและปรับปรุงระบบ
การผลิตน้ําประปา
5. ปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมในเขตเทศบาล
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 1. เสริมสร้างจิตสํานึกและตระหนักในการรักษา
สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เฝ้าระวังและป้องกันแก้ไขปัญหามลภาวะอย่างมี
ระบบ
3. การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. บําบัด ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
1. ส่งเสริม ป้องกัน บําบัดรักษาฟื้นฟูสุขภาพอนามัย
ของประชาชน
2. พัฒนาระบบงานสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่
ประกอบการในเขตเทศบาล
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาทุกประเภทและ
ทุกระดับให้มีคุณภาพ
2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนา
สติปัญญา อารมณ์ ร่างกายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในเขตเทศบาล
3. ส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง
4. เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่
ประชาชน
5. ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริม
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
และการมีส่วนร่วมของประชาชน
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
และการมีส่วนร่วมของประชาชน

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
ของหน่วยงานและพัฒนาระบบการบริการประชาชน
ให้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง

แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้แก่
ประชาชน
2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
3. ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการค้า การ
ลงทุน การตลาด และการเข้าถึงแหล่งทุนในการ
ประกอบอาชีพของประชาชน
4. จัดให้มีตลาดกลางรองรับผลผลิตทางการเกษตร
1. อนุรักษาส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม อุบัติภัย และสาธารณภัยทุกประเภท
1. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้สํานักงาน
และสถานที่ปฎิบัติงาน
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารและ
ข้อมูลต่าง ๆ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
1. เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรของเทศบาลให้มีการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
2. พัฒนาระบบการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ
มีความสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

แนวทางการพัฒนา

โครงการ

1. ก่อสร้างปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน/ทางเท้า 1. ก่อสร้างปรับปรุงถนน
2. ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร
3. ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า
4. ก่อสร้างรางระบายน้ํา
2. ปรับปรุงระบบการจราจรในเขตเทศบาลให้เป็น
1. จัดซื้อสีและอุปกรณ์จราจร
ระเบียบเรียบร้อยและมีความปลอดภัย
2. การตีเส้นจราจรถนนภายในเขตเทศบาล
3. ติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร
4. ติดตั้งไฟกระพริบตามทางแยก
5. ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร ทต.แม่ขรี
3. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้า 1. ขยายเขตไฟฟ้าและจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ
2. ก่อสร้างระบบเสาไฟฟ้า และจัดซื้อโคมไฟถนน
3. ก่อสร้างระบบเคเบิลไฟฟ้าใต้ดิน
4 . ร่วมจัดระเบียบระบบสายไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตะ
โหมด องค์กรโทรศัพท์ เทศบาล
4. ปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมในเขตเทศบาล
1. แปลงสาธิตการปลูกพืช โดยเกษตรอินทรีย์
2. ปรับภูมิทัศน์ บริเวณห้วยชุมชนโรงอิฐ
5. ก่อสร้างวางท่อส่งน้ําประปา และปรับปรุงระบบการ 1. การวางท่อส่งน้ําประปา
ผลิตน้ําประปา
2. ปรับปรุงระบบการผลิตและจําหน่ายน้ําประปา
3. น้ําประปาชุมชนดื่มได้
4. จัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ในการปรับปรุงระบบการ
ผลิตน้ําประปา
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนา

โครงการ

1. เสริมสร้างสํานึกและตระหนักในการรักษาธรรมชาติ 1. สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน LA
21
3. โครงการธนาคารขยะ
1. ศึกษาตามเหมาะสมและออกแบบการก่อสร้างระบบ
2. เฝ้าระวังและป้องกันแก้ไขปัญหามลภาวะอย่างมี
บําบัดน้ําเสียที่เหมาะสมในเขตเทศบาล
ระบบ
2. โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูห้วยแม่ขรี และ
ก่อสร้างสถานีส่งน้ําจากคลองท่าเชียดมาห้วยแม่ขรี
1. ลอกและดูดสิ่งปฏิกูลในท่อระบายน้ํา
3. การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างมี
2. ปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะของเทศบาล
ประสิทธิภาพ
1. ส่งเสริม ป้องกัน บําบัดรักษาฟื้นฟูสุขภาพอนามัย 1. เฝ้าระวังโรคติดต่อแบบบูรณาการ
2. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของประชาชน
3. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
4. ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
5. การตรวจสอบคุณภาพของน้ําดื่มและสารพิษในผัก
และผลไม้
6. สร้างเสริมสุขภาพของเด็กอายุ 0-6 ปี
7. รณรงค์ป้องกันและต่อต้านโรคเอดส์
8. การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชน
9. การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังและพิการ
10.ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางสายตา
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

2. พัฒนาระบบงานสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่
ประกอบการในเขตเทศบาล

โครงการ
11. รณรงค์ต่อต้านโรคไข้เลือดออก
12. จัดซื้อเวชภัณฑ์ยาสามัญประจําชุมชน
13.อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขและการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล
14. จัดซื้อตู้ยาประจําชุมชน
15.รณรงค์ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้หวัด
ใหญ่ 2009
16. อุดหนุนให้แก่ อสม.ชุมชนในเขตเทศบาล
17. โครงการแพทย์ฉุกเฉิน
18.ควบคุมป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
19.สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
1. จัดระเบียบผลการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ
2. โครงการตลาดสดน่าซื้อ
3. โครงการตรวจประเมินร้านอาหารและแผงลอย
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

แนวทางการพัฒนา

โครงการ

1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาทุกประเภทและ 1. ส่งเสริมระบบการเรียนการสอนโรงเรียนในเขต
ทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ
เทศบาล
2. ส่งเสริมด้านวิชาการและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
การศึกษา
3. การศึกษาแหล่งเรียนรู้
4. ทัศนศึกษาดูงานของสภาเด็กเยาวชนในเขตเทศบาล
5.จัดซื้อสื่อการเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย
6.จัดซื้อเครื่องเล่นสนามสําหรับเด็กปฐมวัย
7.ปรับปรุงห้องสื่อการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย
8. ทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษา
9.พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในท้องถิ่น
10. ค่ายคิดวิเคราะห์เหตุผลสําหรับเด็ก เยาวชน
11. จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน
12. ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
1. กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนา
สติปัญญา อารมณ์ และร่างกาย
2.จัดการแข่งขันกีฬาอื่นและกิจกรรมทางวิชาการ
3. การเข้าร่วมการแข่งกีฬาเทศบาลสัมพันธ์
4. อบรมกีฬาขั้นพื้นฐาน
5. โรงเรียนสีเขียว
6. การจัดกีฬาอนุบาลสัมพันธ์อําเภอตะโหมด
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา

โครงการ

7. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
8. อุดหนุนส่วนราชการ องค์กร ชมรม และชุมชน
9. จัดตั้งศูนย์เยาวชน
10.โครงการบัณฑิตน้อย
11.ธนาคารบุญความดี
12.การปลูกผักไร้ดินกินปลอดสาร
13. การจัดวันวิชาการ
1. สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่
2.ส่งเสริมอาชีพ
ประชาชน
3.อุดหนุนสมาคม ชมรมต่าง ๆ
4. จ้างงานเด็กและเยาวชนในระหว่างปิดภาคเรียน
5.จัดทําบัตรพลเมืองอาวุโส
6. โครงการเนอสเซอรี่ผู้สูงอายุ
1. จัดตั้งกลุ่มอาชีพชุมชน
2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
3. ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการค้า การลงทุน 1. ส่งเสริมจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อชุมชน
การตลาด และการเข้าถึงแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ส่งเสริม ศาสนา 1. อนุรักษ์ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา
จารีต และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ท้องถิ่น
7. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและภาพลักษณ์ของ
เมือง

1. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม อุบัติภัย และสาธารณภัยทุกประเภท

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
และการมีส่วนร่วมของประชาชน

1. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้สํานักงาน
และสถานที่ปฎิบัติงาน

โครงการ
1. จัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ
2. จัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีของท้องถิ่น
4. ลานวัฒนธรรม
1.ฝึกอบรมและทบทวนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
2.ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน
3. อบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัยจากแก๊สหุ้งต้ม
4.ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
5.ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนอัน
เนื่องจากภัยธรรมชาติ
1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้
2. ซื้อที่ดิน
3. ก่อสร้างสํานักงานเทศบาล
4. จัดทําวารสารเทศบาล
5. จัดทําบอร์ดประชาสัมพันธ์
6. จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน
7. จัดทําหนังสือประวัติเมืองแม่ขรี
8. จัดทําวารสารเอกสารติดต่อราชการของเทศบาล
9. ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
10. ก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆ ของโรงเรียนอนุบาล
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารและ
ข้อมูลของเทศบาล
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการ
11. ก่อสร้างสถานที่พักผ่อนสําหรับผู้ปกครอง
12. ก่อสร้างเรือนเพาะชํา
13. การจัดหาห้องสมุดโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
14. ก่อสร้างอาคารโรงซ่อมบํารุงเครื่องจักร
1. ปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาล
2. จัดทําและปรับปรุงบ้านเลขที่ใหม่
3. จัดทําป้ายชื่อถนนภายในเขตเทศบาล
1. เทศบาลพบประชาชน
2. สํารวจข้อมูลและจัดทําประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล
3. ส่งเสริมการจัดทําแผนชุมชน
4. ส่งเสริม ความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนในการ
ปกครองในระบบประชาธิปไตย
5.สํารวจข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
6. ฝึกอบรมดูงานคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล
7. เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการและผู้ป่วยเอดส์
8. ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว
9. ซ่อมแซมบ้านพักอาศัย
10.โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย
11. จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสํานักงาน
12. จ้างเหมาดําเนินกิจการโรงฆ่าสัตว์
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของ
บุคลากรของหน่วยงานและพัฒนาระบบการบริการ
ประชาชนให้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และ
ถูกต้อง

แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรของเทศบาลให้มีการ
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ

1.พัฒนาศักยภาพการปฎิบัติงานของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจํา
2.พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
3.ศึกษาดูงานของผู้บริหารเทศบาล สท. พนักงาน
ลูกจ้างของเทศบาล และสมาชิกชุมชนภายใน ประเทศ
4.การณรงค์ลดพนักงาน
5.อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
6. อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรตะโหมด
7. อุดหนุนตํารวจชุมชน
2. พัฒนาระบบการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ 1.ปรับปรุงระบบและลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
มีความสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเสียภาษีในเขตเทศบาล
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ส่วนที่ 5
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา และรายละเอียดโครงการพัฒนาแผน 3 ปี (พ.ศ. 2556-2558) เทศบาลตําบลแม่ขรี
5.1 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง
บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า
(1) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน
(2) โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร
(3) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
(4) โครงการก่อสร้างท่อ
(5) โครงการสาธารณูปโภคอื่นๆ
1.2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบการจราจรใน
เขตเทศบาลให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความปลอดภัย
(1) โครงการจัดซื้อสีและอุปกรณ์จราจร
(2) โครงการตีเส้นจราจรถนนภายในเขต
เทศบาล
(3) โครงการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร
(4) โครงการติดตั้งไฟกระพริบตามทางแยก

ปี 2556
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

ปี 2557
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

ปี 2558
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

รวม 3 ปี
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

38

24,153,700

27

111,265,940

30

81,111,920

95

216,531,560

13

15,534,900

10

103,245,900

23

79,111,920

46

63,568,200

4
1
5
2
1
3

2,655,650
677,250
3,682,000
1,520,000
7,000,000
1,850,000

4
3
1
2
2

2,811,900
10,676,400
17,838,000
71,920,000
350,000

8
3
5
3
4
3

14,836,100
6,020,700
9,812,000
26,643,120
21,800,000
600,000

16
4
13
6
7
8

74,866,800
2,382,000
17,875,000
28,444,400
4,871,600
2,800,000

1
1

100,000
250,000

1
1

100,000
250,000

1
1

100,000
150,000

3
3

300,000
650,000

1

1,500,000

-

-

1
-

350,000
-

1
1

350,000
1,500,000
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1.3 แนวทางพัฒนาด้านการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณ
(1) โครงการขยายเขตไฟฟ้าและจําหน่ายไฟฟ้า
สาธารณะ
(2) โครงการซื้อโคมไฟถนนหลอดไฮเพรสเซอร์
โซเดียมฯ
(3) โครงการก่อสร้างระบบเสาไฟฟ้า และ
จัดซื้อโคมไฟถนน

ปี 2556
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

ปี 2557
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

ปี 2558
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

รวม 3 ปี
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

2

750,000

1

2,000,000

1

600,000

4

3,350,000

1

500,000

-

-

-

-

1

500,000

1

250,000

-

-

-

-

1

250,000

-

-

1

2,000,000

1

600,000

2

2,600,000
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1.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงภูมทิ ัศน์สภาพแวดล้อมในเขต
เทศบาล
(1) โครงการปลูกป่าชุมชน
(2) โครงการก่อสร้างเรือนเพาะชํา
(3) โครงการปลูกพืชบําบัดน้ําเสีย
(4) โครงการปลูกพุทธรักษาริมห้วยแม่ขรีทั้ง 2 ฝั่ง
(5) โครงการปรับภูมิทัศน์ถนนเพชรเกษม
1.5 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง วางท่อส่งน้ําประปา
และปรับปรุงระบบการผลิตน้าํ ประปา
(1) โครงการวางท่อส่งน้าํ ประปา
(2) โครงการปรับปรุงระบบการผลิตและจําหน่ายน้ําประปา
(3) โครงการน้ําประปาชุมชนดื่มได้
(4) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ในการปรับปรุง
ระบบการผลิตน้าํ ประปา
(5) โครงการขยายเขตประปา
(6) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดการสูญเสียน้ําใน
ระบบจําหน่าย
(7) โครงการปรับปรุงอาคารโรงสูบเป็นห้องเก็บของ
(8) โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ

ปี 2556
จํานวน งบประมาณ
โครงการ

ปี 2557
จํานวน งบประมาณ
โครงการ

ปี 2558
รวม 3 ปี
จํานวน งบประมาณ จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ

5

1,700,000

-

-

-

-

5

1,700,000

1
1
1
1
1
15

900,000
500,000
50,000
50,000
200,000
4,318,800

14

5,670,040

3

800,000

1
1
1
1
1
32

900,000
500,000
50,000
50,000
200,000
10,788,840

5
1
1
5

818,800
1,320,000
400,000
850,000

5
1
7

1,605,040
400,000
3,165,000

1
1

400,000
100,000

10
1

2,423,840
1,320,000
1,200,000
4,115,000

1
1

330,000
500,000

1

500,000

-

-

1
-

100,000

-

-

1

300,000

3
13
1
2
1
1

330,000
1,000,000
100,000
300,000
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2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1 แนวทางการพัฒนาด้านสร้างจิตสํานึกและตระหนักในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(1) โครงการธนาคารขยะ
(2) โครงการนําร่องชุมชนปลอดถังขยะ
(3) โครงการประกวดหน้าบ้านน่ามองในเขตเทศบาล
(4) โครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
(5) โครงการณรงค์ให้ความรู้สร้างจิตสํานึกและการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
(6) โครงการทําปุ๋ยหมักชีวภาพ
(7) โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ําห้วยแม่ขรี
2.2 แนวทางการพัฒนาด้านการเฝ้าระวังและป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลภาวะอย่างมีระบบ
(1) โครงการศึกษาตามเหมาะสมและออกแบบการก่อสร้าง
ระบบบําบัดน้าํ เสียที่เหมาะสมในเขตเทศบาล

ปี 2556
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
10
470,000

ปี 2557
ปี 2558
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
13
670,000
9
470,000

รวม 3 ปี
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
32
1,610,000

7

270,000

7

270,000

7

270,000

21

810,000

1
1
1
1
1

50,000
50,000
30,000
20,000
30,000

1
1
1
1
1

50,000
50,000
30,000
20,000
30,000

50,000
50,000
30,000
20,000
30,000

1
1
-

60,000
30,000
-

1
1
1

60,000
30,000
200,000

5
1
1
1
1
1
-

60,000
30,000
-

15
3
3
3
3
2
3
1
1

720,000
150,000
150,000
60,000
150,000
7,200,000
180,000
90,000
200,000

-

-

1

200,000

-

-

1

200,000
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2.3 แนวทางการพัฒนาด้านกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกลู อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(1) โครงการลอกและดูดสิ่งปฎิกูลในท่อระบายน้าํ
(2) โครงการปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะของเทศบาล

ปี 2556
จํานวน งบประมาณ
โครงการ

ปี 2557
ปี 2558
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
โครงการ

รวม 3 ปี
จํานวน งบประมาณ
โครงการ

2

200,000

2

200,000

2

200,000

6

600,000

1
1

100,000
100,000

1
1

100,000
100,000

1
1

100,000
100,000

3
3

300,000
300,000
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3 ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
3.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริม ป้องกัน บําบัด รักษาฟื้นฟู
สุขภาพ อนามัยของประชาชน
(1) โครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อแบบบูรณาการ
(2) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(3) โครงการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ
(4) โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
(5) โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
(6) โครงการตรวจสอบคุณภาพของน้ําดื่มและสารพิษในผักและ
ผลไม้
(7) โครงการสร้างเสริมสุขภาพของเด็กอายุ 0-6 ปี
(8) โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านโรคเอดส์
(9) โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชน
(10) โครงการเยี่ยมบ้านผู้ปว่ ยโรคเรื้อรังและพิการ
(11) โครงการส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุที่มปี ัญหาทางสายตา
(12) โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
(13) โครงการจัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน

ปี 2556
จํานวน งบประมาณ
โครงการ

ปี 2557
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

ปี 2558
จํานวน งบประมาณ
โครงการ

รวม 3 ปี
จํานวน งบประมาณ
โครงการ

25
21

1,810,000
1,630,000

25
21

1,810,000
1,630,000

25
21

1,810,000
1,630,000

75
63

5,430,000
4,890,000

1
1
1
1
1
1

50,000
150,000
50,000
30,000
60,000
30,000

1
1
1
1
1
1

50,000
150,000
50,000
30,000
60,000
30,000

1
1
1
1
1
1

50,000
150,000
50,000
30,000
60,000
30,000

3
3
3
3
3
3

150,000
450,000
150,000
120,000
90,000
150,000

1
1
1
1
1
1
1

50,000
50,000
30,000
30,000
200,000
80,000
100,000

1
1
1
1
1
1
1

50,000
50,000
30,000
30,000
200,000
80,000
100,000

1
1
1
1
1
1
1

50,000
50,000
30,000
30,000
200,000
80,000
100,000

3
3
3
3
3
3
3

90,000
120,000
90,000
60,000
600,000
240,000
300,000
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ปี 2556
จํานวน งบประมาณ
โครงการ

ปี 2557
จํานวน งบประมาณ
โครงการ

ปี 2558
จํานวน งบประมาณ
โครงการ

รวม 3 ปี
จํานวน งบประมาณ
โครงการ

(14) โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. แบบสมบูรณาการ
(15) โครงการอุดหนุนให้แก่ อสม.ชุมชนเขตเทศบาล
(16) โครงการตรวจสุขภาพของข้าราชการพนักงานจ้าง และ
ลูกจ้างประจําของเทศบาลตําบลแม่ขรี
(17) โครงการควบคุมโรคติดต่อและส่งเสริมสุขภาพสัตว์เลี้ยงใน
ชุมชน
(18) โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน
(19) โครงการโรงพยาบาล 200 เตียง
(20) โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
(21) โครงการสมทบกองหลักประกันสุขภาพ

1
1
1

40,000
100,000
100,000

1
1
1

40,000
100,000
100,000

1
1
1

40,000
100,000
100,000

3
3
3

120,000
300,000
300,000

1

30,000

1

30,000

1

30,000

3

90,000

1
1
1
1

50,000
100,000
50,000
250,000

1
1
1
1

50,000
100,000
50,000
250,000

1
1
1
1

50,000
100,000
50,000
250,000

3
3
3
3

150,000
300,000
150,000
750,000

3.2 แนวทางการพัฒนาด้านระบบงานสุขาภิบาลชุมชนและ
สถานที่ประกอบการค้าในเขตเทศบาล
(1) โครงการจัดระเบียบผลการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ
(2) โครงการตลาดสดน่าซื้อ
(3) โครงการตรวจประเมินร้านอาหารและแผงลอย
(4) โครงการตรวจสุขภาพผู้ประกอบการค้าในตลาดสดเทศบาล

4

180,000

4

180,000

4

180,000

12

540,000

1

50,000

1

50,000

1

50,000

3

150,00

1
1
1

50,000
30,000
50,000

1
1
1

50,000
30,000
50,000

1
1
1

50,000
30,000
50,000

3
3
3

150,000
90,000
150,000
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4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
4.1 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมระบบการศึกษาทุก
ประเภทและทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ
(1) โครงการส่งเสริมระบบการเรียนการสอนโรงเรียนใน
เขตเทศบาล
(2) โครงการส่งเสริมด้านวิชาการและสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์การศึกษา
(3) โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
(4) โครงการส่งเสริมสนับสนุนวัสดุสื่อการเรียนการสอน
(5) โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของสภาเด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาล
(6) โครงการจัดกิจกรรมด้านส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบลแม่ขรี
(7) โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย
(8) โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามสําหรับเด็กปฐมวัย

ปี 2556
จํานวน งบประมาณ
โครงการ

ปี 2557
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

ปี 2558
จํานวน งบประมาณ
โครงการ

รวม 3 ปี
จํานวน งบประมาณ
โครงการ

40
15

7,773,500
3,485,300

39
13

7,868500
3,290,300

37
12

7,240,820
3,290,300

116
40

22,882,820
10,075,900

1

300,000

1

300,000

1

300,000

3

900,000

1

30,000

1

30,000

1

30,000

3

900,000

1
1
1

10,000
20,000
200,000

1
1
1

10,000
20,000
200,000

1
1
1

10,000
20,000
200,000

3
3
3

90,000
60,000
600,000

1

200,000

1

200,000

1

200,000

3

600,000

1
1

200,000
30,000

1
1

200,000
30,000

1
1

200,000
30,000

3
3

600,000
150,000
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ปี 2556
จํานวน งบประมาณ
โครงการ

ปี 2557
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

ปี 2558
จํานวน งบประมาณ
โครงการ

รวม 3 ปี
จํานวน งบประมาณ
โครงการ

1

30,000

1

30,000

1

30,000

3

90,000

(10) โครงการทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษา
(11) โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
(12) โครงการค่ายคิดวิเคราะห์เหตุผลสําหรับเด็ก เยาวชน
(13) โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน
(14) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

1
1

50,000
200,000

1
-

50,000
-

1
-

50,000
-

3
1

150,000
200,000

1
1
1

10,000
10,000
1,935,300

1
1

15,000
1,935,300

1
1

15,000
1,935,300

1
3
3

10,000
40,000
5,805,900

4.2 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรม เพื่อพัฒนาสติปัญญาอารมณ์ ร่างกาย
(1) โครงการกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
(2) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาอื่นและกิจกรรมทางวิชาการ
(3) โครงการจัดตั้งศูนย์เยาวชน
(4) โครงการบัณฑิตน้อย
(5) โครงการอุดหนุนส่วนราชการ องค์กร ชมรม และชุมชน

25

26

4,578,200

25

3,935,520

76

12,791,920

(9) โครงการปรับปรุงห้องสื่อการเรียนการสอนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย

4,278,200

1
15

300,000
1,000,000

1
16

300,000
1,300,000

1
15

300,000
1,000,000

3
46

900,000
3,300,000

1
1
7

100,000
30,000
2,848,200

1
1
-

100,000
30,000
2,848,200

1
-

30,000
2,848,200

2
3
21

200,000
90,000
8,544,600
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5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
และเพิ่มรายได้แก่ประชาชน
(1) โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
(2) โครงการส่งเสริมอาชีพ
(3) โครงการอุดหนุนชมรม ผูส้ งู อายุ เทศบาลแม่ขรี
(4) โครงการจัดทําบัตรพลเมืองอาวุโส
(6) โครงการเนอสเซอรี่ผู้สูงอายุ
5.2 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดตัง้ กลุ่ม
อาชีพ
(1) โครงการจัดตั้งกลุม่ อาชีพชุมชน
(2) โครงการก่อสร้างที่ทําชุมชนตลาดแม่ขรี

ปี 2556
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
8
760,000

ปี 2557
ปี 2558
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
3
340,000
3
340,000

รวม 3 ปี
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
12
1,440,000

5

410,000

3

340,000

14

340,000

11

1,090,000

1
1
1
1
1
2

100,000
200,000
40,000
50,000
20,000
350,000

1
1
1
-

100,000
200,000
40,000
-

1
1
1
-

100,000
200,000
40,000
-

3
3
3
1
1
2

300,000
600,000
120,000
50,000
20,000
350,000

1
1

100,000
250,000

-

-

-

-

1
1

100,000
250,000
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5.3 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการให้ความรู้
เกี่ยวกับระบบการค้า การลงทุน การตลาด การเข้าถึงแหล่งทุน
ในการประกอบอาชีพ
(1) โครงการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อชุมชน

ปี 2556
จํานวน งบประมาณ
โครงการ

ปี 2557
ปี 2558
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
โครงการ

รวม 3 ปี
จํานวน งบประมาณ
โครงการ

1

10,000

-

-

-

-

1

10,000

1

10,000

-

-

-

-

1

10,000
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ปี 2556
จํานวน งบประมาณ
โครงการ

ปี 2557
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

ปี 2558
รวม 3 ปี
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
โครงการ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

16

1,083,000

16

1,083,000

16

1,083,000

45

3,249,000

6.1 แนวทางการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น

16

1,083,000

16

1,083,000

16

1,083,000

45

3,249,000

(1) โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ

5

203,000

5

203,000

5

203,000

15

609,000

(2) โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา

3

150,000

5

150,000

5

150,000

15

450,000

(3)
(4)
(5)
(6)

5
1
1
1

470,000
50,000
200,000
10,000

5
1
1
1

470,000
50,000
200,000
10,000

5
1
1
1

470,000
50,000
200,000
10,000

15
3
3
3

1,410,000
150,000
600,000
30,000

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีของท้องถิ่น
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
โครงการลานวัฒนธรรม
โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
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7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและภาพลักษณ์ของเมือง
7.1 แนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม อุบัตภิ ัย และสาธารณะภัยทุกประเภท
(1) โครงการฝึกอบรมและทบทวนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)
(2) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบน
ท้องถนน
(3) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกัน
อัคคีภัยจากแก๊สหุ้งต้ม
(4) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
(5) โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความ
เดือดร้อนอันเนื่องจากภัยธรรมชาติ

ปี 2556
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

ปี 2557
ปี 2558
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
โครงการ

รวม 3 ปี
จํานวน งบประมาณ
โครงการ

5

400,000

2

400,000

2

400,000

9

750,000

5

430,000

2

160,000

2

160,000

9

750,000

1

150,000

-

-

-

-

1

150,000

1

60,000

1

60,000

1

60,000

3

180,000

1

20,000

-

-

-

-

1

20,000

1

100,000

1

100,000

1

100,000

3

300,000

1

100,000

-

-

-

-

1

100,000
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8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
8.1 แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุง และพัฒนา
เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฎิบัติงาน
(1) โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้
(2) โครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
(3)โครงการก่อสร้างสํานักงานเทศบาล
(4) โครงการจัดทําวารสารเทศบาล
(5) โครงการจัดทําบอร์ดประชาสัมพันธ์
(6) โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน
(7) โครงการจัดทําหนังสือประวัติเมืองแม่ขรี
(8) โครงการจัดทําวารสารเอกสารติดต่อราชการของ
เทศบาล
(9) โครงการตรวจสุขภาพประจําปี
(10)โครงการแพทย์ฉุกเฉิน

ปี 2556
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
104
89,977,640

ปี 2557
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
34
13,505,100

ปี 2558
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
21
2,193,100

รวม 3 ปี
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
159
105,675,840

86

81,925,540

20

7,035,500

7

700,000

113

89,661,040

71
1
1
1
1
1
1
2

15,212,900
70,000
30,000,000
288,000
70,000
14,640
300,000
350,000

12
2

4,146,500
350,000

2
2

30,000
350,000

85
1
1
1
1
1
1
6

19,389,400
70,000
30,000,000
288,000
70,000
14,640
300,000
1,050,000

1
1

120,000
100,000

1
1

120,000
100,000

1
1

120,000
100,000

3
3

360,000
300,000
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(11 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(12) โครงการก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆ ของโรงเรียน
อนุบาล
(13) โครงการก่อสร้างสถานที่พกั ผ่อนสําหรับผูป้ กครอง
(14) โครงการก่อสร้างเรือนเพาะชํา
(15) โครงการจัดหาห้องสมุดโรงเรียนและศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
(16) โครงการก่อสร้างอาคารโรงซ่อมบํารุงเครื่องจักร
8.2 แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
จัดเก็บเอกสารและข้อมูลของเทศบาล
(1) โครงการปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาล
(2) โครงการจัดทําและปรับปรุงบ้านเลขที่ใหม่
(3) โครงการจัดทําป้ายชื่อถนนภายในเขตเทศบาล

ปี 2556
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
1
1

5,000,000
30,000,000

ปี 2557
จํานวน งบประมาณ
โครงการ

ปี 2558
จํานวน งบประมาณ
โครงการ

รวม 3 ปี
จํานวน งบประมาณ
โครงการ

-

-

-

-

1
1

5,000,000
30,000,000

1
1
1

200,000
100,000
100,000

1
1
1

200,000
100,000
100,000

1

100,000

2
2
3

400,000
200,000
300,000

3
1

950,000
350,000

1
1

1,920,000
350,000

1
1

350,000
350,000

1
5
3

1,920,000
1,650,000
1,050,000

1
1

300,000
300,000

1
-

350,000
-

-

-

1
1

300,000
300,000
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8.3 แนวทางการพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
(1) โครงการเทศบาลพบประชาชน
(2) โครงการสํารวจข้อมูลและจัดทําประชาคมแผนพัฒนา
เทศบาล
(3) โครางการส่งเสริมการจัดทําแผนชุมชน
(4) โครงการส่งเสริม ความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนใน
การปกครองในระบบประชาธิปไตย
(5) โครงการสงเคราะห์ผปู้ ่วยเอดส์
(6) โครงการฝึกอบรมดูงานคณะกรรมการชุมชนในเขต
เทศบาล
(7) โครงการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการและผูป้ ่วย
เอดส์
(8) โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว
(9) โครงการซ่อมแซมบ้านพักอาศัย
(10) โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย
(11) โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสํานักงาน
(12) โครงการจ้างเหมาดําเนินกิจการโรงฆ่าสัตว์
(13) โครงการก่อสร้างที่ทําการชุมชน
(14) โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยและความ
สะอาดของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กฯ
(15) โครงการจ้างเหมาครูต่างประเทศ

ปี 2556
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

ปี 2557
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

ปี 2558
จํานวน งบประมาณ
โครงการ

รวม 3 ปี
จํานวน งบประมาณ
โครงการ

15
1
1

1,525,600
30,000
15,000

13
1
1

1,143,100
30,000
15,000

13
1
1

1,143,100
30,000
15,000

41
3
3

3,811,800
90,000
45,000

1
1

15,000
50,000

1
1

15,000
50,000

1
1

15,000
50,000

3
3

45,000
150,000

1
1

42,000
200,000

1
1

42,000
200,000

1
1

42,000
200,000

3
3

180,000
600,000

1

50,000

1

50,000

1

50,000

3

150,000

1
1
1
1

20,000
200,000
245,000
153,500

1
1
1
1

20,000
200,000
245,000
153,500

1
1
1
1

20,000
200,000
245,000
153,500

3
3
3
3

60,000
600,000
735,000
460,500

1
1
1

132,500
250,000
72,600

1
1

132,500
72,600

1
1

132,500
72,600

1
1
3

132,500
250,000
217,800

1

50,000

1

50,000

1

50,000

3

150,000
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9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร
หน่วยงาน และพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนให้มี
ประสิทธิภาพสะดวก และรวดเร็วและถูกต้อง
9.1 แนวทางการพัฒนาเพิม่ ประสิทธิภาพของบุคลากรให้มีการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
(1) โครงการพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติงานของข้าราชการ
และลูกจ้างประจํา
(2) โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
จ้าง
(3) โครงการศึกษาดูงานของผูบ้ ริหารเทศบาล สท.
พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาล และสมาชิกชุมชนภายใน ประเทศ
(4) โครงการณรงค์ลดพนักงาน
(5) โครงการ อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
(6) โครงการอุดหนุนสถานีตาํ รวจภูธรตะโหมด
(7) โครงการอุดหนุนตํารวจชุมชน
(8) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การเข้าสู่สมาคมอาเซียน
(9) โครงการศึกษาดูงานครูและบุคคลากรทางการศึกษา

ปี 2556
จํานวน งบประมาณ
โครงการ

ปี 2557
ปี 2558
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
โครงการ

รวม 3 ปี
จํานวน งบประมาณ
โครงการ

13

950,000

8

700,000

8

700,000

29

2,350,000

9

600,000

8

600,000

8

600,000

25

2,150,000

1

300,000

1

300,000

1

300,000

3

900,000

1

100,000

1

100,000

1

100,000

3

300,000

1

100,000

1

100,000

1

100,000

3

300,000

1
1
1
1
1
1

20,000
10,000
20,000
50,000
50,000
100,000

1
1
1
1
1

20,000
10,000
20,000
50,000
100,000

1
1
1
1
1

20,000
10,000
20,000
50,000
100,000

3
3
3
3
1
1

60,000
30,000
60,000
150,000
50,000
300,000

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการมีส่วนร่วมของประชาชน
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9.2 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาระบบการบริการประชาชน
ให้มีประสิทธิภาพ มีความสะดวก รวดเร็ว และลดขั้นตอนการ
ปฎิบัติงาน
(1) โครงการปรับปรุงระบบและลดขั้นตอนการปฎิบัตงิ าน
(2) โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเสียภาษีในเขตเทศบาล
(3) โครงการสร้างแรงจูงใจในการจัดเก็บภาษี
(4) โครงการจัดเก็บภาษีเชิงรุก

ปี 2556
จํานวน งบประมาณ
โครงการ

ปี 2557
ปี 2558
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
โครงการ

รวม 3 ปี
จํานวน งบประมาณ
โครงการ

4

200,000

-

-

-

-

4

200,000

1
1
1
1

100,000
30,000
30,000
40,000

-

-

-

-

1
1
1
1

100,000
30,000
30,000
40,000

8.1 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สํานักงานและสถานที่ปฏิบัติ
เป้าหมาย
ที่
1

โครงการ
โครงการจัดซื้อรถยนต์ตู้ 16 ที่นั่ง

วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีรถยนต์ใช้ในการปฏิบัติ

(ผลผลิตของโครงการ)
1 คัน

งบประมาณและที่มา
2556

2557

2558

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

1,500,000

ราชการ ในการติดต่อราชการกับ
หน่วยงานราชการอื่น ๆ
2

โครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

โครงการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น

เพื่อเป็นเครื่องมือในการทํา

มีรถยนต์ใช้ในการปฏิบัติ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล

งานอย่างเพียงพอ
1 แห่ง

70,000

-

-

ให้ประชาชนและผู้สนใจ
3

ผลลัพธ์คาดว่าจะได้รับ

เป็นสถานที่เผยแพร่ข้อมูล

สํานักปลัดเทศบาล

ข่าวสารของทางราชการ
1 เครื่อง

10,000

-

-

ความสะอาดรถยนต์โดยสาร
ปรับอากาศ

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

สํานักปลัดเทศบาล

ทําความสะอาดรถยนต์
โดยสารปรับอากาศ

4

โครงการจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

2 ตัว

7,900

-

-

ผู้บริหารมีเก้าอี้นั่งปฏิบัติงาน

สํานักปลัดเทศบาล

5

โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงาน

เพื่อก่อสร้างอาคารสํานักงาน

1 หลัง

40,000,000

-

-

มีสํานักงานเทศบาลในการ

สํานักปลัดเทศบาล

เทศบาล

เทศบาล
เพื่อจัดซื้อที่สําหรับก่อสร้าง
สํานักงาน
เทศบาล

ปฏิบัติงานบริการประชาชน

6

โครงการจัดซื้อที่ดิน

1 แปลง

7

โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงานของเทศบาล

จํานวน 2 เครื่อง

8

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

จํานวน 1 เครื่อง

พร้อมอุปกรณ์

ในการปฏิบัติงานของเทศบาล

5,000,000

-

-

มีที่ดินสําหรับก่อสร้างสํานักงาน

สํานักปลัดเทศบาล

7,000

7,000

-

มีเครื่องมือใช้ในการปฏิบัติ
งานอย่างเพียงพอ

สํานักปลัดเทศบาล

40,000

-

-

มีเครื่องมือใช้ในการปฏิบัติ

สํานักปลัดเทศบาล

งานอย่างเพียงพอ

9

โครงการจัดซื้อรถกระบะ 4 ประตู

เพื่อจัดซื้อรถกระบะใช้ในการ

1 คัน

700,000

-

-

ปฏิบัติงานของเทศบาล
10

โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจทุ่น

เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ในการปฏิบัติ

11

ระเบิด
โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด

งาน
- เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยแก่

โครงการจัดซื้อเครื่องส่งกระจายเสียง
พร้อมชุดเครื่องรับ13 ชุด

เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
แจ้งข่าวสารไปยังประชาชน

1 เครื่อง
จํานวน 2 จุด

50,000
500,000

-

-

มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

สํานักปลัดเทศบาล

-

อย่างมีประสิทธิภาพ
- ประชาชนได้รับความ

สํานักปลัดเทศบาล

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1 ชุด

1,200,000

-

-

ไมโครโฟนพร้อมเดินสาย 13 ชุด
13
14

ทําให้ประชาชนได้รับ
ข่าวสารอย่างทั่วถึงและ

สํานักปลัดเทศบาล
งานประชาสัมพันธ์

เป็นระบบ

โครงการจัดซื้อป้ายไฟวิ่ง (2 จุด)

เพื่อใช้เป็นแหล่งแจ้งข้อมูล

พร้อมติดตั้ง

ข่าวสารไปยังประชาชน

โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

เพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์

15

โครงการจัดซื้อลําโพงฮอร์นสําหรับ
ติดรถประชาสัมพันธ์

ใช้เป็นอุปกรณ์สําหรับการ
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาล

16

โครงการจัดทําวารสารเทศบาล
ตําบลแม่ขรี

1. เผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล
2. เป็นช่องทางแสดงความคิดเห็น

17

โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน

1. ให้บริการข่าวสารประชาชน
2. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลเผยแพร่

18

สํานักปลัดเทศบาล

งานของเทศบาล

ประชาชน
12

มีรถยนต์ใช้ในการปฏิบัติ

2 ป้าย
จํานวน 1 เครื่อง

700,000
25,000

-

-

ทําให้ประชาชนได้รับ

สํานักปลัดเทศบาล

ข่าวสารอย่างทั่วถึงและเป็นระบบ

งานประชาสัมพันธ์

มีเครื่องมือใช้ในการปฏิบัติ

สํานักปลัดเทศบาล

งานอย่างเพียงพอ

งานประชาสัมพันธ์

4 ตัว

40,000

-

-

มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์

สํานักปลัดเทศบาล
งานประชาสัมพันธ์

วารสาร ปีละ 12 ฉบับ

320,000

-

-

- ประชาชนได้รับข่าวสาร
ของเทศบาล

สํานักปลัดเทศบาล
งานประชาสัมพันธ์

หนังสือพิมพ์วันละ 13 ฉบับ
เป็นประจําทุกวันเป็นเวลา

14,640

-

-

1. ประชาชนมีหนังสือพิมพ์
อ่าน เผยแพร่ทุกวัน

สํานักปลัดเทศบาล
งานบริหารทั่วไป

80,000

-

-

ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร

สํานักปลัดเทศบาล

ของเทศบาล และเป็นช่อง

งานประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนทราบ

1 ปี

โครงการจัดทําบอร์ดประชาสัมพันธ์

เป็นช่องทางในการประชา

10 ป้าย

ประจําชุมชน

สัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาล

ชุมชนละ 1 ป้าย

ทางการสื่อสารภายในชุมชน

19

20

โครงการจัดทําหนังสือประวัติ

เพื่อใช้เป็นเอกสารเผยแพร่

เมืองแม่ขรี
โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย

ประชาชนทราบประวัติ

สํานักปลัดเทศบาล

ประชาสัมพันธ์เมืองแม่ขรี

ศาสตร์และความสําคัญ

งานประชาสัมพันธ์

ให้เป็นที่รู้จัก
- เพื่อให้มีเครื่องมือใช้ในการ
นําเสนอ
ผลงานและเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ

ของเมืองแม่ขรี
จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 1 จอ เส้นทะแยงมุม

ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า

- เพื่อให้มีเครื่องมือใช้ในการ
นําเสนอ
ผลงานและเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ

โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อม

- เพื่อให้มีเครื่องเสียงใช้ในศูนย์

จํานวน 1 ชุด

ลําโพง และไมโครโฟน

ICT

โครงการจัดซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง

- เพื่อให้มีผ้าม่านติดตั้งประจําศูนย์

โปรเจคเตอร์
21

22

23

โครงการจัดซื้อจอรับภาพ

3,000 เล่ม

300,000

57,000

-

-

-

-

โครงการหนึ่งชุมชนหนึ่งผู้สื่อข่าว

13,000

-

-

จํานวน 1 แห่ง

25,000

-

-

1 คน

เพื่อจัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

ประชาชนในเขตเทศบาล

26

เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการ

ขนาด 1 1/2 ยาว 20 เมตร

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

- มีเครื่องมือใช้ในการ

สํานักปลัดเทศบาล

50,000

-

-

- มีสถานที่เพื่อให้บริการ

สํานักปลัดเทศบาล

ประชาชน

สัมพันธ์กิจกรรมของชุมชน
คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซื้อสายส่งน้ําดับเพลิง

สํานักปลัดเทศบาล

ปฏิบัติงานเพียงพอ

จํานวน 10 ชุมชน ๆ ละ

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้

- มีเครื่องมือใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพียงพอ

จํานวน 120 นิ้ว

เพื่อจัดอบรมประชาชนร่วมประชา

25

สํานักปลัดเทศบาล

ปฏิบัติงานเพียงพอ

ICT
24

- มีเครื่องมือใช้ในการ

5 เส้น

10,000
30,000
65,000

-

-

มีผู้สื่อข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

สํานักปลัดเทศบาล

ชุมชน

งานประชาสัมพันธ์

-

ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับ

สํานักปลัดเทศบาล

-

คอมพิวเตอร์
ประชาชนในเขตเทศบาล

งานประชาสัมพันธ์
สํานักปลัดเทศบาล

มีความปลอดภัยในชีวิต

งานป้องกันฯ

และทรัพย์สิน
- เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานให้ดียิ่งขึ้น

27

โครงการจัดซื้อสายส่งน้ําดับเพลิง

เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการ

ขนาด 2 1/2 ยาว 20 เมตร

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

5 เส้น

95,000

-

-

ประชาชนในเขตเทศบาล

สํานักปลัดเทศบาล

มีความปลอดภัยในชีวิต

งานป้องกันฯ

และทรัพย์สิน
- เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานให้ดียิ่งขึ้น
28

โครงการจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง

เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

1 อัน

15,000

-

-

เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานให้ดียิ่งขึ้น

สํานักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

29

โครงการจัดซื้อชุดผจญเพลิง

เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการ

1 ชุด

198,500

-

-

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

สํานักปลัดเทศบาล

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
30

โครงการจัดซื้อเต้นท์

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ทํางานให้ดียิ่งขึ้น
5 หลัง

200,000

-

-

ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
ของเทศบาล
31

โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายรูป

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการนําเสนอผลงานและใช้ใน

เทศบาลมีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ

1 เครื่อง

15,000

1 เครื่อง

180,000

6 ชุด ประกอบด้วย
- หมวกดับเพลิง

80,000

-

-

งานป้องกันฯ
สํานักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

มีเครื่องมือใช้ในการปฏิบัติ
งานอย่างเพียงพอ

สํานักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

เทศบาลมีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

เทศบาลมีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงานที่มี

สํานักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

การบันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ
32

โครงการจัดซื้อพารามอเตอร์

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงานของเทศบาล

33

โครงการจัดซื้อชุดดับเพลิง

เพื่อให้เป็นอุปกรณ์ในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

- รองเท้าบู๊ท 6 คู่
- เสื้อ,กางเกง 6 ชุด
- ถุงมือ 6 คู่

-

-

-

-

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

34

โครงการจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ

เพื่อติดต่อประสานเจ้าหน้าที่

ชนิดมือถือ

ในหน่วยงานและหน่วยงานที่เกี่ยว

จํานวน 10 เครื่อง

120,000

-

-

มีเครื่องมือใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ

สํานักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

ข้อง
35

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงานของเทศบาล

จํานวน 1 เครื่อง

40,000

36

โครงการจัดซื้อเรือท้องแบน
พร้อมเครื่องยนต์

- เพื่อเตรียมพร้อมให้ความช่วย
เหลือประชาชนเมื่อเกิด

จํานวน 1 ลํา

30,000

-

-

-

-

สาธารณภัย
37

โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์

เพื่อใช้ปฏิบติงานเทศกิจ

โครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกัน

จํานวน 1 คัน

50,000

-

-

โครงการจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่

- ประชาชนได้รับการช่วย
เหลืออย่างทันท่วงที

สํานักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

มีรถใช้สําหรับปฏิบัติงาน
เทศกิจ

เพื่อก่อสร้างต่อเติมอาคารป้องกันฯ

จํานวน 1 แห่ง

500,000

-

-

และบรรเทาสาธารณภัย
39

สํานักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

เมื่อเกิดภัย

พร้อมพ่วงข้าง

38

มีเครื่องมือใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงานของเทศบาล

6 เครื่อง
นายก 1 เครื่อง

15,000

รองนายกฯ 2 เครื่อง

-

-

สํานักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

มีอาคารสําหรับปฏิบัติงานที่

สํานักปลัดเทศบาล

ที่เพียงพอ

งานป้องกันฯ

เทศบาลมีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงานที่มี

สํานักปลัดเทศบาล
งานบริหารทั่วไป

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ปลัด,รองปลัดฯ 2 เครื่อง
หัวหน้า สป. 1 เครื่อง
40

โครงการจัดทําแผ่นพับแนะนํา

เพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่

เทศบาลตําบลแม่ขรี

ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ
ของเทศบาล

5,000 ใบ

70,000

- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

สํานักปลัดเทศบาล

กิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาชน
ได้ทราบ

งานประชาสัมพันธ์

41

โครงการทํารายงานประจําปี

เพื่อเผยแพร่ผลการดําเนินงาน

3000 เล่ม

400,000

400,000

400,000 ประชาชนได้รับทราบผล

ของเทศบาล
42

โครงการซื้อตู้เก็บเอกสาร เพื่อ

เพื่อจัดทําศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

จัดทําศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ของเทศบาล

โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อม

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ไมโครโฟน ที่อัดเสียง เครื่องขยาย
เสียงพร้อมชุดถ่ายทอดผ่านโทรศัพท์

ปฏิบัติงาน มีเครื่องมือเครื่องใช้
ที่ทันสมัย

44

โครงการจัดซื้อโทรโข่ง

สําหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ยามฉุกเฉิน

45

โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร

เพื่อจัดเก็บเอกสาร

43

2 ตู้

ห้องประชุมสภาเทศบาล

80,000

1,200,000

-

-

-

-

การดําเนินงานของเทศบาล

งานประชาสัมพันธ์

ประชาชนสามารถรับรู้

สํานักปลัดเทศบาล

ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

งานประชาสัมพันธ์

มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่

สํานักปลัดเทศบาล

ทันสมัยในการปฏิบัติงาน

งานบริหารทั่วไป

งานป้องกันฯ
4 ตัว

20,000

-

-

มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน

สํานักปลัดเทศบาล
งานป้องกันฯ

1 ตู้

4,500

-

-

มีตู้จัดเก็บเอกสารที่เพียงพอ

สํานักปลัดเทศบาล

แบบทึบ
46

สํานักปลัดเทศบาล

งานป้องกันฯ

โครงการปรับปรุงระบบกระจายเสียง

เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการกระจาย

รถประชาสัมพันธ์มีอุปกรณ์

ของรถประชาสัมพันธ์

เสียงโดยรถประชาสัมพันธ์

20,000

-

-

รถประชาสัมพันธ์สามารถ

สํานักปลัดเทศบาล

ที่สามารถใข้ในการกระจาย

กระจายเสียงได้อย่างมีประสิทธิ

งานประชาสัมพันธ์

เสียงไปยังประชาชน

ภาพ

- ซื้อพาวเวอร์ 2 ตัว
- ซื้อปรีแอมป์
- ซื้อสํารองไฟ
47

โครงการก่อสร้างบ้านอาศัยพนักงาน

เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านที่พัก

เทศบาล และลูกจ้างเทศบาล

อาศัยประเภทให้เช่าแก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างเทศบาล

จํานวน 70 หน่วย

35,000,000

-

-

-พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
เทศบาลมีที่อยู่อาศัยในราคาถูก

สํานักปลัดเทศบาล

48

โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร

สําหรับใช้จัดเก็บเอกสารงาน

แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู้

ทะเบียนราษฎร์

โครงการติดตั้งเครื่องเสียงพร้อม

สําหรับใช้ในการปฏิบัติงาน

ลําโพง และไมโครโฟนประจําศูนย์
ICT

ของศูนย์ ICT

50

โครงการจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์
จํานวน 10 ตัว

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงาน

10 ตัว

30,000

-

-

มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน

สํานักปลัดเทศบาล

51

โครงการจัดซื้อชุดรับแขก

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

1 ชุด

7,500

-

-

มีเครื่องมือเครื่องใช้

สํานักปลัดเทศบาล

49

งานทะเบียนราษฎร์

10,000

-

-

53

โครงการจัดซื้อเก้าสําหรับ

เพื่อให้มีเก้าอี้นั่งปฏิบัติงานสําหรับ

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ํา

เพื่อให้มีรถบรรทุกน้ําเพียงพอต่อ

ดับเพลิงเอนกประสงค์

การปฏิบัติงาน

สํานักปลัดเทศบาล

ของงานทะเบียนราษฎร์
ศูนย์ ICT

250,000

-

-

มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ

สํานักปลัดเทศบาล

ปฏิบัติงานของศูนย์ ICT

การปฏิบัติงาน
52

มีที่สําหรับเก็บเอกสาร

ในการปฏิบัติงาน
จํานวน 1 ตัว

2,500

-

-

มีเก้าอี้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

สํานักปลัดเทศบาล

จํานวน 1 คัน

4,200,000

-

-

สามารถสนับสนุนน้ําดื่มน้ําใช้ให้

สํานักปลัดเทศบาล

ประชาชนให้มีน้ําสะอาดในฤดู

ขนาดบรรจุ 12,000 ลิตร
54

โครงการจัดซื้อที่ดิน

เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
แก่ประชาชน

จํานวน 50 ไร่

55

โครงการร้านชุมชน

เพื่อให้มีสถานที่ในการประกอบ

จํานวน 1 แห่ง

2,000,000

50,000,000

-

ประชาชนมีสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ

สํานักปลัดเทศบาล

-

-

ประชาชนมีสถานที่ประกอบ

สํานักปลัดเทศบาล

อาชีพและส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้

อาชีพ

56

โครงการก่อสร้างอาคารตลาดโต้รุ่ง

เพื่อให้สถานที่ประกอบอาชีพ

จํานวน 1 แห่ง

-

5,000,000

-

ประชาชนมีสถานที่จําหน่ายสินค้า

สํานักปลัดเทศบาล

57

โครงการศูนย์ขนส่งสินค้า

เพื่อก่อสร้างศูนย์ขนส่งสินค้า

จํานวน 1 แห่ง

-

20,000,000

-

ประชาชนมีความสะดวกในการ
ขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้น

สํานักปลัดเทศบาล

58

โครงการซื้อเครื่องทําน้ําร้อน-เย็น

เพื่อให้บริการแก่พนักงาน
และประชาชนที่มาติดต่อราชการ

จํานวน 3 เครื่อง
มี 2 ก๊อก น้ําร้อน-เย็น

-

-

มีเครื่องทําน้ําร้อน-เย็น เพื่อ
บริการประชาชน

สํานักปลัดเทศบาล

42,000

59
60

โครงการจัดซื้อเครื่องบันทึกบันทึก

เพื่อให้เครื่องบันทึกเสียงในการ

เสียง

ประชุมต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างศูนย์อินเตอร์เน็ต

เพื่อก่อสร้างศูนย์อินเตอร์เน็ต

จํานวน 2 เครื่อง

10,000

-

-

มีเครื่องบันทึกเสียงในการ

สํานักปลัดเทศบาล

ประชุม
จํานวน 1 แห่ง

-

2,000,000

-

ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารต่างๆ

สํานักปลัดเทศบาล

ทันต่อเหตุการณ์
61
62

โครงการก่อสร้างศูนย์ดูแลผู้สูง

เพื่อก่อสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

อายุ

ในเขตเทศบาล

โครงการก่อสร้างศูนย์เตือนภัย

เพื่อก่อสร้างศูนย์เตือนภัยพิบัติ

จํานวน 1 แห่ง

-

500,000

-

โครงการปรับปรุงคอกพักสุนัขจรจัด

สํานักปลัดเทศบาล

ปลอดภัยในชีวิตประจําวัน
จํานวน 1 แห่ง

-

1,000,000

-

พิบัติ
63

ผู้สูงอายุได้รับการดูแล และมีความ
ประชาชนได้รับความปลอดภัย

สํานักปลัดเทศบาล

ในชีวิตและทรัพย์สิน
เพื่อปรับปรุงและขยายคอกพักสุนัข
ให้เหมาะสมกับจํานวนสุนัขและ

จํานวน 1 คอก

70,000

จํานวน 2 เครื่อง

150,000

70,000

70,000 สุนัขมีที่อาศัยที่เหมาะสมไม่แออัด

กองสาธารณสุขฯ

-

-

กองสาธารณสุขฯ

มีความแข็งแรงปลอดภัย
64

โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

สําหรับป้องกันโรคไข้เลือดออก

ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการเกิดโรค
ไข้เลือกออก

65

โครงการพัฒนาระบบ 5 ส. กอง
สาธารณสุขฯ

- เพื่อจัดระบบการจัดเก็บเอกสาร
สํานักงานให้ระบบระเบียบฯ

กองสาธารณสุขฯ

66

โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิด

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

- จํานวน 4 เครื่อง

สายสะพาย

กําจัดวัชพืชในเขตเทศบาล

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน

มูลฝอยชนิดอัดท้าย

ปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอย

ได้ประสิทธิภาพ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ไม่มีภาวะมลพิษของสิ่ง

67

กําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ทุก
ครัวเรือนภายในเทศบาล

20,000
60,000

20,000

20,000 เอกสารภายในสํานักงานมีการ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ

กองสาธารณสุขฯ

-

-

กองสาธารณสุข ฯ

มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติ
งาน

จํานวน 1 คัน

-

5,600,000

-

- ระบบการจัดการขยะ

แวดล้อม

กองสาธารณสุข ฯ

68

โครงการจัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล

- เพื่อไว้บริการดูดสิ่งปฏืกูลจากบ้าน จํานวน 1 คัน

-

2,500,000

-

เรือนของประชาชน

ประชาชนในเขตเทศบาล

กองสาธารณสุขฯ

ได้รับบริการดูดสิ่งปฏิกูลที่
สะดวกรวดเร็ว

69

โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์และ
จัดซื้อเครื่องมือโรงฆ่าสัตว์เพิ่มเติม

- เพื่อจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตร
ฐาน

- ดําเนินการปรับปรุงฆ่า
สัตว์ที่ได้มาตรฐาน

-

10,000,000

-

- จัดซื้อเครื่องมือสําหรับ
ฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน
70

- ประชาชนได้บริโภคอาหารที่
มีความปลอดภัย

กองสาธารณสุขฯ

- ทําให้การฆ่าสัตว์และจําหน่าย
สัตว์ตามกฎหมายที่กําหนด

โครงการปรับปรุงระบบบ่อบําบัด

- เพื่อให้ระบบบําบัดน้ําเสียโรงฆ่า

- ปรับปรุงระบบบ่อ

-

30,000

-

- ระบบบําบัดน้ําเสียโรงฆ่าสัตว์

กองสาธารณสุขฯ

น้ําเสียโรงฆ่าสัตว์

สัตว์สามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

บําบัดน้ําเสีย 1 เครื่อง

71

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
โรงฆ่าสัตว์

- เพื่อให้โรงฆ่าสัตว์มีสภาพแวดล้อม
ที่สวยงาม

- ปรับปรุงภูมิทัศน์
1 ครั้ง

100,000

- โรงฆ่าสัตว์มีสภาพภูมิทัศน์ที่
ร่มรื่น สวยงาม

กองสาธารณสุขฯ

72

โครงการจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ําแรงดันสูง

- เพื่อใช้ในกินการโรงฆ่าสัตว์

จํานวน 1 เครื่อง

100,000

- ทําให้การฆ่าสัตว์และจําหน่าย
เนื้อสัตว์มีประสิทธิภาพ

กองสาธารณสุขฯ

73

โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สําหรับ

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

อุปกรณ์ต่างๆ เช่น

- มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอแก่การ

กองสาธารณสุขฯ

จัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน

- ออกซิเจน

สามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

50,000

50,000

50,000

ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน

- ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ
ฯลฯ

74

โครงการติดตั้งเครื่องบําบัดน้ําในบ่อ

เพื่อบําบัดน้ําเสียของโรงฆ่าสัตว์

จํานวน 1 ชุด

50,000

สามารถบําบัดน้ําเสียได้อย่าง

กองสาธารณสุขฯ

75

บําบัดน้ําเสียของโรงฆ่าสัตว์
โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด

ได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- เพื่อให้มีอุปกรณ์ในการรักษาความ
ปลอดภัยของอาคารสถานที่และเด็ก
นักเรียน

76

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา

- เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสําหรับ
ฝึกฝน
พัฒนาทักษะด้านกีฬา

77

โครงการจัดซื้อโต๊ะ -เก้าอี้ทํางาน
ระดับ 3-6
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

- เพื่อให้มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
แก่พนักงานเพียงพอ
- เพื่อให้มีอาคารเรียนเพียงพอและ
เหมาะสมกับจํานวนนักเรียน

78

79

80

โครงการจัดซื้อรถตู้ของโรงเรียนอนุบาล - เพื่อให้มีรถยนต์ในการปฏิบัติ
ราชการในกิจกการของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
โครงการเปลี่ยนแปลงหม้อแปลงมิเตอร์ - เพื่อให้มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
แก่พนักงานเพียงพอและเหมาะสม
กับปริมาณการใช้ไฟฟ้า

81

และระบบติดตั้งสายไฟฟ้าภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อม

82

ซื้อปริ้นเตอร์ และอุปกรณ์
โครงการจัดซื้อรถรับส่งนักเรียน

แก่พนักงานเพียงพอ
- เพื่อจัดซื้อรถยนต์ใช้ในการรับส่ง

- เพื่อให้มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

2 ตัว
โรงเรียนอนุบาล ทต.แม่ขรี
ศพด.ทต.แม่ขรี

200,000

-

1 ชุด

100,000

-

1 ชุด

4,500

-

-

ก่อสร้างอาคารเรียน และ
อาคารอื่นๆ ตามความ
เหมาะสม
1 คัน

5,000,000

-

-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

400,000

-

-

1,500,000

-

-

มีประสิทธิภาพ
มีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย

กองการศึกษา

นักกีมีอุปกรณ์ในการฝึกฝน
ทักษะด้านกีฬาและทําให้มี
พัฒนาการด้านกีฬา
มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
เพียงพอ
มีอาคารเรียนที่เพียงพอ
ต่อจํานวนนักเรียน

กองการศึกษา

มีรถยนต์ในการปฏิบัติงาน
เพียงพอ

กองการศึกษา

มีขนาดมิเตอร์ หม้อแปลงไฟฟ้า

กองการศึกษา

กองการศึกษา
กองการศึกษา

และระบบเดินสายไฟภายในที่
เหมาะสม เพียงพอและปลอดภัย
2 เครื่อง
1 คัน

50,000
-

1,500,000

-

มีปริ๊นเตอร์ในการปฏิบัติงาน

กองการศึกษา

-

แก่พนักงานเพียงพอ
มีรถยนต์ในการปฏิบัติงาน

กองการศึกษา

นักเรียนในเขตเทศบาล

83

84

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวของ

เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวของ
ศูนย์

อุปกรณ์เครื่องครัว ได้แก่ หม้อ

ศูนย์พัฒนาเด็ก และโรงเรียนอนุบาล
ทต.แม่ขรี

พัฒนาเด็กและโรงเรียนอนุบาล
ทต.แม่ขรี

หุงข้าว ถาดหลุม ช้อน ตู้เย็น
เตาแก๊ส กะละมัง เป็นต้น

โครงการจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น

- เพื่อให้มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
แก่พนักงานเพียงพอ

85

โครงการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ป.4

86

โครงการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ ยาว
รับประทานอาหาร

87

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์
ต่างๆภายในห้องเรียนศูนย์พัฒนาเ
ด็กเล็ก
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์

88

89

เพียงพอ

เพื่อจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนให้
เพียงพอ
เหมาะสมกับจํานวนนักเรียน
เพื่อจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้รับประทาน
อาหาร
ให้เพียงพอเหมาะสมกับจํานวน
นักเรียนอนุบาลเทศบาล
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ
ภายในห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ

2 ชุด

150,000

100,000

มีอุปกรณ์เครื่องครัวสะดวกในการ

กองการศึกษา

ประกอบอาหารให้นักเรียน
รับประทานอาหาร
50,000

-

-

มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
เพียงพอ

กองการศึกษา

80 ชุด

80,000

80,000

-

มีโต๊ะเก้าอี้นักเรียนให้เพียงพอ
เหมาะสมกับจํานวนนักเรียน

กองการศึกษา

20 ชุด

100,000

100,000

-

มีโต๊ะเก้าอี้รับประทานอาหารให้
เพียงพอเหมาะสมกับจํานวน
นักเรียน
มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆภายใน
ห้อง
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสะดวก
ในการจัดการเรียนการสอน
มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ สําหรับ
ห้องพยาบาล สะดวกในการดูแล
เด็ก
เจ็บป่วย

กองการศึกษา

จํานวน 5 ห้องเรียน ได้แก่
ไวท์บอร์ด ตู้ไม้วางของ โต๊ะ
วางของ เป็นต้น
จํานวน 1 ห้อง ได้แก่ เตียง

ต่างๆสําหรับห้องพยาบาล ศูนย์พัฒนา สําหรับห้องพยาบาล ศูนย์พัฒนา

ทีนอน ตู้ยา หมอน ผ้าห่ม

เด็กเล็ก

เด็กเล็ก

พัดลม เป็นต้น

โครงการก่อสร้างเรื่อนเพาะชํา

เพื่อก่อสร้างเรื่อนเพาะชําพันธ์ไม้

โรงเรียนอนุบาล และ

500,000

50,000

100,000

500,000

50,000

100,000

-

-

-

เรื่อนเพาะชําพันธ์ไม้สําหรับเป็นให้

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

90

91

สําหรับเป็นจุให้นักเรียนได้เรียนรู้
และ
ฝึกปฏิบัติ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 2 ชุด

โครงการก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆ

เพื่อก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆ

ได้แก่ อาคารเรียน อาคาร

ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ตําบลแม่ขรี

ตําบลแม่ขรี

โรงอาหาร อาคารเอนก
ประสงค์อาคารห้องส้วมเป็น
ต้น

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมซื้อปริ้นเตอร์ และอุปกรณ์

- เพื่อให้มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
แก่พนักงานเพียงพอ

1 เครื่อง

นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
30,000,000
(งบประมาณ
อุดหนุน)

-

-

มีอาคารประเภทต่างๆ ของโรงเรียน

กองการศึกษา

อนุบาลเทศบาลตําบลแม่ขรีการจัด
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

25,000

-

-

มีปริ๊นเตอร์ในการปฏิบัติงาน
แก่พนักงานเพียงพอ

กองการศึกษา

200,000

200,000

-

มีที่นั่งมีหลังคาสําหรับเป็นจุด

กองการศึกษา

กองการศึกษา
92

โครงการจัดทําที่ผักผ่อนสําหรับ

เพื่อก่อสร้างหรือจัดซื้อที่นั่งมีหลังคา

โรงเรียนอนุบาล และ

ผู้ปกครองรอรับส่งนักเรียน

สําหรับเป็นจุดผักผ่อนสําหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ผักผ่อนสําหรับผู้ปกครองรับส่ง

ผู้ปกครองรับส่งนักเรียน
เพื่อให้นักเรียนได้มีสื่อการเรียนการ
สอนในการศึกษาค้นคว้าส่งเสริมการ
อ่านให้กับเด็กนักเรียน
- เพื่อให้มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

จํานวน 2 ชุด
โรงเรียนอนุบาล
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

นักเรียนเพียงพอ
นักเรียนได้มีสื่อการเรียนการสอน
ในการศึกษาค้นคว้าและส่งเสริม
การอ่านให้กับเด็กนักเรียน
มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

93

โครงการจัดหาห้องสมุดโรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

94

โครงการจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์

95

โครงการจัดซื้อเก้าอี้บุนวมขาเหล็ก

5 ตัว

แก่พนักงานเพียงพอ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- เพื่อให้มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
แก่พนักงานเพียงพอ

เทศบาลตําบลแม่ขรี
10 ตัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

100,000
(งบอุดหนุน)

100,000
(งบอุดหนุน)

100,000
(งบอุดหนุน)

12,500

-

-

กองการศึกษา

กองการศึกษา

เพียงพอ
5,000

-

-

มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
เพียงพอ

กองการศึกษา

60,000

-

-

มีน้ําสะอาดให้นักเรียนดื่ม

กองการศึกษา

เทศบาลตําบลแม่ขรี
96

โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ํา

-เพื่อจัดซื้อเครื่องกรองน้ํา ให้
นักเรียน

2 เครื่อง

ได้ดื่มน้ําที่สะอาด ถูกหลักอนามัย

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลแม่ขรี และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลแม่ขรี

97

98

99

โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ชั้น ล็อกได้

- เพื่อให้มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
แก่พนักงานเพียงพอ

3 ตู้
กองการศึกษา,โรงเรียน

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น

เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12

อนุบาล ทต.แม่ขรี และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทต.แม่ขรี
อาคารเรียน 3 ชั้น 12
ห้องเรียน

12 ห้องเรียน แบบฐานแผ่ ของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลแม่ขรี

ห้องเรียน

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ

-เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลแม่ขรี

คอมพิวเตอร์

(ไม่น้อยกว่า 20 เครื่อง)
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์

21,000

-

-

มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
เพียงพอ

กองการศึกษา

7,123,000

-

-

มีอาคารเรียน 3 ชั้น 12

กองการศึกษา

(เงินอุดหนุน)
667,000
(เงินอุดหนุน)

ห้องเรียน
-

-

มีครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ

กองการศึกษา

คอมพิวเตอร์

- เครื่อง Scanner
- Modem
-เครื่องควบคุมและสํารอง
ไฟฟ้า
-โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
- โต๊ะวางเครื่องพิมพ์
- เก้าอี้ผู้ใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์
- เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น
100 โครงการจัดทําป้ายชื่อศูนย์พัฒนา

เพื่อจัดทําป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

200,000

มีป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา

เด็กเล็กเทศบาลตําบลแม่ขรี

เล็กเทศบาลตําบลแม่ขรี

ตําบลแม่ขรี

เทศบาลตําบลแม่ขรี

101 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสื่อ

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสื่อการเรียน

โรงเรียนอนุบาลตําบลแม่ขรี

การเรียนการสอน
102 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ้ค

การสอน
- เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน

103 โครงการจัดซื้อเครื่องอัดฉีดน้ํา

100,000

100,000

100,000

กองการศึกษา

1 เครื่อง

30,000

- เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานศูนย์
เครื่องจักรกล

1 เครื่อง

10,000

104 โครงการจัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า

- เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานศูนย์
เครื่องจักรกล

1 เครื่อง

10,000

105 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือใช้ใน
งานศูนย์จักรกล

- เพื่อใช้ปฏิบัติงานในงานศูนย์
จักรกล

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
งานศูนย์จักรกลดังนี้ ชุดลูกบ๊
อกซ์ 6 เหลี่ยม(36 ตัว) 1 ชุด,
ชุดประแจแหวนข้างปากตาย
(26 ตัว) 1 ชุด, ชุดถอดไส้
กรองน้ํามันเครื่อง 21 ชิ้น,
เกย์วัดลมยาง 1 ตัว

35,000

- เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

กองช่าง

1 ตู้

6,500

- เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

กองช่าง

106 โครงการจัดซื้อตู้ล๊อคเกอร์ ขนาด 12
ช่อง แบบบานเปิดพร้อมกุญแจล๊อค

-เพื่อใช้เก็บวัสดุงานไฟฟ้า

- เพื่อความสะดวกและการทํางาน
ให้มี ประสิทธิภาพ และรวดเร็ว

กองช่าง

กองช่าง
-เพื่อความสะดวกและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

กองช่าง

107 โครงการจัดซื้อเทปวัดระยะ ยาว 50
เมตร

- เพื่อใช้ในงานสํารวจ

1 ม้วน

8,500

- เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

กองช่าง

108 โครงการจัดซื้อล้อวัดระยะทาง

- เพื่อใช้ในงานสํารวจ

1 ตัว

10,000

- เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

กองช่าง

109 โครงการเครื่องวัดความเข้มแสง

-เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานไฟฟ้า

- เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

กองช่าง

110 โครงการจัดซื้อกล้องแนว พร้อม
อุปกรณ์

- เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ภาคสนาม
- ใช้เก็บข้อมูล
ในการสํารวจ

1 ชุด

- เพื่อให้การทํางานมีประสิทธิภาพ
- มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

กองช่าง

111 จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่งชนิดขับ -เพื่อใช้สูบน้ําในช่วงน้ําหลาก หรือ
ด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดท่อดูด 10 ทางระบายน้ําหลักระบายน้ําไม่ทัน
นิ้ว ขนาดท่อส่ง 10 นิ้ว ขนาด
เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 6,800 ซีซี ดูด
น้ําได้ไม่น้อยกว่า 900 ลบ.ม./ชม.

1 เครื่อง

900,000

-ป้องกันอุทกภัยที่จะเกิดในเขต
พื้นที่เทศบาล ตําบลแม่ขรี

กองช่าง

จํานวน 1 คัน ขนาด
เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 109.9
ซีซี

50,000

มีรถจักรยานยนต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน การติดต่อประสานงาน
เป็นไปด้วยความรวดเร็วและสะดวก

กองช่าง

2 ชุด

60,000

เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่

กองช่าง

112 โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์

- เพื่อให้มีรถจักรยานยนต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในกองช่าง

113 โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า เพื่อใช้ป้องกันไฟฟ้าดูดคณะ
ดูด
ปฏิบัติงาน

1 เครื่อง

6,500

300,000

114 โครงการจัดซื้อสว่านไฟฟ้า

- เพื่อใช้ปฏิบัติในงาน
สาธารณูปโภค

1 เครื่อง

14,000

- เพิ่มการทํางานให้มีประสิทธิภาพ

กองช่าง

115 โครงการจัดซื้อสว่านโรตารี่

- เพื่อใช้ในการปฏิบัติสาธารณูปโภค

1 เครื่อง

10,000

- เพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพ

กองช่าง

116 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดระดับเสียง

- เพื่อใช้ในการปฏิบัติ

1 เครื่อง

5,000

- เพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพ

กองช่าง

117 โครงการจัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้าแบบ
เคลื่อนที่

- เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานศูนย์
เครื่องจักรกล

1 เครื่อง

6,000

- เพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพ

กองช่าง

118 โครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง

- เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

1 คัน

4,000,000

- มีรถสําหรับปฏิบัติงานเพียงพอ

กองช่าง

119 โครงการจัดซื้อเครื่องเจียร

- เพื่อใช้ในการปฏิบัติสาธารณูปโภค

1 เครื่อง

5,000

- เพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพ

กองช่าง

120 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 1 ชุด

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ

เครื่องคอมพิวเตอร์

สนับสนุนโปรแกรมประปาในการ
รับชําระเงิน

จํานวน 1 ชุด

40,000

-

-

-ระบบการจัดเก็บค่า

กองการประปา

น้ําประปาทํางานได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้นผู้ชําระค่าน้ําประปา
ไม่ต้องเสียเวลารอนาน

121 โครงการจัดซื้อปริ้นเตอร์อิงค์เจท

-เพื่อใช้ปริ้นงานในงานสํานักงาน

เครื่องปริ้นเตอร์อิงค์เจท
จํานวน 1 เครื่อง

-

30,000

-

- ทําให้การจัดพิมพ์เอกสาร
งานการประปาทําได้
รวดเร็วยิ่งขึ้น

กองการประปา

122 โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์

เพื่อใช้ปฏิบติงานเทศกิจ

จํานวน 1 คัน

50,000

-

-

พร้อมพ่วงข้าง
123 โครงการซื้อเครื่องทําน้ําร้อน-เย็น

กองการประปา

เทศกิจ
เพื่อให้บริการแก่พนักงาน

จํานวน 1 เครื่อง

และประชาชนที่มาติดต่อราชการ

มี 2 ก๊อก น้ําร้อน-เย็น

124 โครงการจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ

เพื่อติดต่อประสานเจ้าหน้าทีใ่ น

จํานวน 5 เครื่อง

ชนิดมือถือ
125 โครงการติดตั้งท่อ PE ø 10"

หน่วยงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน

- ติดตั้งท่อ PE ø 10"

น้ําอุปโภค-บริโภคของชาวบ้าน
ในช่วงฤดูแล้ง

ชั้นความหนา PN10
ความยาว 31,640 เมตร

ชั้นความหนา PN10"
จากโครงการอ่างเก็บน้ําคลอง

มีรถใช้สําหรับปฏิบัติงาน

หัวช้าง ถึง เทศบาลตําบลแม่ขรี

14,000

-

-

มีเครื่องทําน้ําร้อน-เย็น เพื่อ

กองการประปา

บริการประชาชน
60,000
75,303,200

-

-

มีเครื่องมือใช้ในการปฏิบัติงาน

กองการประปา

-

อย่างเพียงพอ
- ประชาชนในเขต

กองการประปา

ขอสนับสนุน อบจ.

พื้นที่ ทต.แม่ขรี
ทต.เขาหัวช้าง

ส่งน้ําจากโครงการอ่างเก็บ
น้ําคลองหัวช้าง ถึง

ทต.ตะโหมด
ทต.ควนเสาธง

เทศบาลตําบลแม่ขรี

อบต.คลองใหญ่
มีน้ําอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ
ในหน้าแล้ง

126 โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบ
ผลิตน้ําประปา

127 โครงการจัดซื้อเครื่องหาพิกัดสัญญาณ

1. เพื่อให้ประชาชนในเขต

ก่อสร้างระบบผลิตน้ํา

จําหน่ายน้ําของเทศบาลตําบล
แม่ขรี และนอกเขตเทศบาล

ประปาผิวดินขนาดใหญ่
มาก (ไม่น้อยกว่า

มีน้ําสะอาดใช้อุปโภคและ

100 ลบ.ม./ชม.)

บริโภคเพียงพอต่อความต้องการ
2. เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทา
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บ

7,150,000

-

-

ขอรับสนับสนุน
อบจ.

- ประชาชนในเขตพื้นที่

กองการประปา

จําหน่ายน้ําของเทศบาล
และนอกเขตเทศบาล
มีน้ําสะอาดใช้อุปโภคและ
บริโภคอย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง

จํานวน 1 เครื่อง

35,000

-

-

- ทําให้มีประสิทธิภาพใน

กองคลัง

ดาวเทียม GPS
128 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ /ชนิด LEDขาวดํา

ภาษี
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกอง

การจัดเก็บภาษี
1 เครื่อง

8,400

-

-

คลัง

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

กองคลัง

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(25 หน้า/นาที)
129 โครงการจัดซื้อเก้าสําหรับ
พนักงาน
130 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดระยะทางด้วย
เลเซอร์แบบมือถือ
131 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกอง
คลัง
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บ

2 ตัว

จํานวน 1 เครื่อง

4,000

-

-

มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
เพียงพอ

กองคลัง

38,000

-

-

- ทําให้จัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น

กองคลัง

ภาษี
- เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองคลัง

จํานวน 1 เครื่อง

30,000

การทํางานให้มีประสิทธิภาพ

กองคลัง

- เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองคลัง

จํานวน 1 เครื่อง

30,000

การทํางานให้มีประสิทธิภาพ

กองคลัง

แบบตั้งโต๊ะ
132 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค
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ส่วนที่ 6
การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่า
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้และเป็นไปตามแผนที่กําหนดได้หรือไม่อย่างไร
ถ้าหากแผนงานและโครงการใดเมื่อประเมินผลออกมาแล้วไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ ก็จักได้
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงทีเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในการพัฒนาและจะได้เป็นแนวทางการดําเนินการ
ต่อไปในอนาคต หรือกล่ าวโดยสรุปว่ าการติดตามและประเมิ นผลคือกระบวนการตรวจสอบการปฎิ บัติงาน โดยมี
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อให้สิ่งที่เราต้องการบรรลุผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
1. คณะกรรมการติดตามผลและประเมินผล
สําหรับการติดตามและประเมินผลการดําเนินการแผนพัฒนาเทศบาลนั้น ให้ผู้บริหารเทศบาลคือ
นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาล ประกอบด้วย
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน 3 คน
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน 3 คน
3. กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก
- ตําแหน่งที่คัดเลือกได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้อง ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เห็นว่าสามารถให้
แนะนําอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นอื่นได้
- การคัดเลือก ผู้บริหารท้องถิ่นอาจคัดเลือกด้วยตนเองหรือนําเข้าปรึกษาหารือในที่ประชุม
ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจะต้องยินดีที่จะเข้า
ร่วมปฎิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งเจ้าตัวทราบ และมีการตอบยืนยันให้ทราบ
- ให้ดาํ เนินการในคราวเดียวกับการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการท้องถิ่น
4 กรณีหัวหน้าส่วนราชการบริหารคัดเลือกกันเอง
- หัวหน้าส่วนราชการคัดเลือกจํานวนสามคน ให้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการโดยให้ปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานในที่ประชุม และมี
หนังสือเชิญพร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุมให้ชัดเจน
- การประชุมต้องมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
- การเสนอแนะชื่อหัวหน้าส่วนราชการต่อที่ประชุม ต้องมีผู้รับรองจํานวนอย่างน้อยสอง
คนและผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุมและได้รับการยินยอม
- ในการเสนอชื่อ หากมีการเสนอชื่อเกินกว่าจํานวนที่กําหนด ให้ประธานในที่ประชุมแจ้ง
ให้ผู้เข่าร่วมประชุมคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยการลงคะแนนลับ ใช้วิธีเขียนชื่อตัว
และชื่อสกุลที่ได้รับการเสนอชื่อลงในบัตรลงคะแนนที่ประธานที่ประชุมมอบให้ได้ไม่
ไม่เกินจํานวนที่กําหนด
- ประธานในที่ประชุมตั้งที่อยู่ในที่ประชุมและมิได้ผู้ได้รับการเสนอชื่อจํานวนไม่เกิน
สามคนเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน
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- เมื่อตรวจนับคะแนนแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลําดับเป็นผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือก
จนครบจํานวนที่กําหนด ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกจนครบจํานวนที่กําหนด ในกรณี
ที่ผู้ได้รับคะแนนใหม่เฉพาะผู้ซึ่งได้รับคะแนนเท่ากัน ถ้าลงคะแนนครั้งที่สองแล้วปรากฎ
สภาท้องถิ่น มีหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบเพื่อออกคําสั่งแต่งตั้ง
ต่อไป
- ในกรณีที่ผู้คัดเลือกลาออกหรือพ้นจากตําแหน่ง ให้จัดให้มีการคัดเลือกแทนผู้ที่พ้นไปภาย
สี่สิบห้าวันนับแต่วันที่มีตําแหน่งว่างลง เว้นแต่วาระการดํารงตําแหน่งที่เหลืออยู่ไม่ถึงเก้า
สิบวันจะไม่ทําการคัดเลือกขึ้นแทนตําแหน่งที่ว่างก็ได้ และให้ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกแทน
นั้นอยู่ในตําแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลือของผู้ซึ่งตนแทนในกรณีที่ตําแหน่งนั้นวางลงเนื่อง
จากครบวาระการดํารงตําแหน่งสองปี ให้จัดให้การคัดเลือกขึ้นใหม่ภายในสี่สิบห้าวันนับ
แต่วันที่ครบการดํารงตําแหน่ง โดยนําวิธีการคัดเลือกที่กําหนดไว้ข้างต้นมาใช้โดยอนุโลม
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล มีอํานาจหน้าที่ดังนี้
1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
3. รายงานและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาเทศบาล
ผู้ บ ริ ห ารเทศบาล คณะกรรมการพั ฒ นาเทศบาล และประกาศผลการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละครั้ง
4. ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยสามสิบวัน
5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช่วยปฎิบัติงานตามที่เห็นสมควนเมื่อมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯภายใน 15 วัน เพื่อให้
คณะกรรมการอีกหนึ่งคนทําหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. แนวทางการติดตามและประเมินผล
ในการควบคุมการปฎิบัติราชการตามแนวทางแผนพัฒนาสามปีและแผนปฎิบัติการ นั้น
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน กล่าวคือ
เมื่อได้มีการวางแผนพัฒนาสามปีและแผนปฎิบัติการเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ละสํานักกองจะ
นําไปจัดทําแผนปฎิบัติราชการประจําปี เพื่อกําหนดรายละเอียดเดียวกับผลผลิต กิจกรรมที่จะต้องดําเนินการและ
ทรัพยากรที่จําเป็นต่อการปฎิบัติงาน เพื่อใช้ประกอบในคําของงบประมาณประจําปีซึ่งครอบคลุมในมิติต่าง ๆ ได้แก่
ด้านประสิทธิผลหรือผลสัมฤทธิ์ตามแผนพัฒนาสามปี และผลผลิตตามแผนปฎิบัติการประจําปี ด้านคุณภาพ ด้าน
ประสิทธิภาพ และด้านการพัฒนาองค์กรในการนี้ แต่ละสํานัก / กอง จะต้องทํารายงานประจําปีของตนเพื่อเปิดเผย
และแสดงให้เห็นถึงข้อมูลสานสนเทศเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดในคํารับรองการปฎิบัติราชการ สถานะทางการเงิน
ของหน่วยงานบุคลากร และรายละเอียดอื่น ๆ
การติดตามและประเมินผลแผนการบริหารงาน
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2.2.1 การติดตามความก้าวหน้าประจําปี อันเป็นการติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัดต่าง ๆ ใน
แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อตรวจสอบถึงความเบี่ยงเบนแปรปรวนระหว่างผลงานที่เกิด
ขึ้นกับเป้าหมายที่วางไว้ อันจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน (ถ้ามี)
หรือการทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์หลักให้มีความเหมาะสมต่อไป
2.2.2 การประเมินผลในระยะครึ่งแผน อันเป็นการประเมินผลในช่วงขณะมีการปฎิบัติตามแผน
ปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการประจําปี โดยอาจมีการทบทวนผลความก้าวหน้าและปัญหาอุป
สรรรวมถึงวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อนําไปสู่การ
ทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและเป้าหมายกลยุทธ์หลัก รวมถึงการปรับเปลี่ยนแผน
ปฎิบัติราชการของแต่ละสํานัก / กอง/หน่วยงาน ให้มีความเหมาะสมต่อไป หากมีความ
จําเป็นเร่งด่วน
2.2.3 การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน อันเป็นการประเมินผลแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
ผลแผนการบริหารราชการแผ่นดินแบบรวบยอด เพื่อสรุปการปฎิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ที่
เกิดขึ้น รวมถึงบทเรียนต่าง ที่ได้รับการบริหารราชการแต่ละปี

