


                                                    ค ำน ำ 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๗ โดยให้มีความสอดคล้อง 
สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ และงบประมาณในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ  อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  จึงด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลา
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  
ที่  มท. 0810.3/ว 7467 เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองท้องถิ่น        
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ลงวันที่  14 ธันวาคม  2563 
 

  “แผนพัฒนาท้องถิ่น”  หมายความว่า  แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนที่ก าหนด
วิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์   เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  และกลยุทธ์  โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  
แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้
หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการดังกล่าว
เป็นไปตามระเบียบฯ  เทศบาลต าบลท่ายางจึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) ขึ้น เพื่อ
เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม พร้อมน าไปสู่การปฏิบัติได้ตาม
นโยบายของคณะผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
   

  เทศบาลต าบลท่ายาง  มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) 
จะเป็นประโยชน์และแนวทางในการพัฒนาชุมชน ต าบล หมู่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพื่อ
ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง  

           เทศบาลต าบลท่ายาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



สำรบัญ 
                                                                                                       หน้ำ 

ส่วนที่ 1  สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 
  (1) ด้ำนกำยภำพ                                                                                  ๑ 

        ๑) ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล (แผนที่ประกอบ)                                            ๑ 
        ๒) ลักษณะภูมิประเทศ                                                                                    ๓ 
        ๓) ลักษณะภูมิอากาศ                                                                                     ๓ 
        ๔) ลักษณะดิน                                                                                             ๓ 

  (๒) ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง                                                                       ๔ 
       ๑) เขตการปกครอง                                                                                       ๔ 
       ๒) การเลือกตั้ง                                                                                             ๕ 

  (๓) ประชำกร                                                                                       ๖ 
       ๑) ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร                                                                      ๖ 
       ๒) ช่วงอายุและจ านวนประชากร                                                                         ๗                                                                      

  (๔) สภำพทำงสังคม                                                                                   ๗ 
         1) การศึกษา                                                                                               ๗ 
        2) สาธารณสุข                                                                                              ๘ 
        3) อาชญากรรม                                                                                           ๙ 
          4) ยาเสพตดิ                                                                                                ๙ 
             5) การสังคมสงเคราะห์                                                                                  ๑๐ 
     (5) ระบบบริกำรพื้นฐำน                                                                              ๑๑ 
      1) การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ า, ทางราง ฯลฯ)                                               ๑๑                                
              2) การไฟฟา้                                                                                                ๑๑ 
       3) การประปา                                                                                              ๑๒ 
      4) การสื่อสาร                                                                                              ๑๓            
      5) ระบบโลจิสติกส ์(Logistics) หรือการขนส่ง                                                         ๑๓ 

  (6) ระบบเศรษฐกิจ                                                                                   ๑๓ 
      1) การเกษตร                                                                                              ๑๓ 
      2) การประมง                                                                                              ๑๓ 
      3) การปศุสัตว ์                                                                                            ๑๓ 
      4) การบริการ                                                                                              ๑๔ 
      5) การท่องเที่ยว                                                                                            ๑๔ 
      6) อุตสาหกรรม                                                                                            ๑๔ 
      7) การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ                                                                            ๑๔ 
      8) แรงงาน                                                                                                  ๑๕ 

  (7) ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม                                                                   ๑๕ 
      1)  การนับถือศาสนา                                                                                      ๑๕ 
      2) ประเพณีและงานประจ าป ี                                                                          ๑๖ 
      3) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น                                                                          ๑๖                   
      4) OTOP สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก                                                            ๑๖ 
 



                                                                                                               หน้ำ 
   (8) ทรัพยำกรธรรมชำติ                                                                             ๑๖ 

        1) น้ า                                                                                                      ๑๖ 
        2) ป่าไม ้                                                                                                   ๑๖ 
        3) ภูเขา                                                                                                     ๑๖ 
        4) ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                     ๑๗ 

   (๙) สถำนะกำรคลัง                                                                                   ๑๗ 
   (๑๐) ข้อมูลบุคลำกร                                                                                  ๑๙ 
   (๑๑) ข้อมูลอื่น ๆ                                                                                      ๒๐ 

 

ส่วนที่ 2  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                           ๒๑ 
    (๑) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนพัฒนำระดับมหภำค                                               ๒๑ 
        1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)                                           ๒๑ 
              2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                                                           ๓๑ 
        3) แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด                                     ๓๒ 
        4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                           ๓๖ 

  (2) ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                   ๓๖ 
        1) วิสัยทัศน ์                                                                                                ๓๖ 
        2) ยุทธศาสตร ์                                                                                             ๓๖ 
        3) เป้าประสงค์                                                                                             ๓๖ 
        4) ตัวชี้วัด                                                                                                   ๓๖ 
        5) ค่าเป้าหมาย                                                                                             ๓๗ 
        6) กลยุทธ ์                                                                                                 ๓๘ 
        7) จุดยืนทางยุทธศาสตร ์                                                                              ๓๘ 
        8) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม                                                          ๓๙ 

  (3) กำรวิเครำะห์เพื่อพัฒนำท้องถิ่น                                                                 ๔๒ 
         1) การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     ๔๒ 
         2) การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง                                    ๔๖ 
 

ส่วนที่ 3  กำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปสู่กำรปฏิบัติ                                                              ๔๙ 
         1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน                                                                 ๔๙ 
         2) บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                                        ๕๑ 
                - บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  แบบ ผ.๐๑        ๕๑ 
                - รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แบบ ผ.๐๒    ๕๓ 
                - บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แบบ ผ.๐๑       ๑๒๖ 
                   ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสาน       
                   แผนพัฒนาท้องถิ่น                                                          
                - รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แบบ ผ.๐๒/๒ ๑๒๗ 
                   ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผน 
                   พัฒนาท้องถิ่น 
                - บัญชีสรุปครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แบบ ผ.๐๓                ๑๔๘ 
                - รายละเอียดครุภณัฑ์  แบบ ผ.๐๓                                                               ๑๔๙ 



                                                                                                                      หน้ำ 

ส่วนที่ ๔  กำรติดตำมและประเมินผล                                                                         ๑๖๓                             
  ๑) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์                                                           ๑๖๓ 
  ๒) การติดตามและประเมินผลโครงการ                                                              ๑๖๘ 
  ๓) สรุปผลการพัฒนาทอ้งถิ่นจากแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565                      ๑๗๔                   
  ๔) ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต                                          ๑๗๘ 

            1) ผลกระทบน าไปสู่อนาคต                                                                         ๑๗๘ 
                 2) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา                                                    ๑๗๘            



  

                                                
 

 

 
 
  เทศบาลต าบลท่ายาง  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหนึ่ง  เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล
ท่ายาง ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้น  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การจัดตั้งสุขาภิบาลท่ายาง  อ าเภอท่ายาง  
จังหวัดเพชรบุรี  และได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา  ฉบับพิเศษ  หน้า ๗๑  เล่ม  ๗๓  ตอนที่  ๔๕  ลงวันที่ ๓๐  
พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๔๙๙  ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  ตามพระราชบัญญัติ
เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๒  เมื่อวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๔๒  โดยประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ ๑๑๖  ตอนที่ ๙ ก  ลงวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๒ ในปัจจุบันเทศบาลต าบลท่ายาง 
จัดเป็นเทศบาลสามัญ  และมีฐานะเป็นนิติบุคคล 

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลท่ำยำง  
              ตั้งอยู่ที่  ๘๘๘  หมู่ที่  ๑  ถนนท่ายาง – หนองบ้วย  ต าบลท่ายาง  อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุร ี 
              โทรศัพท์  ๐๓๒ – ๔๖๓๐๐๐ – ๒  

โทรสาร   ๐๓๒ – ๔๖๑๕๔๖ 
 

      
 
๑)  ที่ตั้งของหมู่บ้ำนหรือชุมชนหรือต ำบล 

เทศบาลต าบลท่ายาง  ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุร ี ครอบคลุมพื้นที่ต าบลทา่ยาง 
และต าบลท่าคอย  มีพืน้ที่  ๗๙  ตารางกิโลเมตร  หรือ  ๔๙,๓๗๕  ไร่  ระยะทางหา่งจากกรงุเทพมหานคร
ประมาณ  ๑๔๑ กิโลเมตร  และห่างจากตวัเมืองเพชรบุรี  ๑๘ กิโลเมตร  โดยมีแนวเขตตามประกาศในราช
กิจจา - นุเบกษา  ฉบับประกาศทัว่ไป เล่ม ๑๒๑  ตอนพิเศษ ๙๓ ง วันที่ ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๔๗  ดังนี้ 

หลักเขตที่  ๑   ตั้งอยู่ริมแม่น้ าเพชรบุรี  ฝั่งตะวันออกบริเวณ  พิกัด  NQ ๙๗๖๓๘๘  ตรงจุด 
บรรจบกับแนวเขตต าบลท่ายาง  อ าเภอทา่ยาง  กับแนวเขตต าบลถ้ ารงค์  อ าเภอบ้านลาด 

ด้ำนเหนือ 
ตั้งแต่หลักเขตที่ ๑  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวเขตเส้นแบ่งเขตต าบลระหว่างต าบล 

ท่ายาง   อ าเภอท่ายาง  กับแนวเขตต าบลถ้ ารงค์  อ าเภอบ้านลาด  สิ้นสุดที่หลักเขตที่  ๒  บริเวณพิกดั  PQ 
๐๐๑๓๖๓  ใช้หลักเขตรว่มกับต าบลถ้ ารงค์  อ าเภอบ้านลาด  เป็นระยะทางด้านเหนือประมาณ   ๓,๘๔๐.๐๐  
เมตร 

ด้ำนตะวันออก 
จากหลักเขตที่ ๒  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตต้ามแนวเส้นแบ่งเขตต าบลระหว่างต าบลท่ายาง    

กับแนวเขตต าบลมาบปลาเค้า  ถึงหลักเขตที่ ๓  บริเวณพิกัด PQ ๐๐๙๓๒๘  ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยละหารบอนฝั่ง
เหนือ  ตรงจุดบรรจบกับแนวเขตต าบลท่ายางกับแนวเขตต าบลมาบปลาเค้า  และแนวเขตต าบลบ้านในดง  ใช้

           

               ส่วนที่  ๑ สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 
 

(๑)  ด้ำนกำยภำพ 



หลักเขตร่วมกับต าบลมาบปลาเค้าและต าบลบ้านในดง  อ าเภอท่ายาง  เป็นระยะทางประมาณ  ๕,๒๘๑.๐๐  
เมตร 

จากหลักเขตที่ ๓  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตามแนวเส้นแบ่งเขต
ต าบลระหว่างต าบลท่ายางกับต าบลบ้านในดง  ถึงหลักเขตที่ ๔  บริเวณพิกัด PQ ๐๓๒๒๗๖  ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุด
บรรจบกับแนวเขตต าบลท่ายาง  กับแนวเขตต าบลบ้านในดงและแนวเขตต าบลหนองจอกใช้หลักเขตร่วมกับ
ต าบลบ้านในดงและต าบลหนองจอก  อ าเภอท่ายาง  เป็นระยะทางประมาณ ๗,๙๑๙.๐๐  เมตร 

จากหลักเขตที่ ๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตามแนวเส้นแบ่งเขตต าบลระหว่างต าบลท่ายาง  
กับต าบลหนองจอก  ถึงหลักเขตที่ ๕ บริเวณพิกัด PQ ๐๒๕๒๖๖  ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดบรรจบกับแนวเขตต าบล     
ท่ายางกับต าบลหนองจอก  อ าเภอท่ายาง   และแนวเขตต าบลนายาง  อ าเภอชะอ า   ใช้หลักเขตร่วมกับต าบล
หนองจอก  อ าเภอท่ายาง  และต าบลนายาง อ าเภอชะอ า  เป็นระยะทางประมาณ ๑,๕๗๕.๐๐  เมตร 

ด้ำนใต้ 
จากหลักเขตที่ ๕  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ้ ตามแนวเส้นแบ่งเขตต าบลระหว่างต าบลท่ายาง  

อ าเภอท่ายางกับแนวเขตต าบลนายาง  อ าเภอชะอ า  ถึงหลักเขตที่ ๖  บริเวณพิกดั NQ๙๙๔๒๖๔  ซึ่งตั้งอยู่ริม
ห้วยยางฝั่งเหนือ  ใช้หลกัเขตร่วมกับต าบลนายาง  เป็นระยะทางประมาณ ๓,๓๔๒.๐๐  เมตร 

จากหลักเขตที่ ๖  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  เลียบริมล าห้วยยางฝั่งเหนือ  ถึงหลักเขตที่ ๗  
บริเวณพิกัด NQ ๙๓๘๒๔๕  ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดบรรจบกับแนวเขตต าบลท่าคอยกับแนวเขตต าบลท่าไม้รวก  ใช้หลัก
เขตร่วมกับต าบลท่าไมร้วก  เป็นระยะทางประมาณ ๗,๐๐๐.๐๐  เมตร 

จากหลักเขตที่  ๗  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวเส้นแบ่งเขตต าบลระหว่างต าบล 
ท่าคอยกับแนวเขตต าบลท่าไม้รวก  ถึงหลักเขตที่ ๘  บริเวณพิกดั NQ ๙๓๑๒๕๙  ซึ่งตั้งอยู่ตรงจดุบรรจบกับริม
แม่น้ าเพชรบุรีฝั่งตะวันออก  ใช้หลักเขตร่วมกับต าบลท่าไม้รวก  เป็นระยะทางประมาณ  ๑,๖๖๔.๐๐  เมตร 

ด้ำนตะวันตก 
จากหลักเขตที่ ๘ ไปทางทิศเหนือเลียบริมฝั่งแม่น้ าเพชรบุรีฝั่งตะวันออกเขตติดต่อกับต าบล 

ท่าแลงและต าบลยางหย่อง  บรรจบกับหลักเขตที่ ๑  ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ าเพชรบุรีฝั่งตะวันออกตรงจุดบรรจบกับ
แนวเขตต าบล ท่ายาง  อ าเภอท่ายาง  กับแนวเขตต าบลถ้ ารงค์  อ าเภอบ้านลาด บริเวณพิกัด  NQ ๙๗๖๓๘๘  
เป็นระยะทางประมาณ  ๒๔,๙๑๖.๐๐  เมตร 

อำณำเขตติดต่อ 
ด้านเหนือ  ::   ติดต่อแม่น้ าเพชรบุรี  และต าบลถ้ ารงค์  อ าเภอบ้านลาด 
ด้านใต ้            ::   ติดต่อต าบลดอนขุนห้วย   อ าเภอชะอ า 
ด้านตะวันออก   ::   ติดต่อต าบลบ้านในดง  ต าบลมาบปลาเค้า และต าบลหนองจอก   

     อ าเภอท่ายาง 
ด้านตะวันตก    ::   ติดต่อแม่น้ าเพชรบุรฝีั่งตะวันออก เขตตดิต่อกับต าบลท่าแลง  และ    

    ต าบลท่าไม้รวก  อ าเภอท่ายาง 
 
 



                                   แผนที่เทศบำลต ำบลท่ำยำง 

      
 

  ๒) ลักษณะภูมิประเทศ 
ภูมิประเทศของเทศบาลมีลักษณะเป็นเขตที่ราบลุ่ม จะเป็นพื้นที่ที่แม่น้ าเพชรบุรีไหลผ่าน และ

มีคลองชลประทาน ๓ สาย มีดินที่มีแรธ่าตุอุดมสมบูรณ์ เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่ส าคัญของจังหวัดเพชรบุร ี
 

๓) ลักษณะภูมิอำกำศ 
            จังหวดัเพชรบุรอียู่ติดกับอ่าวไทยจึงไดร้บัอิทธิพลของมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้ในฤดูฝน  และ
อิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาว  จึงท าให้มีอากาศหนาวเย็นในเวลาดังกลา่ว  ส าหรับช่วงเวลา
ที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวมากทีสุ่ด  คือ ช่วงเดือนธันวาคม – เมษายน  แบ่งฤดูกาลออกเป็น ๓ ฤดู  ดังนี้ 

ฤดูร้อน   เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ -  เดือนพฤษภาคม  
ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 
ฤดูหนำว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม – เดือนมกราคม  
 

๔) ลักษณะของดิน 
      ลักษณะของดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย     
 

 



 
 
 
       ๑)  เขตกำรปกครอง 
              เทศบาลต าบลทา่ยางแบ่งพื้นที่การปกครองเป็น  ๒  ต าบล  คือ  ต าบลท่ายาง  และต าบลทา่คอย   
            มชีุมชน         รวม     ๓๗     ชุมชน 
            มีหมู่บ้าน       รวม     ๑๙     หมู่บ้าน  
(หมายเหตุ  หมูบ่้านที่มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มพื้นที่  ๑๗  หมู่บ้าน  และมหีมู่บ้านที่มีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขต
เทศบาล  ๒  หมู่บ้าน  คือ  หมู่ที่  ๕ ต าบลท่าคอยและหมู่ที่ ๗  ต าบลท่าคอย) 
                   รำยชื่อชุมชนในเขตเทศบำลต ำบลท่ำยำง จ ำแนกรำยต ำบล 

ต ำบลท่ำยำง  ประกอบด้วย 
ชุมชนที่  ๑   ชุมชนบ้านท่าพุ่งพัฒนา  (หมู่ที่ ๑) 
ชุมชนที่  ๒   ชุมชนศาลเจ้าแม่ท่ายาง (หมู่ที่ ๑)  
ชุมชนที่  ๓  ชุมชนถนนใหญ่ร่วมใจพฒันา  (หมู่ที่ ๑) 
ชุมชนที่  ๔   ชุมชนโรงพยาบาลท่ายาง - ระหารบอน (หมู่ที่ ๑) 

      ชุมขนที่  ๕   ชุมชนบ้านหนองสัก (หมู่ที่ ๒) 
       ชุมชนที่  ๖   ชุมชนบ้านไสค้าน (หมู่ที ่๓) 

ชุมชนที่  ๗   ชุมชนบ้านท่ากระเทียมพัฒนา (หมู่ที่ ๓ ) 
         ชุมชนที่  ๘   ชุมชนบ้านท่ามะเกลือ - ไสค้าน (หมู่ที่  ๔) 

ชุมชนที่  ๙  ชุมชนบ้านหนองแฟบพัฒนา (หมู่ที ่ ๕) 
ชุมชนที่  ๑๐  ชุมชนบ้านโรงนอกสามัคคี  (หมู่ที ่ ๕) 
ชุมชนที่  ๑๑  ชุมชนบ้านหนองแฟบล่างรวมพลัง (หมู่ที่  ๕)  
ชุมชนที่  ๑๒  ชุมชนมงคลเกษม (หมู่ที่  ๕) 

  ชุมชนที่  ๑๓   ชุมชนบ้านเขากระจิว (หมู่ที่  ๖) 
  ชุมชนที่  ๑๔   ชุมชนสี่แยกสามัคคี (หมู่ที่  ๗) 

ชุมชนที่  ๑๕   ชุมชนบ้านหนองบ้วย (หมู่ที่  ๗) 
ชุมชนที่  ๑๖   ชุมชนบ้านหนองไข่เต่า-ระหารบอน (หมู่ที่  ๗) 

  ชุมชนที่  ๑๗   ชุมชนบ้านหนองแขม (หมู่ที่  ๘) 
ชุมชนที่  ๑๘   ชุมชนหัวทุ่ง - ทุ่งพร้าว (หมู่ที่  ๘) 
ชุมชนที่  ๑๙   ชุมชนตะแบกทองสหกรณ์พัฒนา (หมู่ที่  ๘) 

  ชุมชนที่  ๒๐  ชุมชนบ้านหนองแจง (หมู่ที่  ๙) 
  ชุมชนที่  ๒๑  ชุมชนหมู่ ๑๐ พัฒนา (หมู่ที่  ๑๐) 
       
 

(๒) ด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง 



ต ำบลท่ำคอย  ประกอบด้วย 
      ชุมชนที่  ๒๒   ชุมชนบ้านท่าต้นโพธิ์  (หมู่ที่  ๑)  

ชุมชนที่  ๒๓   ชุมชนบ้านท่าขาม  (หมูท่ี่  ๑) 
ชุมชนที่  ๒๔   ชุมชนบ้านบึงกระจับ  (หมู่ที่  ๒) 
ชุมชนที่  ๒๕   ชุมชนบ้านวังขุนด่าน  (หมู่ที่  ๒) 
ชุมชนที่  ๒๖   ชุมชนบา้นท่าคอย  (หมู่ที่  ๓) 
ชุมชนที่  ๒๗   ชุมชนบ้านท่าคอยเหนือ (หมู่ที่ ๓)    
ชุมชนที่  ๒๘  ชุมชนบ้านหน้าวัดท่าคอยพัฒนา  (หมู่ที่  ๓)  
ชุมชนที่  ๒๙   ชุมชนบ้านโค้งข่อย  (หมู่ที่  ๔) 
ชุมชนที่  ๓๐   ชุมชนบ้านท่าทุ่งแฝก  (หมู่ที่  ๔) 
ชุมชนที่  ๓๑   ชุมชนท่าซิก (หมู่ที่  ๖) 
ชุมชนที่  ๓๒   ชุมชนเข่ือนเพชร  (หมู่ที่  ๖) 
ชุมชนที่  ๓๓   ชุมชนสาย ๑ พัฒนา  (หมู่ที่  ๗) 
ชุมชนที่  ๓๔   ชุมชนบ้านฝั่งคลอง  (หมู่ที่  ๘) 
ชุมชนที่  ๓๕   ชุมชนบ้านหนองปลวก  (หมู่ที่  ๙) 
ชุมชนที่  ๓๖   ชุมชนสาย ๑  (หมู่ที่  ๙) 
ชุมชนที่  ๓๗   ชุมชนโค้งตาสกุ  (หมู่ที่  ๙)   
 

๒) กำรเลือกตั้ง              
       เทศบาลต าบลท่ายาง  ประกอบด้วย   
  ๑.  สภาเทศบาล  ประกอบด้วย   สมาชกิสภาเทศบาล  จ านวน   ๑๒  คน  ซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมาย    ม ี๒  เขตเลือกตั้ง ๆ ละ ๖ คน 
  ๒. นายกเทศมนตรี  จ านวน  ๑  คน  มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  มทีี่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี  ๑  คน  เลขานุการนายกเทศมนตรี  จ านวน  ๑  คน  รองนายกเทศมนตร ี จ านวน  ๒  คน    
มาจากการแต่งตั้ง 

รำยนำมคณะผู้บริหำรท้องถิ่น 
 

ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง 

๑. นางนฤมล  กิจพว่งสวุรรณ นายกเทศมนตรีต าบลท่ายาง 

๒. นายสุรชัย  จัตตุพรพงษ ์ รองนายกเทศมนตร ี

๓. นายเทียนชัย  คชานนัท์ รองนายกเทศมนตร ี

๔. นายทองใบ  เพ็งสวา่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี

๕. นายศุภพล  พรสมบูรณ์ศิร ิ เลขานุการนายกเทศมนตร ี



    รำยนำมสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลท่ำยำง    
 

ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง 

๑. นายไพโรจน์  อุ๋ยตระกูล ประธานสภาเทศบาล 

๒. นายฉลาด  พุกเขียว รองประธานสภาเทศบาล 

๓. นายบัญชา  วจิิตรปัญญารักษ ์ สมาชิกสภาเทศบาล 

๔. นายพยงค ์ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาล 

๕. นายพชิัย  ไฝศิร ิ สมาชิกสภาเทศบาล 

๖. นายเสนอ  ฉ่ าชื่น สมาชิกสภาเทศบาล 

๗. นางสาวรตัติกาล  สระส าอาง สมาชิกสภาเทศบาล 

๘. นายชลเก้า  ฉ่ ามะนา สมาชิกสภาเทศบาล 

๙. นายเอกรัฐ  กิจพว่งสวุรรณ สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๐. นายหัสดิ ์ ศรีสวัสดิ ์ สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๑. นายจรีศักดิ์  มาลัย สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๒. นายสมชาย  สิงห์โตทอง สมาชิกสภาเทศบาล 
 

     จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้ง  ครั้งล่ำสุด (ข้อมูลเมื่อวันที่  ๒๘  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔)   
-  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตร ี ๑๓,๔๐๐ คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 

๒๒,๖๘๓  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๕๙.๐๘ 
  -  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  เขตเลือกตั้งที่ ๑ จ านวน  ๖,๓๙๓  คน  
จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  ๑๑,๑๕๑  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๕๗.๓๓  และเขตเลือกตั้งที่  ๒  จ านวน  ๖,๙๙๓  
คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  ๑๑,๕๐๑ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๖๐.๘๐ 
 
 
 

๑)  ข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวนประชำกร  
 จ านวนประชากรย้อนหลงั  ณ  เดือนกันยายน  ของทุกปี 

รำยกำร/ป ี ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ประชากรชาย ๑๓,๕๖๗ ๑๓,๕๘๒ ๑๓,๕๘๘ ๑๓,๕๓๔ ๑๓,๒๙๙ ๑๓,๒๘๙ 
ประชากรหญิง ๑๔,๙๘๗ ๑๕,๐๑๐ ๑๕,๐๓๕ ๑๔,๙๘๔ ๑๔,๗๑๔ ๑๔,๗๕๓ 

รวม ๒๘,๕๕๔ ๒๘,๕๙๒ ๒๘,๖๒๓ ๒๘,๕๑๘ ๒๘,๐๑๓ ๒๘,๐๔๒ 
 

(๓)  ประชำกร 



     

๒)  ช่วงอำยุและจ ำนวนประชำกร 
     ประชากร  ณ  เดือนกันยายน  ๒๕๖๔ 

ประชำกร ชำย  (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
๑.จ านวนประชากรเยาวชน 
(อายุต่ ากว่า ๑๘ ปี) 

๒,๕๒๙ ๒,๒๖๓ ๔,๗๙๒ 

๒.จ านวนประชากรวัยท างาน 
(อายุ ๑๘ – ๖๐ ปี) 

๘,๒๖๑ ๘,๗๗๒ ๑๗,๑๓๓ 

๓.จ านวนประชากรผู้สูงอาย ุ
(อายุมากกวา่ ๖๐ ปี) 

๒,๔๙๙ ๓,๘๑๘ ๖,๑๑๗ 

รวม ๑๓,๒๘๙ ๑๔,๗๕๓ ๒๘,๐๔๒ 
ที่มำ  :  งานทะเบียนราษฎร  ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 

     ๑)  การศึกษา 
๑.  สถานศึกษาภาครัฐ  ๑๐  แห่ง  ได้แก ่ โรงเรียนมัธยมศึกษา   สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(สพฐ)  กระทรวงศึกษาธิการ  ๑  แห่ง   คือ   
 

  ท่ี              โรงเรียน ต ำบล ห้องเรียน จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนครู 
๑ ท่ายางวทิยา ท่าคอย ๒๔ ๗๙๗ ๔๐ 

         โรงเรียนประถมศึกษา ในสังกดัสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)  
กระทรวงศึกษาธิการ  ๑๐  แห่ง  คือ   
 

ท่ี โรงเรียน ต ำบล ห้องเรียน จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนครู 

๑ บ้านท่ายาง ท่ายาง ๓๑ ๑,๑๑๙ ๕๑ 

๒ บ้านหนองบ้วย ท่ายาง ๖ ๑๐๗ ๕ 

๓ บ้านหนองแขม ท่ายาง ๖ ๓๓ ๓ 

๔ สหกรณ์บ ารุงวทิย ์ ท่ายาง ๖ ๓๖ ๓ 

๕ วัดเขากระจวิ ท่ายาง ๖ ๖๗ ๔ 

๖ บ้านท่ากระเทียม ท่ายาง ๖ ๒๖ ๓ 

๗ วัดท่าคอย ท่าคอย ๖ ๘๓ ๖ 

  

(๔) สภำพทำงสังคม 



ท่ี โรงเรียน ต ำบล ห้องเรียน จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนครู 

๘ วัดเข่ือนเพชร ท่าคอย ๖ ๑๑๕ ๗ 

๙ เข่ือนเพชร ท่าคอย ๖ ๒๙ ๗ 

๑๐ วัดท่าขาม ท่าคอย ๖ ๖๘ ๕ 

รวมทั้งสิ้น ๘๕ ๑,๖๘๓ ๙๔ 
    

๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่ายาง   มี  ๗  แห่ง  คือ 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนครู 

๑.  ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ายาง ๑๐๐ ๕ 
๒.  ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านเขากระจิว ๔๖ ๒ 
๓.  ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กวดัเข่ือนเพชร ๔๘ ๒ 
๔.  ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กวดัเกษมสุทธาราม ๒๑ ๒ 
๕.  ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย ๕๗ ๓ 
๖.  ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าคอย ๓๓ ๒ 
๗.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ากระเทียม ๑๖ ๒ 

รวม ๓๒๑ ๑๘ 
ที่มำ  :  กองการศึกษา  เทศบาลต าบลท่ายาง 

๓. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย  ในสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน  จ านวน  
๑  แห่ง  ตั้งอยู่  หมู่ที่ ๑  ต าบลท่ายาง  

๔. ห้องสมุดประชาชน   จ านวน  ๑   แห่ง  ตั้งอยู ่ หมู่ที่ ๑  ต าบลท่ายาง 
 

๒) สำธำรณสุข 
     (๑)  หน่วยงำนด้ำนสำธำรณสุข 
    -  โรงพยาบาลในเขตพื้นที่  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข   จ านวน   ๑  แห่ง  คือ โรงพยาบาลท่ายาง    
เตียงรองรับคนไข้   จ านวน  ๖๐  เตียง 
    -  ศูนย์บริการสาธารณสขุ   จ านวน  ๓  แห่ง  

สถำนพยำบำล พื้นท่ีบริกำร 
๑.  โรงพยาบาลท่ายาง หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๕ ต าบลท่ายาง 
๒.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนท่ายาง หมู่ที่ ๖ - หมู่ที่ ๑๐ ต าบลท่ายาง 
๓.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านหนองขานาง   หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๙ ต าบลท่าคอย 

 

-  คลินกิเอกชน  จ านวน  ๑๒  แห่ง    
 



(๒)  สถำนกำรณ์ปัญหำสุขภำพ ในเขตเทศบำลต ำบลท่ำยำง ตำมอับดบักำรเกิดโรค 
                                 ข้อมูลจากโรงพยาบาลท่ายาง  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ท่ี โรคท่ีต้องเฝ้ำระวังทำงด้ำนระบำดวิทยำ ผู้ป่วย (รำย) 
๑ ความดันโลหิตสูง ๑๓,๙๕๔ 
๒ เบาหวาน ๙,๔๗๓ 
๓ ไตวายเรื้อรัง ๘,๙๗๘ 
๔ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ๒,๒๖๙ 
๕ ไวรัสโคโรนา 2019 ๑,๘๓๖ 
๖ จุกแน่นท้อง ๑,๘๒๔ 
๗ ไข้หวัด ๑,๕๗๙ 
๘ เหงือกอักเสบ ๑,๕๑๗ 
๙ เวียนศรีษะ ๑,๕๐๒ 

๑๐ ฟันผุ ๑,๓๗๙ 
 ที่มำ  :  โรงพยาบาลท่ายาง 
 

๓) อำชญำกรรม 
     ข้อมูลคดีอาชญากรรมในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลท่ายาง  ตั้งแต่ตุลาคม  ๒๕๖๐  ถึง กันยายน ๒๕๖๓ 
ล ำดับที ่ คดีอำชญำกรรม จ ำนวนคดี 

(รวม) 
ผู้บำดเจ็บ (รำย) ผู้เสียชีวิต (รำย) 

๑ ความผิดต่อชวีิตรา่งกายและเพศ ๓๑ ๒๘ ๓ 
๒ ความผิดเกี่ยวกับประทุษร้ายต่อ

ทรัพย ์
๔๔ -   - 

๓ ความผิดเกี่ยวกับฉ้อโกง  ยักยอก ๑๙ - - 
๔ ความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติด ๔๒๒ - - 

ที่มำ  :  สถานีต ารวจภธูรท่ายาง 
 
๔) ยำเสพติด 
       ข้อมูลยาเสพติดในเขตเทศบาลต าบลท่ายาง   

   ๑. ปัญหายาเสพตดิในเขตเทศบาลต าบลท่ายาง  มีปัญหายาเสพติดอยู่ในระดับปานกลาง 
๒. สถิติจ านวนผู้ติดยาเสพติดตั้งแต่ปี  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  
- ในเขตเทศบาลต าบลท่ายาง  มจี านวนผู้ตดิยาเสพติดตามยอดทีส่่งผู้เสพเข้าค่ายบ าบัดยาเสพตดิ 

ดังนี้ 
ปี ๒๕๖๐   ต าบลท่ายาง จ านวน ๒๐ ราย 
     ต าบลท่าคอย จ านวน  ๑๓  ราย  



ปี ๒๕๖๑   ต าบลท่ายาง จ านวน  ๑๖  ราย 
     ต าบลท่าคอย  จ านวน    ๘  ราย 
 ปี ๒๕๖๒   ต าบลท่ายาง จ านวน  ๑๕  ราย 
    ต าบลท่าคอย จ านวน  ๑๖  ราย 
 ปี ๒๕๖๓   ต าบลท่ายาง จ านวน    ๔  ราย 
    ต าบลท่าคอย จ านวน    ๒  ราย 
 ปี ๒๕๖๔   ต าบลท่ายาง จ านวน    ๒  ราย 
    ต าบลท่าคอย   จ านวน    ๕  ราย 
ที่มำ  :  ที่ว่าการอ าเภอท่ายาง 
๓. การแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- มีการจดัประชุมประชาคม  ประชาสัมพันธ ์ รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- ตั้งจุดตรวจ  จุดสกัด ปดิล้อม ตรวจค้น  ค้นหาผู้ค้า  ผู้เสพ  ผูต้ิดยาเสพตดิ  มาด าเนินคดี 

ตามกฎหมาย 
- จดัท าโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิหมู่บ้าน/ชุมชน  โดยขอรับการสนับสนุน

งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตพื้นที่อ าเภอท่ายาง 
 

๕) สังคมสงเครำะห์ 
      เทศบาลฯ ได้ด าเนินการดา้นสังคมสังเคราะห์  ดังนี้ 

เบ้ียยังชีพ 

              งบประมำณ 
รวม 
(คน) 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

หมำยเหต ุรัฐบำล 
(คน) 

เทศบำล 
(คน) 

๑. ผู้สูงอาย ุ ๕,๔๓๖ - ๕,๔๓๖ 
 

42,648,000 
 

ตามอายุของผู้สูงอายุ 
๖๐ - ๖๙ ปี ๖๐๐ บาท/เดือน 
๗๐ - ๗๙ ปี ๗๐๐ บาท/เดือน 
๘๐ - ๘๙ ปี ๘๐๐ บาท/เดือน 
๙๐ ปี ขึ้นไป ๑,๐๐๐ บาท/เดือน 

๒. ผู้พิการ  ๖๓๘ - ๖๓๘ ๖,๑๒๔,๘๐๐ รายละ ๘๐๐ บาทต่อเดือน 

๓. ผู้ป่วยเอดส ์ - ๕๔    ๕๔ ๓๒๔,๐๐๐ รายละ ๕๐๐ บาทต่อเดือน 

รวม ๖,๐๗๔ ๕๔ ๖,๑๒๘ ๔๙,๐๙๖,๘๐๐  

 

ที่มำ  :  กองสวัสดิการสงัคม  เทศบาลต าบลท่ายาง  ณ  เดือนกันยายน  ๒๕๖๔ 
 
 
 



 
 
 
 
 

๑) กำรคมนำคมขนส่ง (ทำงบก , ทำงน้ ำ , ทำงรำง) 
 

ในเขตเทศบาลต าบลท่ายางไม่มีสถานีขนส่งรถโดยสาร  การเดินทางประชาชนนิยมใช้รถส่วนตัว 
รถตู้สาธารณะ และรถจักรยานยนต์ ซึ่งสามารถเดินทางระหว่างอ าเภอและจังหวัดได้  จุดบริการรถสาธารณะที่
ส าคัญ  ได้แก่  บริเวณสามแยกท่ายางเส้นทางคมนาคมในพื้นที่เทศบาล  ส่วนรถไฟ ไม่มีสถานีรถไฟในพื้นที่ ต้อง
เดินทางไปที่จุดสถานีรถไฟจังหวัดเพชรบุรี  ทางน้ า ไม่มีการคมนาคมขนส่ง  ส่วนใหญ่ถนนสายหลักเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ท าให้การเดินทางระหว่างหมู่บ้านสะดวก  มีถนนในซอย
ต่างๆ ของชุมชนที่ต้องการให้เทศบาลปรับปรุงและก่อสร้างถนนคอนกรีต ลาดยาง  เพื่อให้สะดวกในการเดินทาง
เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงมีดังนี้ 
  ๑.๑)  ทางหลวงแผ่นดิน   จ านวน  ๔  สาย  ได้แก่ 
  - หมายเลข  ๔    (เพชรเกษม) 

- หมายเลข  ๓๑๗๕ 
- หมายเลข  ๓๑๘๕        
- หมายเลข  ๓๑๘๗   

 ๑.๒)  สะพาน    จ านวน  ๓๖   แห่ง 
 ๑.๓)  ถนน 

        ๑. ถนนในความรบัผิดชอบของกรมทางหลวง   จ านวน  ๓    สาย 
      - ลาดยาง จ านวน  ๓  สาย  ระยะทาง   ๑๕  กิโลเมตร 

        ๒. ทางหลวงท้องถิ่น     จ านวน    ๕๗   สาย 
      - คอนกรตี   จ านวน     ๕๕   สาย  ระยะทาง   ๓๐.๐๙    กิโลเมตร 
      - ลาดยาง จ านวน     ๓๕   สาย  ระยะทาง  ๖๑.๘๙๔   กิโลเมตร 

         - ลูกรัง จ านวน       ๓   สาย   ระยะทาง   ๔.๑๗   กิโลเมตร 
       ๓. ถนนของท้องถิ่น  เทศบาลต าบลทา่ยาง    จ านวน     ๕๙  สาย 

      - คอนกรตี    จ านวน   ๓๖  สาย  ระยะทาง     ๑๓.๒๖๓   กิโลเมตร 
      - ลาดยาง    จ านวน   ๒๓  สาย  ระยะทาง     ๓๘.๕๔๒   กโิลเมตร 
  

๒) กำรไฟฟ้ำ      
ปัจจุบันการด าเนินการจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่ายางอยู่ใน  

ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าสว่นภูมิภาคอ าเภอท่ายาง   มีจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเทศบาล  ๑๒,๒๕๐  ราย  
และไฟฟ้าสาธารณะ ๙๑ จุด ส าหรับไฟฟ้าสาธารณะตามริมถนนต่าง ๆ และที่สาธารณะอยู่ในความดูแล
รับผิดชอบของเทศบาลต าบลท่ายาง ที่จะด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะออกไปตามความจ าเป็น  อีกทั้ง
การบ ารุงรักษาโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์  เมื่อเกิดการช ารุดเสียหาย  ตลอดจนขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

(๕) ระบบบริกำรพื้นฐำน 



องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีในการตดิตั้งไฟฟ้าสาธารณะในถนนสายหลักเพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการสญัจรเดินทางและป้องกันปัญหาอาชญากรรมในพืน้ที่ 
 

๓) กำรประปำ 
 

     การประปาในเขตเทศบาลต าบลท่ายางอยูใ่นความรับผิดชอบของกองการประปาเทศบาลต าบล    
ท่ายาง  เป็นกิจการเทศพาณิชย์  สามารถให้บริการได้ครอบคลุม  และมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี   

(๑)  จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา   ๑๐,๐๓๓  หลังคาเรือน 
(๒)  ปริมาณการใช้น้ าประปาเฉลี่ย  ๙,๒๐๐   ลบ.เมตร ต่อวัน 
(๓)  แหล่งน้ าดิบที่ใช้ผลติน้ าประปาได้จาก  จ านวน   ๖  แห่ง ได้แก่  ประปาท่ายาง 

ประปาท่าซิก  ประปาหนองแขม  ประปาปากบ่อ  ประปาไสค้าน  และประปาท่าขาม  
 

ข้อมูลด้ำนกำรผลิตน้ ำประปำ 
ท่ี โรงผลิต ก าลังการผลิต 

(ลบ.ม./ช่ัวโมง) 
ครัวเรือน แหล่งน  าต้นทุน 

1. ท่ายาง 200 6,172 แหล่งน้ าผิวดิน 
2. หนองแขม 60 1,043 แหล่งน้ าผิวดิน 
3. ไสค้าน 10 389 แหล่งน้ าผิวดิน 
4. ท่าซิก 400 1,655 แหล่งน้ าผิวดิน 
5. ท่าขาม 20 684 แหล่งน้ าผิวดิน 
6. ปากบ่อ 10 100 แหล่งน้ าบาดาล 
 รวม 700 10,033  

 
                                          สถิติผลกำรด ำเนินงำนของกำรประปำ 
 

ปี พ.ศ. จ ำนวนผู้ใช้น้ ำ ปริมำณน้ ำ
ผลิต 

( ลบ.ม./ปี) 

ปริมำณน้ ำ
จ ำหน่ำย 

( ลบ.ม./ปี) 

รำยได ้
(บำท) 

รำยจ่ำย 
(บำท) 

๒๕๖๓ ๙,๙๔๙ ๔,๑๕๘,๐๐๐ ๒,๕๓๙,๐๗๔ ๑๒,๖๙๕,๓๗๓.๐๐ ๑๒,๔๒๖,๔๗๔.๐๐ 
๒๕๖๒ ๙,๖๕๙ ๔,๑๕๘,๐๐๐ ๒,๔๕๕,๖๓๕ ๑๒,๒๗๘,๑๗๕.๐๐ ๑๑,๓๓๗,๙๔๗.๐๐ 
๒๕๖๑ ๙,๔๘๖ ๔,๑๕๘,๐๐๐ ๒,๓๐๑,๗๗๘ ๑๑,๕๐๘,๘๙๓.๐๐ ๑๑,๐๓๒,๒๐๑.๐๐ 
๒๕๖๐ ๙,๒๓๔ ๔,๐๐๖,๘๐๐ ๒,๓๗๐,๕๕๗ ๑๑,๘๒๕,๗๘๙.๐๐ ๑๑,๓๕๐,๕๕๐.๐๐ 
๒๕๕๙ ๘,๘๙๘ ๓,๙๓๑,๒๐๐ ๒,๒๖๕,๑๓๒ ๑๑,๓๒๕,๖๖๒.๐๐   ๙,๙๙๐,๒๘๑.๐๐ 

 

ที่มำ  :  กองการประปา  เทศบาลต าบลท่ายาง 
 

 
 



 
๔) กำรสื่อสำร 

       ส่วนใหญ่ประชาชนมีการติดต่อสือ่สารโทรคมนาคมโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(๑)  จ านวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่ไม่มีแล้วเน่ืองจากปจัจุบันส่วนใหญ่ใช้โทรศพัท์เคลื่อนที ่
(๒)  จ านวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล  จ านวน    ๒๐๐    หมายเลข 
(๓)  จ านวนชุมสายโทรศพัท ์ จ านวน     ๑   ชุมสาย 
     ที่มำ  :  ศูนย์บริการทีโอทีท่ายาง  
 

๕)  ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือกำรขนสง่ 
5.1 ธรุกิจไปรษณีย ์
- บริษัทไปรษณีย์ไทย (สาขาท่ายาง) ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ต าบลทา่ยาง (บ้านท่าพุ่ง) ริมถนนเพชรเกษม 
- ขนส่งบริษัทเอกชน ได้แก่ Flash , Kerry , J&T, SCG เป็นต้น 
5.2 ธรุกิจเดลิเวอรี ่
- ไลน์แมน 
- Grab ฯลฯ 
 

  
 
       

๑) กำรเกษตร 
  

            ประชากรในเขตเทศบาลส่วนใหญป่ระกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ  
ได้แก่  ข้าว  มะนาว  กลว้ยหอมทอง  เผือก พืชผกัต่างๆ ตามฤดูกาล 

๒) กำรประมง 
ในเขตเทศบาลไม่มีการประมง 

 

 
๓) กำรปศุสัตว ์

          เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม  เช่น   
การเลี้ยงไก ่ โค  และสุกร    

ต ำบล/ชนิด โคเน้ือ ไก่ เป็ด สุกร แพะ 
ท่ายาง ๑,๑๗๙ ๔,๖๒๗ - ๗ - 
ท่าคอย ๑,๗๔๖ ๓,๙๓๕ ๔,๐๐๐ ๖,๑๐๐ ๔๐ 

รวม ๒,๙๒๕ ๘,๕๖๒ ๔,๐๐๐ ๖,๑๐๗ ๔๐ 
 
 

(๖) ระบบเศรษฐกิจ 
 



๔) กำรบรกิำร 
- ห้างสรรพสินคา้ (โลตสั)      ๑       แห่ง 
- ธนาคาร        ๗  แห่ง 
- โรงแรม         ๖  แห่ง 
- โรงภาพยนตร ์ -   แห่ง 
- สถานีบริการน้ ามัน   ๖  แห่ง 
 

๕) กำรท่องเที่ยว 
ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน  เช่น  การ 

จัดงานประเพณีต่างๆ  เช่น  งานท่ายางดีจัง  งานประเพณีสงกรานต์  เป็นต้น  มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจบริเวณ
ริมท่าน้ า  (แม่น้ าเพชรบุรี ) ท่าย์น้ าข้ามภพ  โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาชลประทานเขื่อนเพชร 
 

๖) อุตสำหกรรม 
         - จ านวนกิจการอตุสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)   จ านวน   ๓    แห่ง 
         -  โรงงานผลติอาหารสัตว์  จ านวน  ๑  แห่ง 
 

๗) กำรพำณิชย์และกลุม่อำชีพ 
          กำรพำณิชย ์

- ตลาดสดเทศบาลต าบลท่ายาง      ๑ แห่ง 
- ตลาดกลางการเกษตรท่ายาง      ๑    แห่ง 
- ตลาดเอกชน/เปิดท้าย       ๕    แห่ง 
- โรงฆ่าสัตว์ (เทศบาล)   ๑   แห่ง 
- สถานธนานุบาล (เทศบาล)      ๑ แห่ง 
- โรงรับจ าน าเอกชน       ๑ แห่ง 
- ร้านเสริมสวย/ตดัผมชาย ๑๐๗ ร้าน  

ข้อมูลจ านวนใบอนุญาตประกอบกิจการ ปี 2564 
 

ท่ี กิจกำร รำย 
๑ ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 319 
๒ ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชน 7 
๓ ใบอนญุาตแจ้งจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร 30 
๔ ใบอนุญาตเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 54 
๕ ใบอนุญาตแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร 7 
๖ หนังสือรับรองการแจ้งจดัตั้งสถานที่สะสมอาหาร 38 
๗ หนังสือรับรองการแจ้งจดัตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร 81 

 



กลุ่มอำชีพ    มีกลุ่มอาชพี  จ านวน  ๔  กลุ่ม 
  ๑. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีชุมชนบ้านเขากระจวิ  
  ๒. วิสาหกิจชุมชนเพชรโพธิ์ทอง 
  ๓. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุย๋หมักบ้านท่าซิก 
  ๔. วิสาหกิจชุมชนน้ าพรกิแกงบ้านหนองแขม 
 

๘) แรงงำน 
          นอกเหนือจากการประกอบอาชีพด้านการค้าขาย  การเกษตร แล้วยังมีประชาชนที่อยู่ในภาค
แรงงาน  อาทิ การเกษตร  ภาคอุตสาหกรรม  เป็นต้น  อีกทั้งยังมีแรงงานต่างด้าวในพื้นที่อ าเภอท่ายาง   

สัญชำติ เพศ รวม 
ชำย หญิง 

กัมพูชา ๖๔ ๖๕ ๑๒๙ 
ลาว ๑๗๑ ๑๘๕ ๓๕๖ 
เมียนมา ๓๗๙ ๒๒๖ ๖๐๕ 

รวม ๖๑๔ ๔๗๖ ๑,๐๙๐ 
ที่มำ  :  ส านักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี  ณ วันที่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๔ 
 
 
 
 

    ๑)  กำรนับถือศำสนำ 
         ประชาชนส่วนใหญ่ภายในเขตเทศบาลต าบลท่ายางนับถือศาสนาพุทธ  รองลงมา  ได้แก ่ศาสนาอิสลาม   
และศาสนาคริสต์  ตามล าดับ 

ข้อมูลศำสนสถำน 
ในเขตเทศบาลต าบลท่ายางมีศาสนสถาน  จ าแนกตามประเภท  ดังนี้ 

ประเภท     จ ำนวน (แห่ง) ศำสนสถำน 
๑. วดั ๘ (๑) วัดท่าคอย   

(๒)  วัดเกษมสุทธาราม   
(๓)  วัดเข่ือนเพชร  
(๔)  วัดชลธราราม  
(๕)  วัดบรรพตาวาส 
(๖)  วัดราษฎร์บ ารุง   
(๗)  วัดวิบูลย์ประชาสรรค์ 
(๘)  วัดสหธรรมิการาม                           

(๗) ศำสนำ  ประเพณี  วัฒนธรรม 



ประเภท     จ ำนวน (แห่ง) ศำสนสถำน 
๒. ศาลเจา้ ๓ (๑)  ศาลเจ้าพ่อกวนอ ู  

(๒)  ศาลเจ้าแม่ทับทิม 
(๓)  ศาลเจ้าพ่อเสือ 

๓. มัสยิด ๑ (๑)  มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม 
๔. ส านักสงฆ ์ ๑ (๔)  ศาลเจ้าพ่อหอมทุ่ง 
๕. โรงเจ ๑ (๑) โรงเจเทียนเล่งตึ๊งท่ายาง 
๖. โบสถ์คริสตจักร 1 (๑) คริสตจักรพระกิตติคณุสมบูรณ์ท่ายาง 

 

๒)  ประเพณีและงำนประจ ำป ี
-  ประเพณีวันข้ึนปีใหม่  ๑  มกราคมของทุกปี 
-  ประเพณีไทยเชื้อสายจีน ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 
-  ประเพณีวันสงกรานต ์  ๑๓ เมษายนของทุกปี 
-  งานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน (ไทยทรงด า)  ๒๑  เมษายนของทุกปี 
-  ประเพณีลอยกระทง  ขึ้น  ๑๕ ค่ า  เดือน ๑๑ ของทุกปี 
-  งานท่ายางดีจัง    

๓)  ภูมิปัญญำท้องถิ่น  ภำษำถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น      ภาษาถิ่น   

- แพทย์แผนไทย /สมุนไพร / หมอพื้นบ้าน         - ภาษาถิ่นไทยทรงด า  หมู่ที่ ๖ ต าบลท่ายาง 
- ดา้นการเกษตร ปุ๋ยหมัก  เพาะปลูก 
- เห่เรือบก  ฯลฯ 

    

          ๔)  OTOP  สินค้ำพื้นเมืองและของที่ระลึก 
     ในพื้นที่เทศบาลฯ  มีสินค้าพื้นเมือง  อาทิ  อาหาร  ขนมหวานที่มีชื่อเสียง  เป็นแหล่งผลิตและ

จ าหน่ายพวงมาลัยฝีมือดี  และมีชื่อเสียง สินค้าโอทอป  อาทิ  ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะนาว  ทองม้วน      
น้ าตาลโตนดผง 

 
 

       
๑)  น้ ำ  ที่ใช้ในการอุปโภค - บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าดิบจากแม่น้ าเพชรบุรี   ซึ่งจะต้อง   

                     น ามาผ่านกระบวนการของระบบประปา สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้ 
       ๒)  ป่ำไม ้ ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้ในพื้นที ่
     ๓)  ภูเขำ  มีเขากระจิว  จ านวน ๑ แห่ง ตั้งอยูท่ี่   หมู่ที่ ๖  ต าบลท่ายาง 
 
 

(๘) ทรัพยำกรธรรมชำต ิ



       ๔)  ทรัพยำกรธรรมชำติที่ส ำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
               - แม่น้ าเพชรบุรี ไหลผ่านในเขตเทศบาลต าบลท่ายาง ตั้งแต ่หมู่ที่ ๑ ,๒,๓ ,๖ ต าบลทา่คอย  หมู่ที่ 
๑,๒,๓,๔ ต าบลท่ายาง 
 
       
         สถานการณ์การคลังของเทศบาลตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

หมวด ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 
รำยรับจริง 
๑. หมวดภาษีอากร ๑๒,๒๗๔,๙๖๐.๗๖   ๑๒,๑๗๖,๐๙๐.๕๒ ๑๒,๖๔๒,๐๑๒.๒๐     ๓,๑๕๕,๒๕๐.๒๘ 
๒.หมวดค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมค่าปรับ 
และใบอนุญาต 

  ๕,๐๗๔,๒๖๗.๒๐     ๕,๖๑๖,๕๔๘.๕๐    ๔,๕๒๘,๕๘๘.๑๐     ๔,๖๗๐,๖๓๙.๐๑ 

๓. หมวดรายได้จาก
ทรัพย์สิน 

  ๒,๒๘๔,๙๗๖.๘๗     ๒,๓๗๕,๙๙๓.๓๘    ๒,๔๗๗,๔๕๐.๓๒     ๒,๕๔๗,๙๗๐.๔๓ 

๔. หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภค 

  ๑,๖๕๐,๕๑๑.๖๙     ๑,๔๘๑,๓๐๑.๑๖    ๑,๘๕๘,๘๖๕.๒๗     ๑,๘๐๗,๑๓๔.๕๑ 

๕. หมวดรายได้
เบ็ดเตล็ด 

  ๑,๐๑๘,๑๘๑.๕๐        ๗๘๖,๑๗๔.๐๐    ๑,๒๒๔,๙๗๘.๐๐        ๔๑๓,๙๗๐.๐๐ 

๖. หมวดรายได้ที่
รัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให ้

๑๐๓,๑๗๐,๑๘๘.๒๐ ๑๐๙,๙๗๗,๕๐๑.๔๘ ๑๑๐,๑๔๕,๗๓๙.๑๕ ๑๐๒,๐๖๕,๐๔๙.๒๙ 

๗. หมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๗๘,๑๐๙,๐๔๒.๐๐ 
 

๘๐,๔๔๑,๔๔๙.๐๐ ๘๗,๓๘๑,๕๙๓.๐๐ ๙๐,๔๑๗,๙๓๓.๐๐ 

  

(๙)  สถำนะกำรคลัง 



หมวด ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 
รำยรับจริง 
๘. รายรับจากเงิน
อุดหนุนก าหนด
วัตถุประสงค์/อุดหนุน
เฉพาะกิจ(ไม่ได้ตรา
เทศบัญญัติ) 

๑๑,๐๐๖,๔๕๗.๕๕ ๓,๗๑๓,๕๔๐.๙๓ ๕๘๖,๖๒๐.๕๒ ๑๐,๒๘๕,๔๖๕.๕๑ 

รวมรำยรับทั้งสิ้น ๒๑๔,๕๘๘,๕๘๕.๘๖ ๒๑๖,๕๖๘,๕๙๘.๙๗ ๒๒๐,๘๔๕,๘๔๖.๕๖ ๒๑๕,๓๖๓,๔๑๒.๐๓ 

 

หมวด ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 
รำยจ่ำยจริง  
๑. รายจ่ายงบกลาง ๕๙,๘๒๑,๖๔๐.๕๖ ๖๒,๗๐๒,๐๒๙.๕๓ ๖๔,๙๔๓,๗๕๕.๗๐ ๖๗,๔๐๐,๘๔๔.๑๗ 

๒. รายจ่ายประจ า ๙๒,๘๔๙,๘๕๗.๒๑ ๙๗,๔๒๗,๙๔๒.๓๐ ๙๘,๖๖๖,๗๗๒.๗๓ ๑๐๑,๕๘๖,๕๓๓.๒๓ 

๓. รายจ่ายเพื่อการ

ลงทุน 

๓๘,๙๔๔,๙๖๐.๐๐ ๒๔,๐๘๒,๐๖๑.๐๐ ๗,๘๔๑,๔๘๕.๐๐ ๑๖,๕๑๙,๔๔๔.๘๓ 

4.รายจา่ยจากเงิน
อุดหนุน 

10,147,300.00 12,100,634.06 10,978,700.00 10,971,500.00 

รวมรำยจ่ำยทั้งสิ้น 201,754,๔๕๗.๗๗ ๑96,31๒,666.๘9 ๑82,๔30,7๓๑.๔๓ ๑96,478,3๒๒.๒๓ 

รำยรับสูงกว่ำ 

รำยจ่ำยจริง 

1๒,824,8๒๘.๐๙ 20,255,732.08 34,415,1๓๓.1๓ 18,๘85,089.๘๐ 

ที่มำ  :  กองคลัง  เทศบาลต าบลท่ายาง 
                            
                        ตำรำงแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกิจกำรเทศพำณิชย์เทศบำลต ำบลท่ำยำง 

กิจกำร รำยได ้ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 
สถานธนานุบาล รายรับ 

(บาท) 
๙,๐๔๒,๑๓๖.๓๕ ๑๐,๕๗๙,๕๓๗.๑๙ ๑๐,๓๔๑,๙๕๖.๗๒ ๙,๔๗๘,๙๔๐.๑๔ 

รายจา่ย 
(บาท) 

๔,๑๐๔,๔๖๕.๘๓   ๔,๓๘๓,๓๑๙.๖๑   ๔,๓๑๘,๑๗๕.๐๓ ๓,๖๕๓,๕๒๐.๐๐ 

ก าไรสุทธิ 
(บาท) 
 
 
 

๔,๙๓๗,๖๗๐.๕๒   ๖,๑๙๖,๒๑๗.๕๘   ๖,๐๒๓,๗๘๑.๖๙ ๕,๘๒๕,๔๑๙.๔๗ 



กิจกำร รำยได ้ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 
กองการประปา รายรับ 

(บาท) 
๑๙,๒๙๑,๑๗๕.๗๕ ๑๙,๖๑๔,๙๒๗.๖๐ ๒๐,๒๑๗,๘๗๐.๐๖ ๒๐,๗๐๕,๒๐๑.๗๖ 

รายจา่ย 
(บาท) 

๑๗,๘๕๔,๐๑๔.๗๒ ๑๗,๘๒๕,๑๔๙.๖๐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ๑๘,๖๔๙,๖๔๑.๙๙ ๒๐,๖๗๓,๐๑๗.๒๒ 

ก าไรสุทธิ 
(บาท) 

๑,๔๓๗,๑๖๑.๐๓ ๑,๗๘๙,๗๗๘.๐๐ ๑,๕๖๘,๒๒๘.๐๗ ๓๒,๑๘๔.๕๔ 

 

ที่มำ  :  สถานธนานุบาล  / กองการประปา  เทศบาลต าบลท่ายาง 
  
 
 

ทะเบียนพนักงานเทศบาล  ครู  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้างภารกิจ  พนักงานจ้างทั่วไป 
ณ  วันท่ี  1  กันยายน  2564 

ท่ี กอง พนักงาน คร ู ลูกจ้างประจ า ภารกิจ ทั่วไป 
1 ส านักปลัดฯ/

ตรวจสอบ 
14 - 2 24 9 

2 กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 

7 - - 2 1 

3 กองคลัง 13 - 1 7 4 
4 กองช่าง 6 - 1 16 18 
5 กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
8 - 2 21 26 

6 กองการศึกษา 7 13 1 11 14 
7 กองสวัสดิการสังคม 5 - - 2 - 
8 กองการประปา 6 - 4 9 4 
9 สถานธนานุบาล 5 - - - - 
 รวม 71 13 11 92 75 

 
ที่มำ  :  งานบุคลากร  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลท่ายาง 
 
 
 
 
 
 
 

๘๖ 

(10) ข้อมูลบุคลากร 
 



  
 
 

๑) ข้อมูลขยะ  ปีงบประมาณ 2564 
 

ท่ี ประเภทขยะ ปริมาณขยะรวม (ตัน) 
1 ขยะมูลฝอยทั่วไป 2,360.00 
2 ขยะรีไซเคิล 1,955.49 
3 ขยะอันตราย   103.80 
4 ขยะอินทรีย์ 2,301.90 
 รวม 6,721.19 

 
ที่มำ  :  ฐานข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลต าบลท่ายาง 

 
๒) ข้อมูล อสม. 

ปีงบประมาณ 2563  ม ีอสม.ในพื้นที ่ ๔๒๘  คน 
 

๓) ข้อมูลสุนัขและแมวในพื นที่ 
ปีงบประมาณ 2563 

- จ านวนสุนัข     1,549   ตวั 
- จ านวนสุนัขจรจดั   24   ตวั 
- จ านวนแมว      1,200  ตวั 
- จ านวนแมวจรจัด      0   ตวั 

 
 
 
 
           ************************************************* 

(1๑) ข้อมูลอื่นๆ 
 



 

 
 

   
 
 

  
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕   ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ 

เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
 การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต้นมา 
ได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศ     
ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผล
ให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบใน
ความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ มิติ
เศรษฐกิจที่โครงสร้างเศรษฐกิจยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างเต็มที่ การผลิตของภาคบริการและ
ภาคเกษตรยังอยู่ในระดับต่ า คุณภาพและสมรรถนะของแรงงานที่ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ มิติทางสังคมที่การยกระดับรายได้ของประชาชนการแก้ปัญหาด้านความยาก
และความเหลื่อมล้ า การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการขยายโอกาสในการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ
ยังคงมีช่องว่างที่สามารถพัฒนาต่อไปได้  มิติสิ่ งแวดล้อมที่การฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ                
และสิ่งแวดล้อมยังเป็นประเด็นส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และมิติของการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ยังขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการในการแก้ปัญหาของประชาชน
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
 ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ 
สิ่งแวดล้อมและปัจจัยการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนา    
ที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงาน
เพื่อให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้าง การขับเคลื่อนการพัฒนา
ให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคต จึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนว
ยุทธศาสตร์หลักในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นบูรณาการบนพื้นฐาน    
ประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็น
ระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอื่น ๆ 
เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจ และพื้นที่ ซึ่งรวมถึงพื้นที่พิเศษต่าง ๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคง    
มั่งคั่ง และยั่งยืน 
 
 
 

 
 

๑) แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

ส่วนที่  ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 

(๑) ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 



 
 

  

 
 
 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลัก   
ของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคง
ทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ   
ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม       
ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงใน
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน 
ประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมี
ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความ
มั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน     มีระบบ
การเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมี
ความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมี
ความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต      มีการออม
ส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย
ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. 



 ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ืองและมีความยั่งยืน
จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความ
เข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศ เพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมี
บทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เป็นจุดส าคัญของ การเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท า
ธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง  
ไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการ
ฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี  ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาตมิีความอุดมสมบูรณ์มากข้ึนและสิ่งแวดล้อมมี 
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่ มุ่ งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่ งยืน  และให้ความส าคัญกับการมีส่ วนร่วมของประชาชน                  
และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล     
มีเสถียรภาพและยั่งยืน 

 
 
 



 
 

 



 
 
 

 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 



 
 

 
  

 

๒.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 



 
 

 
 

 

3.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 



   
 
 

 
 

 

4.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 



  
 

 
 
 

5.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 



 
 

 
  
 ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

6.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๒๕๘๐) 



 
 
 

  
  
  

๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 



  
 
๓.๑ แผนพัฒนาภาคกลาง 

แนวคิดและทิศทางการพัฒนาภาคกลาง และพื้นท่ีกรุงเทพฯ  
ภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นภูมิภาคที่มีบทบาทส าคัญในการเชื่อมโยงกับทุกภาค 

ภายในประเทศ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร และเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการระดับ
กระทรวง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นน าทุกระดับ   สถาบันการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด 
รวมทั้ง สถาบันธุรกิจ และสถาบันการเงินชั้นน าของประเทศ  ขณะเดียวกันภาคกลางตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ า
ขนาดใหญ่ ที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็น “อู่ข้าว อู่น้ า” ของประเทศ และเป็นพื้นที่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้
ของ อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Southern Economic Corridor) ที่เชื่อมโยงเมียนมา-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่ง
เป็นเส้นทางลัดโลจิสติกส์ (Landbridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตกและโลกตะวันออก  

ดังนั้น การพัฒนาภาคกลางสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จ าเป็นต้องรักษาความมีชื่อเสียง 
ของกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองชั้นน าระดับโลกตลอดไป ควบคู่ไปกับการใช้ศักยภาพพื้นฐานด้านความอุดม 
สมบูรณ์ของดินและน้ า และความพร้อมของสถาบันการศึกษา/วิจัยในการยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตร 
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง รวมทั้งการเร่งรัดผลักดัน  
เส้นทางลัดโลจิสติกส์เชื่อมโยงทวาย (เมียนมา) กับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อให้ภาค
กลาง เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงเส้นทางการค้าการขนส่งระหว่างทะเลตะวันตกและทะเลตะวันออก
ในระยะยาว 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  
ภาคกลางมีบทบาทส าคัญในการเชื่อมโยงกับทุกภาคภายในประเทศ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของ 

กรุงเทพมหานคร สถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นน้าทุกระดับ สถาบันการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด นอกจากนี้ ภาค
กลางยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง สภาพพื้นที่และระบบชลประทานที่อุดมสมบูรณ์ เป็นฐานเศรษฐกิจ  
อุตสาหกรรมที่ส าคัญของประเทศ และเป็นพื้นที่แนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ า โขง 
(Southern Economic Corridor) ที่เชื่อมโยงเมียนมา-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งเป็นเส้นทางลัดโลจิสติกส์ 
(Landbridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตกและโลกตะวันออก ภาคกลางจึงมีเป้าหมายที่จะ 
“พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัยและภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง”  

วัตถุประสงค์  
๑. เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่มีความทันสมัย และเป็นเมืองน่าอยู่  

น่าเที่ยวในล าดับต้นๆ ของโลกตลอดไป  
๒. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยูด่ีมีสุขทั้งสุขภาพกาย จติใจ มีความมั่นคง 

ด้านอาชพีและรายได้ และมีสภาพแวดล้อมที่ดี  
๓. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับการผลติและสร้างมูลคา่เพิ่มใหก้ับสินค้าและ 

บริการด้านการเกษตร อตุสาหกรรม และการท่องเที่ยว อย่างตอ่เน่ือง  
๔. เพื่อฟื้นฟูและรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

และคุณภาพชีวติอย่างยั่งยืน  

๓) แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนา
จังหวัด 



เป้าหมายและตัวชี้วัด  
๑. กรุงเทพฯ ได้รับการจดัล าดับเป็นเมืองที่มีคุณภาพชวีิตชั้นน าในโลกดีขึน้  
๒. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์ินดีขึ้น  
๓. รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น  
๔. มูลค่าผลติภัณฑ์ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น  
๕. มูลค่าผลติภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น  
๖. คุณภาพน้ าแม่น้ าเจ้าพระยาและทา่จีนตอนล่างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  
๗. ปริมาณขยะที่ไดร้ับการก าจัดอยา่งถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น 
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคูก่ับการพัฒนา คุณภาพชวีิตและแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและ  สร้างความเชื่อมโยงเพื่อ
กระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับการผลติสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใชน้วัตกรรม เทคโนโลยี และความคิด
สร้างสรรค์ เพือ่ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการน้ าและทรพัยากรธรรมชาติเพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วม ภัยแล้ง และคงความสมดุล
ของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยง เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย-ภาคกลาง-
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกจิและสังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสร้าง เสถียรภาพและลด 
ที่มา: แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรงุเทพมหานคร 
 
 

 ๓.๒  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนลา่ง ๒   
 (เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม)  ประกอบด้วย ๔ ยทุธศาสตร์ ดังนี้  

๑. ยุทธศาสตร์การสรา้งต้นทุนทางทรัพยากรภาคการเกษตร  
กลยุทธ์ที ่๑.๑ เพิ่มประสทิธิภาพการบริหารและการฟื้นฟูทรพัยากรทางการเกษตรให้คง 

       ความอดุม สมบูรณ์  
กลยุทธ์ที ่๑.๒ พัฒนาระบบการผลิตและการจัดการสินค้าด้านการเกษตร  

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพสินค้าและบริการเพื่อการ ท่องเทีย่ว
การค้า และพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจ  

กลยุทธ์ที ่๒.๑ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพือ่สนับสนุนการผลิตที่เชือ่มโยงการคา้  
       การลงทุน และการท่องเที่ยว  

กลยุทธ์ที ่๒.๒ พัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการดา้นการท่องเที่ยวของกลุม่จังหวัด  
 



๓. ยุทธศาสตร์การอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที ่๓.๑ ป้องกันการกดัเซาะชายฝั่ง  

กลยุทธ์ที ่๓.๒ พัฒนาศักยภาพดา้นการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ  
       สิ่งแวดล้อม  

กลยุทธ์ที ่๓.๓ ยกระดับการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
๔. ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยนวตักรรมและแนวคิดเศรษฐกจิสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน  

กลยุทธ์ที ่๔.๑ เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและการแข่งขันของอุตสาหกรรมดว้ย  
       นวตักรรม  

กลยุทธ์ที ่๔.๒ สร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ และสรา้งโอกาสในการค้า การตลาด 
                 และการลงทุน  
 

๓.๓  แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
เป้าหมายการพัฒนา/วสิัยทัศน ์(Vision) 
 

" เพชรบุรีเมืองศาสตร์พระราชา  เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ น่าอยู่ น่ากิน น่าเที่ยว  สู่เมือง
สร้างสรรค์ระดับสากล  อย่างย่ังยืน” 
 

 ประเด็นการพัฒนา/ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issues) 
๑) การพัฒนาเศรษฐกจิแบบครบวงจร จากฐานการคา้ การลงทุน การบริการ การทอ่งเที่ยว และ

การเกษตร สู่ความมั่งคั่งยั่งยืน ด้วยนวตักรรมและเทคโนโลยี 
๒) การเสริมสร้างความมัน่คง ความสงบเรียบร้อย ด้วยต้นทุนทางสังคม ประชาชนพึ่งตนเองได้อย่าง

ยั่งยืน ด้วยศาสตร์พระราชา 
๓) การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
๔) การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมสู่เมืองสร้างสรรค์ระดบัสากล ดว้ยทุนทางศิลปะ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว 

บนฐานทรัพยากร อัตลักษณ์ของท้องถ่ิน และศักยภาพของพื้นที่ 
 

กลยุทธ์ (Strategy) 
ประเด็นการพัฒนาที่  ๑ 
๑) ยกระดับการบูรณาการและพัฒนาฐานรากข้อมูลเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว การค้าการลงทุน 
๒) สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในภาคอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวอยา่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๓) สนับสนุนการพัฒนาการเกษตรอัจฉริยะและเกษตรอตุสาหกรรมกา้วหน้าแบบครบวงจร 
๔) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภครองรับการท่องเที่ยว 
ประเด็นการพัฒนาที่  ๒ 
๑) เสริมสร้างสังคมสุขภาวะอย่างมีคุณภาพ 
๒) เสริมสร้างความมั่นคงและสงบเรียบร้อย ด้วยกลไกภาคประชาสังคม 
๓) พัฒนาการบริหารแห่งรัฐขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจไทยแลนท์ ๔.๐ และรองรบัสังคมดิจิทัล 



๔)  พัฒนาบริการรัฐลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม เพิ่มประสิทธิภาพภารกิจเชิงรกุทุกพื้นที่ 
๕) สร้างสุขภาวะที่เข้มแข็งเท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
๖) ส่งเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐ 
๗) สร้างกระบวนการมีสว่นรว่ม ขับเคลื่อนทุนทางสังคมด้วยศาสตรพ์ระราชา 
ประเด็นการพัฒนาที่  ๓  
๑) การพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารความเสี่ยงดา้นทรพัยากรธรรมชาติ 
๓) พัฒนาระบบบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีสว่นร่วม 
๔) ส่งเสริมการจดัการพลังงาน การใช้ประโยชน์จากทรพัยากรอย่างรู่คุณค่ารองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจ 
๕) การพัฒนาเมืองน่าอยู่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔  
๑) การพัฒนาเมืองด้วยต้นทนุทางทรพัยากรและศักยภาพของพื้นที ่
๒) สร้างการรับรู้และขับเคลื่อนสู่เมืองด้านอาหารด้วยกระบวนการมสี่วนรว่ม 

 

๓.๔ ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี 
      ประกอบด้วย ๗ ด้าน ดังนี้  

๑) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน  
๒) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชวีิต  
๓) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม และการักษาความสงบเรียบร้อย  
๔) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการงานแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และ

การท่องเที่ยว  
๕) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริหารจดัการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  
๖) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๗) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจดัการที่ดใีนองค์กรและการมีส่วนรว่มของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒.๑ วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลต าบลท่ายาง 
 
“ เทศบาลต าบลท่ายางเมืองเกษตรพอเพียง  เน้นพัฒนาการศึกษา  คู่สังคมปลอดภัย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ” 
 
๒.๒  ยุทธศาสตร์การพฒันา 

๑) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
๒) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม  และคุณภาพชีวติ 
๓) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตรกรรม 
๔) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบริหารการจดัการ  และการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ  และ 
   สิ่งแวดล้อม 
๕) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริหารจดัการที่ดี 

๒.๓  เป้าประสงค ์

๑)  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน   
๒) เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนในทุกดา้น   
๓) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเกษตร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
๔) เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕) ส่งเสริมการบริหารจดัการที่ดีขององค์กร  และส่งเสริมการมีสว่นร่วมของทุกภาคส่วน 

 

๒.๔  ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวชี้วัด 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑. ถนนที่ได้รับการปรับปรุง/ก่อสร้างให้ได้ 
    มาตรฐาน ปีละ ๑๐ สาย 
๒. โครงการพัฒนาประสทิธิภาพ/ขยายพื้นที่ 
   ให้บริการน้ าประปาเพิม่ข้ึน ปีละ ๒ โครงการ 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  และคุณภาพชีวิต 
 

 

๑. โครงการ/กิจกรรม ทีส่่งเสริมพัฒนาชุมชน   
    ปีละ ๓ โครงการ 
๒. โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนา  
    เด็กเล็ก  ปีละ ๔ โครงการ 
๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมกฬีาและนันทนาการ  
    ปีละ ๔ ครั้ง 
๔. โครงการ/กิจกรรมที่สง่เสริมและอนุรักษ์ 
   ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ปีละ ๘ โครงการ 
 

(๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 



ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวชี้วัด 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  และคุณภาพชีวิต 
(ต่อ) 
 

 

๕. โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย   
    ปีละ ๘ โครงการ 
๖. โครงการ/กิจกรรมป้องกันและบรรเทา    
   สาธารณภัยแก่ประชาชน  ปีละ ๒  โครงการ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
เกษตรกรรม 

๑. กิจกรรมเพื่อการส่งเสริมอาชพี  ปีละ ๑ ครั้ง 
๒. กิจกรรมเพื่อการส่งเสริมเกษตร ปีละ ๑ ครั้ง 
๓. คูส่งน้ าเพื่อการเกษตรที่ไดร้ับการปรับปรุง/ 
   ก่อสรา้ง ปีละ ๑ สาย 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการ  
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑. กิจกรรม/โครงการส่งเสริมการบริหารจดัการ 
    ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    ปีละ ๑ โครงการ 
๒. ประชาชนที่มีสว่นรว่มการอนรุักษ์ธรรมชาติ 
    และสิ่งแวดล้อม  ปีละ ๑๐๐  คน 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 

๑. บุคลากรที่ไดร้ับการพฒันา  ปีละ ๑๐๐ คน 
๒. จ านวนครั้งการจดัหา  ปีละ ๑ ครั้ง 
๓. ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก ่
   ประชาชน ปีละ  ๓ ชอ่งทาง 

 

๒.๕) ค่าเป้าหมาย 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ค่าเป้าหมาย 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑. จ านวนถนนที่ได้รับการปรับปรุง/ก่อสร้างให้ได้ 

    มาตรฐาน 
๒. จ านวนการขยายพื้นที่/พัฒนาประสิทธิภาพการ 
    ให้บริการน้ าประปาเพิ่มข้ึน 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม   
และคุณภาพชีวิต 

๑. จ านวนโครงการ/กจิกรรม ที่ส่งเสริมพัฒนาชุมชน 
๒. จ านวนโครงการ/กจิกรรมส่งเสริมพัฒนาศูนย์ 
    พัฒนาเดก็เล็ก 
๓. จ านวนโครงการ/กจิกรรมส่งเสริมกฬีาและ 
    นันทนาการ 
๔. จ านวนโครงการ/กจิกรรมที่ส่งเสริมและอนุรักษ์ 
    ศิลปวัฒนธรรมประเพณ ี
 
 



ยุทธศาสตร์การพัฒนา ค่าเป้าหมาย 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  และคุณภาพ
ชีวิต (ต่อ) 

 

๕. จ านวนโครงการ/กจิกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
    ของประชาชน 
๖.จ านวนโครงการ/กิจกรรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแก่ประชาชน 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
เกษตรกรรม 

๑. จ านวนโครงการ/กจิกรรมเพื่อการส่งเสริมอาชพี 
๒. จ านวนโครงการ/กจิกรรมเพื่อการส่งเสริมเกษตร 
๓. จ านวนคูส่งน้ าเพื่อการเกษตรที่ได้รับการ 
    ปรับปรุง/ก่อสร้าง 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการ
จัดการ  และการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑. จ านวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการบริหาร 
    จัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒. จ านวนประชาชนที่มสี่วนร่วมการอนรุักษ์ 
    ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
ที่ดี 
 

๑. จ านวนบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนา 
๒. จ านวนครั้งการจดัหา 
๓. จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ 
    ประชาชน 

 

๒.๖) กลยุทธ ์
       เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลท่ายาง   จึงได้ก าหนดกลยุทธ ์ ดังนี้ 
๑. พัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ เชื่อมโยงเพื่อรองรับการพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและสังคม 
๒. เสริมสรา้งชุมชนเข้มแข็ง  เติมความปลอดภัย  เน้นพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข 
๓. เพิ่มขีดความสามารถทางการเกษตร  การเรียนรู้การจัดการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. พัฒนาการบริหารจดัการและอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม  มุ่งเน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕. ปรับปรุงระบบการบรหิารจัดการให้ทันสมัย  และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน 
 

๒.๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  ของเทศบาลต าบลท่ายาง 

เทศบาลต าบลท่ายาง  ได้วิเคราะห์จุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลฯ โดยจุดยืน 

ทางยุทธศาสตร์ที่ส าคัญมีดังนี้ 
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เนื่องจากเทศบาลฯ มีสภาพพื้นที่ที่กว้างถึง ๗๙ ตารางกิโลเมตร  

ทุกชุมชนสามารถเชื่อมต่อกันได้  หลายพื้นที่เหมาะแก่การลงทุนท าธุรกิจต่าง ๆ ทั้งทางด้านการค้า   ด้าน
การเกษตร  เป็นต้น  ดังนั้น  เส้นทางการคมนาคม  น้ าประปา  ไฟฟ้า จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นและส าคัญ เทศบาลฯ  
จะต้องพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่  ตลอดจนเป็นแหล่งพื้นที่ที่ท าการเกษตร  ได้แก่ การ
ปลูกข้าว  พืชไร่  การพัฒนาแหล่งน้ า โดยการบ ารุงดูแลรักษา  ขุดลอกคู คลอง  และไม่ก่อให้เกิดน้ าท่วมขังในช่วง
ฤดูฝน  เพื่อจะได้พัฒนาให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ต่อไป   



๒. ด้านคุณภาพชีวิต  เนื่องจากเทศบาลฯ  มีประชากรค่อนข้างมาก  มีความหลากหลาย  
ตามสภาพพื้นที่  มีความเป็นสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท  เทศบาลฯ จึงจ าเป็นจะต้องส่งเสริมพัฒนาประชาชนใน
พื้นที่ให้ทั่วถึง ทั้งเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการ  เป็นต้น  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ
อนามัย  การศึกษา  การกีฬา  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านอาชีพและรายได้  ตลอดจนการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีต่าง ๆ ให้คงอยู่ไว้  ทั้งนี้เพื่อจะให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 
                        ๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลฯ  มุ่งส่งเสริมการอนุรักษ์แม่น้ าเพชรบุรี  ซึ่ง
เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญให้คงอยู่สืบไป  นอกจากนี้ยังมีนโยบายฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาน้ าเสียในพื้นที่  
เน่ืองจากเมืองมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองท าให้มีน้ าทิ้งจากภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ ภาคการเกษตร ไหลลง
สู่แม่น้ าโดยไม่ผ่านการบ าบัดน้ าเสีย  ซึ่งเทศบาลต าบลท่ายาง ได้ก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย  แบบ
บ่อผึ่ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ตั้งอยู่  หมู่ที่  5  ต าบลท่ายาง 

 ๔. ด้านเศรษฐกิจ  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ประกอบธุรกิจ  
การค้า และรับจ้าง  รายได้ค่อนข้างน้อย เทศบาลฯ  มุ่งเน้นส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนรวมกลุ่มอาชีพและ
การฝึกอบรมอาชีพสาขาต่างๆ  อย่างต่อเนื่องและเป็นมีความรู้ในการประกอบอาชีพและสามารถเสริมสร้าง
รายได้เพิ่มมากขึ้น 

๕. ด้านการบริหารจัดการที่ดี  เทศบาลฯ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน  
กระบวนการบริหารงานของเทศบาลในรูปแบบต่างๆ  ประชาชนเข้าถึงรับรู้ข่าวสารของราชการโดยข่าวสาร 
ผลงานกิจกรรมและการด าเนินงาน และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน  โดยน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริการประชาชน  
 
๒.๘) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลท่ายางมุ่งพัฒนา ๕ ด้าน  ได้แก่  
ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  ยุทธศาสตร์ด้าน
เศรษฐกิจและการเกษตรกรรม  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างรอบด้าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของเทศบาล     

ต าบลท่ายาง 

ความสอดคล้อง 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเพชรบุรี 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที ่๒ 
ด้านการ
เสริมสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที ่๗ การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนา
เศรษฐกิจแบบครบวงจร 
จากฐานการค้า การลงทนุ 
การบริการ การท่องเที่ยว 
และการเกษตร สู่ความ
มั่นคงยั่งยืน ด้วยนวตักรรม
และเทคโนโลยี 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ ๑ ดา้น
โครงสรา้งพื้นฐาน 
 

๒. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม  
และคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ 
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที ่๔ 
ด้านการสรา้ง
โอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที ่๕ 
ด้านการสรา้ง
ความเติบโตบน
คุณภาพชวีิตที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
ยุทธศาสตร์ที ่๒ การ
สร้างความเป็นธรรม ลด
ความเหลื่อมล้ าในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที ่๒ การ
เสริมสร้างความมั่นคง 
ความสงบเรียบร้อย ดว้ย
ต้นทุนทางสังคม 
ประชาชนพึ่งตนเองได้
อย่างยั่งยืน ดว้ยศาสตร์
พระราชา 

-ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ ๒ ดา้นการ
ส่งเสริมคุณภาพชวีิต 
-ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ ๓  ด้านการ
จัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 
-ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ ๖ ดา้น
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารตีประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

  



ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของเทศบาล     
ต าบลท่ายาง 

ความสอดคล้อง 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

๒๐ ปี 
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเพชรบุรี 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 
๓. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการเกษตรกรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่๕ 
ด้านการสรา้ง
ความเติบโตบน
คุณภาพชวีิตที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ 
สร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่๔ ด้าน
การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ การ
พัฒนาเศรษฐกิจแบบ
ครบวงจร จากฐาน
การคา้ การลงทุน การ
บริการ การท่องเที่ยว 
และการเกษตร สู่ความ
มั่นคงยั่งยืน ด้วย
นวัตกรรมและ
เทคโนโลย ี

-ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ ๔ ดา้นการ
วางแผน  การ
ส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม    
เศรษฐกิจพอเพียง
และการท่องเที่ยว 

๔. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบริหาร
การจัดการ  และการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที ่๕ 
ด้านการสรา้ง
ความเติบโตบน
คุณภาพชวีิตที่
เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที ่๔ การ
เติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ การ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ ๕ ดา้นการ
บริหารจัดการและ
การอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๕. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบริหาร
จัดการที่ด ี
 

ยุทธศาสตร์ที ่๒ 
ด้านการสรา้ง
ความ 
สามารถในการ
แข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที ่๓ 
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที ่๖ การ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ การ
พัฒนาเศรษฐกิจแบบ
ครบวงจร จากฐาน
การคา้ การลงทุน การ
บริการ การท่องเที่ยว 
และการเกษตร สู่ความ
มั่นคงยั่งยืน ด้วย
นวัตกรรมและ
เทคโนโลย ี
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ ๗ 
กระบวนการบริหาร
จัดการทีด่ีในองค์กร
และการมีส่วนรว่ม
ของประชาชน 

 

 

 

 



๓) การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    เทศบาลต าบลท่ายาง  ได้จัดให้มีการประชาคมเพื่อรวบรวมความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่น  ใน
การนี้จึงได้น าข้อมูลต่างๆ  ซึ่งผ่านการแสดงความคิดเห็นจากประชาชน  การส ารวจ/ออกพื้นที่ข้อมูลความ
จ าเป็นพื้นฐาน  (จปฐ.)  ข้อมูล  กชช ๒ ค  ปี ๒๕๖๒  มาวิเคราะห์และสรุปปัญหาความต้องการของประชาชน  
ได้ดังนี ้
              สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน  ปี  ๒๕๖๒  ระดับต าบลท่ายางและท่าคอย 

ตัวชี้วัด จ านวน      
ที่ส ารวจ 
ทั้งหมด  

ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 
จ านวน 

 
ร้อยละ จ านวน 

 
ร้อยละ 

หมวดที่ ๑ สุขภาพ  มี ๗  ตัวชี้วัด   
๑. เด็กแรกเกิดมีน้ าหนัก  ๒,๕๐๐ กรัม ขึ้นไป ๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ 
๒. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่าง
น้อย ๖ เดือนแรกติดต่อกัน 

๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

๓. เด็กแรกเกิดถึง ๑๒ ปี ได้รับวัคซีนป้องกัน
โรคครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

๗๙๘ คน ๗๙๘ คน ๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

๔. ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ 
ปลอดภัย และได้มาตรฐาน 

๔,๓๒๖ 
ครัวเรือน 

๔,๓๒๖ 
ครัวเรือน 

๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

๕. ครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบ าบัด บรรเทา
อาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม 

๔,๓๒๖ 
ครัวเรือน 

๔,๓๒๖ 
ครัวเรือน 

๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

๖. คนอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจ
สุขภาพประจ าปี 

๗,๔๘๗  คน ๖,๗๘๑ คน ๙๐.๕๗ ๗๐๖ คน ๙.๔๓ 

๗. คนอายุ ๖ ปีขึ้นไป ออกก าลังกายอย่าง
น้อยสัปดาห์ละ ๓ วันๆละ ๓๐ นาท ี

๑๐,๕๕๙ คน ๑๐,๕๕๙ คน ๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

หมวดที่ ๒ สภาพแวดล้อม มี ๗  ตัวชี้วัด  
๘. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และ
บ้านมีสภาพคงทนถาวร 

๔,๓๒๖ 
ครัวเรือน 

๔,๓๒๖ 
ครัวเรือน 

๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

๙. ครัวเรือนมีน้ าสะอาดส าหรับดื่มและบริโภค
เพียงพอตลอดปีอย่างน้อยคนละ ๕ ลิตร/วัน 

๔,๓๒๖ 
ครัวเรือน 

๔,๓๒๖ 
ครัวเรือน 

๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

๑๐. ครัวเรือนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี อย่าง
น้อยคนละ ๔๕ ลิตรต่อวัน 

๔,๓๒๖ 
ครัวเรือน 

๔,๓๒๖ 
ครัวเรือน 

๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

๑๑. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะอาดและถูกสุขลักษณะ 

๔,๓๒๖ 
ครัวเรือน 

๔,๓๒๖ 
ครัวเรือน 

๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

๑๒. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ ๔,๓๒๖ 
ครัวเรือน 

๔,๓๒๖ 
ครัวเรือน 

๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

๑๓. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยและภัย
ธรรมชาติอย่างถูกวิธี 

๔,๓๒๖ 
ครัวเรือน 

๔,๓๒๖ 
ครัวเรือน 

๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 



ตัวชี้วัด จ านวน       
ที่ส ารวจ 
ทั้งหมด  

ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 
จ านวน 

 
ร้อยละ จ านวน 

 
    ร้อยละ 

๑๔. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

๔,๓๒๖ 
ครัวเรือน 

๔,๓๒๖ 
ครัวเรือน 

๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

หมวดที่ ๓  การศึกษา มี ๕ ตัวชี้วัด      
๑๕. เด็กอายุ ๓ - ๕ ปี ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียม
ความพร้อมก่อนวัยเรียน 

๑๗๑ คน ๑๗๑ คน ๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

๑๖. เด็กอายุ ๖ - ๑๔ ปี ได้รับการศึกษาภาค
บังคับ ๙ ปี 

๗๘๘ คน ๗๘๘ คน ๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

๑๗. เด็กจบชั้น ม.๓ ได้เรียนต่อชั้น ม.๔ หรือ
เทียบเท่า 

๖ คน ๖ คน ๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

๑๘. คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ ๙ 
ปี ที่ได้ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานท า ได้รับการ
ฝึกอบรมด้านอาชีพ 

๑ คน ๑ คน ๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

๑๙. คนอายุ ๑๕ - ๕๙ ปี อ่าน เขียนภาษาไทย
และคิดเลขอย่างง่ายได้ 

๖,๗๗๐ คน ๖,๗๗๐ คน ๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

หมวดที่ ๔ การมีงานท าและรายได้ มี ๔ ตัวชี้วัด  
๒๐. คนอายุ ๑๕ - ๕๙ ปี มีอาชีพและรายได้ ๕,๙๓๙ คน ๕,๙๓๙ คน ๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 
๒๑. คนอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ ๒,๙๙๑ คน ๒,๙๙๑ คน ๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 
๒๒. รายได้เฉล่ียของคนในครัวเรือนต่อปี ๔,๓๒๖ 

ครัวเรือน 
๔,๓๒๖ 
ครัวเรือน 

๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

๒๓. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ๔,๓๒๖ 
ครัวเรือน 

๔,๓๒๖ 
ครัวเรือน 

๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

หมวดที่ ๕ ค่านิยม มี ๘ ตัวชี้วัด  
๒๔. คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา ๑๐,๗๕๖ คน ๑๐,๗๐๐ คน ๙๙.๔๘ ๕๖ คน ๐.๕๒ 
๒๕. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ ๑๐,๗๕๖ คน ๑๐,๗๐๗ คน ๙๙.๕๔ ๔๙ คน ๐.๔๖ 
๒๖. คนอายุ ๖ ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทาง
ศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ คร้ัง 

๑๐,๕๕๙ คน ๑๐,๕๕๙ คน ๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

๒๗. ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน 
ภาครัฐหรือภาคเอกชน 

๓,๐๐๑ คน 
 

๓,๐๐๑ คน ๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

๒๘. ผู้พิการได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน 
ภาครัฐหรือภาคเอกชน 

๕๑ คน 
 

๕๑ คน ๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

๒๙. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้รับการดูแลจากครอบครัว 
ชุมชน ภาครัฐ หรือเอกชน 

๘๑ คน 
 

๘๑ คน ๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

๓๐. ครัวเรือนมีส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของชุมชนหรือท้องถิ่น 

๔,๓๒๖ 
ครัวเรือน 

๔,๓๒๖ 
ครัวเรือน 

๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

๓๑. ครอบครัวมีความอบอุ่น ๔,๓๒๒ ๔,๒๐๖ 97.31 116 2.68 
 



   สรุปปัญหาและความต้องการของชุมชน 
๑. ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา  เนื่องจากในเขตเทศบาลต าบลท่ายางมีพื้นที่กว้างขวางถึง 
๗๙  ตารางกิโลเมตร  มีหมู่บ้าน จ านวน  ๑๙ หมู่บ้าน  พื้นที่ถนนสายหลักและสายรองในหมู่บ้านส่วนใหญ่ 
เทศบาลต าบลท่ายางได้ด าเนินการการก่อสร้าง/ปรับปรุง เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลาดยาง
ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  แต่ปัจจุบันยังมีพื้นที่ถนนในซอยหมู่บ้าน ที่เป็นถนนลูกรัง  ถนนดิน  หรือถนนที่เป็น
เส้นทางสาธารณะใหม่ที่ประชาชนมีความต้องการให้ก่อสร้างเป็นถนนลาดยาง  และคอนกรีตเสริมเหล็ก   
นอกจากนี้ยังมีถนนเดิมหลายสายที่เป็นถนนคอนกรีต หรือลาดยาง ที่มีสภาพช ารุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ  
เน่ืองจากมีรถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่ง  รวมทั้งเป็นเส้นทางที่เกษตรกรใช้ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตรออกสู่
ตลาด  ในฤดูฝนจะมีน้ าท่วมขัง  และในฤดูแล้งจะมีฝุ่นละอองจ านวนมาก   นอกจากนี้บางเส้นทางถนนยังมี
ขนาดแคบไม่ได้มาตรฐาน  หรือรถยนต์ไม่สามารถวิ่งสวนทางกันได้  บางแห่งเป็นพื้นที่ต่ า   ถนนไม่มีท่อระบาย
น้ า/รางระบายน้ าหรือบางแห่งท่อระบายน้ ามีขนาดเล็ก    ท่อสูงต่ าไม่ได้ระดับกัน  ท าให้การระบายน้ าไม่ดี เมื่อ
ฝนตกจึงส่งผลให้เกิดน้ าท่วมเข้าสู่บ้านเรือนประชาชน    
  พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย  ถนนในชุมชนตา่งๆ ของเทศบาลต าบลท่ายาง  ทั้งถนนสาย
หลักและถนนสายรอง 
  แนวโน้มในอนาคต  เทศบาลฯ จะด าเนินการก่อสร้าง  ปรับปรุง และซ่อมแซมถนนในเขต
เทศบาลให้ได้มาตรฐาน และครอบคลุมทั่วถึง  มีการวางท่อระบายน้ าที่ได้มาตรฐาน  นอกจากนี้เทศบาลฯ   จะ
เปิดทางสาธารณะใหม่เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง 
 

๒. ปัญหาประปาไม่ทั่วถึง และประสิทธิภาพน้ าประปา 
   ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา  พื้นที่ในเขตเทศบาลฯ มีการบริการจ าหน่ายน้ าประปา  
โดยอยู่ในความรับผิดชอบของกองการประปา เทศบาลต าบลท่ายาง  นอกจากนี้ประชาชนยังใช้น้ าจากคลอง
ชลประทาน  ประปาหมู่บ้าน และการเจาะบ่อบาดาลใช้เอง  เทศบาลฯ ได้เพิ่มแหล่งผลิตน้ าประปาจากเดิมมี ๔  
แห่ง  เป็น  ๖ แห่ง  ปัจจุบัน ปี ๒๕๖4  มีผู้ใช้น้ ารวมจ านวน  ๑๐,๐๓๓  หลังคาเรือนจากครัวเรือนในเขต
เทศบาล ทั้งหมด  ๑๑,๔๕๒  ครัวเรือน  ตลอดจนปัจจุบันได้มีการขยายตัวของบ้านเรือนประชาชน  อาคาร  
ร้านค้า  หมู่บ้านจัดสรร  หอพักจ านวนมาก  ในขณะที่ก าลังการผลิตน้ าประปาของเทศบาลต าบลท่ายางยังคง
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ  นอกจากนี้การขยายเขตน้ าประปาในบางแห่งบ้านเรือนอยู่ห่างไกลท าให้ต้องใช้
งบประมาณจ านวนมาก เช่น  ชุมชนหมู่  ๑๐  พัฒนา  นอกจากนี้ก าลังการผลิตและการจ่ายน้ ายังไม่มีก าลัง
เพียงพอ  ในการขยายเขตไปยังหลายชุมชน  นอกจากนี้ ยังประสบปัญหาน้ าขุ่น  มีตะกอนในบางช่วง เช่นฤดู
ฝนที่น้ าดิบจากแม่น้ าเพชรบุรีมีสภาพขุ่นมาก  
  พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย  ในเขตเทศบาลต าบลท่ายาง 
  แนวโน้มในอนาคต    
  ๑. ก่อสร้างและขยายเขตการจ าหน่ายน้ าประปาไปยังชุมชนต่างๆ ให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน 
  ๒. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและจ าหน่ายน้ าประปาใหส้ะอาดและได้มาตรฐาน 
 
 



๓. ปัญหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและป้องกันน้ าท่วม 
  ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา  ด้วยพื้นที่ในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ประชาชนประกอบการ
อาชีพทางการเกษตร  ท านา,ท าสวน,ท าไร่  จึงมีการใช้น้ าเพื่อการเกษตรในหลายชุมชนผ่านทางคูส่งน้ า (เหมือง
ระบายน้ า)  โดยปัจจุบันมีสภาพเป็นคูดินที่ตื้นเขิน   มีวัชพืชปกคลุมหนาแน่น  และในฤดูฝน จะมีหน้าดินไหล
และเกิดการพังทลายลงสู่เหมืองกีดขวางทางน้ า  หรือบางแห่งเป็นคูคอนกรีตแต่มีสภาพช ารุด  ท าให้น้ าไหลไม่
สะดวก  บางแห่งเป็นที่ลุ่มไม่มีเหมืองระบายน้ า  เมื่อมีฝนตก  น้ าไม่มีทางระบายท าให้ท่วมขังใน  ไร่ นา ของ
เกษตรกร  ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย 
  พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย  ชุมชนบ้านเขากระจิว , ชุมชนตะแบกทอง , ชุมชนหัวทุ่ง -   
ทุ่งพร้าว , ชุมชนบ้านหนองแขม , ชุมชนหนองแจง , ชุมชนบ้านโค้งข่อย , ชุมชนสาย ๑ ,ชุมชนวังขุนด่าน , 
ชุมชนบ้านฝั่งคลอง , ชุมชนหนองปลวก , ชุมชนโค้งตาสุกและชุมชนสาย ๑ พัฒนา 

แนวโน้มในอนาคต เทศบาลฯ จะด าเนินการขุดลอกคูคลองส่งน้ าทีต่ื้นเขินให้สามารถระบาย
น้ าได้สะดวก  รวมทั้งกอ่สร้างและซ่อมแซมคูส่งน้ าให้ได้มาตรฐานเพื่อป้องกันปัญหาน้ าท่วมเรือกสวนไร่นาของ
ประชาชน และเพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ส าหรับการเกษตรอยา่งเพียงพอ 

 
ประเด็นหลักด้านความต้องการของประชาชน 

 

1. กล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา  นอกเหนือจากปัญหาด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานแล้ว 

ประชาชนยังมีความต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เน่ืองจากมีปัญหาอาชญากรรม การลักทรัพย์
หรือการเกิดอุบัติเหตุด้านการจราจร ใช้รถใช้ถนน  ซึ่งมีการติดกล้องวงจรปิดจะช่วยในการบันทึกเหตุการณ์
และหากเกิดเหตุร้ายขึ้นสามารถน าไปใช้เป็นหลักฐานในการสืบหาผู้กระท าผิดได้ 
  พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย  ทุกชุมชนในเขตเทศบาล 

แนวโน้มในอนาคต เทศบาลฯ จะด าเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สินของประชาชนทุกป ี
 

๒. ความต้องการปรับปรุงและขยายเขตเสียงตามสาย 
  ลักษณะและขอบเขตของปัญหา เนื่องจากเทศบาลฯ มีพื้นที่กว้างถึง ๗๙  ตารางกิโลเมตร 
และมีชุมชนมากถึง  ๓๗ ชุมชน ประชาชนจึงประสบปัญหาในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการยังไม่ทั่วถึง  
หรือได้รับข่าวสารล่าช้า แต่ในหลายชุมชนแม้จะมีเสียงตามสายหรือหอกระจายข่าวแล้ว แต่ก็ยังไม่ครอบคลุม
ทั่วถึงทุกครัวเรือน  เนื่องจากชุมชนมีพื้นที่กว้างและบ้านเรือนอยู่ห่างไกล  ชุมชนจึงมีความต้องการให้ติดตั้งและ
ขยายเขตเสียงตามสายให้ทั่วถึง  เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารทุกครัวเรือน  นอกจากนี้ยังมีปัญหาเครื่อง
ขยายเสียงช ารุดเนื่องจากมีอายุการใช้งานมานาน  และมีก าลังขยายน้อย จึงต้องการเปลี่ยนเครื่องขยายเสียง 
          พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย  ชุมชนบ้านบึงกระจับก้าวหน้า , ชุมชนฝั่งคลอง , ชุมชนโค้งข่อย , 
ชุมชนบ้านท่าซิก , ชุมชนสี่แยกสามัคคี , ชุมชนหนองปลวก เป็นต้น 
   



แนวโน้มในอนาคต  เทศบาลฯ จะด าเนินการปรบัปรุง  ขยายเขตเสียงตายสาย และจัดซื้อครุภณัฑ์
เครื่องขยายเสียงทดแทนเดิมเพื่อให้ประชาชนได้รบัข้อมูลข่าวสารอย่างทัว่ถึง 
 
๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพือ่ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของเทศบาลต าบลท่ายาง 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
- มีระบบเส้นทางคมนาคมหลักที่สามารถเชื่อมโยง
การจราจรได้โดยสะดวก 
- มีระบบผลิตและจ าหนา่ยน้ าประปาในพื้นที่ของ
เทศบาล 
- กรมโยธาธิการและผังเมือง มีโครงการก่อสรา้ง
เข่ือนป้องกันตลิ่งเพื่อป้องกันน้ าท่วมตลอดแนว
แม่น้ าเพชรบุร ี
- ไฟฟ้าสาธารณะในถนนสายหลักครอบคลุมพื้นที ่

- งบประมาณยังไม่เพียงพอในการตอบสนองปัญหา
ความต้องการในดา้นโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน 
- มีค่าใช้จา่ยดา้นค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะสูง 
เน่ืองจากมีพื้นที่กวา้ง 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
- เป็นเส้นทางไปสู่ภาคใต ้ และอยู่ไม่ไกลจาก
กรุงเทพมหานคร 

- พื้นทีใ่นเขตเทศบาลมีถึง ๗๙ ตารางกิโลเมตร 

 

ด้านสังคม 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
- มีความเป็นสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท  ที่มีความ
เกื้อกูล พึ่งพาอาศัยกันและกัน 
- มีการอนุรกัษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
- มีสนามกฬีาขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐาน 

- ยังมีปัญหายาเสพตดิในพื้นที่ 
- โครงการพัฒนาสตร ีผูสู้งอายุ และผู้ด้อยโอกาสยัง
มีน้อย ส่วนใหญ่เป็นการได้รับเบี้ยยังชีพ 
- ในเขตเทศบาลมีประชากรผู้สูงอายุ จ านวน  
๖,๑๒๘  คน จาก ๒๘,๕๔๑ คน  คิดเป็น ๒๔.๔๗ % 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
- มีกฎหมาย พระราชบัญญัติ และระเบียบต่างๆ ที่
ก าหนดขึ้นเพื่อสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ภาค 
ประชาสังคมได้เติมโต เชน่ พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ พ.ร.บ. 
สภาองค์กรชุมชน นโยบายรัฐสวสัดิการ เป็นต้น 

- ประชาชนมีปัญหาสุขภาพ   ทั้งด้านสุขภาพกาย  
สุขภาพจิต  มีการเกิดโรคใหม่ๆ ท าให้ต้องมีการ
พัฒนาความรู้แก่ประชาชนอยู่เสมอ 
-มีปญัหาโรคตดิต่อทีร่ะบาดไปทั่วโลก คือ โรคไวรสั
โคโรน่า 2019 (โควดิ-19) ท าให้ทั่วโลกประสบปัญหา
ด้านสุขภาพ เศรษฐกิจหยุดชะงัก  มีผู้เสียชีวิตเป็น
จ านวนมาก 



 

 

ด้านเศรษฐกิจและการเกษตรกรรม 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
- เป็นเมืองที่มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะกับการท า
เกษตรกรรม 
- มีผลผลิตที่มีชื่อเสียง  ได้แก่  มะนาว  กล้วยหอม
ทอง 

- มีการใช้สารเคมีในภาคการเกษตรเป็นจ านวนมาก 
- ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
- จังหวดัเพชรบุร ีมีวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมจังหวดั
ให้เป็นเมืองเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  และเมือง
น่าอยู่  น่ากิน  นา่เที่ยว  ระดับประเทศ 
- เป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยว  เช่น    
หาดชะอ า  อ าเภอหัวหิน  เข่ือนแก่งกระจานฯ 

- ค่าครองชพีสูงข้ึน 
- ราคาผลผลิตตกต่ า แตต่้นทุนการผลติสูง 
- ขาดแคลนน้ าส าหรับการเพาะปลูกในชว่งฤดูแล้ง 

 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
- มีการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียขนาดใหญ่ใน
พื้นที่ 
- มีแม่น้ าเพชรบุรีและคลองชลประทาน ๓ สาย 
- มีชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจดัการขยะ คือชุมชนหัวทุ่ง  
   - ทุ่งพรา้ว หมู่ ๘ ต.ทา่ยาง  และเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน
ด้านขยะจากหน่วยงานตา่ง ๆ 

- ไม่มีป่าไม้ในพื้นที ่
- มีปัญหามลพิษจากการเผาไร่นาขยะ 
- รถบรรทุกขยะ มีอายุการใช้งานมานานท าให้
ช ารดุ 
- การจดัเก็บขยะมูลฝอยยังไม่ทั่วถึง  และเพียงพอ
ต่อความต้องการของประชาชน 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
- รัฐบาลสนับสนุนการบริหารจดัการและอนุรักษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องเร่งแก้ไข  สนับสนุนการ
คัดแยกขยะต้นทาง  เก็บขนแยกประเภท และส่งไปก าจัด
ตามหลักวิชาการ 

- ปัจจุบันเทศบาลฯ น าขยะไปก าจัดขยะมูลฝอยซึ่ง
มีระยะทางไกล ท าให้เสยีค่าใช้จา่ยสูงข้ึน 
- ยังไม่มีระบบการจัดการขยะติดเชื้อ 

 

 

 

 

 

 



 

ด้านบริหารจัดการที่ด ี

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Strengths) 
- มีการส่งเสริมกระบวนการมีสว่นร่วมของภาคประชาชน 
- มีช่องทางในการตดิต่อสื่อสารระหว่างท้องถิ่นกบัชุมชนได้
อย่างรวดเร็ว  เช่น  เฟสบุ้ค เพจ  ไลน์ ฯลฯ  
- มีบุคลากรอย่างเพียงพอในการปฏิบัติราชการ 
- มีสถานที่ในการบริการประชาชนได้อย่างสะดวกและ
เพียงพอ 
- มีเสียงตามสายครบถ้วนทุกชุมชน 

- การบูรณาการความรว่มมือระหว่างหน่วยงานยงั
ไม่มีประสิทธิภาพเทา่ที่ควร 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
- ผู้บริหารมีนโยบายในการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร  และการ
บริหารจัดการที่ด ี

- ข้อระเบียบกฎหมายมีปัญหาข้อขัดแย้งในการ
ตีความ  บางครั้งไม่ชัดเจน  หรือล่าช้า และบางครั้ง
เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 

 

*********************************** 



ส่วนที่ ๓  
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัต ิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

- บริการชุมชนและ 
  สังคม 
- เศรษฐกจิ 

- อุตสาหกรรมและ 
  การโยธา 
- การพาณิชย ์

- กองชา่ง 
 
- กองการประปา 

 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

- การด าเนินงาน 
  อื่นๆ 

- งบกลาง 
 

- ส านักปลัดเทศบาล 
 

- กองสวัสดิการ 
  สังคม 

 - บริหารทั่วไป - บริหารงานทั่วไป 
- การรักษาความสงบ   
  ภายใน 

- ส านักปลัดเทศบาล 
- ส านักปลัดเทศบาล 

 

  - บริการชุมชนและ 
  สังคม 

- การศึกษา 
- การศาสนาวัฒนธรรม 
  และนันทนาการ 
- สาธารณสุข 
 
- สังคมสงเคราะห ์
 
- เคหะและชุมชน 

- กองการศกึษา 
- กองการศกึษา 
 
- กองสาธารณสุข 
  และสิ่งแวดล้อม 
- กองสวัสดิการ 
  สังคม 
- กองชา่ง 

 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและการ
เกษตรกรรม 

- บริการชุมชนและ  
  สังคม 

- สังคมสงเคราะห ์
 
- การศาสนาวัฒนธรรม 
  และนันทนาการ 
- เคหะและชุมชน 

- กองสวัสดิการ 
  สังคม 
- กองการศกึษา 
 
- กองช่าง 

 

  - เศรษฐกจิ - การเกษตร - กองสวัสดิการ 
  สังคม 

 

๔. ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

- บริการชุมชนและ 
  สังคม 

- การศาสนาวัฒนธรรม 
  และนันทนาการ 
- สาธารณสุข 
 
- เคหะและชุมชน  

- กองการศกึษา 
 
- กองสาธารณสุข 
  และสิ่งแวดล้อม 
- กองชา่ง 

 

  



 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
ที่ด ี
 

- บริหารทั่วไป - บริหารงานทั่วไป 
 
 
 
- การรักษาความสงบ 
  ภายใน 

- ส านักปลัดเทศบาล 
- กองยุทธศาสตร ์
  และงบประมาณ 
- กองคลัง 
- ส านักปลัดเทศบาล 

 

  - บริการชุมชนและ 
  สังคม 

- การศึกษา 
- การศาสนาวัฒนธรรม 
  และนันทนาการ 
- สาธารณสุข 
 
- สังคมสงเคราะห ์
 
- เคหะและชุมชน 

- กองการศกึษา 
- กองการศกึษา 
 
- กองสาธารณสุข 
  และสิ่งแวดล้อม 
- กองสวัสดิการ 
  สังคม 
- กองชา่ง 

 

  - เศรษฐกจิ - การพาณิชย ์ - กองการประปา 
- สถานธนานุบาล 

 

 



ยุทธศาสตร์

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรม 33 36,677,140  21 14,363,270  23 14,741,690  24 17,219,235    11 11,720,440  112 94,721,775    

      และการโยธา

๑.๒ แผนงานการพาณิชย์ 4 2,351,000    0 0 0 0 0 0 1 500000 5 2,851,000       

รวม 37 39,028,140 21 14,363,270 23 14,741,690  24 17,219,235    12 12,220,440  117 97,572,775    

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 8 500,000       8 500,000       8 500,000       8 500,000         8 500,000       40 2,500,000       

๒.๒ แผนงานการรักษาความสงบ 7 902,000       8 1,052,000    7 902,000       8 1,052,000      7 902,000       37 4,810,000       

      ภายใน

๒.๓ แผนงานการศึกษา 27 23,789,000  27 23,789,000  27 23,789,000  27 23,789,000    27 23,789,000  135 118,945,000  

๒.๔ แผนงานการศาสนา 17 1,740,000    15 5,320,000    12 1,520,000    14 2,880,020      12 1,520,000     70 12,980,020    

      วัฒนธรรม และนันทนาการ

๒.๕ แผนงานสาธารณสุข 15 1,271,000    15 1,271,000    15 1,271,000    15 1,271,000      15 1,271,000     75 6,355,000       

๒.๖ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 14 6,120,000    14 5,965,000    13 5,880,000    14 5,937,600      13 5,880,000     68 29,782,600    

๒.๗ แผนงานเคหะและชุมชน 1 496,000       2 2,715,250    3 1,950,000    0 0 1 500,000       7 5,661,250       

รวม 89 34,818,000 89 40,612,250 85 35,812,000  86 35,429,620    83 34,362,000  432 181,033,870  

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

    บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลท่ายาง

ปี ๒๕๖๘ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐ รวม ๕ ปี

แบบ ผ.๐๑



ยุทธศาสตร์

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ และการเกษตรกรรม

๓.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5 600,000       5 600,000       5 600,000       5 600,000         5 600,000       25 3,000,000      

๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 3 2,295,000    2 2,823,000    2 1,041,000    3 1,830,000      1 2,346,000     11 10,335,000    

รวม 8 2,895,000   7 3,423,000   7 1,641,000    8 2,430,000      6 2,946,000    36 13,335,000    

๔) ยุทธศาสต์การพัฒนาด้านการ

บริหารจัดการและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมและส่ิงแวดล้อม

๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 1 8,000           1 8,000           1 8,000           1 8,000             1 8,000            5 40,000           

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข 3 180,000       3 180,000       3 180,000       3 180,000         3 180,000       15 900,000         

รวม 4 188,000      4 188,000      4 188,000       4 188,000         4 188,000       20 940,000         

๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การบริหารจัดการท่ีดี

๕.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 12 4,620,000    7 950,000       7 920,000       7 950,000         7 920,000       40 8,360,000      

๕.๒ แผนงานสาธารณสุข 1 40,000         1 40,000         1 40,000         1 40,000           1 40,000          5 200,000         

5.3 แผนงานอุตสาหกรรม 1 8,034,000    0 0 0 0 0 0 0 0 1 8,034,000      
      และการโยธา

รวม 14 12,694,000 8 990,000      8 960,000       8 990,000         8 960,000       46 16,594,000    

รวมท้ังส้ิน 152 89,623,140 129 59,576,520 127 53,342,690  130 56,256,855    113 50,676,440  651 309,475,645  

รวม ๕ ปีปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐

แบบ ผ.๐๑



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

หลัก
1 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือให้สามารถระบายน ้าได้ ก่อสร้างท่อระบายน ้า 1,515,000 - - - - ท่อระบายน ้า สามารถระบาย

น ้า
กองช่าง

 จากซอยควิกลิสช่ิงถึง ซอยท่ายาง อย่างรวดเร็ว ค.ส.ล. ยาว 505.๐๐ เมตร ค.ส.ล.ยาว ได้อย่างรวดเร็ว
 เคาะพ่นสี หมู่ท่ี 1 ต้าบลท่ายาง 505.๐๐ เมตร

2 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย
หลังเทศบาล ฝ่ังทิศใต้  หมู่ท่ี 1 
ต้าบลท่ายาง

เพ่ืออ้านวยความสะดวก
และปลอดภัยแก่ประชาชน
ในการคมนาคม

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 230.00เมตร หนา
0.15 เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า
 920.๐๐ ตารางเมตร

1,405,000 - - - - ถนน ค.ส.ล. 
พื นท่ีไม่น้อยกว่า
 920.00    
ตารางเมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจร

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย
ข้างธนาคารไทยพาณิชย์-ถนนร้าน
ขายของเก่า มงคลเกษม หมู่ท่ี 1 
ต้าบลท่ายาง

เพ่ืออ้านวยความสะดวก
และปลอดภัยแก่ประชาชน
ในการคมนาคม

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 325.00เมตร หนา
0.15 เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,300.๐๐ ตารางเมตร

845,000 - - - - ถนน ค.ส.ล. 
พื นท่ีไม่น้อยกว่า
 1,300.๐๐ 
ตารางเมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจร

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนนก่อสร้างถนน  
แอสฟัลติกส์คอนกรีต ถนนสายหลัง
โรงพยาบาลท่ายาง-ถนนโค้งข่อย - 
ท่าคอย หมู่ท่ี ๘ ต้าบลท่าคอย

เพ่ืออ้านวยความสะดวก
และปลอดภัยแก่ประชาชน
ในการคมนาคม

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก     
คอนกรีต กว้าง 5.00 - 6.00 
เมตรยาว 1,693.00 เมตร หนา 
0.05  เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า
 9,488.๐๐ ตารางเมตร

3,605,440 - - - - ถนนแอสฟัลท์   
ติกคอนกรีต   
พื นท่ีไม่น้อยกว่า
9,488.๐๐ 
ตารางเมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจร

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลท่ายาง

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุข และสังคมคุณภาพท่ีย่ังยืนด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี   ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ. ๐๒



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

หลัก
5 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย

แยกข้างส้านักงานเทศบาลถึงร้าน
ขายของเก่า หมู่ท่ี ๑ ต้าบลท่ายาง

เพ่ืออ้านวยความสะดวก
และปลอดภัยแก่ประชาชน
ในการคมนาคม

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 
เมตร ยาว ๔๑๓.00 เมตร  หนา
0.๑5 เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
๒,๐๖๕.๐๐ ตารางเมตร

1,342,250 - - - - ถนน ค.ส.ล. 
พื นท่ีไม่น้อยกว่า
 ๒,๐๖๕.๐๐ เมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจร

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบ
ระบายน ้า ซอย 7 ท่ายาง หมู่ท่ี 1 
ต้าบลท่ายาง

เพ่ือให้สามารถระบายน ้า
ได้อย่างรวดเร็ว

ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน ้า
ยาว 383.๐๐ เมตร

1,915,000 - - - - ปรับปรุงระบบ
ระบายน ้า ยาว 
383.๐๐ เมตร

สามารถระบาย
น ้าได้อย่าง
รวดเร็ว

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าพร้อม เพ่ือให้สามารถระบายน ้า ก่อสร้างท่อระบายน ้าพร้อม 682,000 - - - - ท่อระบายน ้า
พร้อม

สามารถระบาย
น ้า

กองช่าง
บ่อพักบริเวณซอยข้างโรงเรียน ได้อย่างรวดเร็ว บ่อพัก ยาว 220.00 เมตร บ่อพัก ยาว ได้อย่างรวดเร็ว

บ้านท่ากระเทียม หมู่ท่ี 3 
ต้าบลท่ายาง

๒๒๐.๐๐ เมตร

8 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวก
และ

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 1,242,000 - - - - ถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับ กองช่าง

บ้านไสค้าน(ริมคลองสายใหญ่ขวา) ปลอดภัยแก่ประชาชนใน กว้าง 5.00 เมตร ยาว พื นท่ีไม่น้อยกว่า ความสะดวก
หมู่ท่ี 3 ต้าบลท่ายาง การคมนาคม 360.00 เมตร หนา 0.15 1,800.๐๐      

 ตารางเมตร
และปลอดภัย

เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า ตารางเมตร ในการจราจร
1,800.๐๐ ตารางเมตร

9 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวก
และ

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 1,380,000 - - - - ถนน ค.ส.ล. พื นท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง

บ้านท่ามะเกลือ-ไสค้าน หมู่ท่ี 4 ปลอดภัยแก่ประชาชนใน 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร ไม่น้อยกว่า ความสะดวก
ต้าบลท่ายาง การคมนาคม หนา 0.15 เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อย

กว่า 2,000.๐๐ ตารางเมตร
2,000.00 
ตารางเมตร

และปลอดภัยใน
การจราจร

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลต าบลท่ายาง

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ. ๐๒



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

หลัก
10 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน 

ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักท่อระบายน ้า
บริเวณซอยบ้านประธานชุมชน   
มงคลเกษม หมู่ท่ี 5 ต้าบลท่ายาง

เพ่ืออ้านวยความสะดวก
และปลอดภัยแก่ประชาชน
ในการคมนาคม

ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล 
พร้อมบ่อพักท่อระบายน ้า กว้าง 
5.30 – 6.00 เมตร ยาว 72.00 
เมตร หนา0.15 เมตร หรือพื นท่ี
ไม่น้อยกว่า 401.๐๐ ตารางเมตร

381,000 - - - - ปรับปรุงถนน 
ค.ส.ล.พร้อมบ่อ
พักท่อระบายน ้า
 พื นท่ีไม่น้อยกว่า
 401.๐๐    
ตารางเมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจร

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. บ้าน
หนองแฟบล่างรวมพลัง เช่ือมเขตบ้าน
หนองหินถ่วง  หมู่ท่ี 5 ต้าบลท่ายาง

เพ่ืออ้านวยความสะดวก
และปลอดภัยแก่ประชาชน
ในการคมนาคม

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 365.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า
1,460.๐๐ ตารางเมตร

1,007,000 - - - - ถนน ค.ส.ล. 
พื นท่ีไม่น้อยกว่า
 1,460.๐๐ 
ตารางเมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจร

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร เพ่ืออ้านวยความสะดวก
และ

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ 1,306,000 - - - - ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนได้รับ กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต แยกจากถนน ปลอดภัยแก่ประชาชนใน ติกคอนกรีต กว้าง  5.00 เมตร คอนกรีต ความสะดวก
ทางเข้ากระจิวผ่านหน้าศาลาหลวง การคมนาคม ยาว 475.00 เมตร หนา 0.05 พื นท่ีไม่น้อยกว่า และปลอดภัย
พ่อตัด หมู่ท่ี 6 ต้าบลท่ายาง เมตร  หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า ๒,๓๗๕.๐๐ ในการจราจร

2,375.๐๐ ตารางเมตร ตารางเมตร
13 โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. 

บ้านหนองบ้วย ซอย ๑๒ หมู่ท่ี ๗ 
ต้าบลท่ายาง

เพ่ืออ้านวยความสะดวก
และปลอดภัยแก่ประชาชน
ในการคมนาคม

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง  
3.50 เมตร ยาว 46.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื นท่ีไม่
น้อยกว่า 161.๐๐  ตารางเมตร

105,000 - - - - ถนน ค.ส.ล.พื นท่ี
ไม่น้อยกว่า  
161.๐๐    
ตารางเมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจร

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างรางร่องระบายน ้า
เพ่ิม

เพ่ือให้สามารถระบายน ้าได้ ก่อสร้างรางระบายน ้าเพ่ิม (รางยู) 3,180,000 - - - - ท้าร่องระบายน ้า สามารถระบาย
น ้า

กองช่าง
(รางยู) ต่อจากของเดิม 
บ้านหนองไข่เต่า ซอย 4 หมู่ท่ี 7 
ต้าบลท่ายาง 

อย่างรวดเร็ว ต่อจากของเดิม กว้าง 1.00 เมตร
ยาว 636.๐๐ เมตร

เพ่ิม(รางยู) ต่อ
จากของเดิม ยาว
636.๐๐ เมตร

ได้อย่างรวดเร็ว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลท่ายาง
งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

หลัก
15 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวก

และ
ก่อสร้างถนน ค.ล.ส. กว้าง ๓.๐๐ 339,000 - - - - ก่อสร้างถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง

บ้านหนองบ๊วย ซอย 11 หมู่ท่ี 7 ปลอดภัยแก่ประชาชน เมตร ยาว ๗๔ เมตร หนา ๐.๑๕  ค.ส.ล พื นท่ี ความสะดวกและ
ต้าบลท่ายาง ในการคมนาคม หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า ๕๒๒.๐๐ ไม่น้อยกว่า ปลอดภัยใน

ตารางเมตร ๕๒๒.๐๐   
ตารางเมตร

การจราจร

16 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวก
และ

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๕๐ 705,250 - - - - ถนน ค.ส.ล. พื นท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง
บ้านหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าว หมู่ท่ี ๘ ปลอดภัยแก่ประชาชน  เมตร ยาว ๓.๑๐ เมตร หนา ไม่น้อยกว่า ความสะดวกและ
ต้าบลท่ายาง ในการคมนาคม ๐.๑๕ เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๕.๐๐ ปลอดภัยใน

๑,๐๘๕.๐๐ ตารางเมตร ตารางเมตร การจราจร
(สายยบ้านนายวิเชียร ชูช่ืน)

17 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้าน เพ่ืออ้านวยความสะดวก
และ

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 379,600 - - - - ถนน ค.ส.ล. พื นท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง
ตะแบกทองสหกรณ์พัฒนา ซอย1/4 ปลอดภัยแก่ประชาชน เมตร ยาว 146.00 เมตร หนา ไม่น้อยกว่า ความสะดวกและ
หมู่ท่ี 8 ต้าบลท่ายาง ในการคมนาคม 0.15 เมตรหรือไม่น้อยกว่า 584.

๐๐ ตารางเมตร
584.๐๐    
ตารางเมตร

ปลอดภัยใน
การจราจร

18 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม เพ่ืออ้านวยความสะดวก
และ

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ 580,000 - - - - ก่อสร้างถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง
รางยู บ้านหนองแจง ซอย 4 ปลอดภัยแก่ประชาชน เมตร ยาว ๘๖.00 เมตร ค.ส.ล. พร้อมรางยู ความสะดวกและ

หมู่ท่ี ๙ ต้าบลท่ายาง ในการคมนาคม หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื นท่ีไม่
น้อยกว่า 344.00 ตารางเมตรราง
ยูกว้าง ๒.๑๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ 
เมตร ยาว ๘๖.๐๐ เมตร

ยาว ๘๖.๐๐ เมตร ปลอดภัยใน
การจราจร

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลท่ายาง
งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

หลัก
19 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เส้น เพ่ืออ้านวยความสะดวก

และ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๖.๐๐ 2,925,000 - - - - ถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับ กองช่าง

หน้าศาลาชุมชน หมู่ท่ี ๑๐ ปลอดภัยแก่ประชาชน เมตร ยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร หนา พื นท่ีไม่น้อยกว่า ความสะดวกและ
บ้านสหกรณ์ ต้าบลท่ายาง ในการคมนาคม ๐.๑๕ เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐.๐๐ ปลอดภัยใน

๔,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตารางเมตร การจราจร
20 โครงการปรับปรุงถนนซอยข้าง เพ่ืออ้านวยความสะดวก ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 1,117,800  - - - - พื นท่ีไม่น้อยกว่า ประชาชนได้รับ กองช่าง

คลองชลประทานสาย ๓ และปลอดภัยแก่ประชาชน ช่วงท่ี 1 กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 1,620.00 ความสะดวก
บ้านวังขุนด่าน  หมู่ท่ี 2   ในการคมนาคม  325.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตารางเมตร และปลอดภัย
ต้าบลท่าคอย ช่วงท่ี 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว ในการจราจร

 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,620.00 
ตารางเมตร

21 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.   เพ่ืออ้านวยความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 745,200  - -  - - ถนน ค.ส.ล.พื นท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอย 4 บ้านท่าคอย หมู่ท่ี ๓ และปลอดภัยแก่ประชาชน กว้าง  4.50 เมตร ไม่น้อยกว่า  ความสะดวกและ
ต้าบลท่าคอย ในการคมนาคม ยาว 240.00 เมตร 1,080.00 ปลอดภัยในการ

หนา  0.15 เมตร หรือพื นท่ี ตารางเมตร จราจร
ไม่น้อยกว่า 1,080.00  
ตารางเมตร

22 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวกและ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง   662,400 -  -  - - ถนน ค.ส.ล.พื นท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง
บ้านท่าทุ่งแฝก ซอย ๒ หมู่ท่ี 4  ปลอดภัยแก่ประชาชน 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร ไม่น้อยกว่า  ความสะดวกและ
ต้าบลท่าคอย  ในการคมนาคม หนา 0.15 เมตร ๙๖๐.๐๐ ปลอดภัยในการ

หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร จราจร
ตารางเมตร

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลต าบลท่ายาง

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ. ๐๒



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

หลัก
23 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพ่ืออ้านวยความสะดวกและ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 248,400 - - - ถนน คสล.พื นท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง

เข่ือนเพชร ซอย 3 หมู่ท่ี 6 ปลอดภัยแก่ประชาชน กว้าง  4.00 เมตร  ไม่น้อยกว่า  ความสะดวกและ
 ต้าบลท่าคอย ในการคมนาคม ยาว 90.00 เมตร ๓๖๐.๐๐ ปลอดภัยในการ

หนา  0.15 เมตร ตารางเมตร จราจร
หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 360.00 
ตารางเมตร 

24 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล  เพ่ืออ้านวยความสะดวกและ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 110,400 -  -  - - ถนน ค.ส.ล.พื นท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง
เข่ือนเพชร หมู่ท่ี 6 ต้าบลท่าคอย  ปลอดภัยแก่ประชาชน กว้าง  4.00 เมตร ยาว 40.00 ไม่น้อยกว่า  ความสะดวกและ

ในการคมนาคม เมตร หนา  0.15 เมตร ๑๖๐.๐๐ ปลอดภัยในการ
หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 160.00  ตารางเมตร จราจร
ตารางเมตร
(ซอยบ้านนางพุฒ  ประดับเกตุ)

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ืออ้านวยความสะดวกและ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 124,200  - - - - ถนน ค.ส.ล.พื นท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง
เข่ือนเพชร หมู่ท่ี 6  ต้าบลท่าคอย  ปลอดภัยแก่ประชาชน กว้าง  4.00 เมตร ยาว 45.00 ไม่น้อยกว่า   ความสะดวกและ

ในการคมนาคม เมตร หนา  0.15 เมตร ๑๘๐.๐๐ ปลอดภัยในการ
หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า  ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร จราจร
ตารางเมตร (ซอยบ้านนางรัชนี) 

26 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวกและ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง  4.00 386,400 -  - - - ถนน ค.ส.ล.พื นท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง
เข่ือนเพชร หมู่ท่ี 6 ต้าบลท่าคอย  ปลอดภัยแก่ประชาชน เมตร  ยาว 140.00 เมตร ไม่น้อยกว่า  ความสะดวกและ

ในการคมนาคม หนา  0.15 เมตร ๕๖๐.๐๐ ปลอดภัยในการ
หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 560.00  ตารางเมตร จราจร
ตารางเมตร
(ซอยบ้านนายนิพนธ์  ทับซ้อน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลท่ายาง
งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

หลัก
27 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวกและ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 65,000 -  -  - - ถนน ค.ส.ล.พื นท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง

เข่ือนเพชร หมู่ท่ี 6  ต้าบลท่าคอย   ปลอดภัยแก่ประชาชน 2.50 เมตร ยาว 40.00 เมตร ไม่น้อยกว่า  ความสะดวกและ
ในการคมนาคม หนา  0.15 เมตร ๑๖๐.๐๐ ปลอดภัยในการ

หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร จราจร
ตารางเมตร
(ซอยบ้านนายเถลิงศักด์ิ ช้างเผือก)

28 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวกและ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 414,000  - - - - ถนน ค.ส.ล.พื นท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง
สาย 1 พัฒนา หมู่ท่ี 7  ปลอดภัยแก่ประชาชน กว้าง  4.00 เมตร  ไม่น้อยกว่า  ความสะดวกและ
ต้าบลท่าคอย  และหมู่ท่ี 8 ในการคมนาคม ยาว 150.00 เมตร ๖๐๐.๐๐ ปลอดภัยในการ
ต้าบลท่ายาง หนา  0.15 เมตร ตารางเมตร จราจร

หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 600.00  
ตารางเมตร

29 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน ้า เพ่ือให้สามารถระบายน ้า ก่อสร้างวางท่อระบายน ้าพร้อม 2,340,000  - - - - ท่อระบายน ้าพร้อม สามารถระบายน ้า กองช่าง
พร้อมบ่อพัก หมู่ท่ี 8  ต้าบลท่าคอย ได้อย่างรวดเร็ว บ่อพัก ระยะทาง 780.00 เมตร  บ่อพักระยะทาง ในพื นท่ีได้อย่างมี
(ตั งแต่แยกสะพานโค้งข่อย - ท่อ Æ 0.60 เมตรยาว 701.00 780.00 เมตร  ประสิทธิภาพ
แยกสะพานร้านค้า บ้านฝ่ังคลอง)  เมตร  บ่อพัก จ้านวน 79 บ่อ

30 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าเสีย เพ่ือให้สามารถระบายน ้า ก่อสร้างวางท่อระบายน ้าเสีย 3,540,000 -  - - - ท่อระบายน ้าพร้อม สามารถระบายน ้า กองช่าง
บ้านฝ่ังคลอง หมู่ท่ี 8  ต้าบลท่าคอย   ได้อย่างรวดเร็ว ระยะทาง 1,180.00 เมตร  บ่อพักระยะทาง ในพื นท่ีได้อย่างมี
(ตั งแต่สะพาน – ครัวลุงชุบ ท่อ Æ 0.60 เมตร 1,061.00 เมตร  ประสิทธิภาพ
ทั ง 2 ฝ่ังถนน) ยาว 1,061.00 เมตร 

บ่อพัก จ้านวน 119 บ่อ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลท่ายาง
งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
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หลัก
31 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.   เพ่ืออ้านวยความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 690,000  - - - - ถนน ค.ส.ล.พื นท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง

สาย 1 พัฒนา  (ซอย ๒ และปลอดภัยแก่ประชาชน กว้าง  4.00 เมตร  ไม่น้อยกว่า  ความสะดวกและ
แยกซอยเจ้าแม่)  หมู่ท่ี ๙ ในการคมนาคม ยาว 250.00 เมตร 1,000.00 ปลอดภัยในการ
ต้าบลท่าคอย หนา  0.15 เมตร ตารางเมตร จราจร

หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,000.00  
ตารางเมตร

32 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 1,228,200  - - - - ถนน ค.ส.ล.พื นท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง
บ้านโค้งตาสุก (ซอย 3 ข้างถังประปา) และปลอดภัยแก่ประชาชน กว้าง  4.00 เมตร  ไม่น้อยกว่า  ความสะดวกและ
หมู่ท่ี 9 ต้าบลท่าคอย ในการคมนาคม ยาว 445.00 เมตร 1,780.00 ปลอดภัยในการ

หนา  0.15 เมตร ตารางเมตร จราจร
หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,780.00  
ตารางเมตร

33 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.    เพ่ืออ้านวยความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง  2.00 165,600 - -  - - ถนน ค.ส.ล.พื นท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง
ค่อมเหมืองน ้าสายกลางหมู่บ้าน และปลอดภัยแก่ประชาชน เมตร ยาว 120.00 เมตร ไม่น้อยกว่า  ความสะดวกและ
หนองปลวก  หมู่ท่ี 9  ต้าบลท่าคอย ในการคมนาคม หนา  0.15 เมตร ๒๔๐.๐๐ ปลอดภัยในการ

หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร จราจร
ตารางเมตร

34 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวก
และ

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๑.๘๐ - - 276,000 - - - ถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับ กองช่าง

ข้างบ้านประธานชุมชนหนองสัก ปลอดภัยแก่ประชาชน กว้าง ๑.๘๐ -๔.๐๐ เมตร พื นท่ีไม่น้อยกว่า ความสะดวกและ
หมู่ท่ี ๒ ต้าบลท่ายาง ในการคมนาคม ยาว ๑๒๙.๐๐ เมตร ๔๐๐.๐๐    

ตาราง
ปลอดภัยใน

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อย ตารางเมตร การจราจร
กว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลท่ายาง
งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

หลัก
35 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวก

และ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๐๐ - 217,350 - - - ถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับ กองช่าง

บ้านไสค้าน หมู่ท่ี ๓ ต้าบลท่ายาง ปลอดภัยแก่ประชาชน เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หนา พื นท่ีไม่น้อยกว่า ความสะดวกและ
ในการคมนาคม ๐.๑๕ เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า ๓๑๕.๐๐ ปลอดภัยใน

๓๑๕.๐๐ ตารางเมตร ตารางเมตร การจราจร

36 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้าน เพ่ืออ้านวยความสะดวก
และ

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 3.50 - 338,000 - - - ถนน ค.ส.ล.พื นท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง

โรงนอกสามัคคีแยกซอย 1/1 ปลอดภัยแก่ประชาชนใน เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา ไม่น้อยกว่า ความสะดวก
หมู่ท่ี 5 ต้าบลท่ายาง การคมนาคม 0.15 เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า ๔๙๐.๐๐ และปลอดภัย

490.๐๐ ตารางเมตร ตารางเมตร ในการจราจร

37 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวก
และ

ก่อสร้างท่อระบายน ้า ค.ส.ล. - 257,000 - - - ท่อระบายน ้า ประชาชนได้รับ กองช่าง
บริเวณถนนไปสนามกีฬาช่วงบ้าน ปลอดภัยแก่ประชาชน ยาว ๘๓.๐๐ เมตร ค.ส.ล. ยาว ความสะดวกและ
เลขท่ี ๓๙๓/๕๔ ถึงปากซอย ๖ ในการคมนาคม ๘๓.๐๐ เมตร ปลอดภัยใน
หมู่ท่ี ๕ ต้าบลท่ายาง การจราจร

38  โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. สาย
ปากบ่อซอย 2  หมู่ท่ี 7 ต้าบลท่ายาง

เพ่ืออ้านวยความสะดวก
และปลอดภัยแก่ประชาชน
ในการคมนาคม

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 115.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
345.๐๐ ตารางเมตร

- 224,250 - - - ถนน ค.ส.ล.พื นท่ี
ไม่น้อยกว่า  
345.๐๐         
ตารางเมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจร

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลท่ายาง
งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

หลัก
39 โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. 

โรงพยาบาล-ระหานบอน  หมู่ท่ี 1 
ต้าบลท่ายาง

เพ่ืออ้านวยความสะดวก
และปลอดภัยแก่ประชาชน
ในการคมนาคม

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง  4.00 
เมตร ยาว 193.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
772.๐๐ ตารางเมตร

- 532,000 - - - ถนน ค.ส.ล.พื นท่ี
ไม่น้อยกว่า 
772.๐๐    
ตารางเมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจร

กองช่าง

40 โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. บ้าน
หนองบ้วย ซอย ๑๔ หมู่ท่ี ๗         
ต้าบลท่ายาง

เพ่ืออ้านวยความสะดวก
และปลอดภัยแก่ประชาชน
ในการคมนาคม

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 292.00 เมตร หนา 
0.15 เมตรหรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า
876.๐๐  ตารางเมตร

- 570,000 - - - ถนน ค.ส.ล.พื นท่ี
ไม่น้อยกว่า  
876.๐๐    
ตารางเมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจร

กองช่าง

41 โครงการจัดท้าป้ายช่ือซอย ซอย 
1/1 , ซอย 1/2 , ซอย 1/3 , ซอย
1/4 , ซอย 2 , ซอย 3 , ซอย 4 ,
ซอย 5, ซอย 6, ซอย 7 หมู่ 8  
ต้าบลท่ายาง

เพ่ือประชาสัมพันธ์และ
บอกสถานท่ีต่างๆของ
ชุมชนตลอดจนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

จัดท้าป้ายซอยจ้านวน 10 ป้าย - 110,000 - - - ป้ายซอยจ้านวน 
10 ป้าย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจร

กองช่าง

42 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าถนน
สายหัวทุ่ง – ทุ่งพร้าว หมู่ท่ี 8       
ต้าบลท่ายาง

เพ่ือให้สามารถระบายน ้า
ได้อย่างรวดเร็ว

ก่อสร้างท่อระบายน ้า
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร ยาว 
705.00 เมตร

- 2,679,000 - - - ท่อระบายน ้า  
ยาว 705.00 
เมตร

สามารถระบาย
น ้าได้อย่าง
รวดเร็ว

กองช่าง

เทศบาลต าบลท่ายาง
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

แบบ ผ. ๐๒



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

หลัก
43 โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.       

คลองสาย 2 ตรงข้ามคอกหมู หมู่ท่ี 9
ต้าบลท่ายาง

เพ่ืออ้านวยความสะดวก
และปลอดภัยแก่ประชาชน
ในการคมนาคม

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง  4.00 
เมตร ยาว 310.๐๐ เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,240.00 ตารางเมตร

- 832,000 - - - ถนน ค.ส.ล.  
พื นท่ีไม่น้อยกว่า
1,240.00 
ตารางเมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจร

กองช่าง

44 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เส้น
ชุมชนหน้าศาลา หมู่ท่ี 10 
ต้าบลท่ายาง ไปจรด หมู่ท่ี 2 
หนองจอก

เพ่ืออ้านวยความสะดวก
และปลอดภัยแก่ประชาชน
ในการคมนาคม

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 
0.15 เมตรหรือไม่น้อยกว่า 
1,150.๐๐ ตารางเมตร

- 747,500 - - - ถนน ค.ส.ล. พื นท่ี
ไม่น้อยกว่า   
1,150.๐๐      
ตารางเมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจร

กองช่าง

45 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย เพ่ืออ้านวยความสะดวก
และ

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.00 - 212,500 - - - ถนน ค.ส.ล. พื นท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง

โต๊ะจีน หมู่ท่ี 10 ต้าบลท่ายาง ปลอดภัยแก่ประชาชน เมตร ยาว 109.00 เมตร หนา ไม่น้อยกว่า ความสะดวกและ
ในการคมนาคม 0.15 เมตรหรือไม่น้อยกว่า 327.

๐๐ ตารางเมตร
327.00    
ตารางเมตร

ปลอดภัยใน 
การจราจร

46 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพ่ืออ้านวยความสะดวก ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง - 160,080  -  - - ถนน ค.ส.ล.พื นท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง
จากป่าช้า ถึง คันคลองดี 9 และปลอดภัยแก่ประชาชน 4.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร ไม่น้อยกว่า  ความสะดวกและ
 บ้านบึงกระจับก้าวหน้า หมู่ท่ี 2   ในการคมนาคม หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 232.00 ๒๓๒.๐๐ ปลอดภัยในการ
ต้าบลท่าคอย  ตารางเมตร  ตารางเมตร จราจร

47 โครงการปรับปรุงถมดินท่ีสาธารณะ
ประโยชน์หนองนกยาง

เพ่ือจะด้าเนินการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์

ก่อสร้างปรับปรุงถมดิน กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร 
สูง 0.50 เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อย
กว่า 390.00 ตารางเมตร

- 117,000 - - - ถมดินท่ี
สาธารณะ
ประโยชน์ หรือ
พื นท่ีไม่น้อยกว่า
390.00    
ตารางเมตร

มีสถานท่ีในการ
ก่อสร้างในการ
สร้างอาคาร
อเนกประสงค์

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลท่ายาง
งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

หลัก
48 โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - 116,760 -  - - ถนน ค.ส.ล.พื นท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง

พร้อมบันไดลงแม่น ้าเพชรบุรี และปลอดภัยแก่ประชาชน กว้าง  4.00 เมตร ยาว ไม่น้อยกว่า ความสะดวกและ
หมู่ท่ี 2  ต้าบลท่าคอย   ในการคมนาคม 26.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 104.00 ปลอดภัยในการ

หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 104.00  ตารางเมตร จราจร
ตารางเมตร พร้อมบันได พร้อมบันได 
 ขนาด 4 x 15 เมตร ยาว 15.00 เมตร

49 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพ่ืออ้านวยความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - 928,050 -  - - ถนน ค.ส.ล.พื นท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอย 5 บ้านท่าคอย  หมู่ท่ี 3  และปลอดภัยแก่ประชาชน ช่วงท่ี 1 ไม่น้อยกว่า ความสะดวกและ
ต้าบลท่าคอย  ในการคมนาคม กว้าง  5.80 เมตร 1,345.00 ปลอดภัยในการ

ยาว 94.00 เมตร ตารางเมตร จราจร
หนา  0.15 เมตร
ช่วงท่ี 2
กว้าง  4.00 เมตร
 ยาว 200.00 เมตร 
หนา  0.15 เมตร หรือพื นท่ี
ไม่น้อยกว่า 1,345.00  
ตารางเมตร

เทศบาลต าบลท่ายาง
งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. ๐๒



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

หลัก
50 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวกและ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - 2,719,980 - - - ถนน ค.ส.ล.พื นท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง

บ้านท่าซิก หมู่ท่ี ๖ ต้าบลท่าคอย ปลอดภัยแก่ประชาชน กว้าง  6.00 เมตร  ไม่น้อยกว่า  ความสะดวกและ
(ซอยหนองขโมยเผา-ถนนสาย ในการคมนาคม ยาว 657.00 เมตร 3,942.00 ปลอดภัยในการ
เขาลูกช้าง-เข่ือนเพชร) หนา  0.15 เมตร ตารางเมตร จราจร

หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 3,942.00 
ตารางเมตร

51 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพ่ืออ้านวยความสะดวกและ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - 414,000  - - - ถนน ค.ส.ล.พื นท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง
สาย 1 พัฒนา ซอย 8  หมู่ท่ี 7 ปลอดภัยแก่ประชาชน กว้าง  4.00 เมตร  ไม่น้อยกว่า  ความสะดวกและ
ต้าบลท่าคอย  ในการคมนาคม ยาว 150.00 เมตร ๖๐๐.๐๐ ปลอดภัยในการ

หนา  0.15 เมตร ตารางเมตร จราจร
หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 600.00  
ตารางเมตร

52 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - 455,400 - - - ถนน คสล.พื นท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง
บ้านโค้งตาสุก หมู่ท่ี 9  และปลอดภัยแก่ประชาชน กว้าง  4.00 - 6.00 เมตร ไม่น้อยกว่า  ความสะดวกและ
ต้าบลท่าคอย   ในการคมนาคม ยาว 130.00 เมตร หนา  ๖๖๐.๐๐ ปลอดภัยในการ

0.15 เมตร  หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า ตารางเมตร จราจร
660.00  ตารางเมตร

53 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพ่ืออ้านวยความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - 1,628,400 - - - ถนน ค.ส.ล.พื นท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง
บ้านหนองปลวก-บ้านต้นมะรุม  และปลอดภัยแก่ประชาชน กว้าง  4.00 เมตร ยาว 590.00 ไม่น้อยกว่า  ความสะดวกและ
หมู่ท่ี 9  ต้าบลท่าคอย  ในการคมนาคม เมตร  หนา  0.15 เมตร 2,360.00 ปลอดภัยในการ

หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 2,360.00  ตารางเมตร จราจร
ตารางเมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลท่ายาง
งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

แบบ ผ. ๐๒



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

หลัก
54 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.   เพ่ืออ้านวยความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - 828,000 - - - ถนน ค.ส.ล.พื นท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอย 2/1 บ้านหนองปลวก หมู่ท่ี 9  และปลอดภัยแก่ประชาชน กว้าง  4.00 เมตร  ไม่น้อยกว่า  ความสะดวกและ
ต้าบลท่าคอย ในการคมนาคม ยาว 300.00 เมตร 1,200.00 ปลอดภัยในการ

หนา  0.15 เมตร ตารางเมตร จราจร
หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,200.00 
ตารางเมตร

55 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวก
และ

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๕๐- - - 755,000 - - ถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับ กองช่าง

บริเวณซอยข้างไปรษณีย์ท่ายาง ปลอดภัยแก่ประชาชน ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร พื นท่ีไม่น้อยกว่า ความสะดวกและ
หมู่ท่ี๑ ต้าบลท่ายาง ในการคมนาคม หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื นท่ีไม่น้อย 1,095.๐๐ ปลอดภัยใน

กว่า ๑,๐๙๕.๐๐ ตารางเมตร ตารางเมตร การจราจร

56 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชน
หนองสัก บ้านถนนสูง ซอย 3 
หมู่ท่ี 2 ต้าบลท่ายาง

เพ่ืออ้านวยความสะดวก
และปลอดภัยแก่ประชาชน
ในการคมนาคม

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 74.00 เมตร หนา
0.15เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
222.๐๐ ตารางเมตร

- - 153,000 - - ถนน ค.ส.ล.พื นท่ี
ไม่น้อยกว่า 
222.๐๐    
ตารางเมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจร

กองช่าง

57 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้าน เพ่ืออ้านวยความสะดวก
และ

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง - - 207,000 - - ถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับ กองช่าง

หนองสัก หมู่ท่ี 2 ต้าบลท่ายาง ปลอดภัยแก่ประชาชนใน 3.00 เมตร ยาว 100.00 พื นท่ีไม่น้อยกว่า ความสะดวก
การคมนาคม เมตร หนา 0.15 เมตร        หรือ

พื นท่ีไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตาราง
เมตร

300.๐๐     
ตารางเมตร

และปลอดภัยใน
การจราจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลท่ายาง
งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

หลัก
58 โครงการก่อสร้างติดตั งป้ายช่ือซอย  

 บ้านท่ากระเทียมพัฒนา หมู่ท่ี 3   
 ต้าบลท่ายาง

เพ่ือประชาสัมพันธ์และ
บอกสถานท่ีต่างๆของ
ชุมชนตลอดจนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

ก่อสร้างป้ายซอย จ้านวน  9  ชุด - - 126,000 - - ป้ายซอยจ้านวน 
๙ ชุด

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจร

กองช่าง

59 โครงการปรับปรุงผิวจราจร        
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเพชร
เกษมถึงโรงเรียนบ้านหนองบ้วย      
     หมู่ท่ี ๗ ต้าบลท่ายาง

เพ่ืออ้านวยความสะดวก
และปลอดภัยแก่ประชาชน
ในการคมนาคม

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติก      
คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
747.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 4,482.๐๐ 
ตารางเมตร

- - 1,792,800 - - ถนนแอสฟัลติก 
พื นท่ีไม่น้อยกว่า
 4,482.๐๐  
ตารางเมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจร

กองช่าง

60 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล     .
บ้านหนองบ้วย ซอย 15 หมู่ท่ี 7   
 ต้าบลท่ายาง

เพ่ืออ้านวยความสะดวก
และปลอดภัยแก่ประชาชน
ในการคมนาคม

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง  2.50 
เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
625.๐๐ ตารางเมตร

- - 407,000 - - ถนน ค.ส.ล.พื นท่ี
ไม่น้อยกว่า 
625.๐๐    
ตารางเมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจร

กองช่าง

61 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 
7โรงพยาบาล-ระหานบอน หมู่ท่ี 1 
ต้าบลท่ายาง

เพ่ืออ้านวยความสะดวก
และปลอดภัยแก่ประชาชน
ในการคมนาคม

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 56.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
280.๐๐ ตารางเมตร

- - 193,000 - - ถนน ค.ส.ล.พื นท่ี
ไม่น้อยกว่า 
280.๐๐    
ตารางเมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจร

กองช่าง

62 โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. ซอย
ข้าง รพ.สต.ตะแบกทองสหกรณ์
พัฒนา หมู่ท่ี 8  ต้าบลท่ายาง

เพ่ืออ้านวยความสะดวก
และปลอดภัยแก่ประชาชน
ในการคมนาคม

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง  4.00 
เมตร ยาว 137.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
548.๐๐ ตารางเมตร

- - 546,200 - - ถนน ค.ส.ล.พื นท่ี
ไม่น้อยกว่า  
548.๐๐    
ตารางเมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจร

กองช่าง

63 โครงการขุดลอกและวางท่อระบายน ้า
ข้างถนนบริเวณบ้านทุ่งพร้าว หมู่ท่ี 8
ต้าบลท่ายาง

เพ่ือให้สามารถระบายน ้า
ได้อย่างรวดเร็ว

ขุดลอกและวางท่อระบายน ้า ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร 
ยาว 470.00 เมตร

- - 1,765,000 - - ขุดลอกและวาง
ท่อระบายน ้า
ยาว470.00 
เมตร

สามารถระบาย
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลท่ายาง
งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

หลัก
๖๔ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวกและ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - ๑๒๔,๒๐๐ - - ถนน ค.ส.ล.พื นท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง

บ้านท่าต้นโพธ์ิ  ซอย ๒ หมู่ท่ี  1 ปลอดภัยแก่ประชาชน กว้าง  3.00 เมตร  ไม่น้อยกว่า ความสะดวกและ
ต้าบลท่าคอย  ในการคมนาคม ยาว 60.00 เมตร ๑๘๐.๐๐ ปลอดภัยในการ

หนา  0.15 เมตร ตารางเมตร จราจร
หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 180.00
ตารางเมตร

65 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวกและ ก่อสร้างถนน คสล. - - 160,080  -  - ถนน ค.ส.ล.พื นท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง
บ้านท่าต้นโพธ์ิ หมู่ท่ี  1  ปลอดภัยแก่ประชาชน กว้าง  4.00 เมตร  ไม่น้อยกว่า ความสะดวกและ
ต้าบลท่าคอย  ในการคมนาคม ยาว 58.00 เมตร ๒๓๒.๐๐ ปลอดภัยในการ

หนา  0.15 เมตร ตารางเมตร จราจร
หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 232.00 
ตารางเมตร
(ซอยบ้านนายสิงห์ ม่วงไหมทอง)

66 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวกและ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 96,600 - - ถนน ค.ส.ล.พื นท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง
บ้านท่าต้นโพธ์ิ หมู่ท่ี 1 ปลอดภัยแก่ประชาชน กว้าง  4.00 เมตร  ไม่น้อยกว่า  ความสะดวกและ
ต้าบลท่าคอย  ในการคมนาคม ยาว 35.00 เมตร ๑๔๐.๐๐ ปลอดภัยในการ

หนา  0.15 เมตร ตารางเมตร จราจร
หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 140.00  
ตารางเมตร
(ซอยบ้านนางทองค้า ม่ิงเมือง)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลท่ายาง

แบบ ผ. ๐๒



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

หลัก
๖๗ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวกและ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 358,800  - - ถนน ค.ส.ล.พื นท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง

บ้านท่าต้นโพธ์ิ หมู่ท่ี 1  ปลอดภัยแก่ประชาชน กว้าง  4.00 เมตร  ไม่น้อยกว่า  ความสะดวกและ
ต้าบลท่าคอย ในการคมนาคม ยาว 130.00 เมตร ๕๒๐.๐๐ ปลอดภัยในการ

หนา  0.15 เมตร ตารางเมตร จราจร
หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 520.00  
ตารางเมตร
(ซอยบ้านนางอ๊ีด เชาว์วันมาก)

68 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย
ลงทุ่งนา บ้านวังขุนด่าน หมู่ท่ี 2  
ต้าบลท่าคอย

เพ่ืออ้านวยความสะดวก
และปลอดภัยแก่ประชาชน
ในการคมนาคม

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง5.00 
เมตร ยาว 250.00 เมตร หรือ
พื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,250.00 
ตารางเมตร

- - 862,500 - - ถนน ค.ส.ล. 
พื นท่ีไม่น้อยกว่า
 1,250.00 
ตารางเมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจร

กองช่าง

69 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 465,750 - - ถนน ค.ส.ล.พื นท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอยหน้าศาลา  บ้านวังขุนด่าน และปลอดภัยแก่ประชาชน กว้าง  3.00 เมตร ไม่น้อยกว่า  ความสะดวกและ
หมู่ท่ี 2  ต้าบลท่าคอย ในการคมนาคม ยาว 225.00 เมตร ๖๗๕.๐๐ ปลอดภัยในการ

หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 675.00   ตารางเมตร จราจร
ตารางเมตร

70 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. -  - 441,600 - - ถนน ค.ส.ล. พื นท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง
พร้อมท่อระบายน ้า ซอย ๒/๔ และปลอดภัยแก่ประชาชน ช่วงท่ี 1 กว้าง 3.00 ไม่น้อยกว่า  ความสะดวกและ
2 ช่วง  หมู่ท่ี 2  ต้าบลท่าคอย   ในการคมนาคม เมตร ยาว 80.00 เมตร ๖๔๐.๐๐ ปลอดภัยในการ

ช่วงท่ี 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว  ตารางเมตร จราจร
 100.00 เมตร หรือพื นท่ี
ไม่น้อยกว่า  640.00 ตารางเมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลท่ายาง
งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

หลัก
71 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้า  เพ่ือให้สามารถระบายน ้า ก่อสร้างท่อระบายน ้า Æ 0.60 - - 516,000  - - ท่อระบายน ้า สามารถระบายน ้า กองช่าง

บ้านท่าคอย หมู่ท่ี 3  ต้าบลท่าคอย ได้อย่างรวดเร็ว เมตร ระยะทางยาว  172.๐๐ ระยะทางยาว  ในพื นท่ีได้อย่างมี
(ตั งแต่ศาลาอ่านหนังสือ            
หลังวัดท่าคอย ซอย 4 - ซอย 6 
ระหว่างกลางถนน)

เมตร พร้อมบ่อพัก 172.๐๐ เมตร ประสิทธิภาพ

72 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวกและ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. -  - 745,200 - - ถนน ค.ส.ล.พื นท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง
บ้านท่าทุ่งแฝก ซอย ๘ หมู่ท่ี 4  ปลอดภัยแก่ประชาชน กว้าง  3.00 เมตร  ไม่น้อยกว่า  ความสะดวกและ
ต้าบลท่าคอย  ในการคมนาคม ยาว 360.00 เมตร 1,080.00 ปลอดภัยในการ

หนา  0.15 เมตร ตารางเมตร จราจร
หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,080.00 
ตารางเมตร

73 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวกและ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 276,000 - - ถนน ค.ส.ล.พื นท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง
บ้านท่าทุ่งแฝก ซอย ๑ หมู่ท่ี 4  ปลอดภัยแก่ประชาชน กว้าง  4.00 เมตร  ไม่น้อยกว่า  ความสะดวกและ
ต้าบลท่าคอย ในการคมนาคม ยาว 100.00 เมตร ๔๐๐.๐๐ ปลอดภัยในการ

หนา  0.15 เมตร ตารางเมตร จราจร
หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 400.00 
ตารางเมตร

๗๔ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวกและ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 828,000 - - ถนน ค.ส.ล.พื นท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง
บ้านท่าซิก ซอย ๒ หมู่ท่ี 6   ปลอดภัยแก่ประชาชน กว้าง  4.00 เมตร ยาว 300.00 ไม่น้อยกว่า ความสะดวกและ
ต้าบลท่าคอย ในการคมนาคม เมตร หนา  0.15 เมตร 1,200.00 ปลอดภัยในการ

หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า  ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร จราจร
ตารางเมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลท่ายาง
งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

หลัก
๗๕ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวกและ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง -  - 1,380,000 - - ถนน คสล.พื นท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง

สาย 1 พัฒนา หมู่ท่ี 7  ปลอดภัยแก่ประชาชน 5.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร ไม่น้อยกว่า  ความสะดวกและ
ต้าบลท่าคอย ในการคมนาคม หนา  0.15 เมตร 2,000.00 ปลอดภัยในการ

หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร จราจร
ตารางเมตร  (ซอยบ้านนายเอียง)

76 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวกและ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - 375,360  - - ถนน ค.ส.ล.พื นท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง
สาย 1 พัฒนา  ซอย 3 หมู่ท่ี 7  ปลอดภัยแก่ประชาชน กว้าง  4.00 เมตร  ไม่น้อยกว่า  ความสะดวกและ
ต้าบลท่าคอย  ในการคมนาคม ยาว 136.00 เมตร ๕๔๔.๐๐ ปลอดภัยในการ

หนา  0.15 เมตร ตารางเมตร จราจร
หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 544.00  
ตารางเมตร

77 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง  4.00 - - 2,166,600  - - ถนน คสล.พื นท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง
บ้านฝ่ังคลอง หมู่ท่ี 8  ต้าบลท่าคอย และปลอดภัยแก่ประชาชน เมตร  ยาว 785.00 เมตร ไม่น้อยกว่า ความสะดวกและ

ในการคมนาคม หนา  0.15 เมตร 3,140.00 ปลอดภัยในการ
หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 3,140.00 ตารางเมตร จราจร
ตารางเมตร 
(สายกระจับ – บ้านไร่กุ่ง)  

78 โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.       
พร้อมท่อระบายน ้าและบ่อพัก      
บ้านท่าพุ่ง ซอย 4 หมู่ท่ี 1         
ต้าบลท่ายาง

เพ่ืออ้านวยความสะดวก
และปลอดภัยแก่ประชาชน
ในการคมนาคม

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน ้าและบ่อพัก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา
0.15เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
140.๐๐ ตารางเมตร

- - - 201,000 - ถนน ค.ส.ล.พื นท่ี
ไม่น้อยกว่า 
๑๔๐.๐๐ ตาราง
เมตร พร้อมท่อ
ระบายน ้า ยาว 
35.00 เมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจร

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลต าบลท่ายาง

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ. ๐๒



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

หลัก
79 โครงการก่อสร้างป้ายซอย

บ้านหนองสัก หมู่ท่ี 2 ต้าบลท่ายาง
เพ่ือประชาสัมพันธ์และ
บอกสถานท่ีต่างๆของ
ชุมชนตลอดจนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

ก่อสร้างป้ายซอย จ้านวน ๑๓ ชุด - - - 182,000 - ป้ายซอย จ้านวน
๑๓ ชุด

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจร

กองช่าง

80 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
บริเวณสนามฟุตบอลถึงแยกทางเข้า
บ่อบ้าบัดน ้าเสีย บ้านหนองแฟบ
พัฒนา หมู่ท่ี 5 ต้าบลท่ายาง

เพ่ืออ้านวยความสะดวก
และปลอดภัยแก่ประชาชน
ในการคมนาคม

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๕๖๕.๐๐ เมตร    หนา
๐.๑๕  เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า
๒,๒๖๐.๐๐  ตารางเมตร

- - - 1,559,000 - ถนน ค.ส.ล. 
พื นท่ีไม่น้อยกว่า
๒,๒๖๐.๐๐ 
ตารางเมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจร

กองช่าง

81 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.         
  บ้านหนองบ้วย ซอย ๑๖ หมู่ท่ี ๗  
  ต้าบลท่ายาง

เพ่ืออ้านวยความสะดวก
และปลอดภัยแก่ประชาชน
ในการคมนาคม

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 238.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
714.๐๐ ตารางเมตร

- - - 464,100 - ถนน ค.ส.ล.พื นท่ี
ไม่น้อยกว่า 
714.๐๐    
ตารางเมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจร

กองช่าง

82 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อม
รางระบายน ้ารูปตัวยู ซอยสหกรณ์ 
หมู่ท่ี ๘  ต้าบลท่ายาง

เพ่ืออ้านวยความสะดวก
และปลอดภัยแก่ประชาชน
ในการคมนาคม

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง  3.50 
เมตร ยาว 282.00 เมตร      
หนา 0.15 เมตร หรือพื นท่ีไม่   
น้อยกว่า 987.00  ตารางเมตร 
รางขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 
282.00 เมตร

- - - 1,910,500 ถนน ค.ส.ล.
พร้อมรางระบาย
น ้า  พื นท่ีไม่น้อย
กว่า 987.๐๐ 
ตารางเมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจร

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลท่ายาง
งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

หลัก
83 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ืออ้านวยความสะดวกและ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - -  - 69,000 - ถนน ค.ส.ล.พื นท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง

บ้านท่าต้นโพธ์ิ หมู่ท่ี 1  ปลอดภัยแก่ประชาชน กว้าง  4.00 เมตร  ไม่น้อยกว่า  ความสะดวกและ
ต้าบลท่าคอย ในการคมนาคม ยาว 25.00 เมตร ๑๐๐.๐๐ ปลอดภัยในการ

หนา  0.15 เมตร ตารางเมตร จราจร
หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 100.00  
ตารางเมตร

(ซอยบ้านนายเย้ย พูลเพ่ิม)

84 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวกและ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - -  - 60,375 - ถนน ค.ส.ล.พื นท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง
บ้านท่าต้นโพธ์ิ หมู่ท่ี  1 ปลอดภัยแก่ประชาชน กว้าง  3.50 เมตร  ไม่น้อยกว่า ความสะดวกและ
ต้าบลท่าคอย  ในการคมนาคม ยาว 25.00 เมตร ๘๗.๕๐ ปลอดภัยในการ

หนา  0.15 เมตร ตารางเมตร จราจร
หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 87.50 
ตารางเมตร
(ซอยบ้านคุณประทีป ปล่ังเอ่ียม)

85 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวกและ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - -  - 62,100 - ถนน ค.ส.ล.พื นท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง
ท่าต้นโพธ์ิ หมู่ท่ี 1  ต้าบลท่าคอย  ปลอดภัยแก่ประชาชน กว้าง  3.00 เมตร  ไม่น้อยกว่า ความสะดวกและ

ในการคมนาคม ยาว 30.00 เมตร ๙๐.๐๐ ปลอดภัยในการ
หนา  0.15 เมตร ตารางเมตร จราจร
หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 90.00 
ตารางเมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลท่ายาง

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

หลัก
86 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวกและ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. -  -  - 62,100 - ถนน ค.ส.ล. พื นท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง

บ้านท่าต้นโพธ์ิ หมู่ท่ี 1  ปลอดภัยแก่ประชาชน กว้าง  3.00 เมตร  ไม่น้อยกว่า ความสะดวกและ
ต้าบลท่าคอย  ในการคมนาคม ยาว 30.00 เมตร ๙๐.๐๐ ปลอดภัยในการ

หนา  0.15 เมตร ตารางเมตร จราจร
หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 90.00  

  ตารางเมตร

(ซอยบ้านนางวันเพ็ญ ฉิมพาลี)
87 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวกและ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - -  - 1,048,800 - ถนน ค.ส.ล.พื นท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง

บ้านท่าต้นโพธ์ิ ปลอดภัยแก่ประชาชน กว้าง  4.00 เมตร  ไม่น้อยกว่า  ความสะดวกและ
(จากศาลาท่าต้นโพธ์ิ –เลียบ ในการคมนาคม ยาว 380.00 เมตร 1,520.๐๐ ปลอดภัยในการ
แม่น ้าเพชรบุรี ถึงบ้านท่าขาม)  หนา  0.15 เมตร ตารางเมตร จราจร
หมู่ท่ี 1 ต้าบลท่าคอย หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า  ๑,๕๒๐.๐๐

ตารางเมตร

88 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพ่ืออ้านวยความสะดวก ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต - -  - 545,600 - ถนน ค.ส.ล.พื นท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง
คอนกรีต หน้าวัด บ้านท่าคอย  และปลอดภัยแก่ประชาชน กว้าง  5.40 – 7.00 เมตร ไม่น้อยกว่า  ความสะดวกและ
หมู่ท่ี 3  ต้าบลท่าคอย ในการคมนาคม  ยาว 160.00 เมตร หนา 0.05 ๙๙๒.๐๐ ปลอดภัยในการ

เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า ตารางเมตร จราจร
992.00  ตารางเมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลท่ายาง
งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

89 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพ่ืออ้านวยความสะดวก ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต - -  - 620,400 - ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนได้รับ กองช่าง
คอนกรีต  บ้านท่าคอยเหนือ และปลอดภัยแก่ประชาชน กว้าง  4.50 – 4.90 เมตร คอนกรีต  พื นท่ี ความสะดวกและ
หมู่ท่ี 3  ต้าบลท่าคอย   ในการคมนาคม ยาว 240.00 เมตร หนา 0.0๕ ไม่น้อยกว่า ปลอดภัยในการ

เมตร  หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,128.00 จราจร
1,128.00  ตารางเมตร ตารางเมตร

90 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพ่ืออ้านวยความสะดวก ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต -  -  - 776,050 - ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนได้รับ กองช่าง
คอนกรีต ซอย 5 บ้านท่าคอย และปลอดภัยแก่ประชาชน กว้าง  3.80 – 5.80 เมตร ยาว คอนกรีต พื นท่ี ความสะดวกและ
หมู่ท่ี 3  ต้าบลท่าคอย ในการคมนาคม 294.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไม่น้อยกว่า ปลอดภัยในการ

หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,411.00  1,411.00 จราจร
ตารางเมตร ตารางเมตร

91 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพ่ืออ้านวยความสะดวก ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต - - - 594,000 - ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนได้รับ กองช่าง
คอนกรีต ซอย 6 เช่ือม ซอย ๗ และปลอดภัยแก่ประชาชน กว้าง  3.20 – 4.00 เมตร  คอนกรีต พื นท่ี ความสะดวกและ
บ้านท่าคอย หมู่ท่ี 3  ต้าบลท่าคอย ในการคมนาคม ยาว 300.00 เมตร ไม่น้อยกว่า ปลอดภัยในการ

หนา 0.05 เมตร หรือพื นท่ีไม่ 1,080.00 จราจร
น้อยกว่า 1,080.00 ตารางเมตร ตารางเมตร

92 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพ่ืออ้านวยความสะดวก ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต - -  - 246,400 - ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนได้รับ กองช่าง
คอนกรีต ถนนเลียบแม่น ้าเพชร  และปลอดภัยแก่ประชาชน กว้าง  4.00 เมตร  ยาว 112.00 คอนกรีต พื นท่ี ความสะดวกและ
บ้านท่าคอยเหนือ หมู่ท่ี 3 ในการคมนาคม เมตร หนา 0.05 เมตร ไม่น้อยกว่า ปลอดภัยในการ
ต้าบลท่าคอย หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 448.00 ๔๔๘.๐๐ จราจร

ตารางเมตร ตารางเมตร

เทศบาลต าบลท่ายาง

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แบบ ผ. ๐๒



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

หลัก
93 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพ่ืออ้านวยความสะดวก ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต -  - - 830,500 - ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนได้รับ กองช่าง

คอนกรีต ซอย 8 บ้านท่าคอยเหนือ   และปลอดภัยแก่ประชาชน กว้าง  5.00 เมตร ยาว 302.00 คอนกรีต พื นท่ี ความสะดวกและ
หมู่ท่ี 3  ต้าบลท่าคอย  ในการคมนาคม เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื นท่ี ไม่น้อยกว่า ปลอดภัยในการ

ไม่น้อยกว่า 1,510.00 1,510.00 จราจร
ตารางเมตร ตารางเมตร

94 โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลท์ติก เพ่ืออ้านวยความสะดวก ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต - -  - 593,450 - ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนได้รับ กองช่าง
คอนกรีต ซอย 9 บ้านท่าคอยเหนือ     และปลอดภัยแก่ประชาชน กว้าง  4.00 – 4.50 เมตร คอนกรีต พื นท่ี ความสะดวกและ
หมู่ท่ี 3  ต้าบลท่าคอย ในการคมนาคม ยาว 254.00 เมตร หนา 0.05 ไม่น้อยกว่า ปลอดภัยในการ

เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,079.00 จราจร
1,079.00  ตารางเมตร ตารางเมตร

95 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพ่ืออ้านวยความสะดวก ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต - - - 246,400 - ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนได้รับ กองช่าง
คอนกรีต ซอย 10-11    และปลอดภัยแก่ประชาชน กว้าง  5.00 เมตร  ยาว  คอนกรีต พื นท่ี ความสะดวกและ
บ้านท่าคอยเหนือ  หมู่ท่ี 3  ในการคมนาคม 3,071.00 เมตร หนา 0.05  ไม่น้อยกว่า ปลอดภัยในการ
ต้าบลท่าคอย เมตร  หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า  ๔๔๘.๐๐ จราจร

448.00 ตารางเมตร ตารางเมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลท่ายาง

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

หลัก
96 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวกและ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. -  - - 2,555,760 - ถนน ค.ส.ล.พื นท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง

บ้านท่าซิก  ซอย ๔ หมู่ท่ี 6  ปลอดภัยแก่ประชาชน กว้าง  4.00 เมตร  ไม่น้อยกว่า  ความสะดวกและ
ต้าบลท่าคอย ในการคมนาคม ยาว 926.00 เมตร 3,704.00 ปลอดภัยในการ

หนา  0.15 เมตร ตารางเมตร จราจร
หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 3,704.00  
ตารางเมตร

97 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพ่ืออ้านวยความสะดวกและ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต - -  - 1,677,500 - ถนน ค.ส.ล.พื นท่ี. ประชาชนได้รับ กองช่าง
คอนกรีต สาย 1 พัฒนา หมู่ท่ี ๗ ปลอดภัยแก่ประชาชน กว้าง  5.00 เมตร  ไม่น้อยกว่า ความสะดวกและ
ต้าบลท่าคอย ในการคมนาคม ยาว 610.00 เมตร 3,050.00 ปลอดภัยในการ
(ถนนเลียบคลองชลประทานสาย 1 ) หนา  0.15 เมตร ตารางเมตร จราจร

หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 3,050.00  
ตารางเมตร

98 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.   เพ่ืออ้านวยความสะดวกและ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - -  - 441,600 - ถนน ค.ส.ล.พื นท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง
สาย 1 พัฒนา ซอย 6  หมู่ท่ี 7  ปลอดภัยแก่ประชาชน กว้าง  4.00 เมตร  ไม่น้อยกว่า ความสะดวกและ
ต้าบลท่าคอย  ในการคมนาคม ยาว 160.00 เมตร ๖๔๐.๐๐ ปลอดภัยในการ

หนา  0.15 เมตร ตารางเมตร จราจร
หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 640.00  
ตารางเมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลท่ายาง

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

หลัก
99 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าตัวยู  เพ่ือให้สามารถระบายน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้าตัวยู - -  - 720,000 - รางระบายน ้าตัวยู   สามารถระบายน ้า กองช่าง

บ้านฝ่ังคลอง หมู่ท่ี 8  ต้าบลท่าคอย  ได้อย่างรวดเร็ว กว้าง 0.60 เมตร ระยะทาง  ในพื นท่ีได้อย่างมี
ระยะทาง  180.๐๐ เมตร 180.๐๐ เมตร ประสิทธิภาพ

100 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ืออ้านวยความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - -  - 1,476,600 - ถนน ค.ส.ล.พื นท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง
บ้านโค้งตาสุก ซอย 5 หมู่ท่ี 9  และปลอดภัยแก่ประชาชน กว้าง  4.00 เมตร  ไม่น้อยกว่า  ความสะดวกและ
ต้าบลท่าคอย ในการคมนาคม ยาว 535.00 เมตร 2,140.00 ปลอดภัยในการ

หนา  0.15 เมตร ตารางเมตร จราจร
หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 2,140.00 
ตารางเมตร 
  

101 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. -  -  - 276,000 - ถนน ค.ส.ล.พื นท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอย 1/2 บ้านหนองปลวก  และปลอดภัยแก่ประชาชน กว้าง  4.00 เมตร ไม่น้อยกว่า  ความสะดวกและ
หมู่ท่ี 9  ต้าบลท่าคอย   ในการคมนาคม ยาว 100.00 เมตร ๔๐๐.๐๐ ปลอดภัยในการ

หนา  0.15 เมตร หรือพื นท่ี ตารางเมตร จราจร
ไม่น้อยกว่า 400.00  ตารางเมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลท่ายาง
งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

หลัก
102 โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. 

พร้อมท่อระบายน ้า ค.ส.ล. บริเวณ
ซอยข้างโลตัส หมู่ท่ี 1 ต้าบลท่ายาง

เพ่ืออ้านวยความสะดวก
และปลอดภัยแก่ประชาชน
ในการคมนาคม

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อ
ระบายน ้า ค.ส.ล. กว้าง 3.๙0 -   
๔.5๐ เมตร ยาว ๓๑๙.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  หรือพื นท่ีไม่
น้อยกว่า ๑,3๗0.๐๐  ตารางเมตร

- - - - 1,902,000 ถนน ค.ส.ล.พื นท่ี
ไม่น้อยกว่า
๑,3๗0.๐๐ 
ตารางเมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจร

กองช่าง

103 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 8
เช่ือมต่อกับถนนหลังการไฟฟ้า      
ท่ายางบ้านหนองแฟบพัฒนา       
หมู่ท่ี 5 ต้าบลท่ายาง

เพ่ืออ้านวยความสะดวก
และปลอดภัยแก่ประชาชน
ในการคมนาคม

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
720.๐๐ ตารางเมตร

- - - - 496,000 ถนน ค.ส.ล.     
 พื นท่ีไม่น้อย
กว่า720.๐๐    
ตารางเมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจร

กองช่าง

104 โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.       
หลังไฟฟ้าท่ายางเช่ือมต่อโรงนอก    
 บ้านหนองแฟบพัฒนา หมู่ท่ี 5   
ต้าบลท่ายาง

เพ่ืออ้านวยความสะดวก
และปลอดภัยแก่ประชาชน
ในการคมนาคม

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,150.๐๐ ตารางเมตร

- - - - 839,000 ถนน ค.ส.ล.     
พื นท่ีไม่น้อยกว่า
1,150.๐๐     
ตารางเมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจร

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลท่ายาง

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

105 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวกและ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. -  - - - 113,850 ถนน ค.ส.ล.พื นท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง
สาย 1 พัฒนา หมู่ท่ี 7  ปลอดภัยแก่ประชาชน กว้าง  3.00 เมตร  ไม่น้อยกว่า  ความสะดวกและ
ต้าบลท่าคอย ในการคมนาคม ยาว 55.00 เมตร ๑๖๕.๐๐ ปลอดภัยในการ

หนา  0.15 เมตร ตารางเมตร จราจร
หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 165.00  
ตารางเมตร  (ซอยบ้านนายเปีย)

106 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
บ้านหนองแขม ซอย ๑  หมู่ท่ี ๘ 
ต้าบลท่ายาง

เพ่ืออ้านวยความสะดวก
และปลอดภัยแก่ประชาชน
ในการคมนาคม

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  กว้าง 3.50 
เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า     
560.๐๐ ตารางเมตร

- - - - 370,000 ก่อสร้างถนน
ค.ส.ล.พื นท่ีไม่
น้อยกว่า 
560.๐๐    
ตารางเมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจร

กองช่าง

107 โครงการถนน ค.ส.ล. บ้านไร่ต้นโพธ์ิ  เพ่ืออ้านวยความสะดวก ก่อสร้างเทคอนกรีต - -  - - 331,200 ถนน ค.ส.ล.พื นท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง
หมู่ท่ี 4  ต้าบลท่าคอย   และปลอดภัยแก่ประชาชน กว้าง  4.00 เมตร ยาว 120.00 ไม่น้อยกว่า  ความสะดวกและ

ในการคมนาคม เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพื นท่ี ๔๘๐.๐๐ ปลอดภัยในการ
ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร ตารางเมตร จราจร

108 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวกและ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - -  - 910,800 ถนน ค.ส.ล.พื นท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง
บ้านท่าซิก ซอย ๕ หมู่ท่ี 6 ปลอดภัยแก่ประชาชน กว้าง  4.00 เมตร  ไม่น้อยกว่า ความสะดวกและ
ต้าบลท่าคอย ในการคมนาคม ยาว 330.00 เมตร 1,320.00 ปลอดภัยในการ

หนา  0.15 เมตร ตารางเมตร จราจร
หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,320.00 
ตารางเมตร

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เทศบาลต าบลท่ายาง

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ. ๐๒



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

หลัก
109 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวกและ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - - -  - 283,590 ถนน ค.ส.ล.พื นท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง

สาย 1 พัฒนา หมู่ท่ี 7  ปลอดภัยแก่ประชาชน กว้าง  3.00 เมตร  ไม่น้อยกว่า ความสะดวกและ
ต้าบลท่าคอย  ในการคมนาคม ยาว 137.00 เมตร ๔๑๑.๐๐ ปลอดภัยในการ

หนา  0.15 เมตร ตารางเมตร จราจร
หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 411.00  
ตารางเมตร (ซอยบ้านนายเล็ก)

110 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ้านวยความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. - -  - - 276,000 ถนน ค.ส.ล.พื นท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง
สาย 1 พัฒนา ซอย 4 หมู่ท่ี 7  และปลอดภัยแก่ประชาชน กว้าง  4.00 เมตร  ไม่น้อยกว่า  ความสะดวกและ
ต้าบลท่าคอย   ในการคมนาคม ยาว 100.00 เมตร ๔๐๐.๐๐ ปลอดภัยในการ

หนา  0.15 เมตร ตารางเมตร จราจร
หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 400.00  
ตารางเมตร 

111 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพ่ืออ้านวยความสะดวก ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต -  - - - 4,818,000 ถนนแอสฟัลท์ติก ประชาชนได้รับ กองช่าง
คอนกรีต บ้านโค้งตาสุก (สายเลียบ และปลอดภัยแก่ประชาชน กว้าง  6.00 เมตร  คอนกรีต พื นท่ี ความสะดวกและ
คลองชลประทานสาย 2 ถนนเดิม ในการคมนาคม ยาว 1,460.00 เมตร ไม่น้อยกว่า ปลอดภัยในการ
ข้างยูเน่ียนฯ) หมู่ท่ี 9 ต้าบลท่าคอย หนา  0.05 เมตร 8,760.00 จราจร

หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 8,760.00  ตารางเมตร
ตารางเมตร

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลท่ายาง

แบบ ผ. ๐๒



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

หลัก
112 โครงการจัดท้าป้ายแนะน้าสถานท่ี

ท่องเท่ียวภายในเขตเทศบาล     
ต้าบลท่ายาง

เพ่ืออ้านวยความสะดวก
และความปลอดภัยแก่
ประชาชน

ป้ายแนะน้าสถานท่ีท่องเท่ียว 
จ้านวน 38 ป้าย

- - - - 380,000 ป้ายแนะน้า
สถานท่ีท่องเท่ียว
 จ้านวน 38 ป้าย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การจราจร

กองช่าง

รวมงบประมาณ 36,677,140 14,363,270 14,741,690 17,219,235 10,720,440

รวมโครงการ ๓๓ ๒๑ ๒๓ ๒๔ ๑๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลท่ายาง

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจร จากฐานการค้า การลงทุน การบริการ การท่องเท่ียว และการเกษตร สู่ความม่ังค่ังย่ังยืน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี   ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
   ๑.๒  แผนงานการพาณิชย์
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) รับผิดชอบหลัก
๑ โครงการขยายเขตจ าหน่าย เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาล วางท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๐๐,๐๐๐  -  -  -  - วางท่อพีวีซี ระยะทาง ประชาชนได้รับน  าประปา กอง

น  าประปาบริเวณเลียบคลอง ได้ใช้น  าประปาอย่างพอเพียง ๘๐.๐๐  มิลลิเมตร ชั น ๘.๕ ๑,๐๔๔.๐๐ เมตร สะอาดและท่ัวถึง การประปา
ชลประทานสาย ๒ ฝ่ังทิศใต้ และท่ัวถึง ระยะทาง ๑,๐๔๔.๐๐ เมตร
ส่ีแยกสามัคคี หมู่ท่ี ๗ 
ต าบลท่ายาง

๒ โครงการเปล่ียนท่อเมนประปา เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาล เปล่ียนท่อเมนประปาจากเดิม ๑๙๔,๐๐๐  -  -  -  - วางท่อพีวีซี ระยะทาง ประชาชนได้รับน  าประปา กอง

บ้านเขากระจิว หมู่ท่ี ๖ ได้ใช้น  าประปาอย่างพอเพียง ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘๑๕.๐๐ เมตร สะอาดและท่ัวถึง การประปา

ต าบลท่ายาง และท่ัวถึง ๔๐.๐๐ มิลลิเมตร เป็นท่อพีวีซี

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘๐.๐๐ 

มิลลิเมตร ระยะทาง ๘๑๕.๐๐ เมตร

๓ โครงการขยายเขตจ าหน่ายน  า เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาล  -วางท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑,๑๒๐,๐๐๐  -  -  -  - วางท่อพีวีซี ระยะทาง ประชาชนได้รับน  าประปา กอง

ประปา บ้านสาย ๑ พัฒนา ได้ใช้น  าประปาอย่างพอเพียง ๑๐๐.๐๐  เมตร ระยะทาง ๔,๖๕๒.๐๐ เมตร สะอาดและท่ัวถึง การประปา

หมู่ท่ี ๗ ต าบลท่าคอย - และท่ัวถึง ๓,๕๖๓.๐๐ เมตร

บ้านหัวทุ่ง - ทุ่งพร้าว หมู่ท่ี ๘  -วางท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

ต าบลท่ายาง ๘๐.๐๐ เมตร ชั น ๘.๕ ระยะทาง

๑,๐๗๑.๐๐ เมตร

 -วางท่อปลอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

ระยะทาง ๑๘.๐๐ เมตร

   รวมระยะทาง ๔,๖๕๒.๐๐ เมตร

พร้อมติดตั งชุดดับเพลิง จ านวน ๒ ชุด

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) รับผิดชอบหลัก

๔ โครงการจ าหน่ายน  าประปา เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาล  -วางท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘๓๗,๐๐๐  -  -  -  - วางท่อพีวีซี ระยะทาง ประชาชนได้รับน  าประปา กอง

บ้านหมู่ ๑๐ พัฒนา หมู่ท่ี ๑๐ ได้ใช้น  าประปาอย่างพอเพียง ๑๐๐.๐๐ มิลลิเมตร ชั น ๘.๕ ๓,๑๒๑.๐๐ เมตร สะอาดและท่ัวถึง การประปา

ต าบลท่ายาง และท่ัวถึง ระยะทาง ๑,๒๒๖.๐๐ เมตร

 -วางท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

๘๐.๐๐ มิลลิเมตร ชั น ๘.๕ 

ระยะทาง ๑,๘๙๕.๐๐ เมตร

ระยะทางรวม ๓,๑๒๑.๐๐ เมตร

พร้อมชุดดับเพลิง จ านวน ๓ ชุด

๕ โครงการขยายเขตประปา เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาล ขยายเขตน  าประปา ระยะทาง  -  -  -  - ๕๐๐,๐๐๐ ขยายเขตประปา ประชาชนได้รับน  าประปา กอง

เข้าบ่อบ าบัดน  าเสียเทศบาล ได้ใช้น  าประปาอย่างพอเพียง ๑,๘๐๐.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๘๐๐.๐๐ สะอาดและท่ัวถึง การประปา

ต าบลท่ายาง หมู่ท่ี ๕ และท่ัวถึง เมตร

ต าบลท่ายาง 

๒,๓๕๑,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐

๔ ๐ ๐ ๐ ๑

งบประมาณ

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

แบบ ผ. ๐๒









ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย ด้วยต้นทุนทางสังคม ประชาชนพ่ึงตนเองได้อย่างย่ังยืน ด้วยศาสตร์พระราชา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี   ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต

   ๒.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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๑ โครงการจัดงานวันปิยมหาราช เพ่ือระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ จัดให้มีพิธีวางพวงมาลาถวาย ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ข้าราชการ และ ข้าราชการและ ส านัก

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สักการะ และกิจกรรมอ่ืนๆ ประชาชน เข้าร่วมพิธี ประชาชนเข้าร่วมพิธี ปลัดเทศบาล

รัชกาลท่ี ๕ ท่ีเป็นการแสดงออกถึงความ จ านวน ๓๐๐ คน ถวายบังคม และระลึก

จงรักภักดี ถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระองค์ท่าน

๒ โครงการจัดงานวันเฉลิม เพ่ือให้ข้าราชการ และ ประชาชน จัดกิจกรรมถวายพระพร และ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ข้าราชการ และ ข้าราชการและ ส านัก

พระชนมพรรษาสมเด็จ ได้แสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ประชาชนเข้าร่วมพิธี ประชาชนเข้าร่วมพิธี ปลัดเทศบาล

พระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรม พระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรม ต่างๆ จ านวน ๓๐๐ คน ถวายพระพร เพ่ือ

ราชินีนาถพระบรมราชชนนี ราชินีนาถพระบรมราชชนนี แสดงความจงรักภักดี

พันปีหลวง พันปีหลวง

๓ โครงการวันเทศบาล เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี   -จัดงานวันเทศบาล ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ คณะผู้บริหารสมาชิก คณะผู้บริหารสมาชิก ส านัก

ในองค์กร  จ านวน ๑ คร้ัง สภา พนักงาน และ สภา พนักงาน และ ปลัดเทศบาล

 -จัดท าพิธีท าบุญ ลูกจ้าง ร่วมงาน ลูกจ้าง มีความ

 -โครงการ ๕ ส. จ านวน ๓๐๐ คน สามัคคีกัน

๔ โครงการจัดงานวันเฉลิม เพ่ือให้ข้าราชการและประชาชน  - จัดกิจกรรมถวายพระพร ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ข้าราชการ และ ข้าราชการ และ ส านัก

พระชนมพรรษาพระบาท ได้แสดงความจงรักภักดี  - จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ประชาชน เข้าร่วมพิธี ประชาชน เข้าร่วมพิธี ปลัดเทศบาล

สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี  - จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร จ านวน ๕๐๐ คน เพ่ือแสดงความ

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ  - จัดกิจกรรมจุดเทียนชีย จงรักภักดี

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    ถวายพระพร

รัชกาลท่ี ๑๐

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒
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๕ โครงการจัดงานร าลึกถึง เพ่ือร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ จัดให้มีพิธีวางพวงมาลาถวาย ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ข้าราชการ และ ข้าราชการและ ส านัก

พระมหากรุณาธิคุณรัชกาลท่ี ๙ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สักการะ และกิจกรรมอ่ืนๆ ประชาชน เข้าร่วมพิธี ประชาชนเข้าพิธีถวาย ปลัดเทศบาล

รัชกาลท่ี ๙ ท่ีเป็นการแสดงออกถึง จ านวน ๕๐๐ คน บังคม และระลึกถึง

ความจงรักภักดี พระมหากรุณาธคุณ

ของพระองค์ท่าน

๖ โครงการจัดงานเน่ืองในโอกาส เพ่ือให้ข้าราชการ และประชาชน จัดกิจกรรมทางศาสนา เช่น ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ข้าราชการ และ ข้าราชการและ ส านัก

วันคล้ายวันพระราชสมภพ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี การท าบุญตักบาตร และ ประชาชน เข้าร่วมพิธี ประชาชน เข้าร่วมพิธี ปลัดเทศบาล

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา และร่วมส านึกในพระมหา กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเป็นการ จ านวน ๕๐๐ คน แสดงความจงรักภักดี

ธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช กรุณาธิคุณของ รัชกาลท่ี ๙ แสดงออกถึงความจงรักภักดี

มหาราชบรมนาถบพิตร 

รัชกาลท่ี ๙

๗ โครงการจัดงานวันเฉลิม เพ่ือให้ขาราชการ และประชาชน  - จัดกิจกรรมถวายพระพร ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ข้าราชการ และ ข้าราชการ และ ส านัก

พระชนมพรรษาสมเด็จ ทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันแสดงออก  - จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ประชาชน เข้าร่วมพิธี ประชาชน เข้าร่วมพิธี ปลัดเทศบาล

พระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมล ถึงความจงรักภักดี ต่าง ๆ จ านวน ๕๐๐ คน ถวายพระพรเพ่ือแสดง

ลักษณพระบรมราชินี ความจงกรักภักดี

๘ โครงการอนุรักษ์พันธูกรรมพืช เพ่ือสร้างความเข้าใจและตระหนัก ๑. ปกป้องพันธูกรรมพืช ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ข้อมูลของพันธุกรรมพืช เทศบาลต าบลท่ายาง ส านัก

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ความส าคัญของพันธ์กรรมพืช ๒. ส ารวจเก็บรวบรวม ทรัพยากรทางกายภาพ มีฐานข้อมูลทรัพยากร ปลัดเทศบาล

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร พันธุกรรมพืช ทรัพยากรทางชีวภาพ ท้องถ่ิน

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ชีวภาพ ทรัพยากรทางวัฒนธรรม ๓. ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช ทรัพยากรทางวัฒนธรรม

สยามบรมราชกุมารี ภูมิปัญญาในท้องถ่ิน และจัดท า ๔. อนุรักษ์และการใช้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน ประโยชน์พันธุกรรมพืช

๕. จัดต้ังศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช

๖. วางแผนพัฒนาพันธุกรรมพืช

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒
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๗. สร้างจิตส านึกในการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

๘. ด าเนินงานพิเศษสนับสนุน

การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเทศบาล

ต าบลท่ายาง

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐

๘ ๘ ๘ ๘ ๘รวมโครงการ

งบประมาณ

รวมงบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย ด้วยต้นทุนทางสังคม ประชาชนพ่ึงตนเองได้อย่างย่ังยืน ด้วยศาสตร์พระราชา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี   ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต

   ๒.๒  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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๑ โครงการอบรมชุดปฏิบัติการ เพ่ือฝึกอบรมให้ความรุ้ และเพ่ิม จัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จิตอาสาภัยพิบัติ จิดอาสาภัยพิบัติได้รับ ส านัก

จิตอาสาภัยพิบัติเทศบาล ศักยภาพให้กับชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติด้านการ เทศบาลต าบลท่ายาง ความรุ้ และสามารถ ปลัดเทศบาล

ต าบลท่ายาง จิตอาสาภัยพิบัติในการปฏิบัติ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติภารกิจการให้

ภารกิจให้ความช่วยเหลือ เทศบาลต าบลท่ายาง จ านวน ความช่วยเหลือ

ประชาชนเม่ือเกิดสาธารณภัย ๑ คร้ัง/ปี ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ

ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒ โครงการช่วยเหลือและ เพ่ือช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับ ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ประชาชนท่ีได้รับผล ประชาชนได้รับ ส านัก

บรรเทาความเดือดร้อนของ ผลกระทบจากภัยพิบัติ จากภัยพิบัติ กระทบจากภัยพิบัตื ความช่วยเหลือและ ปลัดเทศบาล

ประชาชนท่ีเกิดจาก ในเขตเทศบาล บรรเทาทุกข์

สาธารณภัยต่างๆ

๓ โครงการป้องกันและแก้ไข เพ่ือร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการ กิจกรรมบ าบัดฟ้ืนฟู/กิจกรรม ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ จ านวนเข้าร่วมโครงการ ท าให้ยาเสพติด ส านัก

ปัญหายาเสพติด กิจกรรมบ าบัด พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ฝึกอบรมอาชีพ  จ านวน ๑๐ คร้ัง/ปี ลดน้อยลง ปลัดเทศบาล

ฟ้ืนฟู/กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ จังหวัดเพชรบุรี

๔ โครงการฝึกอบรมการป้องกัน เพ่ือให้ความรู้ในการป้องกันและ จัดฝึกอบรมให้ความรู้ให้กับ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนในเขตเทศบาล ประชาชนในพ้ืนท่ีมี ส านัก

และระงับอัคคีภัยเบ้ืองต้น ระงับอัคคีภัยเบ้ืองต้นแก่ ประชาชนในเขตเทศบาลฯ จ านวน ๓๗ ชุมชน ความรู้ ความเข้าใจ ปลัดเทศบาล

ประชาชนท่ัวไป จ านวน ๑ คร้ัง/ปี และสามารถป้องกัน

และระงับอัคคีภัย

เบ้ืองต้น

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
     2566  

   (บาท)
      2567   

  (บาท)
     2568 
    (บาท)

2569 (บาท)
    2570  

 (บาท) (KPI) รับผิดชอบหลัก

๕ โครงการส่งเสริมให้ความรู้ เพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้และเพ่ิม ครู และนักเรียนในเขตพ้ืนท่ี ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ครู และนักเรียนในเขต ครู และนักเรียนได้รับ ส านัก

เก่ียวกับการป้องกันภัยทางน้ า ศักยภาพให้กับครู และนักเรียน เทศบาลต าบลท่ายาง พ้ืนท่ีเทศบาลต าบลท่ายาง ความรุ้ และมีทักษะ ปลัดเทศบาล

ในการป้องกันและช่วยเหลือ จ านวน ๑๐ โรงเรียน จ านวน ๑๐ โรงเรียน ในการป้องกันและ

ตนเองเม่ือเกิดภัยทางน้ า สามารถช่วยเหลือ

ตนเองและผู้ช่วยได้

เม่ือประสบเหตุทางน้ า

๖ โครงการฝึกอบรมและสาธิต เพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้และ นักเรียนในเขตเทศบาลต าบล ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ นักเรียนในเขตเทศบาล นักเรียนได้รับความรู้ ส านัก

การป้องกันอัคคีภัยเบ้ืองต้น สาธิตการป้องกันอัคคีภัยเบ้ืองต้น ท่ายาง จ านวน ๑ โรงเรียน ต าบลท่ายาง จ านวน และความสามารถ ปลัดเทศบาล

แก่นักเรียน ให้กับนักเรียนในเขตเทศบาล ๑ โรงเรียน ป้องกันการเกิดอัคคีภัย

ต าบลท่ายาง เบ้ืองต้น

๗ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร เพ่ือฝึกอบรมประชาชนท่ัวไป ฝึกอบรมให้กับประชาชน  - ๑๕๐,๐๐๐  - ๑๕๐,๐๐๐  - ร้อยละ ๒ ของประชากร เขตเทศบาลฯ มีอาสา ส านัก

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ให้เป็นอาสาสมัครป้องกัน ท่ัวไปในเขตเทศบาลฯ ในเขตเทศบาลฯ ช่วยสนับสนุนการ ปลัดเทศบาล

(อปพร.) ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จ านวน ๑ คร้ัง/ปี ป้องกันภัยเพ่ิมมากข้ึน

๘ โครงการรณรงค์วันต่อต้าน เพ่ือจัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้าน จัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้าน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เจ้าหน้าท่ี นักเรียน และ เจ้าหน้าท่ี นักเรียนและ ส านัก

ยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ยาเสพติดโลก ยาเสพติดโลก ประชาชนท่ัวไปในเขต ประชาชนท่ัวไปในเขต ปลัดเทศบาล

เทศบาลต าบลท่ายาง เทศบาลต าบลท่ายาง

มีจิตส านึกในการ

ป้องกันและแก้ไข

ยาเสพติดในพ้ืนท่ี

๙๐๒,๐๐๐ ๑,๐๕๒,๐๐๐ ๙๐๒,๐๐๐ ๑,๐๕๒,๐๐๐ ๙๐๒,๐๐๐

๗ ๘ ๗ ๘ ๗

งบประมาณ

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย ด้วยต้นทุนทางสังคม ประชาชนพ่ึงตนเองได้อย่างย่ังยืน ด้วยศาสตร์พระราชา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี   ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต

   ๒.๓  แผนงานการศึกษา
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๑ โครงการจัดงานวันเด็ก เพ่ือให้เด็กและผู้ปกครองได้ท า จัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ร่วมกัน ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ เด็กนักเรียนและ เด็กนักเรียนและ กองการศึกษา

สานสัมพันธ์สายใยครอบครัว กิจกรรมให้ครบท้ัง ๔ ด้าน ระหว่างเด็กกับผู้ปกครองเพ่ือท า ผู้ปกครอง ผู้ปกครองมีโอกาสร่วม

กิจกรรมตามความสามารถและ ท้ัง ๗ ศูนย์ กิจกรรม

ความสนใจ

๒ โครงการอบรมและประชุม เพ่ือสร้างความเข้าใจท่ีตรงกัน จัดอบรมและประชุมผู้ปกครอง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เด็กนักเรียนและ สถานศึกษาและ กองการศึกษา

ผู้ปกครองนักเรียน ระหว่างบ้านกับโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้ปกครองเข้าใจ ร่วมมือ

ต่อการจัดการศึกษา ท้ัง ๗ ศูนย์ ในการพัฒนานักเรียน

ย่ิงข้ึน

๓ โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือให้เด็กได้ตรวจสุขภาพ ตรวจสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เด็กนักเรียน เด็กนักเรียนมีสุขภาพ กองการศึกษา

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมีอนามัยท่ีดี ท้ัง ๗ ศูนย์ ท้ัง ๗ ศูนย์ แข็งแรง และพัฒนาการ

เทศบาลต าบลท่ายาง ท่ีสมวัยมากข้ึน

๔ โครงการแปรงฟันหลังอาหาร เพ่ือให้เด็กในศูนย์พัฒนา จัดอบรมให้ความรู้กับผู้ปกครอง ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ เด็กนักเรียน เด็กนักเรียน ท้ัง ๗ ศูนย์ กองการศึกษา

เด็กเล็กมีสุขนิสัยรักการ เก่ียวกับการดูแลฟันและสุขภาพ ท้ัง ๗ ศูนย์ มีสุขภาพปากและฟัน

แปรงฟัน ในช่องปากของเด็กศูนย์พัฒนา ท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง

เด็กเล็ก ท้ัง ๗ ศูนย์

๕ โครงการอบรมให้ความรู้ในการ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ จัดอบรมให้ความรู้กับผู้ปกครอง ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  - เด็กนักเรียนและ มีความรู้ความเข้าใจ กองการศึกษา

เฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่อ ความเข้าใจเก่ียวกับโรคติดต่อ คณะกรรมการศูนย์ฯ ครู ผู้ปกครอง เก่ียวกับโรคติดต่อในเด็ก

ในเด็ก และร่วมกัน ป้องกัน การเกิด ผู้ดูแลเด็ก แม่บ้าน ภารโรง ท้ัง ๗ ศูนย์ มากย่ิงข้ึน และร่วมกัน 

โรคติดต่อในศูนย์พัฒนา  แม่ครัว ฯลฯ  - ครู ผู้ดูแลเด็ก และป้องกันควบคุมโรคติดต่อ

ผู้ท่ีเก่ียวข้อง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒
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๖ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือให้เด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชน ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนมีโอกาส กองการศึกษา

ยึดม่ันในสถาบันชาติ ศาสนา เข้าร่วมกิจกรรม แสดงออกทางความรู้

พระมหากษัตริย์ จ านวน ๕,๐๐๐ คน และความสามารถต่าง ๆ

๗ โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กเล็ก เพ่ือให้ครู ผู้ดูแลเด็กใน จัดอบรมครู ผู้ดูแลเด็ก ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ครู ผู้ดูแลเด็ก ครู ผู้ดูแลเด็กได้รับ กองการศึกษา

และทัศนศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท้ัง ๗ ศูนย์ ความรู้และสามารถ

ความรู้และเสริมสร้าง เทศบาลต าบลท่ายาง น ามาปรับใช้ในการจัด

ประสบการณ์น ามาปรับ และไปทัศนศึกษาดูงาน เรียนการสอน

ใช้ในงานท่ีเก่ียวข้อง

๘ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ืออบรมคณะกรรมการ -จัดอบรมคณะกรรมการ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ คณะกรรมการ คณะกรรมการ กองการศึกษา

คณะกรรมการศูนย์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็กและผู้ดูแล ศูนย์ฯ ท้ัง ๗ ศูนย์ ศูนย์ฯ มีความ

พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลให้มีความรู้ เด็กเล็ก เข้าใจและมีส่วน

ความสามารถในการมี -จัดทัศนศึกษาดูงานเก่ียว ร่วมในการพัฒนา

ส่วนร่วมพัฒนาศูนย์ฯ กับการด าเนินงานของ ศูนย์ฯ ในสังกัด

ให้มีคุณภาพมากย่ิงข้ึน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล

๙ โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพ่ือให้เด็กได้รับรู้ประสบ เด็กนักเรียนและผู้ปกครอง  ๑๕๑,๐๐๐ ๑๕๑,๐๐๐ ๑๕๑,๐๐๐ ๑๕๑,๐๐๐ ๑๕๑,๐๐๐ -เด็กนักเรียน -เด็กได้เรียนรู้ กองการศึกษา

นอกสถานท่ีส าหรับศูนย์พัฒนา การณ์จริงฝึกทักษะให้ ท้ัง ๗ ศูนย์ ไปทัศนศึกษา และผู้ปกครอง จากแหล่งเรียนรู้

เด็กเล็ก เกิดการสังเกตส ารวจมี ดูงานนอกสถานท่ี ท้ัง ๗ ศูนย์ นอกสถานท่ี

ความคิดรวบยอดเก่ียว -ครู ผู้ดูแลเด็ก -เด็กได้เรียนรู้จาก

กับสถานท่ีและเร่ืองราว และผู้เก่ียวข้อง ประสบการณ์จริง

ท่ีพบเห็นสามารถถ่าย และสถานท่ีจริง

ทอดและน าไปใช้ในชีวิต -เด็กได้เกิดการใฝ่

ประจ าวัน รู้อย่างต่อเน่ือง

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒
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๑๐ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่าย ๑. สนับสนุนอาหารกลางวัน ๒,๘๐๐,๐๐๐ ๒,๘๐๐,๐๐๐ ๒,๘๐๐,๐๐๐ ๒,๘๐๐,๐๐๐ ๒,๘๐๐,๐๐๐ เด็กนักเรียน เด็กนักเรียนใน กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา ให้กับศูนย์พัฒนา ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็ก

เด็กเล็กท้ัง ๗ ศูนย์ ท้ัง ๗ ศูนย์ เด็กเล็ก จ านวน เล็ก ท้ัง ๗ ศูนย์

๒. สนับสนุนค่าใช่จ่ายใน ๗ ศูนย์ มีการส่ือการเรียน

การจัดการศึกษาให้กับ การสอนท่ีดีมีมาตรฐาน

เด็กปฐมวัย ท้ัง ๗ ศูนย์ และมีค่าใช้จ่ายในการ

จัดการศึกษา

๑๑ โครงการจัดซ้ือวัสดุส าหรับ ๑. เพ่ือจัดซ้ือวัสดุส านักงาน วัสดุส านักงานส าหรับ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ เด็กนักเรียน เด็กนักเรียนใน กองการศึกษา

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามท่ีต้องการและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท้ัง ๗ ศูนย์ ในศูนย์พัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เหมาะสม เด็กเล็ก จ านวน ท้ัง ๗ ศูนย์  มีการ

๒. เพ่ือสนับสนุนการจัดท า ๗ ศูนย์ ส่ือการเรียนการสอน

เอกสารส่ือประกอบการ ท่ีดีมีมาตรฐาน และ

เรียนรู้ มีค่าใช้จ่ายในการ

จัดการศึกษา

๑๒ โครงการประเมินการจัดการ ๑. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ ๑. การประกันคุณภาพภายใน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑. คณะกรรมการ ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ภายในสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้ สถานศึกษา ลงตรวจฯ ได้รับการพัฒนา

มาตรฐานการประกัน  - คณะกรรมการลงตรวจติดตาม ๒. ครู/บุคลากร ตามมาตรฐานการ

คุณภาพตามท่ีกฎหมาย การประกันคุณภาพในสถานศึกษา ทางการศึกษา ประกันคุณภาพ

ก าหนด ท้ัง ๗ ศูนย์ และคณะกรรม การศึกษา

๒. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ - จัดอบรมให้ความรู้แก่ครู การผู้ท่ีเก่ียวข้อง ๒. ครูและบุคลาการ

ครูให้มีความรู้ความ บุคลากรทางการศึกษา ทางการศึกษาได้รับ

สามารถในการพัฒนา และคณะกรรมการผู้ท่ีเก่ียวข้อง การพัฒนาให้ความ

กิจกรรมการเรียน ๒. คณะกรรมการลงตรวจนิเทศน์ รู้ความสามารถใน

การสอน ครู/บุคลากรทางการศึกษาท้ัง ๗ ศูนย์ การจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
     2566     

(บาท)
      2567     

(บาท)
     2568     

(บาท)
     2569     

(บาท)
    2570   

(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลัก

๑๓ โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร จัดสรรอาหารเสริม (นม) ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ เด็กนักเรียน เด็กนักเรียนมี กองการศึกษา

(นม) เสริม(นม) ให้แก่ศูนย์ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สุขภาพพลานามัย

พัฒนาเด็กเล็กสังกัด สังกัดเทศบาลต าบลท่ายาง สังกัดเทศบาล ท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง

เทศบาลต าบลท่ายาง ท้ัง ๗ ศูนย์ และโรงเรียน ต าบลท่ายาง และมีน้ าหนัก ส่วนสูง

และโรงเรียนสังกัด สังกัดส านักงานคณะกรรมการ ท้ัง ๗  ศูนย์  และ เป็นไปตามเกณฑ์

ส านักงานคณะกรรมการ ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) เด็กนักเรียนในสังกัด มาตรฐาน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน ๑๐ โรงเรียน ส านักงานคณะ

(สพฐ.) จ านวน  ๑๐ โรงเรียน กรรมการการ

ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

(สพฐ.) จ านวน 

๑๐ โรงเรียน

๑๔ โครงการพัฒนาทักษะ เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ อุดหนุนงบประมาณให้กับ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ นักเรียนได้รับ เด็กนักเรียนได้รับ กองการศึกษา

การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ ให้กับโรงเรียนวัดท่าคอย โรงเรียนวัดท่าคอย(สกุลอุปถัมภ์) ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านภาษา

ส่ือสารโรงเรียนวัดท่าคอย (สกุลอุปถัมภ์) อังกฤษเพ่ิมมากข้ึน

๑๕ โครงการพัฒนาทักษะ เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ อุดหนุนงบประมาณให้กับ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ นักเรียนได้รับ เด็กนักเรียนได้รับ กองการศึกษา

การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ ให้กับโรงเรียนท่ายางวิทยา โรงเรียนท่ายางวิทยา ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านภาษา

ส่ือสารโรงเรียนท่ายางวิทยา อังกฤษเพ่ิมมากข้ึน

๑๖ โครงการพัฒนาทักษะ เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ อุดหนุนงบประมาณให้กับ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ นักเรียนได้รับ เด็กนักเรียนได้รับ กองการศึกษา

การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ ให้กับโรงเรียนวัดเข่ือน โรงเรียนวัดเข่ือนเพชร ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านภาษา

ส่ือสารโรงเรียนวัดเข่ือนเพชร เพชร(วชิรเวทประชาสรรค์) (วชิรเวทประชาสรรค์) อังกฤษเพ่ิมมากข้ึน

(วชิรเวทประชาสรรค์)

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
     2566     

(บาท)
      2567     

(บาท)
     2568     

(บาท)
     2569     

(บาท)
    2570   

(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลัก

๑๗ โครงการพัฒนาทักษะ เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ อุดหนุนงบประมาณให้กับ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ นักเรียนได้รับ เด็กนักเรียนได้รับ กองการศึกษา

การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ ให้กับโรงเรียนบ้านหนองบ้วย โรงเรียนบ้านหนองบ้วย ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านภาษา

ส่ือสารโรงเรียนบ้านหนองบ้วย อังกฤษเพ่ิมมากข้ึน

๑๘ โครงการพัฒนาทักษะ เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ อุดหนุนงบประมาณให้กับ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ นักเรียนได้รับ เด็กนักเรียนได้รับ กองการศึกษา

การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ ให้กับโรงเรียนวัดวัดเขากระจิว โรงเรียนวัดเขากระจิว ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านภาษา

ส่ือสารโรงเรียนวัดเขากระจิว มิตรภาพท่ี  ๑๐๓ มิตรภาพท่ี ๑๐๓ อังกฤษเพ่ิมมากข้ึน

มิตรภาพท่ี ๑๐๓

๑๙ โครงการพัฒนาทักษะ เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ อุดหนุนงบประมาณให้กับ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ นักเรียนได้รับ เด็กนักเรียนได้รับ กองการศึกษา

การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ ให้กับโรงเรียนวัดท่าขาม โรงเรียนวัดท่าขาม  ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านภาษา

ส่ือสารโรงเรียนวัดท่าขาม (สะเท้ือนราษฎร์อุปถัมภ์) (สะเท้ือนราษฎร์อุปถัมภ์) อังกฤษเพ่ิมมากข้ึน

(สะเท้ือนราษฎร์อุปถัมภ์)

๒๐ โครงการพัฒนาทักษะ เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ อุดหนุนงบประมาณให้กับ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ นักเรียนได้รับ เด็กนักเรียนได้รับ กองการศึกษา

การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ ให้กับโรงเรียนบ้านท่ายาง โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านภาษา

ส่ือสารโรงเรียนบ้านท่ายาง  (ประชาสรรค์) อังกฤษเพ่ิมมากข้ึน

(ประชาสรรค์)

๒๑ โครงการพัฒนาทักษะ เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ อุดหนุนงบประมาณให้กับ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ นักเรียนได้รับ เด็กนักเรียนได้รับ กองการศึกษา

การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ ให้กับโรงเรียนวัดหนองแขม โรงเรียนวัดหนองแขม ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านภาษา

ส่ือสารโรงเรียนวัดหนองแขม อังกฤษเพ่ิมมากข้ึน

๒๒ โครงการพัฒนาทักษะ เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ อุดหนุนงบประมาณให้กับ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ นักเรียนได้รับ เด็กนักเรียนได้รับ กองการศึกษา

การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ ให้กับโรงเรียนบ้าน โรงเรียนบ้านท่ากระเทียม ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านภาษา

ส่ือสารโรงเรียนบ้าน ท่ากระเทียม อังกฤษเพ่ิมมากข้ึน

ท่ากระเทียม

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
     2566     

(บาท)
      2567     

(บาท)
     2568     

(บาท)
     2569     

(บาท)
    2570   

(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลัก

๒๓ โครงการพัฒนาทักษะ เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ อุดหนุนงบประมาณให้กับ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ นักเรียนได้รับ เด็กนักเรียนได้รับ กองการศึกษา

การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ ให้กับโรงเรียนเข่ือนเพชร โรงเรียนเข่ือนเพชร ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านภาษา

โรงเรียนเข่ือนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์) (ชลประทานสงเคราะห์) อังกฤษเพ่ิมมากข้ึน

(ชลประทานสงเคราะห์)

๒๔ โครงการพัฒนาทักษะ เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ อุดหนุนงบประมาณให้กับ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ นักเรียนได้รับ เด็กนักเรียนได้รับ กองการศึกษา

การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ ให้กับโรงเรียนสหกรณ์ โรงเรียนสหกรณ์บ ารุงวิทย์ ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านภาษา

ส่ือสารโรงเรียน บ ารุงวิทย์ อังกฤษเพ่ิมมากข้ึน

สหกรณ์บ ารุงวิทย์

๒๕ โครงการค่ายพุทธบุตร เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ อุดหนุนงบประมาณให้กับ ๘๓,๐๐๐ ๘๓,๐๐๐ ๘๓,๐๐๐ ๘๓,๐๐๐ ๘๓,๐๐๐ นักเรียนได้รับอบรม นักเรียนมีคุณธรรม กองการศึกษา

ให้กับโรงเรียนบ้านท่ายาง โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) ด้านจริยธรรม จริยธรรมเพ่ิมมากข้ึน

(ประชาสรรค์)

๒๖ โครงการเผยแพร่วัฒนธรรม เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ อุดหนุนงบประมาณให้กับ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ นักเรียนได้รับ เด็กนักเรียนได้รับ กองการศึกษา

อาเซียนโรงเรียนท่ายางวิทยา ให้กับโรงเรียนท่ายางวิทยา โรงเรียนท่ายางวิทยา ความรู้ด้าน ความรู้ด้านวัฒนธรรม

วัฒนธรรม เพ่ิมมากข้ึน

๒๗ โครงการสนับสนุน เพ่ือให้นักเรียนในโรงเรียน จัดสรรงบประมาณให้กับ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ นักเรียนในสังกัด เด็กนักเรียนมีภาวะ กองการศึกษา

อาหารกลางวัน ส านักงาน สพฐ. จ านวน โรงเรียนในสังกัด สพฐ.  สพฐ จ านวน. ในโภชนาการท่ีดีมี

๑๐ โรงเรียน  และ จ านวน ๑๐ โรงเรียน  ๑๐ โรงเรียน ความพร้อมทางสุขภาพ

เด็กนักเรียนได้รับประทาน ทุกคน

อาหารกลางวัน

23,789,000   23,789,000   23,789,000   23,789,000 23,789,000   

๒๗ ๒๗ ๒๗ ๒๗ ๒๗

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒











ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย ด้วยต้นทุนทางสังคม ประชาชนพ่ึงตนเองได้อย่างย่ังยืน ด้วยศาสตร์พระราชา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี   ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต

   ๒.๔  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันมนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) รับผิดชอบหลัก

๑. โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน จัดฝึกอบรมทักษะกีฬา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เด็กและเยาวชนเข้ารับ เด็ก เยาวชน มีความรู้ กองการศึกษา

ภาคฤดูร้อน ได้มีความรู้พ้ืนฐานด้านกีฬา ข้ันพ้ืนฐานให้กับเด็ก การฝึกอบรม จ านวน พ้ืนฐานด้านกีฬาเพ่ิมมากข้ึน

ประเภทต่างๆ ท่ีถูกต้องและมี และเยาวชน ๘๐ คน

สุขภาพร่างกายแข็งแรง

๒ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ - เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชน ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จัดกิจกรรม สภาเด็ก และเยาวชน กองการศึกษา

ศิลปวัฒนธรรม และประเพณ๊ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์แลกเปล่ียน จ านวน ๑ คร้ัง/ปี มีความรู้และการจัดการ

ของสภาเด็กและเยาวชน เรียนรู้ กิจกรรมอนุรักษ์

- เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน วัฒนธรรมและประเพณี

มีพ้ืนท่ีให้ท ากิจกรรมร่วมกัน

- เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน

เกิดการประสานพลังขององค์กร

และส่วนราชการ เอกชน

๓ โครงการส่งเสริมกีฬา เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน จัดการกีฬาประเภทต่าง ๆ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จัดกีฬาทุกประเภท เด็ก เยาวชน กองการศึกษา

และนันทนาการ ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน จ านวน ๑ คร้ัง/ปี และประชาชนมี

ได้เล่นกีฬาและออกก าลังกาย สุขภาพร่างกายแข็งแรง

อย่างแพร่หลาย

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) รับผิดชอบหลัก

๔ โครงการจัดงานวันข้ึนปีใหม่ - เพ่ือให้การอนุรักษ์วัฒนธรรม จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ประชาชนเข้าร่วม ประเพณีวัฒนธรรม กองการศึกษา

อันดีของไทยให้คงสืบต่อไป ข้าวสาร อาหารแห้ง กิจกรรมท าบุญ คงอยู่สืบไป

 -เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม แด่พระสงฆ์ ตักบาตร  จ านวน 

ในการอนุรักษ์ประเพณี  ๒,๐๐๐ คน

๕ โครงการแห่เทียนพรรษา เพ่ืออนุรักษ์วันส าคัญทางศาสนา จัดกิจกรรมแห่เทียน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จัดกิจกรรมถวายเทียน พระพุทธศาสนาได้รับการ กองการศึกษา

และท าบุญตักบาตรเน่ืองในวัน เข้าพรรษาไปยังวัดใน จ านวน ๑ คร้ัง สืบทอดและคงอยู่สืบไป

ส าคัญ เขตเทศบาล และร่วมท า และคงอยู่สืบไป

บุญตักบาตร

๖ โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้มีส่วนร่วม ประเพณีวัฒนธรรม กองการศึกษา

และประเพณี อันดีงามภายในชุมชน ในชุมชน จ านวน ๑ คร้ัง/ปี ในการอนุรักษ์ คงอยู่สืบไป

ศิลปวัฒนธรรม

และประเพณี ท้องถ่ิน

๗ โครงการท่ายางดีจัง เพ่ือน ากิจกรรมประเพณี จัดงานแสดงกิจกรรม ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ จัดกิจกรรม ประชาชนได้รับการอนุรักษ์ กองการศึกษา

วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ด้านประเพณีวัฒนธรรม จ านวน ๑ คร้ัง และร่วมเผยแพร่วัฒนธรรม

ท้องถ่ินท่ีดีและเด่นในเขต และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ประเพณีอันดีงาม

เทศบาลมาแสดงให้  ในท้องถ่ิน

ประชาชนท่ัวไป

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) รับผิดชอบหลัก

๘ โครงการจัดกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมน าผลิตภัณฑ์ จัดกิจกรรมส่งเสริม ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จัดกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ กองการศึกษา

ของดีท่ายาง การเกษตรและอาชีพต่าง ๆ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน จ านวน ๑ คร้ัง/ปี การเกษตร อ าเภอ

ในเขตอ าเภอท่ายางมาเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ท่ายางเป็นท่ีรู้จัก

ให้เป็นท่ีรู้จักต่อสาธารณชน ตลอดจนเผยแพร่ผลิตภัณฑ์    เผยแพร่

ทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์

การแปรรูป ฯลฯ

๙ โครงการจัดงาน เพ่ือเป็นการส่งเสริมและ จัดกิจกรรมส่งเสริม ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จัดกิจกรรม ประชาชนได้ร่วม กองการศึกษา

ประเพณีลอยกระทง อนุรักษ์ไว้ซ่ึงขนบธรรม วัฒนธรรมเก่ียวกับ จ านวน ๑ คร้ัง/ปี อนุรักษ์ประเพณี

เนียมประเพณีอันดีงาม ประเพณีลอยกระทงสวน ให้คงสืบไป

สุขภาพ

๑๐ โครงการค่ายเยาวชน  -เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนมี จัดอบรมเด็กและเยาวชน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนมี กองการศึกษา

สัมพันธ์เพ่ืออนุรักษ์ ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ เข้าร่วมกิจกรรม ส่วนร่วมในการ

ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม จ านวน ๘๐ คน อนุรักษ์ทรัพยากร

ส่ิงแวดล้อม และการ  -เพ่ือส่งเสริมการรณรงค์ป้อง ธรรมชาติส่ิงแวดล้อม

รณรงค์ป้องกันยาเสพติด กันและต่อต้านยาเสพติด และรณรงค์ป้องกัน

สร้างเครือข่ายระหว่างเยาวชน ยาเสพติด

และอปท. อย่างถาวรย่ังยืน

๑๑ โครงการจัดงานประเพณี เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมประเพณี จัดงานตามประเพณี ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จัดกิจกรรมประเพณี ประชาชนในเขต กองการศึกษา

ไทยเช้ือสายจีน ส าคัญของพ่ีน้องชาวไทย ประดับตกแต่งสถานท่ี จ านวน ๑ คร้ัง/ปี เทศบาล ร่วมกัน

เช้ือสายจีน จัดมหรสพการแสดง อนุรักษ์ประเพณี

วัฒนธรรมฯ แบบไทย ให้คงสืบต่อไป

เช้ือสายจีน

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) รับผิดชอบหลัก

๑๒ โครงการก่อสร้างเก้าอ้ีสนาม เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ ก่อสร้างเก้าอ้ีสนาม และ ๗๐,๐๐๐  -  - ๗๐,๐๐๐  - เก้าอ้ีสนามและม้าน่ัง ประชาชนได้รับ กองการศึกษา

และม้าน่ังสนาม สนามกีฬา ผู้ใช้สนาม ม้าน่ังสนาม สนามกีฬา สนาม สนามกีฬาสวน ความสะดวก

สนามกีฬาสวนเฉลิมพระเกียรติ สวนเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ

๘๐ พรรษา ๘๐ พรรษา จ านวน ๑๐ ชุด ๘๐ พรรษา

๑๓ โครงการติดต้ังประตู เพ่ือป้องกันรถยนต์และ ติดต้ังประตูเปิด - ปิด ๑๕๐,๐๐๐  -  -  -  - ประตูเปิด -ปิด ประชาชนได้รับ กองการศึกษา

เปิด - ปิด สแตนเลส บุคคลภายนอกเข้า - ออก สแตนเลส ชนิดบานเล่ือน สแตนเลสชนิด ความสะดวกและ

สนามกีฬาสวนเฉลิม ในการใช้สนามกีฬาสวน สนามกีฬาสวนเฉลิม บานเล่ือน จ านวน ปลอดภัยมากข้ึน

พระเกียรติ ๘๐ พรรษา เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๓ ชุด

นอกเวลาการให้บริการ จ านวน ๓ ชุด

๑๔ โครงการปรับปรุงสระว่ายน้ า เพ่ือปรับปรุงสระว่ายน้ า ปรับปรุงสระว่ายน้ า  - ๑,๕๐๐,๐๐๐  -  -  - ปรับปรุงสระว่ายน้ า ประชาชนได้รับ กองการศึกษา

สนามกีฬาสวนเฉลิมพระเกียรติ ให้มีสภาพท่ีเป็นปกติและสวยงาม สวนเฉลิมพระเกียรติ สวนเฉลิมพระเกียรติ ความสะดวก

๘๐ พรรษา ๘๐ พรรษา จ านวน ๑ แห่ง ๘๐ พรรษา จ านวน 

๑ แห่ง

๑๕ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์และ ปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อม  - ๑,๕๐๐,๐๐๐  -  -  - ปรับปรุงภูมิทัศน์ ประชาชนได้รับ กองการศึกษา

พร้อมลานจอดรถ สนามกีฬา สร้างลานจอดรถให้กับผู้ใช้ ลานจอดรถ จ านวน ๑ แห่ง พร้อมลานจอดรถ ความสะดวก

สวนเฉลิมพระเกียรติ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จ านวน ๑ แห่ง

๘๐ พรรษา

๑๖ โครงการปรับปรุงสนาม เพ่ือปรับปรุงสนามบาสเก็ตบอล ปรับปรุงสนามบาสเก็ตบอล  - ๘๐๐,๐๐๐  -  -  - ปรับปรุงสนาม ประชาชนได้รับ กองการศึกษา

บาสเก็ตบอล และสนามตะกร้อ และสนามตะกร้อ และสนามตะกร้อ บาสเก็ตบอล และ ความสะดวก

สนามตะกร้อ จ านวน

๑ แห่ง

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) รับผิดชอบหลัก

๑๗ โครงการเผยแพร่กิจกรรม เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ อุดหนุนงบประมาณให้ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ อุดหนุนงบประมาณ ส่งเสริมการท่อง กองการศึกษา

วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน ให้กับอ าเภอท่ายาง กับอ าเภอท่ายาง จ านวน ๑ คร้ัง/ปี เท่ียวของจังหวัด

อ าเภอท่ายางในงาน เพชรบุรี

“พระนครคีรี-เมืองเพชร"

อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 

๑๘ โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล  เพ่ือให้ประชาชนได้มีสถานท่ี ก่อสร้างสนามฟุตซอล - - - 1,290,020 - สนามฟุตซอล ประชาชนมีสถานท่ี กองช่าง

ระบบสนามหญ้าเทียม, ออกก าลังกาย  ขนาด 22x 42 เมตร ขนาด 22x 42 เมตร ออกก าลังกายท่ีได้มาตรฐาน

หญ้าเทียมเกรดคุณภาพ,ระบบ

ไฟแสงสว่างรอบสนาม

 (แบบไม่มีหลังคา) หมู่ท่ี ๙

ต าบลท่ายาง

๑,๗๔๐,๐๐๐ ๕,๓๒๐,๐๐๐ ๑,๕๒๐,๐๐๐ ๒,๘๘๐,๐๒๐ ๑,๕๒๐,๐๐๐

๑๗ ๑๕ ๑๒ ๑๔ ๑๒

ส

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย ด้วยต้นทุนทางสังคม ประชาชนพ่ึงตนเองได้อย่างย่ังยืน ด้วยศาสตร์พระราชา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี   ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต

   ๒.๕  แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) รับผิดชอบหลัก

๑ โครงการช่วยเหลือประชาชน  - เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม ค่าเคร่ืองอุปโภคบริโภคอุปโภค  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับการป้องกัน ประชาชนในพ้ืนท่ีได้ กองสาธารณสุข

ด้านการป้องกันโรคติดต่อ ในการป้องกันและแก้ไข ค่าใช้จ่ายในการครองชีพ และแก้ไขปัญหาด้าน รับการช่วยเหลือและ และส่ิงแวดล้อม

ปัญหาสาธารณสุข ตามความจ าเป็น  ค่ารักษา สาธารณสุขและการ สนับสนุนตามความจ าเป็น

ตามความจ าเป็นเหมาะสม เช่น ค่ายา  ค่าอุปกรณ์ ช่วยเหลือเม่ือเกิดโรคติดต่อ และเหมาะสมเม่ือเกิด

และทันต่อสถานการณ์ การรักษา  ค่าอาหาร โรคระบาดหรือผล

 -เพ่ือป้องกันและควบคุม รวมถึงค่าพาหนะระหว่าง กระทบจากภัยพิบัติ

การระบาดของโรคติดต่อ ติดต่อรักษาพยาบาล

ในพ้ืนท่ี เท่าทีจ าเป็น

 - เพ่ือช่วยเหลือประชาชน

กรณีฉุกเฉิน  เม่ือเกิดโรคติดต่อ

หรือภัยพิบัติท่ีเก่ียวข้องกับ

สุขภาพและอนามัย

๒ โครงการขับเคล่ือนสัตว์  - เพ่ือป้องกันสุนัข  แมว ฉีดวัคซีนสุนัข  และแมว  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ การได้รับวัคซีนครอบคลุม  - เพ่ือลดปริมาณการเกิด กองสาธารณสุข

ปลอดโรคคนปลอดภัย  ท่ีมีเจ้าของและสุนัขจรจัด ท่ีมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ จ านวนประชากรสัตว์ โรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข และส่ิงแวดล้อม

จากโรคพิษสุนัขบ้า  เป็นโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลต าบลท่ายาง อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ และแมว

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค   - เพ่ือป้องกันและลดปัญหา  - ลดปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ต่างๆ ของสังคมท่ีมีสาเหตุ ท่ีเกิดจากสุนัขและแมว 

จากโรคพิษสุนัขบ้า

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) รับผิดชอบหลัก

๓ โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์  - เพ่ือทราบข้อมูลประชากรสุนัข ส ารวจสุนัข  และแมวมีเจ้าของ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ เพ่ือจะได้ทราบจ านวนสุนัข  -เพ่ือทราบข้อมูลประชากร กองสาธารณสุข

และข้ึนทะเบียนสัตว์  และแมวท่ีชัดเจน และไม่มีเจ้าของในเขต  และแมวในเขตเทศบาล สุนัขและแมวท่ีชัดเจน และส่ิงแวดล้อม

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค   -  เพ่ือป้องกันสุนัขและแมว เทศบาลต าบลท่ายาง ต าบลท่ายาง   ได้อย่าง  - ลดปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า

คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ มีเจ้าของเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ครอบคลุม  ๑๐๐ % ท่ีเกิดจากสุนัขและแมว

 - เพ่ือป้องกันและลดปัญหาต่างๆ

ของสังคมท่ีมีสาเหตุจากโรคพิษ

สุนัขบ้า

๔ โครงการพัฒนาศักยภาพ  - เพ่ือให้ผู้ประกอบการค้าอาหาร  - จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผู้ประกอบการค้าอาหาร  - ผู้ประกอบการค้าอาหาร กองสาธารณสุข

ด้านสาธารณสุข โดยกลุ่ม มีความรู้ในด้านสุขาภิบาลอาหาร ในด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ เข้าร่วมอบรม  มีความรู้ในการปฏิบัติตน และส่ิงแวดล้อม

ผู้ประกอบการค้าอาหาร  - เพ่ือให้ร้านอาหารและแผงลอย ผู้ประกอบการค้าอาหาร จ านวน ๑๓๐ คน ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

ได้มาตรฐาน  - ตรวจสารปนเป้ือนในอาหาร อาหาร

 - มอบป้าย Clean Food  - ร้านอาหารผ่านมาตรฐาน

Good Taste ตามหลักสูตรสุขาภิบาล

 - มอบป้าย Food Safety ร้อยละ ๘๐

๕ โครงการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ  - จัดซ้ือน้ ายาในการตรวจ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐  - ร้านจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง  - ผู้ประกอบการร้านค้า กองสาธารณสุข

(เคร่ืองส าอางและยา) จ าหน่ายสินค้าท่ีมีคุณภาพและ  - ให้ความรู้แก่ผู้จ าหน่าย จ าหน่ายเคร่ืองส าอางท่ีมี จ าหน่ายสินค้าเคร่ืองส าอาง และส่ิงแวดล้อม

ยาท่ีได้มาตรฐาน เคร่ืองส าอางและยา ฉลากถูกต้องได้มาตรฐาน และยาท่ีมีคุณภาพ

 - จัดซ้ือเคร่ืองส าอางท่ีไม่ได้  - ประชาชนปลอดภัยจาก ได้มาตรฐาน

มาตรฐานมาท าการตรวจสาร การใช้เคร่ืองส าอาง ๑๐๐%  - ประชาชนปลอดภัยจาก

ท่ีมีอันตรายต่อสุขภาพ การใช้เคร่ืองส าอางและยา

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) รับผิดชอบหลัก

๖ โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพแก่ผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมครอบครัวสุขสันต์ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุ จ านวน ๖๐๐ คน  - ครอบครัวในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

ด้านสาธารณสุข โดยกลุ่ม ให้มีสุขภาพใจและกายท่ีสมบูรณ์ ในวันผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ต าบลท่ายางมีความอบอุ่น และส่ิงแวดล้อม

ด้านส่งเสริมสุขภาพ  - เกิดการสืบทอดและอนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณีเคารพ

ยกย่องผู้สูงอายุ

๗ โครงการป้องกันและควบคุม เพ่ือป้องกันควบคุมก าจัดแมลง  - พ่นสารเคมีก าจัดสัตว์ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐  - วางเหย่ือส าเร็จ ประชาชนปลอดภัยจากสัตว์ กองสาธารณสุข

แมลงและสัตว์ท่ีเป็นพาหะน าโรค และสัตว์ท่ีเป็นพาหะมิให้น า ท่ีเป็นพาหะน าโรค รูปก าจัดแมลงสาบ  หนู ท่ีเป็นพาหะน าโรค และส่ิงแวดล้อม

ในตลาดสด เช้ือโรคมาสู่คน  - วางเหย่ือส าเร็จรูปก าจัด แมลงวันฯลฯ  

แมลงสาบ หนู  แมลงวัน  ฯลฯ  - มีการจ้างเหมาก าจัดหนู

 - จ้างเหมาก าจัดหนู ในตลาดสด ๖ คร้ัง/ปี

ในตลาดสด

๘ โครงการพัฒนาศักยภาพ  - เพ่ือลดอัตราการเจ็บป่วย  - จัดอบรมให้ความรู้แก่ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐  - ประชาชน จ านวน 200 คน  - ประชาชนมีสุขภาพ กองสาธารณสุข

ด้านสาธารณสุข โดยอบรม ของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน ประชาชนในชุมชนท้ัง จาก ๓๗ ชุมชน ได้รับความรู้ ท่ีแข็งแรง และส่ิงแวดล้อม

กลุ่มเส่ียง  - เพ่ืออบรมฟ้ืนฟูให้ความรู้กับ ๓๗  ชุมชน ความเข้าใจในเร่ืองท่ีอบรม  - อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรค

แกนน าชุมชน  - มีสุขภาพท่ีแข็งแรงพร้อมท้ัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ท่ีป้องกันได้ลดลง

ดูแลสุขภาพได้  - อัตราการเจ็บป่วยของ

ประชาชนในชุมชนลดน้อยลง

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) รับผิดชอบหลัก

๙ โครงการท าหมันสุนัขและแมว เพ่ือควบคุมการแพร่พันธ์ุ และลด จัดกิจกรรมท าหมันสุนัขและ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีการจัดกิจกรรมท าหมันสุนัข จ านวนสุนัขและแมวจรจัด  กองสาธารณสุข

ในเขตเทศบาลต าบลท่ายาง จ านวนการเกิดของสุนัขและ แมวท่ีมีเจ้าของและจรจัด และแมวในชุมชนปีละ ในเขตเทศบาลต าบลท่ายาง และส่ิงแวดล้อม

แมวจรจัด ในเขตเทศบาลต าบลท่ายาง ๑๐๐  ตัว ลดลง

จ านวน  ๑  คร้ัง

๑๐ โครงการพัฒนาระบบสาธารณสุข เพ่ือฟ้ืนฟูความรู้ ความเข้าใจ จัดอบรมฟ้ืนฟูความรู้ให้กับ . ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ อสม. ได้รับความรู้และ  - อสม. มีความรู้ทันต่อ กองสาธารณสุข

มูลฐานส าหรับผู้ด้อยโอกาสและ ในโรคอุบัติใหม่ท่ีจะเกิดข้ึน อสม. ในเขตเทศบาล สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ เหตุการณ์ในปัจจุบัน และส่ิงแวดล้อม

พัฒนาศักยภาพของ เน่ืองจากประเทศไทยก าลัง ต าบลท่ายาง ประชาชนและน าพาชุมชน  - อสม. สามารถเผยแพร่

 อสม.ในชุมชน เข้าสู่อาเซียน ให้ปลอดภัยจากโรคอุบัติใหม่ ความรู้ให้ประชาชนในชุมชน

ท่ีจะเกิดข้ึนร้อยละ ๘๐ รับทราบ

 - อสม. สามารถน าพาชุมชน

ให้ปลอดภัยจาก

โรคอุบัติใหม่ได้

๑๑ โครงการเทศบาลห่วงใย  -  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้  - จัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐  - โรงเรียนผู้สูงอายุ  - ผู้สูงอายุในชุมชนมี กองสาธารณสุข

ใส่ใจผู้สูงอายุ มีการพบ ปะพุดคุยแลก จ านวน ๑ แห่ง จ านวน 1 แห่ง สุขภาพกายและจิตใจแข็งแรง และส่ิงแวดล้อม

เปล่ียนความคิดเห็นและ  - จัดการศึกษาส่งเสริม  - มีจัดการศึกษา สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม

ท ากิจกรรมร่วมกัน การเรียนรู้ และการพัฒนา ส่งเสริมการเรียนรู้ และการ ได้อย่างปกติสุข

 - เพ่ือให้ความรู้และส่งเสริม ทักษะเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาทักษะเพ่ือพัฒนา  - เป็นการสร้างความสัมพันธ์

สุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ จ านวน ๑๒๐ คน คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อันดีระหว่างผู้สูงอายุในชุมชน

 - ประชาชน ตระหนักถึง  - จัดกิจกรรมส่งเสริม จ านวน ๑๒๐ คน

ความส าคัญของผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิตประจ าเดือนให้แก่  - จัดกิจกรรมส่งเสริม

 - มีการจัดการเรียนการสอน ผู้สูงอายุ จ านวน ๑๐๐ คน คุณภาพชีวิตประจ าเดือนให้

ให้แก่ผู้สูงอายุ  ๑๒ คร้ัง/ปี แก่ผู้สูงอายุ จ านวน ๑๐๐ คน 

๑๒ คร้ัง/ปี

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) รับผิดชอบหลัก

๑๒ โครงการให้ความรู้เร่ืองเพศศึกษา  - เพ่ือให้กลุ่มเส่ียงมีความรู้ใน จัดอบรมให้ความรู้ในกลุ่มเส่ียง  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เด็กและกลุ่มเส่ียง สถิติคนป่วยด้วยโรคติดต่อ กองสาธารณสุข

และเอดส์ เร่ืองโรคท่ีเกิดจากการมี เข้ารับการอบรม ทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ และส่ิงแวดล้อม

เพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ จ านวน ๒๐๐ คน ลดลง

 - เพ่ือให้กลุ่มเส่ียงมีความรู้เร่ือง

เพศศึกษา

 - เพ่ือให้กลุ่มเส่ียงสามารถ

เผยแพร่ความรู้ให้สถาบัน

ครอบครัวและเพ่ือนบ้าน

๑๓ โครงการวัยใส ไม่ท้องก่อนวัย ๑. เพ่ือให้ความรู้เร่ืองสุขภาพ ๑. เป้าหมายเชิงปริมาณ คือ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ๑. นักเรียนมีความรู้ กองสาธารณสุข

ห่างไกลยาเสพติด ยาเสพติดและเพศศึกษา นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล ร้อยละ ๘๐ ความเข้าใจเร่ืองเพศศึกษา และส่ิงแวดล้อม

อย่างถูกต้อง จ านวน ๕๐๐ คน ๒. อัตราการต้ังครรภ์ซ้ า พัฒนาการทางเพศของตนเอง

๒. สร้างความตระหนักในบทบาท ๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ คือ ในวัยรุ่นไม่เกินร้อยละ ๑๔.๕ สามารถปฏิบัติตนได้อย่าง

และคุณค่าของตนเองและ นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการได้ ๓. นักเรียนมีความรู้ ถูกต้อง

การอยู่ร่วมกันในสังคมเพ่ือพัฒนา เรียนรู้เร่ืองเพศศึกษาพัฒนาการ หลังการอบรมเพ่ิมข้ึน ๒. .นักเรียนรู้วิธีการป้องกัน

การจัดการอารมณ์และสร้างเสริม ทางเพศของตนเอง รู้แนวทาง ร้อยละ ๖๐ การต้ังครรภ์และการดูแล

สุขภาพวัยรุ่น การป้องกันการต้ังครรภ์ สุขภาพของตนเองได้อย่าง

(เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ การรักนวลสงวนตัว การ ถูกต้องและเหมาะสม

โรงพยาบาลท่ายาง) ดูแลสุขภาพตนเองและ ๓. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่าง

การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ให้เกิดประโยชน์ห่างไกล

ห่างไกลยาเสพติด ยาเสพติด

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) รับผิดชอบหลัก

๑๔ โครงการส่งเสริมสุขภาพและ เพ่ือค้นหาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและ ๑. สตรีกลุ่มเป้าหมายคัดกรอง ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑. สตรีอายุ ๓๐ ถึง ๖๐ ปี พบผู้ป่วยรายใหม่ของมะเร็ง กองสาธารณสุข

ป้องกันโรคกลุ่มสตรีวัยเจริญพันธ์ุ มะเร็งปากมดลูกในระยะเร่ิมแรก มะเร็งปากมดลูก อายุ ๓๐ ถึง ได้รับการคัดกรองมะเร็ง ปากมดลูกและมะเร็งเต้านม และส่ิงแวดล้อม

(เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ๖๐ ปี จ านวน ๒,๔๑๔ คน ปากมดลูกปีงบประมาณ ระยะเร่ิมต้นท่ีสามารถรักษา

โรงพยาบาลท่ายาง) ๒. สตรีกลุ่มเป้าหมายคัดกรอง ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ให้หายขาดได้

มะเร็งเต้านม อายุ ๓๐ ถึง ร้อยละ ๘๐ 

๗๐ ปี  จ านวน ๓,๑๒๙ คน ๒. สตรีอายุ ๓๐ ถึง ๗๐ ปี

๓. เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ได้รับการคัดกรองมะเร็ง

จ านวน ๔ คน เต้านมด้วยตนเองหรือ

๔. อาสาสมัครสาธารณสุข เจ้าหน้าท่ีทุกปี ร้อยละ ๘๐ 

ประจ าหมู่บ้าน 

จ านวน  ๑๓๐ คน

๑๕ โครงการส่งเสริมสุขภาพและ ๑. อสม.ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ประชาชนอายุ ๓๕ ปีข้ึนไป ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑. กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการ ๑.ประชาชนอายุ ๓๕ ปีข้ึนไป กองสาธารณสุข

ป้องกันโรคกลุ่มวัยท างาน ในการตรวจคัดกรอง/ส่งเสริมการ หมู่ท่ี ๑ - ๕  ต าบลท่ายาง คัดกรองโรคเบาหวาน ได้รับความรู้ในการป้องกัน และส่ิงแวดล้อม

ปรับพฤติกรรมและความรู้โรค จ านวน  ๖,๐๐๐  คน ความดันโลหิตสูงไม่ต่ ากว่า โรคเบาหวานและ

เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ร้อยละ ๙๐ ความดันโลหิตสูง

๒. ประชาชนอายุ ๓๕ ปีข้ึนไป ๒. ประชาชนกลุ่มเส่ียง ๒. ประชาชนกลุ่มเส่ียง

ได้รับการตรวจคัดกรอง โรคเบาหวานและความดัน โรคเบาหวานและความดัน

๓. ประชาชนกลุ่มเส่ียงได้รับการ โลหิตสูงได้รับการปรับเปล่ียน โลหิตสูง ได้เข้าร่วมกิจกรรม

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพ่ือ พฤติกรรมร้อยละ ๘๐ ปรับเปล่ียนพฤติกรรมป้องกัน

ป้องกันโรค (เงินอุดหนุนฯ) โรคเบาหวานและความดัน

โลหิตสูงและสามารถปฏิบัติตัว

ได้อย่างเหมาะสม

๑,๒๗๑,๐๐๐ ๑,๒๗๑,๐๐๐ ๑,๒๗๑,๐๐๐ ๑,๒๗๑,๐๐๐ ๑,๒๗๑,๐๐๐

๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒











ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย ด้วยต้นทุนทางสังคม ประชาชนพ่ึงตนเองได้อย่างย่ังยืน ด้วยศาสตร์พระราชา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี   ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต

   ๒.๖  แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
     2566  

   (บาท)
      2567 
    (บาท)

     2568  
   (บาท)

     2569  
   (บาท)

    2570   
(บาท) (KPI) รับผิดชอบหลัก

๑ โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี เพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้   -ฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ออกเคล่ือนท่ี จ านวน ประชาชนได้รับบริการ กอง

บริการด้านต่างๆ แก่ประชาชน  -รับช าระภาษี ๑๕ คร้ัง ๓๗ ชุมชน จากเทศบาลอย่างท่ัวถึง  สวัสดิการสังคม

ให้ท่ัวถึงทุกชุมชน  -รับช าระค่าน้ าประปา ความเข้าใจอันดีระหว่าง

 -ห้องสมุดเคล่ือนท่ีสู่ชุมชน ประชาชนเทศบาล

 -ตรวจสุขภาพแก่ประชาชน

    ฯลฯ

๒ โครงการแข่งขันฟุตบอลชุมชน เพ่ือส่งเสริมให้คนในชุมชนได้  - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ จ านวน 37 ชุมชน ประชาชนในเขตเทศบาล กอง

ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการแข่งขัน และบริเวณใกล้เคียงได้ สวัสดิการสังคม

มีความสนใจในการออกก าลังกาย  -จัดหาของขวัญของรางวัล ใช้เวลาว่างให้เป็น

เพ่ิมข้ึนมีความสามัคคีในหมู่คณะ ในการแข่งขัน ประโยชน์ การสามัคคี

 มีความรับผิดชอบในกิจกรรม ในหมู่

ต่าง ๆ รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย

๓ โครงการอบรมกลุ่มสตรีและ เพ่ือส่งเสริมให้สตรีในท้องถ่ินมี ฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงาน ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ กลุ่มสตรีมีท้ังหมด ผู้น าสตรีและกลุ่มสตรี กอง

ทัศนศึกษาดูงาน การรวมตัวกันและมีส่วนร่วมใน และจัดต้ังกลุ่มสตรี ๑๘๕ คน ๓๗ ชุมชน สามารถน าความรู้ สวัสดิการสังคม

การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จ านวน ๒ คืน แนวคิดและประสบการณ์

ชุมชนของตน ท่ีได้รับการฝึกอบรม

มาปรับปรุงและ

พัฒนาชุมชนของตนเอง

ให้ดีย่ิงข้ึน

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒
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๔ โครงการจัดงานประเพณี  -เพ่ือเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ ร่วมกับชุมชนจัดงานสงกรานต์ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ร่วมโครงการฯ ชุมชนมีส่วนร่วมในการ กอง

สงกรานต์ ประเพณีวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ โดยรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ ๓๗ ชุมชน อนุรักษ์ประเพณีไทย  สวัสดิการสังคม

ต่อไป สรงน้ าพระ ร่วมขบวนแห่ และส่งเสริมการ

 -เพ่ือให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม งานสงกรานต์และร่วมการ ท่องเท่ียว

ด้วยความสนุกสนาน ละเล่นกีฬาพ้ืนบ้าน การก่อ

พระเจดีย์ทราย

๕ โครงการจัดหาอุปกรณ์ เพ่ือให้คนพิการได้รับความสะดวก จัดซ้ือรถเข็นส าหรับคนพิการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผู้พิการท้ังหมดในเขต ผู้พิการได้รับความ กอง

ด ารงชีพส าหรับผู้พิการ ในการด าเนินชีวิตเพ่ือให้คนพิการ ไม้เท้าขาเดียว  ไม้เท้าค้ ายัน เทศบาลต าบลท่ายาง สะดวกในการด ารงชีวิต สวัสดิการสังคม

สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ๔ ขา ฯลฯ และสามารถพ่ึงพา

ตนเองได้

๖ โครงการส่งเสริมและพัฒนา เพ่ือเป็นการช่วยเหลือและบรรเทา จัดซ้ือข้าวสารอาหารแห้ง ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชน ๓๗ ชุมชน บรรเทาความเดือดร้อน กอง

คุณภาพชีวิตประชาชน ความเดือดร้อนของประชาชน เส้ือผ้า อุปกรณ์ยังชีพ  และ ของประชาชน สวัสดิการสังคม

ในเขตเทศบาล จากภัยพิบัติต่าง ๆ ท่ีอยู่อาศัย

 -เพ่ือเป็นการช่วยเหลือประชาชน

ท่ีด้อยโอกาสและยากจน

๗ โครงการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน เพ่ือให้ทราบปัญหาต่างๆ ด าเนินการส ารวจข้อมูล ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวน ๓๗ ชุมชน ได้ทราบข้อมูลพ้ืนฐาน กอง

และข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาล ฯ ของชุมชนเพ่ือจะได้ สวัสดิการสังคม

 โดยประสานการด าเนินงาน ปรับปรุงแก้ไขปัญหา

กับผู้ใหญ่บ้านและผู้น าชุมชน ในส่วนท่ีเก่ียวข้อง

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒
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๘ โครงการจัดต้ังและแต่งต้ัง เพ่ือเป็นการพัฒนาชุมชนหมู่บ้าน จัดต้ังชุมชนย่อยในเขตเทศบาล ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ชุมชนในเขตเทศบาลฯ หมู่บ้านชุมชนมีการ กอง

คณะกรรมการชุมชนย่อย ตนเองให้เจริญย่ิงข้ึน  เพ่ือเป็น จัดต้ังคณะกรรมการชุมชนย่อย พัฒนาให้เจริญย่ิงข้ึน สวัสดิการสังคม

ในเขตเทศบาล การประสานงานการประกอบ

กิจกรรมร่วมกันระหว่างภาครัฐ

และเอกชน

๙ โครงการชุมชนน่าอยู่ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวน ๓๗ ชุมชน ประชาชนมีการพัฒนา กอง

ให้เจริญก้าวหน้าย่ิงข้ึน เน่ืองในโอกาสวันส าคัญต่างๆ ชุมชนของตนเองให้ สวัสดิการสังคม

เจริญก้าวหน้าเท่าเทียม

ชุมชนอ่ืน

๑๐ โครงการชุมชนสัมพันธ์และ เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ จัดกิจกรรมร่วมระหว่างชุมชน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวน ๓๗ ชุมชน ประชาชนเกิดความ กอง

เพ่ิมประสิทธิภาพ ในชุมชนให้มีความสามัคคี และหน่วยงาน ๑ คร้ัง สามัคคีภายในชุมชนและ สวัสดิการสังคม

คณะกรรมการชุมชน ในรูปแบบของชุมชนและ มีความสัมพันธ์อันดี

ความสัมพันธ์กับหน่วยงาน กับภาครัฐ

ท้ังภาครัฐและเอกชน

๑๑ โครงการอบรมและทัศนศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ จัดอบรมคณะกรรมการชุมชน ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ จ านวน ๓๗ ชุมชน ประชาชนมีการพัฒนา กอง

ดูงานชุมชน ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และจัดทัศนศึกษาดูงาน ๖๐๐ คน ชุมชนของตนเองให้ สวัสดิการสังคม

ชุมชนและมีวิสัยทัศน์กว้างไกล จ านวน  ๖๐๐ คน เจริญก้าวหน้าเท่าเทียม

สามารถพัฒนาชุมชนของตนเอง  จ านวน ๔  วัน ชุมชนอ่ืน

ให้เจริญก้าวหน้า

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒
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๑๒ โครงการสายใยรักครอบครัว เพ่ือให้สมาชิกในครอบครัวได้ร่วม  -มีการจัดกิจกรรมนันทนาการ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ จ านวน ๓๗ ชุมชน ครอบครัวในเขตชุมชนน กอง

อบอุ่น กันท ากิจกรรมร่วมกับครอบครัว ภายในครอบครัว ๑๔๘ คน เทศบาลมีความรัก สวัสดิการสังคม

ได้มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้  -มีการให้ความรู้บทบาท เข้าใจกันมากข้ึน และ

การแก้ไขปัญหาร่วมกัน และ หน้าท่ีของบุคคลในครอบครัว ลดปัญหาท่ีจะเกิด

น าส่ิงท่ีได้รับมาปรับใช้เป็นแนว ข้ึนในครอบครัว

ในการด าเนินชีวิตให้ประสบ

ผลส าเร็จ

๑๓ โครงการพัฒนาสตรี เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจ ฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่ม ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ กลุ่มครอบครัว สตรีมีจิตใต้ส านึก กอง

เสริมสร้างความเข้มแข็ง แก่สตรีและครอบครัว การมี ครอบครัวในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาล ในหน้าท่ีของตนเอง สวัสดิการสังคม

ของครอบครัว ส่วนร่วมรับผิดชอบ มีจิตส านึก จ านวน ๓๗ ชุมชน จ านวน ๓๗ ชุมชน ในด้านความเข้มแข็ง

ในบทบาทหน้าท่ีของตัวเอง ๑๔๘  คน ให้กับครอบครัว

และครอบครัว

๑๔ โครงการต่อเติมโดมหลังคา เพ่ือให้เป็นส่วนกลางในการ ต่อเติมโดมหลังคาลานกีฬา 340,000 - - - - โดมหลังคาลานกีฬา ประชนชนมีพ้ืนท่ีในการ กองช่าง

ลานกีฬาเอนกประสงค์ ด าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ เอนกประสงค์ กว้าง 9.00 เอนกประสงค์ ท าการ ด าเนินงานและกิจกรรม

บ้านส่ีแยกสามัคคี หมู่ท่ี ๗ เมตร ยาว 7.40 เมตร เทพ้ืน ค.ส.ล. พ้ืนท่ี ต่าง ๆ

ต าบลท่ายาง พ้ืนท่ี 66.6 ตร.ม. มุงหลังคา ไม่น้อยกว่า 66.60

เมทัลชีท และท าการเทพ้ืน ตารางเมตร

 ค.ส.ล. ขนาด 9x7.4 เมตร

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 66.6

ตารางเมตร

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒
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๑๕ โครงการท าห้องเก็บของ   เพ่ือให้ชุมชนมีสถานท่ีเก็บวัสดุ ห้องเก็บของ ขนาดประมาณ - ๘๕,๐๐๐ - - - ห้องเก็บของ ยาว ชุมชนมีสถานท่ีเก็บของ กอง

ศาลาชุมชนหนองไข่เต่า อุปกรณ์ท่ีเป็นระเบียบเรียบร้อย 2.1x7.3 เมตร พ้ืนท่ี ขนาดประมาณ ท่ีเป็นระเบียบเรียบร้อย สวัสดิการสังคม

หมู่ท่ี ๗  ต าบลท่ายาง 15.33 ตารางเมตร  2.1x7.3 เมตร พ้ืนท่ี

15.33 ตารางเมตร

๑๖ โครงการตีฝ้าศาลาชุมชน เพ่ือปรับปรุงศาลาชุมชนให้อยู่ ตีฝ้า กว้าง  12.00 เมตร - 57,600 - - - หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ศาลาชุมชนเป็นระเบียบ กอง

โค้งข่อย หมู่ท่ี ๔ ต าบลท่าคอย  ในสภาพพร้อมใช้งาน ยาว 16.00 เมตร  192.00  ตารางเมตร เรียบร้อย สวัสดิการสังคม

๖,๑๒๐,๐๐๐ ๕,๙๖๕,๐๐๐ ๕,๘๘๐,๐๐๐ ๕,๙๓๗,๖๐๐ ๕,๘๘๐,๐๐๐

๑๔ ๑๔ ๑๓ ๑๔ ๑๓

งบประมาณ

รวมโครงการ

รวมงบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย ด้วยต้นทุนทางสังคม ประชาชนพ่ึงตนเองได้อย่างย่ังยืน ด้วยศาสตร์พระราชา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี   ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต

   ๒.๗ แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) รับผิดชอบหลัก

๑ โครงการติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย เพ่ือส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ติดต้ังเคร่ืองออก  -  - ๕๐๐,๐๐๐  -  - เคร่ืองออกก าลังกาย ประชาชนมี กองช่าง

บ้านท่ามะเกลือ - ไสค้าน หมู่ท่ี ๔ ก าลังกาย จ านวน ๑ ชุด สุขภาพแข็งแรง

ต าบลท่ายาง จ านวน ๑ ชุด

๒ โครงการติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย เพ่ือส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ติดต้ังเคร่ืองออก  -  - ๕๐๐,๐๐๐  -  - เคร่ืองออกก าลังกาย ประชาชนมี กองช่าง

บ้านท่าคอย หมู่ท่ี ๓ ต าบลท่าคอย ก าลังกาย จ านวน ๑ ชุด จ านวน ๑ ชุด สุขภาพแข็งแรง

บริเวณทางลงหมู่บ้าน

ท่าคอย ซอย ๔ , ๕

๓ โครงการก่อสร้างอาคาร เพ่ือให้ประชาชนได้มีสถานท่ี ก่อสร้างอาคาร  -  - ๙๕๐,๐๐๐  -  - อาคารเอนกประสงค์ ประชาชนมีสถานท่ี กองช่าง

เอนกประสงค์ คสล. บ้านวังขุนด่าน ท ากิจกรรมต่าง ๆ เอนกประสงค์ คสล. คสล.จ านวน 1 หลัง ท ากิจกรรมต่างๆ

หมู่ท่ี ๒ ต าบลท่าคอย กว้าง ๘.๐๐ เมตร

ยาว ๑๖.๐๐ เมตร

๔ โครงการติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย เพ่ือส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ติดต้ังเคร่ืองออก  -  -  -  - ๕๐๐,๐๐๐ เคร่ืองออกก าลังกาย ประชาชนมี กองช่าง

บ้านม่ันคง  หมู่ท่ี ๘ ต าบลท่าคอย ก าลังกาย จ านวน ๑ ชุด สุขภาพแข็งแรง

จ านวน ๑ ชุด

๕ โครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล. และ
ก าแพงกันดินบริเวณศาลาชุมชน
โรงพยาบาล-ระหานบอน หมู่ท่ี 7 
ต าบลท่ายาง

เพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนใน
การใช้พ้ืนท่ี

ก่อสร้างลาน ค.ส.ล.
และก าแพงกันดิน กว้าง
 11.00 – 12.00 
เมตร ยาว 49.00 
เมตร หนา0.15 เมตร
 หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
563.๐๐  ตารางเมตร

496,000 - - - - ถนน ค.ส.ล.พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า  563.๐๐
 ตารางเมตร

ประชาชนมี
สถานท่ีท า
กิจกรรมต่างๆ

กองช่าง

ตารางเมตร

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) รับผิดชอบหลัก

๖ โครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล. บริเวณ
สนามฟุตบอลบ้านหนองแฟบพัฒนา 
หมู่ท่ี 5 ต าบลท่ายาง

เพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนใน
การใช้พ้ืนท่ี

ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. 
กว้าง 48 - 55 ม. ยาว
 70.50 เมตร หนา
0.15เมตร หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 3,630.๐๐
 ตารางเมตร

- 2,504,000 - - - ลาน ค.ส.ล.      
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า    
 3,630.๐๐     
ตารางเมตร

ประชาชนมีพ้ืนท่ี
ส าหรับท า
กิจกรรมต่างๆ

กองช่าง

๗ โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ เพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนในการ ก่อสร้างลานเอนก - ๒๑๑,๒๕๐ - - - ลานเอนกประสงค์ ประชาชนมีพ้ืนท่ี กองช่าง
บ้านท่าทุ่งแฝก หมู่ท่ี ๔ ใช้พ้ืนท่ี ประสงค์ กว้าง 13.00 พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ส าหรับท ากิจกรรม
ต าบลท่าคอย หนา ๐.๑๕ เมตร ๓๒๕.๐๐ ต่างๆ

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ตารางเมตร
๓๒๕.๐๐ ตารางเมตร

๔๙๖,๐๐๐ ๒,๗๑๕,๒๕๐ ๑,๙๕๐,๐๐๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐

๑ ๒ ๓ ๐ ๑รวมโครงการ

งบประมาณ

รวมงบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจร จากฐานการค้า การลงทุน การบริการ การท่องเท่ียว และการเกษตรสู่ความม่ันคงย่ังยืน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี   ยุทธศาสตร์ท่ี ๒   ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเท่ียว

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

๓.๑  แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) รับผิดชอบหลัก

๑ โครงการอบรมอาชีพและ  -เพ่ือให้ผู้พิการมีความรู้และ จัดกิจกรรมอบรมอาชีพ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผู้พิการในเขต ผู้พิการมีรายได้เพ่ิม กอง

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ความเข้าใจสิทธิประโยชน์ ให้กับผู้พิการในเขตเทศบาล เทศบาลฯ จ านวน มากข้ึน สวัสดิการสังคม

 -เพ่ือสร้างอาชีพให้แก่ผู้พิการ จ านวน ๓ วัน ผู้เข้าอบรม ๕๐ คน

ในสังคมไทยให้มีคุณภาพ จ านวน ๕๐ คน

ชีวิตท่ีดีข้ึน และสามารถ

ด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข

 -เพ่ือสร้างสังคมไทยให้มี

ความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน

๒ โครงการท าน้ าสกัดชีวภาพ  -เพ่ือลดต้นทุนการผลิต จัดอบรมและสาธิตการท าน้ า ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เกษตรกรในชุมชน เกษตรกรสามารถท า กอง

 -เพ่ือใช้วัสดุการเกษตร สกัดชีวภาพให้แก่เกษตร จ านวน ๓๗ ชุมชน น้ าสกัดชีวภาพใช้เพ่ือ สวัสดิการสังคม

ท่ีเหลือจากการจ าหน่ายมาใช้ ลดต้นทุนการผลิตได้

ประโยชน์

๓ โครงการศึกษาดูงานด้านการ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการ ฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานและ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ เกษตรกรในชุมชน เกษตรกรมีจุเรียนรู้ด้าน กอง

เกษตรของคณะกรรมการหมู่บ้าน พัฒนางานด้านการเกษตรและ จัดต้ังกลุ่มเกษตรกร จ านวน ๓๗ ชุมชน การเกษตรสร้างงานและ สวัสดิการสังคม

ศึกษารูปแบบการด าเนินงาน รายได้ให้เกษตรกร

ทางการเกษตร

๔ โครงการจัดอบรมการปลูกพืช เพ่ือให้ประชาชนมีทางเลือกใหม่ จัดอบรมการปลูกพืชพลังงาน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ เกษตรกรในชุมชน ประชาชนมีความรู้ กอง

พลังงาน ในการประกอบอาชีพ จ านวน  ๑  คร้ัง จ านวน ๓๗ ชุมชน ในการปลูกพืชพลังงาน สวัสดิการสังคม

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) รับผิดชอบหลัก

๕ โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชน เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน จัดหาวิทยากรท่ีมีความรู้ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ จ านวน ๓๗ ประชาชนมีรายได้ กอง

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ มีอาชีพเป็นการเพ่ิมรายได้ ความช านาญในสาขาวิชาชีพ ชุมชน เพ่ิมมากข้ึน สวัสดิการสังคม

พอเพียง ให้กับครอบครัว พัฒนา ต่างๆ เพ่ือฝึกอบรม 

เศรษฐกิจและสังคมให้มี จ านวน ๑ คร้ัง

ความกินดีอยู่ดี

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐

๕ ๕ ๕ ๕ ๕รวมโครงการ

งบประมาณ

รวมงบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  การเสริมสร้างความม่ันคงทางอาหาร และให้เติบโตจากฐานการเกษตรแบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี   ยุทธศาสตร์ท่ี ๔   ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเท่ียว

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

    ๓.๒  แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) รับผิดชอบหลัก

๑ โครงการดาดเหมืองคอนกรีต เพ่ือให้สามารถระบายน ้า ก่อสร้างคูระบายน ้า กว้าง - 2,503,000  - - - คูระบายน ้า สามารถระบายน ้า กองช่าง

คลองสาย 2 ถึงถนนหน้าสหกรณ์ ได้อย่างรวดเร็ว  1.5 เมตร  ระยะทาง ระยะทาง 1,670.๐๐ ในพื นท่ีได้อย่างมี

หมู่ 8 ต้าบลท่ายาง   1,670.00 เมตร  เมตร ประสิทธิภาพ

๒ โครงการก่อสร้างเหมืองส่งน ้า เพ่ือให้สามารถระบายน ้า ก่อสร้างเหมืองส่งน ้า ค.ส.ล. - - - - 2,346,000   เหมืองส่งน ้า  ค.ส.ล. สามารถระบายน ้า กองช่าง

 ค.ส.ล. สาย 1 ถึงคลองระบายน ้า ได้อย่างรวดเร็ว กว้าง  1.50 เมตร  ลึก 0.80 ค.ส.ล. ยาว ในพื นท่ีได้อย่างมี

ดี 3  ต้าบลท่ายาง เมตร ยาว 1,564.00 เมตร  1,564.00 เมตร ประสิทธิภาพ

๓ โครงการดาดเหมือง  ค.ส.ล.   เพ่ือให้สามารถระบายน ้า ดาดเหมือง กว้าง 150 เมตร - - 66,000       -  - เหมือง ค.ส.ล. สามารถระบายน ้า กองช่าง

ระบายน ้า ริมคลองชลประทาน ได้อย่างรวดเร็ว ยาว ๔๔.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร ในพื นท่ีได้อย่างมี

สาย 2 หมู่ท่ี 9 ต้าบลท่ายาง ประสิทธิภาพ

๔ โครงการก่อสร้างคูส่งน ้า ค.ส.ล.  เพ่ือให้สามารถระบายน ้า ก่อสร้างคูส่งน ้า  ค.ส.ล. - 320,000     -  -  - คูส่งน ้า ค.ส.ล. สามารถระบายน ้า กองช่าง

ต่อจากของเดิม หมู่ 8 ได้อย่างรวดเร็ว ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ระยะทาง 160 เมตร ในพื นท่ีได้อย่างมี

ต้าบลท่ายาง ระยะทาง 160 เมตร  ประสิทธิภาพ

๕ โครงการก่อสร้างเหมือง ค.ส.ล. เพ่ือให้สามารถระบายน ้า ก่อสร้างเหมือง ค.ส.ล. - - 975,000    - - เหมือง ค.ส.ล. สามารถระบายน ้า กองช่าง

บ้านหนองแฟบพัฒนา หมู่ 5 ได้อย่างรวดเร็ว ปากกว้าง 1.50  เมตร   ยาว 650.00 เมตร ในพื นท่ีได้อย่างมี

ต้าบลท่ายาง ยาว 650.00 เมตร ประสิทธิภาพ

๖ โครงการติดตั งแผ่นเรียบเพ่ือ เพ่ืออ้านวยความสะดวกและ ติดตั งแผ่นเรียบ ระยะทาง 120,000   -  - - - ติดตั งแผ่นเรียบ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ปิดครอบคูส่งน ้าศาลาหมู่บ้าน ปลอดภัยแก่ประชาชน 26.00 เมตร ระยะทาง 26.00 สะดวกและปลอดภัย

หมู่ท่ี 8 ต้าบลท่ายาง  ในการคมนาคม  เมตร ในการจราจร

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) รับผิดชอบหลัก

๗ โครงการก่อสร้างเหมืองพร้อม เพ่ือให้สามารถระบายน ้า ก่อสร้างเหมืองระบายน ้า ๖๙๐,๐๐๐ - - - - เหมืองระบายน ้า สามารถระบายน ้า กองช่าง

ท่อระบายน ้า บ้านวังขุนด่าน ได้อย่างรวดเร็ว คสล. ท่อ Æ 0.60 เมตร ระยะทาง 230.๐๐ ในพื นท่ีได้อย่างมี

ซอย 3 หมู่ท่ี 2  ต้าบลท่าคอย   ยาว 230.00 เมตร  เมตร ประสิทธิภาพ

พร้อมบ่อพัก

๘ โครงการก่อสร้างเหมืองระบายน ้า เพ่ือให้สามารถระบายน ้า ก่อสร้างเหมืองระบายน ้า ๑,๔๘๕,๐๐๐ - - - เหมืองระบายน ้า สามารถระบายน ้า กองช่าง

บ้านฝ่ังคลอง หมู่ท่ี 8 ต้าบลท่าคอย ได้อย่างรวดเร็ว กว้าง ๑.๕๐ - ๑.๘๐ เมตร ระยะทาง ในพื นท่ีได้อย่างมี

(ข้างซอยร้านแก๊ส) ระยะทาง  990.๐๐ เมตร 990.๐๐ เมตร ประสิทธิภาพ

๙ โครงการก่อสร้างคูส่งน ้า ค.ส.ล. เพ่ือให้สามารถระบายน ้า คูส่งน ้า ค.ส.ล. - - - ๕๔๐,๐๐๐ - คูส่งน ้า ค.ส.ล. สามารถระบายน ้า กองช่าง

(คูคอกแพะ) บ้านวังขุนด่าน ได้อย่างรวดเร็ว ยาว 135.00 เมตร ยาว 135.00 ในพื นท่ีได้อย่างมี

หมู่ท่ี 2 ต้าบลท่าคอย    เมตร ประสิทธิภาพ

๑๐ โครงการก่อสร้างเหมืองระบายน ้า เพ่ือให้สามารถระบายน ้า ก่อสร้างเหมืองระบายน ้า - -  - 1,005,000 - เหมืองระบายน ้า สามารถระบายน ้า กองช่าง

บ้านโค้งตาสุก ตั งแต่คลองดี 3   ได้อย่างรวดเร็ว ระยะทาง  670.๐๐ เมตร ระยะทาง  670.๐๐ ในพื นท่ีได้อย่างมี

ถึงถนน ค.ส.ล. หนองปลวก – เมตร ประสิทธิภาพ

ทุ่งพร้าว หมู่ท่ี 9  ต้าบลท่าคอย

11 โครงการก่อสร้างเหมืองระบายน ้า  เพ่ือให้สามารถระบายน ้า ก่อสร้างเหมืองระบายน ้า - -  - 285,000 - เหมืองระบายน ้า สามารถระบายน ้า กองช่าง

บ้านหนองปลวก  หมู่ท่ี 9 ได้อย่างรวดเร็ว กว้าง  1.50 เมตร  ระยะทาง 190.๐๐ ในพื นท่ีได้อย่างมี

ต้าบลท่าคอย (ระหว่างซอย ๒ - ยาว 190.00 เมตร เมตร ประสิทธิภาพ

ทางเข้าหมู่บ้าน)

๒,๒๙๕,๐๐๐ ๒,๘๒๓,๐๐๐ ๑,๐๔๑,๐๐๐ ๑,๘๓๐,๐๐๐ ๒,๓๔๖,๐๐๐

๓ ๒ ๒ ๓ ๑

งบประมาณ

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

แบบ ผ. ๐๒



แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔  การพัฒนาเมืองการค้า การบริการ  และอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี   ยุทธศาสตร์ท่ี ๒   ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเท่ียว

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

๓.๓  แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) รับผิดชอบหลัก

๑ โครงการท้าน ้าสกัดชีวภาพ  -เพ่ือลดต้นทุนการผลิต จัดอบรมและสาธิตการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เกษตรกรในชุมชน เกษตรกรสามารถท้า กอง

 -เพ่ือใช้วัสดุการเกษตร ท้าน ้าสกัดชีวภาพให้ จ้านวน ๓๗ ชุมชน น ้าสกัดชีวภาพใช้เพ่ือ สวัสดิการสังคม

ท่ีเหลือจากการจ้าหน่ายมาใช้ แก่เกษตรกร ลดต้นทุนการผลิตได้

ประโยชน์

๒ โครงการศึกษาดูงานด้านการ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการ ฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานและ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ เกษตรกรในชุมชน เกษตรกรมีจุเรียนรู้ด้าน กอง

เกษตรของคณะกรรมการหมู่บ้าน พัฒนางานด้านการเกษตรและ จัดตั งกลุ่มเกษตรกร จ้านวน ๓๗ ชุมชน การเกษตรสร้างงานและ สวัสดิการสังคม

ศึกษารูปแบบการด้าเนินงาน รายได้ให้เกษตรกร

ทางการเกษตร

๓ โครงการจัดอบรมการปลูกพืช เพ่ือให้ประชาชนมีทางเลือกใหม่ จัดอบรมการปลูกพืชพลังงาน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ เกษตรกรในชุมชน ประชาชนมีความรู้ กอง

พลังงาน ในการประกอบอาชีพ จ้านวน  ๑  ครั ง จ้านวน ๓๗ ชุมชน ในการปลูกพืชพลังงาน สวัสดิการสังคม

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒  การบริหารจัดการธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล  และย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี   ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการท่ีดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

    ๔.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) รับผิดชอบหลัก

๑ โครงการท าจุลินทรีย์ชีวภาพ เพ่ือลดปริมาณขยะ และ จัดท าและหมักน  า ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐  - มีการจัดท าน  าหมัก  - สามารถลดค่าใช้จ่าย กองสาธารณสุข

เป็นการน าขยะท่ีสามารถน า จุลินทรีย์ชีวภาพจากผัก จุลินทรีย์ชีวภาพ จ านวน ในการปฏิบัติงาน และส่ิงแวดล้อม

มาย่อยสลายได้มาผลิตเป็น ท่ีเหลือจากตลาดสด ๓ ครั ง/ปี  

ปุ๋ยหมักล้างตลาดสดใส่ท่อ  - มีการใช้ประโยชน์จากน  า เทศบาลต าบลท่ายางลดลง

ระบายน  าในเขตเทศบาล หมักจุลินทรีย์ชีวภาพได้  - น  าจุลินทรีย์ชีวภาพ

ต าบลท่ายาง 100% สามารถท าให้กล่ินเหม็น

จากท่อระบายน  าลดน้อยลง

 - ใช้ดับกล่ินเหม็นจากการ

ร้องเรียนเร่ืองกล่ินได้

๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐

๑ ๑ ๑ ๑ ๑

งบประมาณ

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒  การบริหารจัดการธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล  และย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี   ยุทธศาสตร์ท่ี ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

   ๔.๒  แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) รับผิดชอบหลัก

๑ โครงการสืบสานอนุรักษ์  - เพ่ือสร้างและกระตุ้นจิตส านึก จัดกิจกรรมรณรงค์และ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนและเยาวชน แม่น  าเพชรบุรีมีความสะอาด กองสาธารณสุข

แม่น  าเพชรบุรี ให้เยาวชนและประชาชน ปลูกจิตส านึกให้เยาวชน ในเขตชุมชนทั ง ๓๗ สามารถใช้อุปโภคและ และส่ิงแวดล้อม

ได้ตระหนักถึงความส าคัญ และประชาชน ร่วมกัน ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมฯ บริโภคได้

ของแม่น  าเพชรบุรี พัฒนาและรักษาความ จ านวน ๔๐๐ คน

 - เพ่ือลดมลพิษทางน  าและ สะอาดตลอดแนวแม่น  า

รักษาส่ิงแวดล้อม เพชรบุรีท่ีผ่านเขตเทศบาล

ต าบลท่ายาง

๒ โครงการรวมพลังกวาดบ้าน  - เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน จัดกิจกรรมรณรงค์ท า ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนในเขตชุมชน  - เส้นทางคมนาคมทางบก กองสาธารณสุข

กวาดเมือง  Big  Cleaning  Day การท่องเท่ียวของจังหวัดเพชรบุรี ความสะอาดบริเวณ ทั ง ๓๗ ชุมชนเข้าร่วม ทางน  ามีความสะอาดสะดวก และส่ิงแวดล้อม

 - เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ ณแนวถนนในชุมชน กิจกรรมฯ จ านวน ๔ ครั ง และปลอดภัยในการเดินทาง

ของท้องถ่ิน และบริเวณริมแม่น  า ครั งละ ๑๔๐ คน  - ชุมชนมีความสัมพันธ์ท่ีดี

เพชรบุรีตลอดแนวผ่าน กับท้องถ่ิน

เขตเทศบาลต าบลท่ายาง

๓ โครงการเสริมสร้างความสามารถ  - เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน จัดอบรมให้ความรู้แก่ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐  -ประชาชนในชุมชนทั ง เทศบาลต าบลท่ายาง กองสาธารณสุข

ในการจัดการส่ิงแวดล้อม มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ประชาชนและนักเรียน ๓๗ ชุมชน จ านวน ๑๐๐ คน มีคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดี และส่ิงแวดล้อม

ส่ิงแวดล้อม ในนสถานศึกษาภายใน  -บุคลากร นักเรียน สะอาดและสวยงาม

 - เพ่ิมความรู้ความเข้าใจให้ เขตเทศบาลต าบลท่ายาง ในสถานศึกษา 

แก่ประชาชนและนักเรียน จ านวน ๑ ครั ง จ านวน ๑๐๐ คน 

ในการดูแลส่ิงแวดล้อม  -ปริมาณขยะในเขตเทศบาล

ต าบลท่ายางมีปริมาณลดลง

๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐

๓ ๓ ๓ ๓ ๓

งบประมาณ

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

แบบ ผ. ๐๒





ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจร จากฐานรากการค้า การลงทุน การบริการ การท่องเท่ียว และการเกษตรสู่ความม่ันคงย่ังยืน ด้วนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี   ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการท่ีดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี

    ๕.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) รับผิดชอบหลัก

๑ โครงการอบรมสัมมนาและ  - เพ่ือให้คณะผู้บริหาร/สมาชิก จัดอบรมสัมมนาและ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ คณะผู้บริหาร สมาชิก น าประสบการณ์ท่ี ส านัก

ทัศนศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สภาเทศบาล/พนักงานและ ทัศนาศึกษาดูงานของผู้บริหาร สภาเทศบาล พนักงาน ได้รับมาพัฒนางาน ปลัดเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างท างานอย่างมีประสิทธิภาพ สมาชิกสภาเทศบาลและ และลูกจ้าง เข้าร่วม ของเทศบาล

และลูกจ้าง  - เพ่ือเพ่ิมพูนวิสัยทัศน์ประสบการณ์ ลูกจ้าง โครงการ จ านวน

สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ๑๐๐ คน

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ

 และข้าราชการประจ า

๒ โครงการส่งเสริมคุณธรรม เพ่ือให้คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา จัดอบรมและจัดกิจกรรม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ คณะผู้บริหาร ส่งเสริมคุณธรรม ส านัก

จริยธรรมคณะผู้บริหาร เทศบาล/พนักงานและลูกจ้างมี เก่ียวกับการส่งเสริมคุณธรรม  สมาชิกสภาเทศบาล จริยธรรมเพ่ือน ามา ปลัดเทศบาล

 สมาชิกสภาเทศบาล จิตส านึกท่ีดีในการท างานและ จริยธรรมของคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ใช้เป็นแนวทางใน

พนักงานและลูกจ้าง สร้างความรักความสามัคคีในองค์กร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมโครงการ การด าเนินชีวิตและ

พนักงานและลูกจ้าง จ านวน ๑๐๐ คน การปฏิบัติงาน

๓ โครงการปรับปรุงหลังคา เพ่ือความคงทนและความปลอดภัย ปรับปรุงฝ้าเพดาน และหลังคา ๕๐๐,๐๐๐  -   -  -  - ปรับปรุงฝ้าเพดาน ฝ้าเพดานมีความ ส านัก

เพดานอาคารส านักงาน อาคารส านักงาน และหลังคาอาคาร คงทนและความ ปลัดเทศบาล

เทศบาลต าบลท่ายาง ส านักงาน จ านวน ปลอดภัย

 ๑ แห่ง

๔ โครงการปรับปรุงระบบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพ ปรับปรุงระบบเคร่ืองเสียง ๓๐๐,๐๐๐  -   -  -  - ปรับปรุงระบบ ระบบเคร่ืองเสียง ส านัก

เคร่ืองเสียงและระบบการ ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม และระบบการประชุม เคร่ืองเสียง และระบบ และระบบการประชุม ปลัดเทศบาล

ประชุม ห้องประชุมช้ัน ๓ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน ๓ การประชุมห้อง มีประสิทธิภาพ

ประชุมใหญ่ ช้ัน ๓ มากข้ึน

จ านวน ๑ แห่ง

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) รับผิดชอบหลัก

๕ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกัน ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและ ๓๐๐,๐๐๐  -   -  -  - ปรับปรุงระบบไฟฟ้า เทศบาลฯ มีความ ส านัก

และแสงสว่างภายนอกอาคาร ทรัพย์สินของหน่วยงาน แสงสว่างภายนอกอาคาร และแสงสว่างภายนอก ปลอดภัยเพ่ิมมากข้ึน ปลัดเทศบาล

ส านักงาน ส านักงาน อาคารส านักงาน

๖ โครงการปรับปรุงระบบ เพ่ือเป็นการประหยัดงปบระมาณ ติดต้ังระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ๑,๘๐๐,๐๐๐  -   -  -  - ติดต้ังระบบพลังงาน ลดภาระค่าใช้จ่าย ส านัก

พลังงานแสงอาทิตย์ และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน บนอาคารส านักงาน แสงอาทิตย์บนอาคาร ค่ากระแสไฟฟ้าของ ปลัดเทศบาล

บนอาคารส านักงาน ของเทศบาลต าบลท่ายาง (Solar Rooftop) ขนาดก าลัง (Solar Rooftop) เทศบาลฯ และ

(Solar Rooftop) ติดต้ัง ๔๐.๕๒ KWp พร้อม ขนาดติดต้ัง ๔๐.๕๒ ส่งเสริมพลังงาน

อุปกรณ์ติดต้ังและงานอ่ืน ๆ KWp พร้อมอุปกรณ์ ทดแทน ตามนโยบาย

ติดต้ังและงานอ่ืน ๆ ของรัฐ

๗ โครงการปรับปรุงระบบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต ๘๐๐,๐๐๐  -  -  -  - ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต ระบบอินเตอร์เน็ต ส านัก

อินเตอร์เน็ตภายในอาคาร ปฏิบัติงาน ภายในอาคารส านักงาน ภายในอาคารส านักงาน มีความรวดเร็ว และ ปลัดเทศบาล

ส านักงาน จ านวน ๑ ระบบ ประกอบด้วย จ านวน ๑ ระบบ ทันสมัยย่ิงข้ึน

 - อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย

 - อุปกรณ์กระจายสัญญาน

 - อุปกรณ์กระจายสัญญานไร้สาย

 - อุปกรณ์เคร่ืองส ารองไฟฟ้า

๘ โครงการจัดท าแผนพัฒนา เพ่ือให้เทศบาลมีเคร่ืองมือในการ  -จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  -แผนพัฒนาท้องถ่ิน เทศบาลฯ มี กองยุทธศาสตร์

เทศบาลและเทศบัญญัติ วางแผนการด าเนินงานและการใช้  -จัดท าแผนการด าเนินงาน -งบประมาณรายจ่าย แผนพัฒนาและ และงบประมาณ

งบประมาณของเทศบาล ส าหรับบริหารงบประมาณ  -รายงานผลการติดตามและ -แผนด าเนินงาน เทศบัญญัติ

ต าบลท่ายาง ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  -รายงานผลการติดตาม งบประมาณ

 -จัดท างบประมาณรายจ่าย และประเมินผลแผน ประจ าปีใช้ในการ

 -ประชุมประชาคมเพ่ือรับทราบ พัฒนาเทศบาล บริหารงาน

ข้อมูล ปัญหาความต้องการ

ของชุมชน ฯลฯ

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) รับผิดชอบหลัก

๙ โครงการอบรมกฎหมายท่ี เพ่ือให้พนักงานและลูกจ้างมีความรู้ อบรมให้ความรู้กับพนักงาน ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ พนักงานและลูกจ้าง  พนักงานและลูกจ้าง กองยุทธศาสตร์

เก่ียวข้องกับการปฏิบัติ ความเข้าใจเก่ียวกับระเบียบ และลูกจ้าง จ านวน  ๕๐ คน จ านวน ๕๐ คน มีความรู้ความเข้าใจ และงบประมาณ

ราชการขององค์กรท้องถ่ิน กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฺฏิบัติงาน เก่ียวกับระเบียบ 

กฎหมายท่ีใช้ในการ

ปฏิบัติงาน

๑๐ โครงการประกวดภาพถ่าย  - เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว -จัดประกวดภาพถ่าย ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ภาพถ่าย จ านวน ประชาชน/ กองยุทธศาสตร์

เทศบาลต าบลท่ายาง  - เพ่ือถ่ายทอดประเพณี วัฒนธรรม -จัดนิทรรศการภาพถ่าย ๕๐ ภาพ นักท่องเท่ียวได้รู้จัก และงบประมาณ

วิธีชีวิตของชุมชน -มอบโล่รางวัล วิถีชีวิตในเขตเทศบาล

-ประชุมคณะกรรมการประกวด ต าบลท่ายาง

ภาพถ่าย ฯลฯ

๑๑ โครงการนักประชาสัมพันธ์ เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน อบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้น า  - ๑๐๐,๐๐๐  - ๑๐๐,๐๐๐  - ผู้อบรม จ านวน กลุ่มเป้าหมายมี กองยุทธศาสตร์

ชุมชน และบุคลากรในการใช้ส่ือให้ ชุมชน/ครู/บุคลากร ๑๐๐ คน ความสามารถในการ และงบประมาณ

เกิดประโยชน์สูงสุด ส่ือสาร ถ่ายทอดสาร

ในชุมชนได้อย่าง

ถูกต้อง รวดเร็ว

๑๒ โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน -เพ่ือพัฒนาความรู้แก่นักเรียน อบรมให้ความรู้ในการใช้ส่ือ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ผู้อบรมหลักสูตรละ -ประชาชนได้มีแหล่ง กองยุทธศาสตร์

เพ่ือประชาชน นักศึกษา ประชาชน คอมพิวเตอร์ จ านวน ๔ ๒๐ คน รวม ๘๐ คน เรียนรู้ชุมชน และงบประมาณ

-เพ่ือสร้างอาชีพ/รายได้ หลักสูตร/ปี -ประชาชนมีอาชีพ

แก่ประชาชน เสริม เพ่ิมรายได้

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) รับผิดชอบหลัก

๑๓ โครงการสร้างการรับรู้ -เพ่ือเสริมสร้างการรับรู้ข้อมูล -อบรมการใช้ระบบเสียง ๗๐,๐๐๐ - ๗๐,๐๐๐ - ๗๐,๐๐๐ -ผู้อบรมจ านวน ๘๐ คน กลุ่มเป้าหมายมี กองยุทธศาสตร์

ข้อมูล ข่าวสารสู่ชุมชน ข่าวสารท่ีถูกต้อง ตามสาย/ส่ืออ่ืนๆ จ านวน ความรู้ในการดูแล และงบประมาณ

๘๐ คน ระบบเสียงตามสาย

และเผยแพร่ข่าวสาร

อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

ทันต่อเหตุการณ์

๔,๖๒๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ ๙๒๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ ๑,๗๒๐,๐๐๐

๑๒ ๗ ๗ ๗ ๗

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

งบประมาณ

แบบ ผ. ๐๒



แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจร จากฐานรากการค้า การลงทุน การบริการ การท่องเท่ียว และการเกษตรสู่ความม่ันคงย่ังยืน ด้วนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี   ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการท่ีดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี

   ๕.๒  แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) รับผิดชอบหลัก

๑ โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน  - เพ่ือให้พนักงานมีความรู้  อบบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ พนักงานและลูกจ้างของ พนักงานมีความรู้ กองสาธารณสุข

ด้านสุขภาพ  และประเมิน ความเข้าใจเก่ียวกับการ พนักงานและลูกจ้างของกอง กองสาธารณสุขและ ความเข้าใจเก่ียวกับ และส่ิงแวดล้อม

สภาวะเส่ียงของโรคท่ีเกิด ส่งเสริมสุขภาพและการ สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม โรคท่ีเกิดจากการท างาน

จากการท างาน ป้องกันโรคท่ีเกิด เทศบาลต าบลท่ายาง เทศบาลต าบลท่ายาง

จากการท างาน

 - เพ่ือป้องกันภาวะเส่ียง

และป้องกันโรคท่ีเกิด

จากการท างาน

 - เพ่ือพัฒนาและไขปัญหา

สุขภาพของพนักงาน 

ท าให้การท างานมี

ประสิทธิ ภาพมากข้ึน

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐

๑ ๑ ๑ ๑ ๑

งบประมาณ

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

แบบ ผ. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจร จากฐานรากการค้า การลงทุน การบริการ การท่องเท่ียว และการเกษตรสู่ความม่ันคงย่ังยืน ด้วนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี   ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการท่ีดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี

   ๕.๓  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) รับผิดชอบหลัก

๑ โครงการก่อสร้างอาคาร เพ่ือประโยชน์แก่ประชาชน  - ก่อสร้างอาคาร ๘,๐๓๔,๐๐๐  -  -  -  - อาคารเอนกประสงค์ ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ กองช่าง

เอนกประสงค์ คสล. ในการใช้พ้ืนท่ี เอนกประสงค์ คสล. ๑ ช้ัน คสล. ๑ ช้ัน พ้ืนท่ีอาคารเอนกประสงค์

๑ ช้ัน พร้อมห้องน้้า ขนาดกว้าง ๓๒.๐๐ เมตร จ้านวน ๑ หลัง

เทศบาลต้าบลท่ายาง ยาว ๔๐.๐๐ เมตร พร้อมห้องน้้า

จ ำนวน ๑ หลัง จ้านวน ๑ หลัง

 - ก่อสร้างห้องน้้า 

ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร

ยาว ๒๐.๐๐ เมตร

จ้านวน ๑ หลัง

๘,๐๓๔,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐

๑ ๐ ๐ ๐ ๐

งบประมาณ

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ

แบบ ผ. ๐๒



ยุทธศาสตร์

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 12 92,357,400    7 45,459,000       5 24,425,000    1 5,500,000         1 3,459,000        26 171,200,400      

๑.๒ แผนงานการพาณิชย์ 2 17,008,000    1 45,000,000       0 0 0 0 0 0 3 62,008,000        

รวม 14 109,365,400  8 90,459,000      5 24,425,000   1 5,500,000        1 3,459,000       29 233,208,400     

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

สังคมและคุณภาพชีวิต

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ และการเกษตรกรรม

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 12,570,000     -  -  -  -  -  -  -  - 2 12,570,000        

รวม 2 12,570,000     -  -  -  -  -  -  -  - 2 12,570,000       

๔) ยุทธศาสต์การพัฒนาด้านการ

บริหารจัดการและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมและส่ิงแวดล้อม

๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 571,030,000  10 1,207,330,000  1 85,000,000     -  -  -  - 14 1,863,360,000   

รวม 3 571,030,000  10 1,207,330,000  1 85,000,000    -  -  -  - 14 1,863,360,000  

๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

การบริหารจัดการท่ีดี

รวมท้ังส้ิน 19 692,965,400  18 1,297,789,000  6 109,425,000 1 5,500,000        1 3,459,000       45 2,109,138,400  

    บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลท่ายาง

ปี ๒๕๖๘ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐ รวม ๕ ปี

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

แบบ ผ.๐๑





2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงลู่ว่ิงยางสนาม
ฟุตบอลเทศบาลต าบลท่ายาง      ต าบล
ท่ายาง  อ าเภอท่ายาง         จังหวัด
เพชรบุรี

เพ่ือให้ประชาชนมี
สถานท่ีออกก าลัง
กายอย่างเพียงพอ
และได้มาตรฐาน

ก่อสร้างปรับปรุงลู่
ว่ิงยางสนาม
ฟุตบอลเทศบาล
ต าบลท่ายาง มีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 6,950 
ตารางเมตร

31,000,000 - - - - ลู่ว่ิงยางสนาม
มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
6,950.๐๐ 
ตารางเมตร

ประชาชนมี
สถานท่ีออก
ก าลังกายอย่าง
เพียงพอ
และได้มาตรฐาน

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก
คอนกรีต ภายในเทศบาลต าบลท่ายางหมู่
ท่ี 1 ต าบลท่ายาง  อ าเภอท่ายาง  จังหวัด
เพชรบุรี

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและปลอดภัย
แก่ประชาชนในการ
คมนาคม

ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลติกคอนกรีต
กว้าง 12.00 เมตร
ยาว 670.00 
เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 8,040.๐๐ 
ตารางเมตร

3,095,400 - - - - ถนน ค.ส.ล.
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
8,040.๐๐
ตารางเมตร

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การจราจร

กองช่าง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเพชรยบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุข และสังคมคุณภาพท่ีย่ังยืนด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง

         1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลท่ายาง  ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ. 02/2

ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

ตัวช้ีวัด
(KPI)

งบประมาณ

เทศบาลต าบลท่ายาง



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  บ้านท่าซิก
ถึงสะพานบ้านหนองขานาง หมู่ท่ี 6
ต าบลท่าคอย อ าเภอท่ายาง          
จังหวัดเพชรบุรี

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและปลอดภัย
แก่ประชาชนในการ
คมนาคม

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต กว้าง  
4.00 - 6.00 เมตร 
ยาว  1,705.00 
เมตรหนา  0.05 
เมตร  หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 8,525.๐๐ 
ตารางเมตร

3,057,000 - - - - ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 
8,525.๐๐   
ตารางเมตร

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การจราจร

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  แบบ  
PAVEMENT IN PLACE 
RECYCLING สายหมู่ท่ี 1  ถึง
หมู่ท่ี  7  ต าบลท่ายาง                
อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและปลอดภัย
แก่ประชาชนในการ
คมนาคม

ก่อสร้างปรับปรุง
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  แบบ  
PAVEMENT IN 
PLACE RECYCLING
 กว้าง 9.00  เมตร 
 ยาว 1,743.00  
เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า     
15,687.๐๐
ตารางเมตร

8,146,000 - - - - ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า     
15,687.๐๐
ตารางเมตร

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การจราจร

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

5 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  แบบ  
PAVEMENT IN PLACE 
RECYCLING สายหมู่ท่ี 2  ถึง
หมู่ท่ี  1  ต าบลท่าคอย                
อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและปลอดภัย
แก่ประชาชนในการ
คมนาคม

ก่อสร้างปรับปรุง
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  แบบ 
PAVEMENT IN 
PLACE 
RECYCLING       
กว้าง 5.00 – 6.00 
เมตร ยาว 
1,873.00เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
11,238.๐๐
ตารางเมตร

5,727,000 - - - - ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 
11,238.๐๐
ตารางเมตร

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การจราจร

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สาย
หมู่ท่ี 6  ต าบลท่ายาง                     
ถึงต าบลบ้านในดง  อ าเภอท่ายาง  จังหวัด
เพชรบุรี

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและปลอดภัย
แก่ประชาชนในการ
คมนาคม

ก่อสร้างปรับปรุง
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต กว้าง 
6.00 เมตร  ยาว
2,354.00  เมตร
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
14,124.๐๐
ตารางเมตร

7,062,000 - - - - ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 
11,238.๐๐
ตารางเมตร

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การจราจร

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ





2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

7 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  แบบ  
PAVEMENT IN PLACE 
RECYCLING พร้อมท่อระบายน้ า
สายหมู่ท่ี  6  ต าบลท่ายาง  ถึง
ต าบลบ้านในดง  อ าเภอท่ายาง  
จังหวัดเพชรบุรี

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและปลอดภัย
แก่ประชาชนในการ
คมนาคม

ก่อสร้างปรับปรุง
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  แบบ  
PAVEMENT IN 
PLACE 
RECYCLING กว้าง
7.00 – 8.00  
เมตร  ยาว  
606.00  เมตร  
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
4,545.๐๐ 
ตารางเมตร

6,306,000 - - - - ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 
4,545.๐๐   
ตารางเมตร

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การจราจร

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  แบบ  
PAVEMENT IN PLACE 
RECYCLING  พร้อมท่อระบายน้ า 
และทางเท้าคันหินท้ังสองฝ่ัง  
สาย  3175  หมู่ท่ี  8  เช่ือม
หมู่ท่ี  2  ต าบลท่าคอย                
อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและปลอดภัย
แก่ประชาชนในการ
คมนาคม

ก่อสร้างปรับปรุง
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  แบบ  
PAVEMENT IN 
PLACE 
RECYCLING กว้าง 
12.00  เมตร  
ยาว  474.00  
เมตร  หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า
5,688.๐๐       
ตารางเมตร

8,470,000 - - - - ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า  
5,688.๐๐   
ตารางเมตร

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การจราจร

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

9 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต  แบบ  PAVEMENT IN 
PLACE RECYCLING สายหมู่ท่ี 5 
ต าบลท่ายาง  ถึงต าบลมาบปลาเค้า
อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและปลอดภัย
แก่ประชาชนในการ
คมนาคม

ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
แบบ  PAVEMENT
IN PLACE 
RECYCLING กว้าง
6.00 เมตร  ยาว
2,290.00 เมตร
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 13,740.๐๐
ตารางเมตร

6,870,000 - - - - ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 
13,740.๐๐
ตารางเมตร

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การจราจร

กองช่าง

10 โครงการซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
ไร่ต้นโพธ์ิ – บ้านหนองแจง หมู่ท่ี 4
ต าบลท่าคอย  อ าเภอท่ายาง  
จังหวัดเพชรบุรี

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและปลอดภัย
แก่ประชาชนในการ
คมนาคม

ซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลท์ติก
คอนกรีต  กว้าง  
6.00  เมตร  ยาว
2,262.00  เมตร
หนา  0.05  เมตร
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
13,572 ตารางเมตร

7,785,000 - - - ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า  
13,572.๐๐   
ตารางเมตร

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การจราจร

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

11 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายหน้าวัดท่าคอย – โรงเรียน
ท่ายางวิทยา หมู่ท่ี 3 ต าบลท่าคอย
อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและปลอดภัย
แก่ประชาชนในการ
คมนาคม

ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต  
ขนาดผิวจราจรกว้าง
 4.00 -5.50 เมตร
ยาว 1,270.00 
เมตร  หนา 0.05 
เมตร  หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า5,972.๐๐
ตารางเมตร

3,239,000 - - - - ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า    
5,972.๐๐   
ตารางเมตร

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การจราจร

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพาน         
บ้านท่ามะเกลือไสค้าน  หมู่ท่ี 4            
 ต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง           
จังหวัดเพชรบุรี

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและปลอดภัย
แก่ประชาชนในการ
คมนาคม

ก่อสร้างปรับปรุง
สะพาน 1 แห่ง

1,600,000 - - - - สะพาน 1 แห่ง ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การจราจร

กองช่าง

13 โครงการปรับปรุงขยายถนนหน้า
สวนสุขภาพ หมู่ท่ี 1 – หมู่ท่ี 8      
ต าบลท่าคอย  อ าเภอท่ายาง        จังหวัด
เพชรบุรี

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและปลอดภัย
แก่ประชาชนในการ
คมนาคม

ปรับปรุงขยายถนน 
กว้าง  9.00 เมตร 
ยาว 1,850.00     
เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า              
 16,650.๐๐    
ตารางเมตร

- 10,822,000 - - - ถนน พ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 16,650.๐๐
ตารางเมตร

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การจราจร

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

14 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  แบบโอ
เวอร์เล สายหมู่ท่ี 3  ต าบลท่ายาง 
อ าเภอท่ายาง  ถึงบ้านบ่อใหญ่ 
ต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด  
จังหวัดเพชรบุรี

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและปลอดภัย
แก่ประชาชนในการ
คมนาคม

ก่อสร้างปรับปรุง
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  แบบโอ
เวอร์เลกว้าง 6.00
เมตร ยาว 
1,457.00  เมตร
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
8,742.๐๐
ตารางเมตร

- 5,157,000 - - - ถนน
แอสฟัลท์ติก
คอนกรีต 
หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า
8,742.๐๐
ตารางเมตร

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การจราจร

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  แบบ  
PAVEMENT IN PLACE 
RECYCLING  สายบ้าน
โรงนอกสามัคคี ถึงบ้านหนองแฟบ
พัฒนา  หมู่ท่ี  5  ต าบลท่ายาง  
อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและปลอดภัย
แก่ประชาชนในการ
คมนาคม

ก่อสร้างปรับปรุง
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  แบบ
PAVEMENT IN
PLACE 
RECYCLING กว้าง
6.00 เมตร  ยาว 
1,870.00  เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
11,220.๐๐
ตารางเมตร

- 5,610,000 - - - ถนนแอส
ฟัลท์ติก 
คอนกรีต 
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
11,220.๐๐
ตารางเมตร

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การจราจร

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย
หมู่ท่ี  6  ต าบลท่าคอย                 ถึง
ต าบลท่าไม้รวก  อ าเภอท่ายาง      
จังหวัดเพชรบุรี

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและปลอดภัย
แก่ประชาชนในการ
คมนาคม

ก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. กว้าง 6.00
เมตร  ยาว 
660.00  เมตร  
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า  3,960.๐๐
ตารางเมตร

- 1,980,000 - - - ถนน ค.ส.ล.
พ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 3,960.๐๐
ตารางเมตร

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การจราจร

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

17 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต  แบบ 
PAVEMENT IN PLACE 
RECYCLING สายหมู่ท่ี 7  ถึง
หมู่ท่ี  9  ต าบลท่ายาง   อ าเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและปลอดภัย
แก่ประชาชนในการ
คมนาคม

ก่อสร้างปรับปรุง
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  แบบ 
PAVEMENT IN 
PLACE 
RECYCLING กว้าง
6.00 เมตร ยาว 
3,365.00  เมตร
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
20,190.๐๐
ตารางเมตร

- 10,095,000 - - - ถนนแอส
ฟัลท์ติก 
คอนกรีต  
แบบ 
PAVEMENT 
IN PLACE 
RECYCLING 
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
20,190.๐๐
ตารางเมตร

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การจราจร

กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต  แบบ  
PAVEMENT IN PLACE 
RECYCLING  พร้อมระบบ
ระบายน้ าสองข้าง  และติดต้ัง
โคมไฟพร้อมหม้อแปลง  ขนาด 
30 KVA  สายหมู่ท่ี  4  ถึง
หมู่ท่ี  1  ต าบลท่าคอย  อ าเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและปลอดภัย
แก่ประชาชนในการ
คมนาคม

ก่อสร้างปรับปรุง
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  แบบ  
PAVEMENT IN 
PLACE 
RECYCLING  กว้าง
6.00  เมตร  ยาว 
476.00  เมตร
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
2,856.๐๐
ตารางเมตร

- 5,145,000 - - - ถนนแอส
ฟัลท์ติก 
คอนกรีต 
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
2,856.๐๐ 
ตารางเมตร

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การจราจร

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

19 โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายน้ า ชุมชนหัวทุ่ง - ทุ่งพร้าว
หมู่ท่ี  8  ต าบลท่ายาง  
อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและปลอดภัย
แก่ประชาชนในการ
คมนาคม

ก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. ถนนกว้าง 
6.00  เมตร ยาว 
500.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
3,000.๐๐ 
ตารางเมตร พร้อม
ท่อระบายน้ า ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง   
1.00 เมตร

- 6,650,000 - - - ถนน ค.ส.ล. พ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า    
3,000.๐๐   
ตารางเมตร

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การจราจร

กองช่าง

20 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน
แอสฟัลติกคอนกรีต เลียบคลอง
สามสามฝ่ังทิศใต้ หมู่ท่ี 8–หมู่ท่ี 2 
ต าบลท่าคอย  อ าเภอท่ายาง  
จังหวัดเพชรบุรี

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและปลอดภัย
แก่ประชาชนในการ
คมนาคม

ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลติกคอน กรีต
 กว้าง  6.00 เมตร 
 ยาว 1,200.00 
เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 7,200.๐๐
 ตารางเมตร

- - 4,680,000 - - ถนน ค.ส.ล.พ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า     
7,200.๐๐   
ตารางเมตร

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การจราจร

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

21 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  แบบ  
PAVEMENT IN PLACE 
RECYCLING สายหมู่ท่ี 1  ถึง
หมู่ท่ี  3  ต าบลท่ายาง                
อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและปลอดภัย
แก่ประชาชนในการ
คมนาคม

ก่อสร้างปรับปรุง
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  แบบ  
PAVEMENT IN 
PLACE 
RECYCLING กว้าง
6.00 เมตร ยาว 
1,862.00  เมตร
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
11,172.๐๐
ตารางเมตร

- - 5,586,000 - - ถนนแอส
ฟัลท์ติก 
คอนกรีต 
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
11,172.๐๐
ตารางเมตร

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การจราจร

กองช่าง

22 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  แบบ  
PAVEMENT IN PLACE 
RECYCLING  สายหมู่ท่ี  10  ถึง
หมู่ท่ี  8  ต าบลท่ายาง                
อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและปลอดภัย
แก่ประชาชนในการ
คมนาคม

ก่อสร้างปรับปรุง
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  แบบ  
PAVEMENT IN 
PLACE 
RECYCLING กว้าง 
6.00  เมตร  ยาว
2,384.00  เมตร
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
14,304.๐๐
ตารางเมตร

- - 6,339,000 - - ถนนแอส
ฟัลท์ติก 
คอนกรีต 
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
14,304.๐๐
ตารางเมตร

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การจราจร

กองช่าง

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

23 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  แบบ  
PAVEMENT IN PLACE 
RECYCLING  สายหมู่ท่ี  9  ถึง
หมู่ท่ี  8  ต าบลท่ายาง  อ าเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและปลอดภัย
แก่ประชาชนในการ
คมนาคม

ก่อสร้างปรับปรุง
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  แบบ  
PAVEMENT IN 
PLACE 
RECYCLING กว้าง
6.00  เมตร  ยาว 
1,595.00  เมตร
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
9,570.๐๐
ตารางเมตร

- - 6,220,000 - - ถนนแอส
ฟัลท์ติก 
คอนกรีต 
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
9,570.๐๐
ตารางเมตร

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การจราจร

กองช่าง

24 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. 
หมู่ท่ี 5 ต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและปลอดภัย
แก่ประชาชนในการ
คมนาคม

ก่อสร้างสะพาน 
คสล. กว้าง 7.00 
เมตร  ยาว 
12.00 เมตร

- - 1,600,000 - - สะพาน 1 แห่ง ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การจราจร

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

25 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  แบบ  
PAVEMENT IN PLACE 
RECYCLING สายหมู่ท่ี 9 ต าบลท่ายาง  
ถึงหมู่ท่ี  1  ต าบลท่าคอย 
อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและปลอดภัย
แก่ประชาชนในการ
คมนาคม

ก่อสร้างปรับปรุง
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  แบบ  
PAVEMENT IN 
PLACE 
RECYCLING กว้าง
6.00  เมตร  ยาว 
1,770.00  เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
10,620.๐๐
ตารางเมตร

- - - 5,500,000 - ถนนแอส
ฟัลท์ติก 
คอนกรีต
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
10,620.๐๐
ตารางเมตร

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การจราจร

กองช่าง

26 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  แบบ  
PAVEMENT IN PLACE 
RECYCLING สายหมู่ท่ี 3  ถึง
หมู่ท่ี 4 ต าบลท่ายาง   อ าเภอท่ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและปลอดภัย
แก่ประชาชนในการ
คมนาคม

ก่อสร้างปรับปรุง
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  แบบ  
PAVEMENT IN 
PLACE 
RECYCLING กว้าง
6.00  เมตร  ยาว
1,153.00  เมตร
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
6,918.๐๐
ตารางเมตร

- - - - 3,459,000 ถนนแอส
ฟัลท์ติก 
คอนกรีต
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
6,918.๐๐
ตารางเมตร

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การจราจร

กองช่าง

รวม 26  โครงการ - - 92,357,400 45,459,000 24,425,000 5,500,000 3,459,000 - - -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปา 
ชุมชนสาย 1 พัฒนา หมู่ท่ี 7 ถึงชุมชนหัว
ทุ่ง - ทุ่งพร้าวพัฒนา หมู่ท่ี 8     ต าบล
ท่ายาง  อ าเภอท่ายาง         จังหวัด
เพชรบุรี

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคอย่างท่ัวถึง

ขยายเขตจ าหน่าย
น้ าประปา โดยวาง
ท่อพีวีซี ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  
100 มิลลิเมตร ช้ัน 
8.5 ระยะทาง 
3,563.๐๐ เมตร  
และวางท่อพีวีซี 
ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง    
55 มิลลิเมตร ช้ัน  
8.5 ระยะทาง 
1,071.๐๐ เมตร 
ระยะทางรวม   
4,634.๐๐ เมตร

1,120,000 - - - - วางท่อพีวีซี
ระยะทางรวม
4,634.๐๐ เมตร

ประชาชนได้รับ
น้ าสะอาดอย่าง
เพียงพอ

กองการ
ประปา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุข และสังคมคุณภาพท่ีย่ังยืนด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเพชรยบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลท่ายาง  ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
         1.2 แผนงานการพาณิชย์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

แบบ ผ.๐๒/๒



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

2 - เพ่ือเพ่ิมปริมาณการ
ผลิตน้ าประปาให้
เพียงพอแก่ความ
ต้องการของ
ประชาชนและได้
น้ าประปาท่ีสะอาดมี
คุณภาพ

- ก่อสร้างโรงกรอง
น้ า ขนาด 250 
ลบ.ม./ช่ัวโมง
- ก่อสร้างถังตก
ตะกอน ขนาด 
250 ลบ.ม./ช่ัวโมง
จ านวน 1 หลัง 
พร้อมระบบล้าง
ย้อนและเคร่ืองจ่าย
สารเคมี จ านวน 1 
ระบบ

15,888,000 - - - - โรงกรองน้ าและ  
ถังตกตะกอน      
บนถังน้ าใส    
จ านวน 1 ระบบ

ประชาชนได้รับ
น้ าสะอาดอย่าง
เพียงพอ

กองการ
ประปา

3 โครงการศึกษาออกแบบระบบ
ผลิตประปาขนาดใหญ่ หมู่ท่ี 6 
ต าบลท่าคอย  อ าเภอท่ายาง  
จังหวัดเพชรบุรี

เพ่ือเพ่ิมปริมาณการ
ผลิตน้ าประปาให้
เพียงพอแก่ความ
ต้องการของ
ประชาชนและได้
น้ าประปาท่ีสะอาดมี
คุณภาพ

ระบบผลิตประปา
ขนาดใหญ่

- 45,000,000 - - - ระบบผลิตประปา
ขนาดใหญ่ 1 ระบบ

ประชาชนได้รับ
น้ าสะอาดอย่าง
เพียงพอ

กองการ
ประปา

รวม 3 โครงการ - - 17,008,000 45,000,000 - - - - - -

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการดาดเหมืองคอนกรีต 
หมู่ท่ี 2 , หมู่ท่ี 4 ต าบลท่าคอย     
อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี

เพ่ือให้สามารถ
ระบายน้ าได้อย่าง
รวดเร็ว และ
ส่งเสริมการเกษตร

ดาดเหมืองคอนกรีต
กว้าง  1.50 -200 
เมตร 
ยาว 3,500.00 เมตร

5,250,000 - - - - ดาดเหมือง
คอนกรีตยาว
3,500.๐๐ เมตร

สามารถระบาย
น้ าในพ้ืนท่ีได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และส่งเสริม
การเกษตร

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างวางท่อระบบระบายน้ า 
พร้อมบ่อพัก และคันหินรางต้ืน พร้อมทาง
เท้า บ้านหนองแขม  หมู่ท่ี 8    ต าบลท่า
ยาง  อ าเภอท่ายาง         จังหวัดเพชรบุรี

เพ่ือให้สามารถ
ระบายน้ าได้อย่าง
รวดเร็ว และ
ส่งเสริมการเกษตร

ก่อสร้างวางท่อระบบ
ระบายน้ าขนาดส้นผ่า
ศูนย์กลาง  80 
เซนติเมตร พร้อม
บ่อพัก ความยาว
รวม 1,057.00  
เมตร และคันหิน
รางต้ืน พร้อมทาง
เท้า กว้าง 1.50 
เมตร

7,320,000 - - - - ท่อระบบระบาย
น้ าพร้อมบ่อพัก 
ความยาวรวม
1,057.00 เมตร

สามารถระบาย
น้ าในพ้ืนท่ีได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และส่งเสริม
การเกษตร

กองช่าง

รวม 2 โครงการ - - 12,570,000 - - - - - - -

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุข และสังคมคุณภาพท่ีย่ังยืนด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเพชรยบุรี ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเท่ียว 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลท่ายาง  ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตรกรรม 
         3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒/๒



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ าท่วม
พ้ืนท่ีชุมชน เทศบาลต าบลท่ายาง
ต าบลท่ายาง  อ าเภอท่ายาง         จังหวัด
เพชรบุรี

เพ่ือป้องกันน้ าท่วมท่ี
อยู่อาศัย และพ้ืนท่ี
ทางการเกษตรของ
ประชาชน-ตลอดจน
เพ่ือให้ประชาชนมี 
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
และท าให้ท่ายางเป็น
เมืองท่ี น่าอยู่

ปรับปรุงก่อสร้างคัน
ก้ันน้ าท่วม ยาว 
8.99 กิโลเมตร 
พร้อมท่อระบายน้ า
ยาว 8.68 กิโลเมตร

556,330,000 556,330,000 - - - คันก้ันน้ าท่วม
ยาว 8.99 
กิโลเมตร 
พร้อมท่อ
ระบายน้ ายาว
8.68 
กิโลเมตร

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน และ
ท าให้ท่ายางเป็น
เมืองท่ีน่าอยู่

กองช่าง

2 โครงการศึกษาออกแบบระบบรวมรวมน้ า
เสียระยะท่ี 2  ต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง
  จังหวัดเพชรบุรี

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
แก้ไขปัญหาน้ าเสีย
ในเขตเทศบาลฯ 

ระบบรวมรวมน้ าเสีย
ระยะท่ี 2

2,700,000 - - - - ระบบรวมรวมน้ า
เสียระยะท่ี 2

ลดปริมาณน้ า
เสียใน
เขตชุมชนของ
เทศบาลฯ

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเพชรยบุรี ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลท่ายาง  ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
         4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒/๒



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)3 โครงการแก้ไขระบบน้ าท่วมชุมชนบ้านวัง

ขุนด่าน – บ้านท่าขาม ต าบลท่าคอย  
อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี

เพ่ือป้องกันน้ าท่วมท่ี
อยู่อาศัย และพ้ืนท่ี
ทางการเกษตรของ
ประชาชน-ตลอดจน
เพ่ือให้ประชาชนมี 
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
และท าให้ท่ายางเป็น
เมืองท่ี น่าอยู่

แก้ไขระบบน้ าท่วม 1
 ระบบ

12,000,000 - - - - ระบบน้ าท่วม 1 
ระบบ

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน และ
ท าให้ท่ายางเป็น
เมืองท่ีน่าอยู่

กองช่าง

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเข่ือน     
หน้าวัดท่าคอย  หมู่ท่ี 3 ต าบลท่าคอย  
อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี

เพ่ือเพ่ิมสถานท่ีน่ัง
พักผ่อนหย่อนใจ 
และส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว

ปรับปรุงภูมิทัศน์ริม
เข่ือนหน้าวัด
ท่าคอย

- 2,000,000 - - - ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ริมเข่ือนหน้า     
วัดท่าคอย 1 แห่ง

ประชาชนมี
พ้ืนท่ีส าหรับ
พักผ่อนหย่อน
ใจ และท า
กิจกรรม
ตลอดจนเป็น
การพัฒนาการ
ท่องเท่ียว

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเข่ือนหน้าวัด
ท่าซิก  หมู่ท่ี 6 ต าบลท่าคอย    อ าเภอ
ท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี

เพ่ือเพ่ิมสถานท่ีน่ัง
พักผ่อนหย่อนใจ 
และส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว

ปรับปรุงภูมิทัศน์ริม
เข่ือนหน้าวัดท่าซิก

- 2,000,000 - - - ปรับปรุงภูมิทัศน์ริม
เข่ือนหน้าวัดท่าซิก
 1 แห่ง

ประชาชนมี
พ้ืนท่ีส าหรับ
พักผ่อนหย่อน
ใจ และท า
กิจกรรม
ตลอดจนเป็น
การพัฒนาการ
ท่องเท่ียว

กองช่าง

6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเข่ือนหน้าท่า
กระเทียม  หมู่ท่ี 3 ต าบลท่ายาง  อ าเภอ
ท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี

เพ่ือเพ่ิมสถานท่ีน่ัง
พักผ่อนหย่อนใจ 
และส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว

ปรับปรุงภูมิทัศน์ริม
เข่ือนหน้า
ท่ากระเทียม

- 2,000,000 - - - ปรับปรุงภูมิทัศน์  
 ริมเข่ือน         
หน้าท่ากระเทียม  
 1 แห่ง

ประชาชนมี
พ้ืนท่ีส าหรับ
พักผ่อนหย่อน
ใจ และท า
กิจกรรม
ตลอดจนเป็น
การพัฒนาการ
ท่องเท่ียว

กองช่าง

7 โครงการวางท่อระบายน้ าระบบรวบรวม
น้ าเสีย หมู่ท่ี 1 – หมู่ท่ี 5
บริเวณคลองสาย 1 ซ้าย สายสายใหญ่ 3 
 ต าบลท่ายาง  อ าเภอท่ายาง         
จังหวัดเพชรบุรี

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
แก้ไขปัญหาน้ าเสีย
ในเขตเทศบาลฯ 

วางท่อระบายน้ า
ระบบรวบรวมน้ าเสีย

- 15,000,000 - - - วางท่อระบายน้ า
ระบบรวบรวมน้ า
เสีย 1 สาย

ลดปริมาณน้ า
เสียใน
เขตชุมชนของ
เทศบาลฯ

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

8 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงบ้านท่า
กระเทียม หมู่ท่ี 3 ต าบลท่ายาง  อ าเภอ
ท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี

เพ่ือป้องกันน้ าท่วมท่ี
อยู่อาศัย และพ้ืนท่ี
ทางการเกษตรของ
ประชาชน-ตลอดจน
เพ่ือให้ประชาชนมี 
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
และท าให้ท่ายางเป็น
เมืองท่ี น่าอยู่

เข่ือนป้องกันตล่ิง 
ระยะ 400.๐๐ เมตร

- 60,000,000 - - - เข่ือนป้องกันตล่ิง 
ระยะ 400.๐๐ 
เมตร

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน และ
ท าให้ท่ายางเป็น
เมืองท่ีน่าอยู่

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงบ้านไส
ค้าน , ท่ามะเกลือ หมู่ท่ี 4         ต าบล
ท่ายาง  อ าเภอท่ายาง         จังหวัด
เพชรบุรี

เพ่ือป้องกันน้ าท่วมท่ี
อยู่อาศัย และพ้ืนท่ี
ทางการเกษตรของ
ประชาชน-ตลอดจน
เพ่ือให้ประชาชนมี 
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
และท าให้ท่ายางเป็น
เมืองท่ี น่าอยู่

เข่ือนป้องกันตล่ิง 
ระยะ 1,500.๐๐ 
เมตร

- 225,000,000 - - - เข่ือนป้องกันตล่ิง 
ระยะ 1,500.๐๐ 
เมตร

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน และ
ท าให้ท่ายางเป็น
เมืองท่ีน่าอยู่

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

10 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง
ชุมชนหลังวัดท่าคอยถึงหลังอ าเภอท่ายาง
หมู่ท่ี 1 ต าบลท่ายาง  อ าเภอท่ายาง  
จังหวัดเพชรบุรี

เพ่ือป้องกันน้ าท่วมท่ี
อยู่อาศัย และพ้ืนท่ี
ทางการเกษตรของ
ประชาชน-ตลอดจน
เพ่ือให้ประชาชนมี 
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
และท าให้ท่ายางเป็น
เมืองท่ี น่าอยู่

เข่ือนป้องกันตล่ิง 
ระยะ 300.๐๐ เมตร

- 45,000,000 - - - เข่ือนป้องกันตล่ิง 
ระยะ 300.๐๐ 
เมตร

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน และ
ท าให้ท่ายางเป็น
เมืองท่ีน่าอยู่

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงชุมชน
หลังโรงเรียนท่ายางวิทยา หมู่ท่ี 3    
ต าบลท่าคอย  อ าเภอท่ายาง           
จังหวัดเพชรบุรี

เพ่ือป้องกันน้ าท่วมท่ี
อยู่อาศัย และพ้ืนท่ี
ทางการเกษตรของ
ประชาชน-ตลอดจน
เพ่ือให้ประชาชนมี 
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
และท าให้ท่ายางเป็น
เมืองท่ี น่าอยู่

เข่ือนป้องกันตล่ิง 
ระยะ 1,000.๐๐ 
เมตร

- 150,000,000 - - - เข่ือนป้องกันตล่ิง 
ระยะ 1,000.๐๐ 
เมตร

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน และ
ท าให้ท่ายางเป็น
เมืองท่ีน่าอยู่

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

12 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงบ้านท่า
ขามช่วงท่ี 2 หมู่ท่ี 1 ต าบลท่าคอย  
อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี

เพ่ือป้องกันน้ าท่วมท่ี
อยู่อาศัย และพ้ืนท่ี
ทางการเกษตรของ
ประชาชน-ตลอดจน
เพ่ือให้ประชาชนมี 
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
และท าให้ท่ายางเป็น
เมืองท่ี น่าอยู่

เข่ือนป้องกันตล่ิง 
ระยะ 1,000 เมตร

- 150,000,000 -            - - เข่ือนป้องกันตล่ิง 
ระยะ 1,000 เมตร

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน และ
ท าให้ท่ายางเป็น
เมืองท่ีน่าอยู่

กองช่าง

13 โครงการปรับปรุงพัฒนาเมือง (บึงกระจับ)
 ระยะท่ี 2 ต าบลท่ายาง  อ าเภอท่ายาง  
จังหวัดเพชรบุรี

เพ่ือเพ่ิมสถานท่ีน่ัง
พักผ่อนหย่อนใจ 
และส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว

ปรับปรุงพัฒนาเมือง 
(บึงกระจับ) ระยะท่ี 2

- - 85,000,000 - - ปรับปรุงพัฒนา
เมือง (บึงกระจับ) 
ระยะท่ี 2

ประชาชนมี
พ้ืนท่ีส าหรับ
พักผ่อนหย่อน
ใจ และท า
กิจกรรม
ตลอดจนเป็น
การพัฒนาการ
ท่องเท่ียว

กองช่าง

รวม 13 โครงการ - - 571,030,000 1,207,330,000 85,000,000 - - - - -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ


