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บทนํา
เทศบาลตําบลเขาบายศรี อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี มีพื้นที่ในเขตเทศบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบ
จํานวน 12 หมู่บ้าน รวมเนื้อที่ประมาณ 62.3 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทําสวน
ผลไม้ ลักษณะเป็นสวนผสม มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญคือวัดเขาสุกิม ปัญหาหลักของประชาชนในพื้นที่คือปัญหา
ทางด้านการเกษตร ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ํา ต้นทุนการผลิตสูง ขาดแหล่งน้ําในการทําการเกษตรช่วงฤดูแล้ง เส้นทาง
คมนาคมที่ใช้ในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไม่สะดวกในบางพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา การใส่ใจเรื่องสุขภาพและการออกกําลังกายยังมีน้อย ขาดการมีส่วนร่วมที่แท้จริง
ในการพัฒนาด้านต่างๆ จากปัญหาดังกล่าวผู้บริหารเทศบาลตําบลเขาบายศรีจึงได้มีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหา และพัฒนา
ท้องถิ่นที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน โดยได้กําหนดนโยบาย ดังนี้
จุดมุ่งหมาย 3 ประการ ประกอบด้วย
1. นําเขาบายศรีไปสู่ชุมชนอยู่ดีกินดีเศรษฐกิจพอเพียงที่สมดุล มีความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจภายในตําบลมากขึ้น (นโยบายตลาดชุมชน กระจายรายได้ แลกเปลี่ยนสินค้าพื้นบ้าน)
2. นําเขาบายศรีสู่สังคมที่ทันสมัยเข้มแข็ง เพื่อรองรับโครงการประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน (AEC) โดยเน้น
พัฒนาคนในเทศบาลตําบลเขาบายศรีให้มีความรู้ ความเข้าใจยิ่งขึ้น
3. นําเขาบายศรีไปสู่การเป็นตําบล ผลิตผลไม้คุณภาพ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เขาสุกิมแหล่งอารยธรรมโบราณ
ทางพุทธศาสนา
1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ําสาธารณะเพื่อการเกษตรของหมู่บ้านและประปาหมู่บ้านเพื่อการอุปโภคบริโภค
ในชุมชนให้ประชาชนมีน้ําใช้อย่างเพียงพอ
1.2 ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้านที่เป็นถนนลูกรังให้อยู่ในสภาพดีทุกสาย เส้นทางเชื่อมระหว่าง
หมู่บ้านพัฒนาเป็นถนนคสล.หรือ ลาดยางแคฟซีล
1.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนจุดไม่ปลอดภัย
หรือไม่มีแสงสว่าง
2. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.1 ส่งเสริมการศึกษา
-สนับสนุนการศึกษาท้องถิ่นในพื้นที่ให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยการสนับสนุนวิทยากรท้องถิ่นให้สถานศึกษา
ในพื้นที่แก้ปัญหาในเรื่องการขาดแคลนครู เพื่อเกิดประโยชน์ตอ่ เด็กนักเรียน
-จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตในหมู่บ้านเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
-พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเขาบายศรี ให้ได้เกณฑ์มาตรฐานของเด็กปฐมวัย เพื่อเป็นศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กน่าอยู่
2.2 ส่งเสริมการศาสนา และสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดย
ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมวันสําคัญต่างๆที่ประชาชนเคารพนับถือ
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3. นโยบายด้านสังคม
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จัดให้มีโครงการฝึกอบรมพัฒนาให้
ความรู้ แก่เด็ก สตรี และผู้สูงอายุ ผู้พิการด้านต่างๆ ในหมู่บ้าน เช่น อาชีพ ความสามัคคี ความรู้กฎหมายชาวบ้าน
ความรู้กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภคในกลุ่มประชาชน เพื่อรองรับอาเซียน (AEC)
3.2 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
-สนับสนุนการกีฬาทุกชนิดเพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น ลดอัตราการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ และ
ห่างไกลจากยาเสพติด สร้างโอกาสในการพัฒนาบุคลากรทางด้านการกีฬา เพื่อก้าวขึ้นไปสู่ระดับอําเภอ จังหวัด และ
ระดับภูมิภาคโดยจัดให้มีโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ ในทุกระดับ
-สนับสนุนงบประมาณชมรมกีฬาต่างๆในท้องถิ่น
-จัดให้มีอุปกรณ์กีฬา มอบให้หมู่บ้าน
3.3 ส่งเสริมพัฒนาการสาธารณสุข สุขภาพอนามัยประชาชนในตําบลเขาบายศรี
-พัฒนาระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลเขาบายศรี เพิ่มประสิทธิภาพระบบประกันสุขภาพ
และสนับสนุนสถานบริการสาธารณสุขให้มีระบบหลักประกันสุขภาพบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ
-สนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานและอาสาสมัครสาธารณสุขให้เกิดการเข้มแข็งสามารถสนับสนุนงานด้าน
สาธารณสุขในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบบูรณาการ
-สนับสนุนพัฒนาชมรมประชาชนและถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพเฝ้าระวังภัยด้านสุขภาพในระบบภาคี
เครือข่ายและกลุ่มองค์กรประชาชนเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดุแลสุขภาพตนเองที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
3.4 ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยพัฒนาศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดเทศบาลตําบลเขา
บายศรีให้เข้มแข็งโดยมีกลุ่มองค์กรประชาชนในหมู่บ้านเป็นระบบภาคีเครือข่าย
3.5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น
-จัดให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทันสมัย
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในตําบล หมู่บ้านมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น เป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนเทศบาลตําบลเขาบายศรีป้องกันภัยในหมู่บ้านตนเอง
4. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
4.1 ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ของประชาชน
-จั ด ให้ มีต ลาดชุ ม ชนหรื อ ลานค้า ชุม ชนตามหมู่ บ้ า นส่ ง เสริ ม การประกอบอาชี พ และยกระดั บ รายได้ข อง
ประชาชน
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานการผลิต การจําหน่ายและแปรรูปผลผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน
(OTOP) ของตําบล จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ ทางสื่อในรูปแบบต่างๆ
4.3 ส่งเสริมการเกษตร
-จัดให้มีกิจกรรมการส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกรถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
วิชาการใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่ในการทําการเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นไป
-ส่งเสริมและมีการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนเขาบายศรีกรณีเกิดผลไม้ราคาตกต่ํา กระจายผลไม้ออกนอก
แหล่งผลิตไปจําหน่ายต่างจังหวัด
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4.4 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
-เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวในตําบล โดยประกาศเดือนพฤษภาคมของทุกปี เป็นเดือนแห่งเทศกาลงาน
ผลไม้ประจําปีเขาบายศรี ให้ปี 2556 เป็นปีแรก และประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกจังหวัดเข้าเที่ยว
งานทางสื่อในรูปแบบต่างๆ
-จัดให้มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ของตําบลเขาบายศรี ให้เห็นถึงความหลากหลายของ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (โฮมย์สเตย์ชุมชน)
5.นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลดปัญหาโลกร้อนสร้างเครือข่ายประสานงานในหมู่บ้านที่มีพื้นที่
สาธารณะในการปลูกป่าเพื่อชุมชน สนับสนุนการปลูกต้นไม้ยืนต้นเป็นประจําทุกปี
- เพิ่มการบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามครัวเรือนให้ครอบคลุมภายในปี 2559
6. นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี
-บริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล ประชาชนจะต้องได้รับการบริการที่ดี ความพึงพอใจของประชาชน คือ
ภารกิจของเทศบาลตําบลเขาบายศรี
-ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข่าวสารจากทางราชการ สื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ
-เทศบาลจะต้องเป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการประสานการปฏิบัติราชการกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ
หน่วยงานทางราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ พนักงานเทศบาลทุกคนจะต้องได้รับการพัฒนาในการให้การ
บริการและปฏิบัติราชการต่อพี่น้องประชาชนตามหลักการที่ว่าประชาชนคือ นาย ต้อนรับด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส เต็ม
ใจบริการ ขับขานไพเราะ
ลักษณะของแผนสามปี
1. เป็นแผน ทีแ่ ยกออกมาจากแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น มีความสอดคล้องในการพัฒนากับแผนยุทธศาสตร์
จังหวัดและนโยบายของรัฐบาล
2. เป็นแผน ทีม่ ีการจัดทําก่อนการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
3. เป็นแผน ทีแ่ สดงถึงการพัฒนาในช่วงระยะสามปีซึ่งประกอบด้วยสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานทีส่ าํ คัญ
ของเทศบาลตําบล สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี บัญชี
โครงการพัฒนา การนําแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ และติดตามประเมินผล
4. เป็นแผน ทีร่ วบรวบโครงการทุกโครงการที่จะดําเนินการในแต่ละปีเรียงลําดับก่อนหลัง และโครงการที่เกิน
ศักยภาพต้องขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปีเพื่อให้ทราบถึงลักษณะของแผน วัตถุประสงค์ ขัน้ ตอนในการ
ดําเนินการและประโยชน์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี การจัดทําแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดําเนินงานต่างๆที่อาจมี
ความเชื่อมโยงและส่งผลในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนํามาตัดสินใจ
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กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์
สาธารณะสูงสุด
ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทําแผน
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทําแผนการพัฒนาเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ความ สําคัญ
และความจําเป็นในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้ผบู้ ริหารทราบถึงภารกิจที่ต้องดําเนินการต่อไป
2.หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติ ต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องปัญหา
ความต้องการท้องถิ่น รวมทัง้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อําเภอ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่นและส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง
3.ใช้แนวทางการพัฒนาเวทีประชาคมร่วมพิจารณาว่ามีโครงการกิจกรรมอะไรบ้างที่ต้องดําเนินการ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ดําเนินการสํารวจและเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่จําเป็นต่อการจัดทําแผนพัฒนาสามปี รวมถึงจะต้องวิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทาง การ
พัฒนาที่เลือก ต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษ ต้องการข้อมูลของห้วงเวลาใดและจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใด
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
2.1 การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา
2.2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
2.3 การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา
2.4 การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี
3. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา คือการประชุมตกลงกัน หรืออาจใช้วิธีการลงคะแนน
คัดเลือกโดยใช้บัตรลงคะแนนเพื่อนํามารวมคะแนนและจัดลําดับ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเลือกวิธีปฏิบัติได้
ตามความเหมาะสม
4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี หลังจากจัดลําดับแนวทางการพัฒนาแล้วที่ประชุมจะ
ตัดสินใจ โดยการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
1.พิจารณาคัดเลือก วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดทําเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาในช่วงสามปี
2. พิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
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คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาในช่วงสามปี มาจัดทํารายละเอียดโครงการในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
และตัวชี้วัดความสําเร็จ
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทําร่างแผนพัฒนา สามปี
การจัดทําแผนพัฒนาสามปีมีเค้าโครงประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 บทนํา
ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานทีส่ าํ คัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผา่ นมา
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
- แผนที่ยทุ ธศาสตร์ของเทศบาลตําบลเขาบายศรี
ส่วนที่ 5 การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
- บัญชีโครงการพัฒนา
- บัญชีประสานโครงการพัฒนา
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
ภาคผนวก
ก รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข การประเมินคุณภาพของแผน
ขั้นตอนที่ 7 การติดตามและประเมินผล
กําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
โดยกําหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลและกําหนด
ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล ติดตามและประเมินผลโครงการในภาพรวม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้ว
รายงานผล แผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
ประโยชน์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
1. การจัดทําแผนพัฒนาสามปี
เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรู้ถึงแผนพัฒนา
รายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรม ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณนั้น
ตลอดจนการติดตามและประเมินผลเมื่อถึงกําหนดระยะเวลาประเมินผลแผนพัฒนา
ซึ่งจะทําให้การบริหารงานของ
ท้องถิ่นเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ประชาชนมีส่วนร่วมจะทําให้เกิดการแก้ไขปัญหา
และตอบสนองความต้องการของประชาชน นําไปสู่การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนอย่างแท้จริง
3. ทําให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะในเขต
พื้นที่ตําบลสามารถประสานงานได้อย่างบูรณาการ ไม่เกิดการซ้ําซ้อน สามารถพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ ฐานที่สําคัญของเทศบาลตําบลเขาบายศรี
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง
1. สภาพทั่วไป
1.1 ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตําบลเขาบายศรี
เทศบาลตําบลเขาบายศรี เดิมมีฐานะเป็นสภาตําบลชื่อว่า “สภาตําบลเขาบายศรี”
อยู่ในเขตตําบล
เขาบายศรี อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลเขาบายศรี
โดยประกาศกระทรวงมหาดไทยตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 มีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2539 และต่อมาได้ประกาศจัดตั้งเป็นเทศบาลตําบลเขาบายศรี มีผลตั้งแต่วันที่ 25
กรกฎาคม 2551 เป็นต้นมา
1.2 ลักษณะที่ตั้ง
ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอําเภอท่าใหม่ และอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
โดยสํานักงานเทศบาลตําบลเขาบายศรี ตั้งอยู่ถนนรุจิรวงค์ หมู่ที่ 10 บ้านยางระหง ตําบลเขาบายศรี อําเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี ห่างจากถนนสุขุมวิทหรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ประมาณ 10 กิโลเมตร ห่างจากอําเภอท่าใหม่
ประมาณ 15 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ประมาณ 20 กิโลเมตร
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ติดต่อ ตําบลสองพี่น้อง , ตําบลทุ่งเบญจา อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ,
ตําบลชากไทย อําเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อ ตําบลชากไทย อําเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี ,
ตําบลแสลง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ติดต่อ เทศบาลตําบลท่าใหม่ , เทศบาลตําบลเนินสูง , ตําบลเขาวัวพลอยแหวน
ทิศใต้
ตําบลสองพี่น้อง อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อ ตําบลสองพี่น้อง อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
1.3 เนื้อที่
พื้นที่ ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลเขาบายศรี มีเนื้อที่โดยประมาณ 62.30 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 38,938 ไร่ ส่วนตําบลเขาบายศรี มีเนื้อที่ทั้งหมดโดยประมาณ 66.7 ตารางกิโลเมตรหรือ
ประมาณ 41,688 ไร่
1.4 สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิประเทศ พื้ นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบบางส่วนเป็นภูเขา ตําบลเขาบายศรี มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์มาก
เหมาะแก่การเพาะปลูกผลไม้หลายชนิด เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง กล้วยไข่ ระกํา สละ เป็นต้น นอกจากนี้ยัง
มีลํารางคลองเล็กคลองน้อยหลายสายไหลผ่านหมู่บ้านในตําบลอีกด้วย
ลักษณะภูมิอากาศ
- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึง กลางเดือนพฤษภาคม ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน โดยอากาศ
จะร้อนมากในช่วงเดือนเมษายน
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- ฤดูฝน เริม่ ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ถึง กลางเดือนตุลาคม ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน โดยเฉลี่ยฝนจะ
ตกมากในช่วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม
- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง กลางเดือนกุมภาพันธ์ ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน โดยอากาศ
จะหนาวมากในช่วงปลายเดือนธันวาคม ถึง เดือนมกราคม
1.5 การปกครองและประชากร
แบ่งการปกครองเป็น 12 หมู่บ้านได้แก่
- จํานวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตําบลเขาบายศรี เต็มทั้งหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 3 , 4 ,5 บ้าน
เขาบายศรี, หมู่ 9 บ้านคลองกะพง, หมู่ 10 บ้านยางระหง, หมู่ 11 บ้านมาบโอน และหมู่ที่ 12 บ้านเขาสุกิม
- จํานวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตําบลเขาบายศรีบางส่วน 5 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 1บ้านโป่งกวาง, หมู่ 2 บ้านไร่ป๋า ,
หมู่ 6 ,7 บ้านหนองฉวี , หมู่ 8 บ้านหนองบัว
1.6 ประชากร
เทศบาลตําบลเขาบายศรี มีจํานวนประชากรทั้งหมด จํานวน 6,098 คน แยกเป็นชาย 2,978 คน หญิง
3,120 คน มีครัวเรือนทั้งหมด 2,243 ครัวเรือน ความหนาแน่นเฉลี่ย 97 คน/ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
กลาง
รวม

ชาย
144
6
97
48
205
289
107
189
353
603
362
564
11
2,978

หญิง
150
14
97
57
211
317
124
223
336
617
401
568
5
3,120

รวม
294
20
194
105
416
606
231
412
689
1,220
763
1,132
16
6,098

ครัวเรือน
132
7
79
42
152
277
93
157
221
429
266
386
2
2,243

หมายเหตุ
ไม่รวมหมู่บ้านกลาง(0)
ช=2,978 ญ=3,120
รวม 6,098
หลัง 2,243

ที่มา : สํานักบริหารการทะเบียน อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2558
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ตารางแสดงจํานวนประชากรตามช่วงอายุ (ปี)
กลุ่มอายุ
00-04
05-09
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80+
รวม

ชาย
151
135
152
184
223
244
252
185
224
277
253
215
147
110
75
64
81
2,978

หญิง
152
129
135
172
203
219
204
201
216
291
310
253
181
117
86
116
135
3,120

รวม
% ชาย % หญิง
303 2.476
2.492
264 2.213
2.115
287 2.492
2.213
356 3.017
2.820
426 3.656
3.328
463 4.001
3.591
456 4.132
3.345
386 3.033
3.296
440 3.673
3.542
568 4.542
4.772
563 4.148
5.083
468 3.525
4.148
328 2.410
2.968
227 1.803
1.918
161 1.229
1.410
180 1.049
1.902
216 1.328
2.213
6,098 48.835 51.164

ที่มา : สํานักบริหารการทะเบียน อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2558
1.7 ท้องถิ่นอืน่ ในตําบล
การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ที่ตั้งอยู่ในเขตตําบลเขาบายศรี จํานวน 1 แห่ง
ซึ่งมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในหมู่ที่ 1,2,6,7,8 ของตําบลเขาบายศรี

ได้แก่เทศบาลตําบลเนินสูง

2. สภาพทางเศรษฐกิจ
2.1 อาชีพ
เนื่องจากเทศบาลตําบลเขาบายศรี มีพื้นที่กว้างและอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทําการเกษตร เกษตรกรส่วน
ใหญ่มีอาชีพทําสวนผลไม้ ได้แก่ สวนเงาะ สวนทุเรียน สวนลองกอง สวนกล้วยไข่ สวนมังคุด สวนระกํา สวนสละ เป็นต้น
ลักษณะการทําสวนเป็นสวนผสม นอกจากผลไม้แล้วการทําสวนยางพารา สวนพริกไทย มีความสําคัญมากในอันดับ
รองลงมา
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ที่
1
2
3
4
5
6
7

อาชีพ
เกษตรกรรม

จํานวน (คน)

ร้อยละ

3,072

51.00

หมายเหตุ
(ครัวเรือนร้อยละ 70
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม)

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
315
5.23
พนักงานหน่วยงานเอกชน
425
7.06
ธุรกิจส่วนตัว
102
1.69
รับจ้างทั่วไป
215
3.57
นักเรียน/นักศึกษา
1,351
22.43
อื่นๆ
543
9.02
รวม
6,023
100
2.2 หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตําบลเขาบายศรี การประกอบธุรกิจในเขตเทศบาลตําบลเขาบายศรี
- โรงงานอุตสาหกรรม 1 แห่ง ได้แก่ โรงงานเด่นสยาม ลวดลายเซรามิค
- อุตสาหกรรมในครัวเรือน 1 แห่ง ได้แก่ อุตสาหกรรมทําก๋วยเตี๋ยวเส้นจันท์
- สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงขนาดเล็ก (ปั๊มหลอดมือหมุน) 1 แห่ง ได้แก่ ร้านอบเชย
- สถานีบริการปั๊มก๊าซ LPG 1 แห่ง ได้แก่ จันทบุรี นิวพอร์ท
นอกจากนั้นเป็นร้านขายข้าว ขายก๋วยเตี๋ยว ร้านขายของชํา ร้านเสริมสวย ธุรกิจบ้านเช่า และร้านบริการซ่อมรถทั่วไป
3. สภาพทางสังคม
3.1 การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง ได้แก่
- โรงเรียนบ้านคลองกะพง ตั้งอยู่ท้องที่หมู่ที่ 9 บ้านคลองกะพง
- โรงเรียนบ้านมาบโอน ตัง้ อยู่ท้องที่หมู่ที่ 11 บ้านมาบโอน
- โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ตั้งอยู่ท้องที่หมู่ที่ 12 บ้านเขาสุกิม
โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง ได้แก่
- โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม ตั้งอยู่ท้องที่หมู่ที่ 12 บ้านเขาสุกิม
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน 12 แห่ง
3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด มี 6 แห่ง ได้แก่ วัดเขาบายศรี ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 , วัดเขาตานก ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 , วัดธรรมหรรษาราม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 , วัดมาบโอน ,วัดเขาจันทา ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 , วัดเขาสุกิม ตั้งอยู่หมู่ที่ 12
- สํานักสงฆ์ มี 3 แห่ง ได้แก่ สํานักสงฆ์สิริจันโทธรรมานุสรณ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6, สํานักสงฆ์แปดทิศ ตั้งอยู่หมู่
ที่ 9 ,สํานักสงฆ์แม่ย่าเขาแกลต ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
3.3 การสาธารณสุข
- โรงพยาบาลของรัฐขนาด 30 เตียง มี 1 แห่งได้แก่โรงพยาบาลเขาสุกิม ตั้งอยู่หมูท่ ี่ 12 บ้านเขาสุกิม
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านยางระหง ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเขาบายศรี ตั้งอยู่หมูท่ ี่ 7
4. การบริการพื้นฐาน
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4.1 การคมนาคม
ที่
1
2
3

ที่

ประเภท

ระยะทางรวม(กม.)

ถนนลาดยาง
29.273
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
12.402
ถนนลูกรัง
81.431
รวม
123.106
4.2 การไฟฟ้า
ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 %
4.3 แหล่งน้าํ
ประเภทแหล่งน้ํา

บ่อน้ําตื้น
บ่อบาดาล
ฝาย/ทํานบ/ผนังกั้นน้ํา
ประปาหมู่บ้าน
แหล่งน้ําธรรมชาติ ห้วย/หนอง/คลอง/บึง ฯลฯ
รวม
5. ทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ ที่
พื้นที่โดยประมาณของเทศบาลตําบลเขาบายศรี
พื้นที่เต็ม
พื้นที่สวนป่า พื้นที่ทําการเกษตร
(ตร.กม)
(ตร.กม)
(ตร.กม)
รวม 62.300
41.651
41.574

สภาพการใช้ประโยชน์
ใช้การได้ดี(กม.)
ชํารุด(กม.)
29.273
12.402
81.431
123.106

จํานวน(แห่ง)

1
2
3
4
5

1,186
801
11
2
38
2,038

พื้นที่แหล่งน้ํา/ถนน
(ตร.กม)
17.449

พื้นที่สาธารณะ
(ตร.กม)
0.077

พื้นที่อยู่อาศัย
(ตร.กม)
3.200

ในพื้นที่เขตความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลเขาบายศรี มีป่าเขาแกลต ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 1 , 6 , 7 , 9 , 10 ,
11 ,12 ยาวสลับซับซ้อนเป็นทิวแถวกั้นเป็นเขตแดนระหว่างเขตติดต่อตําบลเขาบายศรี กับตําบลสองพี่น้อง
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น
1. กลุ่ม/องค์กร/ชมรม
- กลุม่ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
จํานวน
12
กลุ่ม
- กลุม่ กองทุน SML
จํานวน
12
กลุ่ม
- กลุม่ ออมทรัพย์
จํานวน
12
กลุ่ม
- กลุม่ สินค้า หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จํานวน
2
กลุ่ม
- กลุม่ ชมรมเปตอง
จํานวน
1
กลุ่ม
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- กลุม่ ชมรมคนรักเสียงเพลง
- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
- กลุม่ สตรีอาสาพัฒนาตําบล
- ลูกเสือชาวบ้าน
- ไทยอาสาป้องกันชาติ
- กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ
- อาสาสมัครตํารวจหมู่บ้าน
2. ฐานะการคลังท้องถิ่น
แผนภูมิแสดงงบประมาณของเทศบาลตําบลเขาบายศรี
50,000,000
45,000,000
40,000,000
35,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0

จํานวน
จํานวน 1
จํานวน 1
จํานวน 1
จํานวน 1
จํานวน 1
จํานวน 1

1
กลุ่ม
กลุ่ม
รุ่น
รุ่น
รุ่น
รุ่น

กลุ่ม
224
300
596
144
236
83

คน
คน
คน
คน
คน
คน

43,988,921.92
41,442,404.27

32,272,209.67
33,484,434.09
28,919,917.70
18,550,427.11
20,700,503.00

13,679,388.84
13,017,740.56

2548

2549

2550

17,420,224.02

2551

ข้อมูลรายได้จําแนกตามที่มา 3 ปีย้อนหลัง
ประจําปีงบประมาณ 2555
แยกเป็น
รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐจัดสรรให้และแบ่งให้
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ประจําปีงบประมาณ 2556
แยกเป็น
รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐจัดสรรให้และแบ่งให้
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ประจําปีงบประมาณ 2557
แยกเป็น
รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐจัดสรรให้และแบ่งให้
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

2552

2553

2554

2555

2556

2557

33,484,434.09 บาท
1,235,775.38 บาท
12,370,764.71 บาท
19,877,894.00 บาท
43,988,921.92 บาท
1,133,702.21 บาท
15,765,757.71 บาท
27,089,462.00 บาท
41,442,404.27 บาท
1,250,131.55 บาท
14,152,862.72 บาท
26,039,410.00 บาท
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3. ด้านการเมือง การบริหาร
3.1 โครงสร้างและอัตรากําลังในการบริหารงานของเทศบาลตําบลเขาบายศรี
ปัจจุบันเทศบาลตําบลเขาบายศรี มีการบริหารงานในรูปแบบคณะผู้บริหาร และมีสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
เขาบายศรี จํานวน 12 คน ซึ่งได้รับเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2555 และจะครบวาระ 4 ปี ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559
ฝ่ายบริหารเทศบาลตําบลเขาบายศรีประกอบด้วย
- นายกเทศมนตรี
- ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
- รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน
- เลขานุการนายกเทศมนตรี
ฝ่ายสภาเทศบาลตําบลเขาบายศรีประกอบด้วย
- ประธานสภาเทศบาลตําบลเขาบายศรี
- รองประธานเทศบาลตําบลเขาบายศรี
- เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเขาบายศรี
- สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาบายศรี
เทศบาลตําบลเขาบายศรีเป็นเทศบาลตําบลขนาดกลาง แบ่งโครงสร้างออกเป็น
1. สํานักปลัดเทศบาล
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองการศึกษา
เทศบาลตําบลเขาบายศรีมีอัตรากําลังข้าราชการ ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง โดยสรุปจํานวน
ณ เดือนเมษายน 2557 ดังนี้
- ข้าราชการ
18
คน
- ลูกจ้างประจํา
2
คน
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
12
คน
- พนักงานจ้างทั่วไป
2
คน
รวม
34
คน
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ผังโครงสร้างองค์กรเทศบาลตําบลเขาบายศรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรี

เลขานุการนายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล 8)

หน่วยงานตรวจสอบภายใน
(เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน)

สํานักปลัดเทศบาล

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา

(นักบริหารงานทั่วไป 7)

(ผู้อํานวยการกองคลัง 7)

(นักบริหารงานช่าง 7)

(นักบริหารการศึกษา 7)

1.ฝ่ายอํานวยการ
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานกิจการสภา
- งานธุรการ
- งานการเจ้าหน้าที่
2. ฝ่ายปกครอง
- งานทะเบียนราษฎร
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานสวัสดิการสังคม

1. ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานธุรการ
2. ฝ่ายพัฒนารายได้
- งานพัฒนารายได้
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

1.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานวิศวกรรม
- งานผังเมือง
2. ฝ่ายการโยธา
- งานสาธารณูปโภค
- งานสวนสาธารณะ
- งานธุรการ

1. ฝ่ายบริหารการศึกษา
- งานการศึกษาปฐมวัย
- งานแผนและโครงการ
- งานธุรการ
2. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และ วัฒนธรรม
- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ
วัฒนธรรม
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
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ส่วนที่ 3 สถานการณ์และแนวโน้ม ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
สถานการณ์ดา้ นเศรษฐกิจ
มูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดจันทบุรี จําแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ.2549-2553 (GPP)
มูลค่า 43,691.40 ล้านบาท ประชากรมีรายได้เฉลี่ย 80,734 บาท ต่อคนต่อปี (ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
รายได้ประชากรตําบลเขาบายศรี มีรายได้รวมประมาณ 424,914,368 บาท หรือประมาณ 208,800 บาท/
ครัวเรือน/ปี ประชากรมีรายจ่ายรวม 279,596,084 บาท หรือประมาณ 137,390 บาท/ครัวเรือน/ปี (ที่มา: ข้อมูลจาก
การตอบแบบสอบถามจัดทําโดยพลังงานจังหวัด เมื่อกุมภาพันธ์ 2553)
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจของตําบลเขาบายศรีขึ้นอยู่กับการเกษตร (ผลไม้)และการค้าเป็นสําคัญ
ข้อมูลจปฐ. จากผลการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)ปี 2558 ประชากรสูบบุหรี่และดื่มเหล้าลดลงจากปี
2557 คิดเป็น 63.36 % ไม่มคี รัวเรือนใดมีรายได้ต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนดคือ 30,000 บาท ต่อครัวเรือน/ปี
การมีงานทํา จากข้อมูลการสํารวจ จปฐ. ปี 2558 ประชากรมีอาชีพและรายได้ จากจํานวนที่สํารวจทั้งสิ้น 2,269
คน คิดเป็นร้อยละ 100
การเกษตร พืน้ ที่ตําบลเขาบายศรีมีศักยภาพในการทําการเกษตรสวนผลไม้ที่มคี ุณภาพดี มีลักษณะภูมิประเทศ
อากาศ และดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทําสวนผลไม้ ยางพารา และทําการเกษตรอื่นๆพื้นที่ทําการเกษตร
ประมาณ 31,858 ไร่ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําสวนผลไม้ และยางพารา คิดเป็นร้อยละ 70 ของจํานวน
ครัวเรือนทั้งหมดในพื้นที่
พืชเศรษฐกิจ ที่สําคัญในพื้นที่ได้แก่
1. ทุเรียน
มีพื้นที่ปลูกทั้งสิ้น 10,187 ไร่
ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 13,691 ตัน/ปี
2. ยางพารา มีพื้นที่ปลูกทั้งสิ้น 8,880 ไร่
ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 22,656 ตัน/ปี
3. มังคุด
มีพื้นที่ปลูกทั้งสิ้น 5,870 ไร่
ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 4,402 ตัน/ปี
4. ลองกอง
มีพื้นที่ปลูกทั้งสิ้น 3,682 ไร่
ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 2,393 ตัน/ปี
5. เงาะ
มีพื้นที่ปลูกทั้งสิ้น 3,099 ไร่
ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 5,051 ตัน/ปี
(ที่มา:เป็นข้อมูลเอกภาพจากการประชุมร่วมระหว่างสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรและสํานักงานเกษตรจังหวัด
ระยอง จันทบุรี และตราด ณ สํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2555)
การท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญคือ วัดเขาสุกิม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัด และในพื้นที่
เทศบาลตําบลเขาบายศรีมีการเปิดสวนผลไม้ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมและชิมผลไม้ มีที่พักแบบโฮมสเตย์คือกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษ์เขาบายศรี และยังมีฟาร์มม้าแกลบเพื่อให้ผู้ป่วยออทิสติกมาขี่เพื่อบําบัดอีกด้วย
ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ํา ตําบลเขาบายศรีประสบปัญหาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ําเป็นประจําทุกปี แต่
เกิดกับผลไม้เพียงบางชนิดเท่านั้น สาเหตุเกิดจากผลผลิตมีปริมาณมากเกินกว่าความต้องการของตลาด ผลผลิตมีอายุเวลา
การเก็บรักษาสั้น เกษตรกรขาดความรู้ในการพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ และขาดความรู้ในด้านการนําผลไม้ที่ประสบ
ปัญหามาแปรรูปและไม่มีตลาดรองรับผลไม้แปรรูปนั้น ๆ ประกอบกับเกษตรกรไม่มีอาํ นาจต่อรองราคา ขาดตลาดใหม่ๆ
รองรับผลผลิตที่มีปริมาณมาก
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สถานการณ์ดา้ นสังคมและคุณภาพชีวิต
คุณภาพชีวิต จากผลการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ปี 2558 พบว่าระดับการศึกษาส่วนใหญ่ของ
ประชากรอยู่ในระดับประถมศึกษา มีปัญหาที่ต้องดําเนินการแก้ไขคือเรือ่ ง การติดสุรา สูบบุหรี่
ข้อมูลประชากร
ตารางแสดงข้อมูลประชากรย้อนหลัง
ปี พ.ศ. 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558
ครัวเรือน 1,907 1,955 1,996 2041 2074 2094 2140 2193 2,214 2,243
ชาย
2939 2910 2894 2901 2906 2925 2921 2958 2,937 2,978
หญิง
3036 3038 3016 3028 3020 3018 3082 3098 3,086 3,120
รวม
5975 5948 5910 5929 5926 5943 6003 6056 6,023 6,098
7000
6000
5000

ประชากรรวม
ประชากรชาย

4000

ประชากรหญิง
คร ัวเรือน

3000
2000
1000
0
2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

จากข้อมูลตารางจํานวนครัวเรือนในแต่ละปีเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 0.9 ถึงร้อยละ 3.1 จํานวนประชากรเปลี่ยนแปลง
ค่อนข้างน้อย ประชากรชายและหญิงมีจํานวนใกล้เคียงกัน แนวโน้มจํานวนประชากรอาจมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

อายุเฉลี่ยประชากรในปี 2558 ส่วนใหญ่อยู่ในวัยทํางาน จากการวิเคราะห์แนวโน้มประชากร จากปิรามิดประชากรสามารถ
อธิบายได้ว่า โครงสร้างจํานวนประชากรเป็นลักษณะปิรามิดประชากรแบบทรงระฆัง ช่วงอายุวัยกลางคนค่อนข้างมาก (4050ปี) อัตราการเกิดมีจํานวนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ประชากรในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังอยูใ่ นช่วงวัยทํางานจากปิรามิดประชากร
สามารถคาดการณ์ในอีก 20 ปีข้างหน้าได้ว่า อัตราการการเกิดจะมีจํานวนลดลง ประชากรวัยสูงอายุจะเพิ่มจํานวนขึ้น (6070 ปี) ประชากรวัยทํางานต้องทํางานเพิ่มมากขึ้นเพื่อเลี้ยงดูประชากรที่พึ่งพาอาศัย
ด้านสาธารณสุข สถานการณ์แนวโน้มการเจ็บป่วย จํานวนผู้ติดเชื้อเอดส์มีจํานวนคงที่โรคติดต่อที่ยังเป็นปัญหา
คือโรคไข้เลือดออก และมีแนวโน้มของประชาชนอยู่ในภาวะเสี่ยงและไม่ปลอดภัยต่อสารเคมีเพิ่มขึน้
เนื่องจากการใช้
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สารเคมีในการประกอบอาชีพ (ข้อมูลจากการตรวจเลือดวิเคราะห์หาปริมาณเอนไซม์โคลีนเอสโตเรสในประชาชนในตําบล
เขาบายศรีปี พ.ศ. 2556 )
ข้อมูลสถิติจํานวนผู้ป่วย
รายการ
พ.ศ.2555 จํานวน(คน) พ.ศ.2556 จํานวน(คน) พ.ศ.2557 จํานวน(คน)
ที่
1 ผู้ติดเชื้อ เอดส์ ( HIV)
17
17
17
2 ไข้เลือดออก
7
9
7
3 มาลาเรีย
การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตําบลเขาบายศรีเริ่มดําเนินงานตามนโยบายสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้าในปี 2553 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
ด้านการศึกษา ชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา และ การจัดกิจกรรมทางการศึกษามีโรงเรียนประถม 3
แห่ง ให้เด็กนักเรียนเลือกเรียนใกล้บ้าน และมีโรงเรียนมัธยมในพื้นที่
ข้อมูลสถิติจํานวนนักเรียน
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
โรงเรียน
จํานวนนักเรียน(คน)

จํานวนนักเรียน(คน)

จํานวนนักเรียน(คน)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเขาบายศรี
32
33
30
บ้านคลองกะพง
91
90
78
บ้านมาบโอน
45
46
41
บ้านเนินดินแดง
204
180
183
มัธยมวัดเขาสุกิม (มัธยมศึกษาตอนต้น)
114
121
111
มัธยมวัดเขาสุกิม (มัธยมศึกษาตอนปลาย)
95
82
65
ข้อมูลเด็กในพืน้ ที่ที่ประสบปัญหา
ที่
รายละเอียด
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 ตาบอดข้างเดียวหรือเลือนลาง
1
1
1
1
1
1
2 สายตาสั้น
3
2
5
3
2
5
3
2
5
3 ปัญญาอ่อน ออทิสติก
3
3
3
3
2
2
4 บกพร่องทางสติปัญญา
7
2
9
7
2
9
6
2
8
รวม
14
4
18
14
4
18
12
4
16
ด้านการศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน่ ประชาชนยังยึดถือวัฒนธรรม ประเพณีที่ดี
ของท้องถิ่น และร่วมกันดําเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น วันเข้าพรรษา วันลอยกระทง วันสงกรานต์
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ไม่มีการรายงานคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ การจับกุมยาเสพติด
มีการพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ มีรถดับเพลิงระงับเหตุเพลิงไหม้
ด้านการบริหารองค์กร เทศบาลตําบลเขาบายศรี ได้รับการตรวจรับรองผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหาร
จัดการที่ดีทุกปี และยังมีบคุ ลากร วัสดุ อุปกรณ์ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถให้บริการประชาชนนอก
พื้นที่ในบางงาน เช่นการปรับปรุงซ่อมแซมในงานก่อสร้าง งานไฟฟ้า งานปรับปรุงพื้นที่ บางประเภทโดยใช้เครื่องจักรและ
บุคลากรของเทศบาล
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สถานการณ์ดา้ นทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ทรัพยากรดิน การใช้ประโยชน์ที่ดินในตําบลเขาบายศรีส่วนใหญ่ใช้ในการทําการเกษตร และมีบางส่วนในพื้นที่
หมู่ 6 และหมู่ 7 นําดินไปผลิตเครื่องปั้นดินเผา เซรามิค
ทรัพยากรป่าไม้ มีพื้นที่อนุรกั ษ์ป่าไม้บริเวณเขาแกลตอยูท่ างทิศตะวันตกของตําบล มีพื้นที่อยู่ระหว่างสองตําบล
คือตําบลเขาบายศรีและตําบลสองพี่น้อง เป็นป่าที่จัดว่ามีความอุดมสมบูรณ์มากพืน้ ที่เกือบทั้งหมดในตําบลเขาบายศรีเป็น
สวนผลไม้และเป็นไม้ยืนต้นจึงมีลักษณะคล้ายป่าชุมชน
ทรัพยากรแร่ธาตุ มีการทําเหมืองทรายแก้วจํานวน 1 แห่ง โดยปริมาณทรายแก้วในพื้นที่ตําบลเขาบายศรียังพบ
ปริมาณมากในพื้นที่หมู่ 6
ทรัพยากรน้ํา แหล่งน้ําที่สําคัญในตําบลคือ คลองนวล อ่างเก็บน้ําเขาแกลต สระเก็บน้ําหนองฉวี สระเก็บน้ําหนอง
บัว สระเก็บน้ําคลองหินเพลิง สระเก็บน้ําหมู่บ้านหมู่ 12 คลองมาบโอน คลองยางระหง คลองกะพง คลองมูซู คลองเขา
สุกิม แหล่งน้ําที่เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้เป็นสระน้ําที่ขุดเองและจากแหล่งน้ําใต้ดิน
การอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน มีการติดตั้งถังหมักกาซชีวภาพจากขยะอินทรีย์เพื่อผลิต
พลังงานทดแทน เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้ม โดยดําเนินการติดตั้งที่โรงเรียนบ้านคลองกะพง และได้ร่วมกับพลังงานจังหวัด
ดําเนินการให้ความรู้ ริเริ่ม การใช้พลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆ
สถานการณ์ดา้ นอื่นๆ
ปัญหาภัยแล้ง พื้นที่เทศบาลเขาบายศรี มีพนื้ ที่ทําการเกษตรประมาณ 25,984 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 66.73 ของพื้นที่
ทั้งหมด โดยเฉพาะสวนผลไม้มคี วามต้องการน้าํ มากในช่วงฤดูแล้ง เกษตรกรบางส่วนต้องขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ
หรือต้องซื้อน้ํามาใช้กับสวนไม้ผลต่างๆ แหล่งน้ําตามธรรมชาติมากมายหลายแห่งกระจายอยูใ่ นพื้นที่ ถึง 38 แห่ง บ่อน้ําตืน้ 1,186
แห่ง บ่อบาดาล 801 แห่ง ซึ่งหากมีการบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบจะช่วยลดปัญหาขาดแคลนน้ําเพือ่ การ เกษตรได้ในระดับ
หนึ่ง ในส่วนน้ําอุปโภคบริโภคมีประชาชนบางส่วนขอรับการช่วยเหลือจากเทศบาลตําบลเขาบายศรีในทุกปี
ปัญหาการเกิดอัคคีภัย(ไฟป่า) ในช่วงฤดูแล้งเกิดไฟไหม้บริเวณริมถนนในทุกปีบางครั้งเกิดพร้อมกันหลายจุดทํา
ให้เสี่ยงต่อการลุกลามเข้าไปยังพื้นที่การเกษตร
ปัญหาอุทกภัย ในช่วงฤดูฝนพื้นที่ หมู่ที่ 8 บางแห่งเกิดน้ําไหลหลากท่วมขังพื้นที่การเกษตร หมู่บา้ น ชุมชน ใน
พื้นที่หมู่ที่ 3,4,5,6,7,9,10,11,12 น้ําระบายไม่ทันทําให้ ถนนและท่อระบายน้ํา สะพาน เกิดความเสียหาย
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สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
สรุปสถานการณ์พัฒนา
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลตําบลเขาบายศรี จากการดําเนินการตามโครงการพัฒนาในปี 2557 จะเห็น
ได้ว่าการพัฒนาส่วนใหญ่ ใ ห้ ความสําคัญอยู่ ใ นด้านสังคม รองลงมาคื อ ด้านโครงสร้ างพื้นฐาน ด้านการศึ กษาศาสนา
วั ฒ นธรรมจารี ต ประเพณี แ ละภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ด้ า นการบริ ห ารจั ด การที่ ดี ด้ า นบริ ก ารจั ด การและอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพตําบลและแนวทางการพัฒนาโดยสรุป มีดังต่อไปนี้
ข้อมูลปัญหาสําคัญของ
เทศบาลตําบลเขาบายศรีที่ได้จากการประชาคมและข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน เทศบาลตําบลเขาบายศรี อําเภอ
ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี มีพนื้ ที่ในเขตเทศบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบจํานวน 12 หมูบ่ ้าน รวมเนื้อที่ประมาณ 62.3
ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทําสวนผลไม้ ลักษณะเป็นสวนผสม มีสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่
สําคัญคือวัดเขาสุกิม ปัญหาหลักของประชาชนในพื้นที่คือปัญหาทางด้านการเกษตร ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ํา ต้นทุนการ
ผลิตสูง ขาดแหล่งน้ําในการทําการเกษตรช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากปริมาณน้ําที่เก็บกักไว้มีไม่เพียงพอ และเส้นทางคมนาคมที่
ใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไม่สะดวกในบางพื้นที่ ประกอบกับการรวมกลุ่มของเกษตรกรยังไม่มีความเข้มแข็ง ทํา
ให้ไม่สามารถต่อรองราคาผลผลิตได้และผลผลิตที่ได้ในแต่ละปีมีปริมาณมากเกินความต้องการของตลาด ขาดตลาดใหม่ๆใน
การรองรับผลผลิตทางการเกษตรที่ออกสู่ทอ้ งตลาด ในด้านการศึกษาประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มรี ะดับการศึกษาอยู่ใน
ระดับประถมศึกษา เด็กบางส่วนยากจน อาศัยอยู่กับญาติ จากการนําข้อมูลปัญหาความต้องการต่างๆนํามาจัดลําดับ
ความสําคัญของปัญหา โดยใช้วิธีการ Rating Scales ซึ่งมีเกณฑ์ที่ใช้ 5 เกณฑ์ คือ ขนาดของกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์
ความร้ายแรงและความเร่งด่วนของปัญหา ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การยอมรับร่วมกันของชุมชน และความ
เป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา/ การดําเนินการ ซึ่งสรุปประเด็นขอบข่ายและปริมาณปัญหาหลัก ๆ ได้ดังนี้
1. ต้นทุนการผลิตสูง
2. ผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด
3. ถนนส่วนใหญ่ยังเป็นถนนลูกรังและบางส่วนชํารุดต้องการปรับปรุงให้เป็นถนนลาดยางหรือคอนกรีตเสริมเหล็ก
4. ไฟฟ้าและแสงสว่างบริเวณที่สาธารณะยังไม่เพียงพอ
5. ขาดแคลนน้ําใช้เพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง
6. คูคลอง ร่องระบายน้ํา ท่อระบายน้ําตื้นเขิน การระบายน้ําไหลไม่สะดวก เกิดปัญหาน้ําท่วมขัง
7. น้ําประปายังมีใช้ไม่ทั่วถึง
8. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวให้สวยงาม เช่น วัดเขาสุกิม , โฮมสเตย์
9. การประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวในตําบลเขาบายศรี
10. ป้ายบอกทาง ป้ายจราจรและสัญญาณไฟจราจรมีไม่เพียงพอ
11. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบเสียงไร้สาย/ หอกระจายข่าว ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
12. ถนน สะพาน ชํารุด คับแคบ ไม่สะดวกในการสัญจร
13. กลุ่มอาชีพส่วนใหญ่ไม่เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตัวเองได้
14. สถานที่ออกกําลังกายมีไม่พียงพอ
15.ภาวะเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ (มะเร็ง เบาหวาน ความดัน โรคอ้วน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไต โรคเก๊าท์
ไขมันในเส้นเลือด)
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16.ภาวะเสี่ยงต่อโรคติดต่อ ไข้เลือดออก โรคเอดส์ โรควัณโรค โรคอุจจาระร่วงในเด็ก โรคไข้หวัดใหญ่ มือเท้า
ปากในเด็ก
17.ปัญหาสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ การตรวจสุขภาพ ผู้ป่วยติดเตียง
18. พฤติกรรมสุขภาพ การออกกําลังกาย ประชาชนขาดคําแนะนําในการดําเนินชีวิต อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
สารพิษตกค้างในอาหาร
19. ปัญหาสุขภาพจิต
20. ปัญหาสารเสพติด
21. โรคที่เกิดจากการทํางาน ภาวะปัญหาสารพิษตกค้างในเลือด ในกลุ่มเกษตรกร
22. ภาวะการตั้งครรภ์ (ฝากครรภ์ไม่ครบตามเกณฑ์ ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร)
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบนั และโอกาสการพัฒนาในอนาคต
- ข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
เทศบาลตําบลเขาบายศรี เมื่อนําเทคนิค SWOT Analysis มาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตําบลเขาบายศรีพบว่า
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ของเทศบาลตําบลเขาบายศรีมีดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของเทศบาลตําบลเขาบายศรี (เฉพาะที่สําคัญ)
จุดแข็ง (Strength)
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
-พื้นที่เทศบาลตําบลเขาบายศรีมีแหล่งน้ําตามธรรมชาติมากมายหลายแห่งกระจายอยู่ในพื้นที่ ถึง 38 แห่ง บ่อน้ํา
ตื้น 1,186 แห่ง บ่อบาดาล 801 แห่ง
-ถนนสายหลักส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยาง 29.273 กม. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 12.402 กม. ถนนลูกรัง 81.431
กม. มีเส้นทางการคมนาคมมากมาย ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม
-มีสถานทีท่ ่องเที่ยวที่สําคัญคือ วัดเขาสุกิม เป็นที่ขึ้นชื่อด้านแหล่งท่องเทีย่ วที่สําคัญของจังหวัด มีทพี่ ักแบบโฮมส
เตย์และเปิดสวนผลไม้ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมและชิมผลไม้
-มีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร มีผลผลิตทางการเกษตรปริมาณมากและหลากหลาย เช่น ยางพารา
และผลไม้ต่างๆ เช่น ทุเรียน แก้วมังกร กล้วยไข่ โดยเฉพาะเงาะ และมังคุด มีผลผลิตปริมาณมากทุกปี
-ไม่มีครัวเรือนใดมีรายได้ต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนด
-มีการจัดสรรงบประมาณสงเคราะห์ มอบเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้สูงอายุ มีชมรมกีฬาในพื้นที่ มีการ
พัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ มีรถดับเพลิงระงับ เหตุเพลิงไหม้ ประชาชนมีความสามัคคี
-มีสถานีอนามัย 2 แห่งและโรงพยาบาล 1 แห่ง ให้บริการประชาชน มีโรงเรียนประถม 3 แห่ง ให้เด็กนักเรียน
เลือกเรียนใกล้บ้าน และมีโรงเรียนมัธยมในพื้นที่
-ได้รับความร่วมมืออย่างดีกับหน่วยงานภาครัฐ เช่นโรงเรียน สถานีอนามัย ในการจัดกิจกรรมทีส่ ่งเสริมประเพณี
และวัฒนธรรมของไทย ประชาชนยังยึดถือวัฒนธรรมประเพณีที่ดีของท้องถิ่น และร่วมกันดําเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น วัน
เข้าพรรษา วันลอยกระทง วันสงกรานต์
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-มีบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บุคลากรมีความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง
และสามารถปฏิบัติงานในงานที่ได้รับมอบ หมายอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มี
ที่ตั้งสํานักงานให้บริการประชาชน สามารถให้บริการประชาชนนอกพื้นที่ในบางงาน สามารถดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
ในงานก่อสร้างงานไฟฟ้างานปรับปรุงพื้นที่บางประเภทโดยใช้บุคลากรของเทศบาล
-ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในองค์กร สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินและจังหวัดได้เข้าตรวจอย่างต่อเนื่องไม่
พบเรื่องทุจริต
มีการรายงานการควบคุมภายในถูกต้องตามระเบียบและผ่านเกณฑ์ประเมินการบริหารจัดการที่ดีในปี
2557 เป็นที่ 1 ของจังหวัด
ด้านสิ่งแวดล้อม
-มีการติดตั้งถังหมักกาซชีวภาพจากขยะอินทรีย์เพื่อผลิตพลังงานทดแทน
เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้ม
โดย
ดําเนินการติดตั้งที่โรงเรียนบ้านคลองกะพง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําร่องในการใช้พลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆ
และไม่มีปญ
ั หามลพิษ
จุดอ่อน (Weakness)
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
-ถนนที่เป็นลูกรัง ต้องดําเนินการปรับปรุงทุกปี ขาดงบประมาณในการก่อสร้างถนนลาดยางในเส้นทางที่มีการใช้
การคมนาคมมาก
-พื้นที่แหล่งน้ําส่วนใหญ่บริเวณริมตลิ่งแหล่งน้ําต่างๆทั้งสองข้าง
เกษตรกรจับจองปลูกผลไม้ทําให้ไม่สามารถ
ดําเนินการปรับปรุงได้ ต้นน้ําลําธารที่มีเป็นห้วย ลําลาง ขนาดเล็ก และบางส่วนอยู่ในพื้นที่สวนผลไม้ที่มผี ู้จบั จองเป็น
เจ้าของ บางส่วนอยู่ลึกทําให้การบริหารจัดการทําได้ยาก
-ลักษณะภูมิประเทศในพื้นทีบ่ างแห่งเป็นเชิงเขาทําให้น้ําไหลกัดเซาะถนนเกิดความเสียหาย
ด้านเศรษฐกิจ สังคม
-ขาดแคลนแรงงานจากภาคการเกษตร
-ผลผลิตมีปริมาณเกินความต้องการตลาด ผลผลิตมีสารเคมีตกค้างบางส่วนขาดคุณภาพ ไม่มกี ารรวมกลุ่มของ
เกษตรกรในการผลิตขาดการวางแผนในด้านการตลาด ประชาชนใช้สารเคมีในการทําการเกษตร เกษตรกรให้ความสนใจใน
การทําเกษตรปลอดสารเคมีน้อย
-ที่พักแบบโฮมเสตย์ยังมีน้อยไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวปริมาณมากได้ขาดการประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมาย
มีประชากรบางส่วนที่ไม่มีอาชีพ
-ประชาชนมีระดับการศึกษาส่วนใหญ่ของประชากรอยู่ในระดับประถมศึกษา
แน่นอน บางส่วนมีปัญหาความอบอุ่นของครอบครัว ประชาชนบางส่วนติดสุรา สูบบุหรี่ และการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา
ที่มีแนวโน้มลดลง ขาดการมีส่วนร่วมในกลุม่ ชุมชน กิจกรรมสาธารณะ การมีส่วนร่วมต่างๆ ของประชาชนที่ยังมีน้อย มี
แนวโน้มของประชาชนอยู่ในภาวะเสี่ยงและไม่ปลอดภัยต่อสารเคมีเพิ่มขึน้ เนื่องจากการใช้สารเคมีในการประกอบอาชีพ
(ข้อมูลจากการตรวจเลือดวิเคราะห์หาปริมาณเอนไซม์โคลีนเอสโตเรสในประชาชนจังหวัดจันทบุรีปี พ.ศ. 2546 - 2551)
-การสนับสนุนงบประมาณในด้านการศึกษา ให้สถานศึกษาต่างๆ ในพื้นที่มขี ้อจํากัดตามอํานาจหน้าที่และ
งบประมาณที่สามารถจัดสรรได้ มีศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กอยู่ในสังกัดเทศบาลตําบลเขาบายศรีเพียงแห่งเดียว
-กิจกรรมส่งเสริมการเล่นกีฬายังมีน้อย
-การจัดกิจกรรมทําได้ไม่คลอบคลุมในทุกแห่งในพื้นที่ และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมน้อย
-สถานที่ตั้งในการให้บริการ ประชาชนบางส่วนเห็นว่าไม่เหมาะสม
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-การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นยังมีน้อย
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดําเนินงานน้อย
ประชาชนบางส่วนไม่รับทราบข้อมูลการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐ
ด้านสิ่งแวดล้อม
-ขาดการบริหารจัดการด้านการจัดเก็บขยะซึ่งที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีรถจัดเก็บขยะเพียง 1 คันไม่
สามารถจัดเก็บขยะในชุมชนแต่ละแห่งได้ทกุ วัน
-การติดตั้งถังหมักก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์เพื่อผลิตพลังงานทดแทน เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้ม มีปัญหาเรื่อง
ประสิทธิภาพของก๊าซ ขาดแคลนวัตถุดิบผลิตก๊าซ ประชาชนยังให้ความสําคัญกับการใช้พลังงานทดแทนรูปแบบอื่นๆน้อย
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของเทศบาลตําบลเขาบายศรี (เฉพาะที่สําคัญ)
โอกาส (Opportunity)
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- รัฐบาลส่งเสริมการทําฝายต้นน้ํามีการสนับสนุนงบประมาณ
ในบางครั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้การ
สนับสนุนด้านการแก้ปัญหาภัยแล้ง กรมทรัพยากรน้ําได้เข้าดําเนินการก่อสร้างฝายในพื้นที่
- องค์ ก ารบริห ารส่ ว นจั ง หวั ดให้ก ารสนั บสนุ น การก่อ สร้ า งถนนโดยเสนอขอรั บ การสนั บ สนุ น โครงการที่ เ กิ น
ศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ สังคม
-ในปี 2559 ประเทศไทยจะเข้าสู่ AEC หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคาดว่าแรงงานภาคการเกษตรจะเข้ามาสู่
ระบบมากขึ้น ในเรื่องผลผลิตทางการเกษตรองค์การบริหารส่วนจังหวัดดําเนินการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเพื่อช่วยพยุง
ราคา สํานักงานเกษตรอําเภอสนับสนุนพัฒนาการแปรรูปผลผลิตพร้อมเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร
และมีโครงการสนับสนุนเกี่ยวกับการทําการเกษตรปลอดสารเคมี พาณิชย์จังหวัดช่วยจัดหาตลาดรองรับผลผลิตทาง
การเกษตรเพิ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆประสบปัญหาราคาผลผลิตเช่นเดียวกัน และส่วนราชการอื่นในจังหวัด
รวมถึงจังหวัดจันทบุรีต้องการแก้ไขปัญหา
-อําเภอท่ าใหม่ และจังหวัดจันทบุรี สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบโฮมเสตย์ประชาชน
ภายนอกให้ความสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวพักแรมแบบโฮมสเตย์เพิ่มขึ้น
-หน่วยงานด้านสาธารณสุขเป็นหลักในการป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ และการสนับสนุนการเล่นกีฬาและ
ออกกําลังกาย
-มีระบบบริการด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง สามารถขอความ
ช่วยเหลือได้ในกรณีเร่งด่วน
- มีระบบการตรวจสอบป้องกันการทุจริตจากหน่วยงานภาครัฐ
ด้านสิ่งแวดล้อม
-กระทรวงพลังงานให้การสนับสนุนติดตั้งถังหมักก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์
เพื่อผลิตพลังงานทดแทนเป็น
เชื้อเพลิงในการหุงต้ม และการใช้พลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆ
-ได้รับความร่วมมือจากหอการค้าจังหวัด และส่วนราชการเป็นอย่างดีในเรื่องการสนับสนุนกล้าไม้
- ส่วนราชการให้การสนับสนุนการทําเกษตรปลอดสารเคมี
อุปสรรค (Threat)
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
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-งบประมาณของเทศบาลต้องใช้ในภารกิจหลายด้านทําให้ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาในด้านต่างๆอย่างเพียงพอ
รวดเร็วและทันเหตุการณ์
-โครงการที่เกินศักยภาพในด้านเส้นทางคมนาคมที่ขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้รับการสนับสนุนตามที่ได้ขอรับการสนับสนุนไปทุกโครงการ
ด้านเศรษฐกิจ สังคม
-ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ําและมีมากกว่าความต้องการของตลาด
-ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง
-กฎระเบียบของหน่วยงานภาครัฐและแนวทางการดําเนินงานยังไม่สอดคล้องและประสานความร่วมมือกันอย่าง
แท้จริง
-การเผยแพร่วัฒนธรรมและค่านิยมอย่างรวดเร็วของต่างชาติทางสื่อต่างๆทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
ไทย
ด้านสิ่งแวดล้อม
-สถานที่กําจัดขยะอยู่ไกลและมีน้อย
การพัฒนาตําบลทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีความจําเป็นที่ต้องมุ่งเน้นในการพัฒนาทางด้านการพัฒนาชุมชนให้มี
ความเข้มแข็ง มีรายได้ที่พอเพียงแก่การยังชีพ ประชาชนต้องเข้ามามีส่วนรวมในการพัฒนาตําบลมากขึ้น
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ดําเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ําในการทําการเกษตรตามเป้าหมายที่กําหนดไว้โดยขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจากงบประมาณของเทศบาล ต้องดําเนินการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ก่อสร้างถนนลาดยางและ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตําบลเพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย ดําเนินการปรับถนนที่ลูกรังที่ชํารุดเสียหาย เป็นหลุมบ่อ
ดําเนินการขุดลอกร่องระบายน้ําในตําบลเพื่อลดปัญหาน้ําท่วมขังเส้นทางสัญจรในช่วงฤดูฝน ดําเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ ซ่อมปรับปรุง บริเวณริมถนนสายต่างๆภายในตําบลเขาบายศรีทําให้การคมนาคมมีความสะดวกและ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
ด้านเศรษฐกิจ สังคม
สนั บสนุ นให้ มี ก ารจั ด การศึ ก ษาตามอั ธยาศั ย หรื อ การศึ ก ษาทางเลื อ กอื่น ๆ สํ าหรั บ เด็ ก และเยาวชน รวมถึ ง
ประชาชน ในด้านที่เด็ก เยาวชน หรือประชาชนให้ความสนใจ สนับสนุนด้านการศึกษาทั้งด้านบุคลากร การให้ความรู้และ
พัฒนาด้านภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารและในชีวิตประจําวันให้ประสิทธิภาพมากขึ้น ดําเนินการจัด
ประเพณีพื้นบ้านแก่ชุมชน และร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เช่นโรงเรียน สถานีอนามัย องค์กรทางศาสนา ส่วนราชการต่าง ๆ
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของไทย พร้อมประชาสัมพันธ์ประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม สนับสนุนการเล่น
กีฬาและออกกําลังกาย จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สําหรับการเล่นกีฬาให้ทุกหมู่บ้าน เสริมสร้างความร่วมมือ การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและความสามัคคีในชุมชน จัดกิจกรรมส่งเสริมการเล่นกีฬา เช่นจัดการแข่งขันฟุตบอลในตําบล เพื่อป้องกันปัญหา
ยาเสพติดภายในหมู่บ้านและตําบล ก่อสร้างสนามกีฬา ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสนามกีฬาเพิ่มขึ้น ดําเนินการเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพติดโดยดําเนินการสุ่มตรวจสารเสพติดเป็นประจํา พร้อมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลาน
ดําเนินการจัดสรรงบประมาณสงเคราะห์ มอบเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้สูงอายุทุกคน ส่งเสริมการให้ความรู้ต่อเด็ก
และเยาวชนในรูปแบบต่างๆ เช่น การอบรม สื่อประชาสัมพันธ์ สนับสนุนกลุ่ม อสม. สร้างแกนนําจิตอาสาด้านสุขภาพ
ประจําชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมกับปัญหาสุขภาพที่จะเกิดขึ้นในชุมชนทั้งในระดับการแก้ไข การป้องกัน และการเฝ้า
ระวังปัญหา ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
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พัฒนาการให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ พัฒนาการจัดเก็บรายได้ และการจัดทําแผนที่ภาษี จัดหาวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือที่จําเป็นในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และให้บริการประชาชนอย่างเต็มความสามารถ ส่งเสริมการจัดเก็บ
ข้อมูลที่จําเป็นต่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆ จัดให้มีระบบฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อให้คนทั้งในและ
นอกชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของชุมชนและติดตามการดําเนินงานของเทศบาลได้ และนําข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาองค์
ชุมชน กลุ่มทางสังคม และประชาชน ปฏิรูปกระบวนการจัดทําประชาคม จัดทําแผนแม่บทพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน และ
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เพื่อใช้เป็นกลไกในการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมวางแผน และร่วมรับ
ประโยชน์ในทุกเรื่อง พร้อมดําเนินการประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องการจัดการและ
แก้ไขปัญหาผลผลิตทางเกษตรกร ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ เกษตรอินทรีย์ในการผลิตเพื่อลดต้นทุน ส่งเสริม และ
สนั บสนุนเกษตรทางเลือกอื่นๆ ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และแหล่งท่องเที่ยวในตําบล ดําเนินการอุดหนุ น
งบประมาณในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัด พร้อมประชาสัมพันธ์ให้มีจํานวนนักท่องเที่ยวเข้ามา
ท่องเที่ยวในตําบลเพิ่มมากขึ้น
ด้านสิ่งแวดล้อม
สร้างอาสาสมัครดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดําเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้
ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้ สนับสนุนการจัดการขยะจากต้นทาง โดยการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี รณรงค์ให้เกษตรกรลด
การใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต ควบคุมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ส่งเสริมการใช้สารเคมีทางการเกษตรในพื้นที่ และ
ควบคุมการใช้สารเคมี สร้างและสนับสนุนตลาดสีเขียวเพื่อจําหน่ายผลผลิตจากระบบเกษตรกรรมยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ตารางแสดงจํานวนแผนงาน/โครงการ และงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่น ประจําปี 2557
ยุทธศาสตร์

จํานวน
จํานวน
โครงการใน โครงการ ร้อยละ
แผนพัฒนา ดําเนินการ
ประจําปี
จริง

จํานวน
งบประมาณ
ในแผนพัฒนา
ประจําปี

จํานวน
งบประมาณที่
ดําเนินการ
จริง

ร้อยละ

1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

24

8

33.33

32,784,000.00

3,183,200.00

9.71

2.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

20

17

85.00

5,388,720.00

2,547,522.92

47.28

3.ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

44

32

72.73

38,352,500.00

9,296,763.30

24.24

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

5

3

60.00

150,000.00

175,000.00

116.67

5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2

2

100.00

665,500.00

686,484.00

103.15

6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี

25

13

52.00

4,117,216.00

1,434,004.00

34.83

120

75

62.50

32,784,000.00

17,322,974.22

52.84

รวม
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การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
แผนงาน / โครงการ ที่ได้ดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ได้กําหนดไว้ในแผนพัฒนา และ
โครงการพัฒนาบางส่วนประสบปัญหา สรุปได้ดังนี้
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเส้นทางคมนาคม ได้ดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตําบล
เพิ่มขึ้น 1.64 กิโลเมตร ถนนลาดยางเพิ่มขึ้น 0.77 กิโลเมตร ทําให้การคมนาคมสะดวกขึ้น ถนนที่เป็นลูกรังได้ดําเนินการ
ปรับปรุง โดยเครื่องจักรกล ได้ดําเนินการขุดลอกร่องระบายน้ําในตําบลเพื่อลดปัญหาน้ําท่วมขังเส้นทางสัญจร ในช่วงฤดู
ฝน และได้ดําเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อมปรับปรุง บริเวณริมถนนสายต่างๆภายในตําบลเขาบายศรีทําให้การ
คมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
ด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลตําบลเขาบายศรีร่วมกับกลุ่ม
ชมรม และหน่วยงานภาครัฐ เช่นโรงเรียน สถานีอนามัย ส่วนราชการต่าง ๆ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
ของไทย เช่นวันสําคัญทางศาสนา วันสงกรานต์ แต่ประชาชนยังเข้ามามีส่วนร่วมน้อย ส่วนด้านการศึกษาได้ดําเนินการ
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเขาบายศรีให้มีความเหมาะสมและดียิ่งขึ้น จัดหาเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก
เพิ่มเติม ในส่วนโรงเรียนต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เทศบาลตําบลเขาบายศรีได้สนับสนุนงบประมาณโครงการต่างๆ ให้กับโรงเรียน
ในตําบลเพื่อพัฒนาเด็กให้มีศักยภาพในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น แต่ยังประสบปัญหาเกี่ยวกับบุคลากรตามโรงเรียนที่มีไม่
เพียงพอ และปัญหาความต้องการต่างๆของโรงเรียนที่ต้องการให้เทศบาลสนับสนุน แต่ประสบปัญหาในด้านข้อกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆทําให้เทศบาลไม่สามารถสนับสนุนโรงเรียนในพื้นที่ได้อย่างเต็มที่
ด้านสังคม เทศบาลตําบลเขาบายศรียังคงเน้นเป้าหมายในการดําเนินการสนับสนุนการเล่นกีฬาและออกกําลังกาย
ของประชาชนในตําบล โดยจัดหาวัสดุ อุปกรณ์สําหรับการเล่นกีฬาให้ทุกหมู่บ้าน จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เล่นกีฬา เช่นจัดการแข่งขันฟุตบอล เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดภายในหมู่บ้านและตําบล ได้รับผลตอบรับจากประชาชน
ในพื้นที่เป็นอย่างดี ดําเนินการจัดสรรงบประมาณสงเคราะห์ มอบเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้สูงอายุทุกคน สนับสนุน
งบประมาณกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขตามโครงการต่างๆ
ด้านเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยังคงดําเนินการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรทําให้สามารถลดปัญหา
ราคาผลผลิตตกต่ําได้ในระดับหนึ่ง ยังคงมีปัญหาด้านราคาผลผลิตตกต่ําบ้างบางชนิด ในส่วนของการท่องเที่ยวภายใน
ตําบลได้ดําเนินการอุดหนุนงบประมาณแก่อําเภอท่าใหม่ และจังหวัดจันทบุรีในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆ
ในจังหวัด โดยเทศบาลได้ดําเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวพร้อมประชาสัมพันธ์ ทําให้มีหน่วยงานต่างๆเข้ามา
ศึกษาดูงาน มีจํานวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในตําบลเพิ่มมากขึ้น
ด้า นการบริ ห ารจั ดการและการอนุ รักษ์ท รัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อม เทศบาลตํ า บลเขาบายศรีไ ด้
ดําเนินการบริการจัดเก็บขยะในพื้นที่ตําบลเขาบายศรีตามแหล่งชุมชนต่างๆเพิ่มขึ้น แต่ประสบปัญหาเรื่องปริมาณขยะที่
เพิ่มขึ้น เนื่องจากขาดการคัดแยกขยะที่ถูกวิธีและมีรถจัดเก็บขยะเพียง 1 คัน ทําให้ต้องกําหนดวันเวียนให้บริการจัดเก็บ
ขยะตามแหล่งชุมชนต่างๆ มีการดําเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้
เกษตรกรยังใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตปริมาณมาก การทําการเกษตรแบบปลอดสารเคมียังมีน้อย ทําให้แนวโน้มการ
เกิดปัญหาด้านสุขภาพมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต
ด้านการบริหารจัดการที่ดี ในเรื่องการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาท้องถิ่นยังประสบกับปัญหาประชาชนยังขาด
ความเข้าใจในบางส่วน ในการจัดทําแผนชุมชน การจัดเวทีประชาคม เป็นการดําเนินการมีปัญหาที่คล้ายคลึงกัน คือ เป็น
การมีส่วนร่วมเพียงรูปแบบ แต่ไม่มีการมีส่วนร่วมที่แท้จริง มีความเข้าใจว่าการทําประชาคมคือการมีส่วนร่วมแล้ว การ
ประชุมประชาคมส่วนใหญ่มักใช้ความรู้สึกมากกว่าข้อมูลเท็จจริง และลงเอยด้วยการให้มีการยกมือทําให้ภาคประชาชนใน
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พื้นที่ขาดความตระหนักและไม่ให้ความสําคัญในการเข้ามามีส่วนร่วม เปรียบเสมือนเป็นผู้ที่ถูกระดมให้เข้ามามีส่วนร่วม
ตามบทบาทหน้าที่เท่านั้น การดําเนินการอื่นๆเทศบาลตําบลเขาบายศรีได้ดําเนินการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ และการ
จัดทําแผนที่ภาษี ส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลที่จําเป็นต่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในการ
ให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ จัดอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆ และจัดอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น
การดําเนินงานในปี 2557 ยึดกรอบแนวทางตามหลักธรรมาภิบาล คือ หลักคุณธรรม และนิติธรรม หลักความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า จึงทําให้การดําเนินงานต่างๆ
เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เช่น การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเขา
บายศรีโดยเทศบาลตําบลเขาบายศรีได้จ้างหน่วยงานภายนอก(วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์การศึกษา
จันทบุรี) สํารวจความคิดเห็นของประชาชนสรุปผลความพึงพอใจของประชาชนได้ดังนี้ งานบริการด้านภาษีบํารุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย งานบริการด้านการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน งานบริการด้าน
สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ภาครวมทั้ งสามงานบริการประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจคิดเป็นร้อยละ
91.72% ในส่วนการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2557 ด้วยระบบsar (salf
assessment report) เพื่อติดตามการดําเนินงานของโครงการต่างๆ มีการสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อ
โครงการต่างๆสรุปผลการติดตามได้คะแนนถ่วงน้ําหนักรวม 2.7573 ผลสําเร็จการดําเนินงานร้อยละ 55.15 ในเรื่องการมี
ส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้าน / ตําบล ประชาชนได้ร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดซื้อ / จัดจ้าง ตรวจงานจ้าง หรือใน
ส่วนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆเทศบาลตําบลเขาบายศรีได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ เป็นต้น
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ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาในช่วงสามปี
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งที่จะต้องคํานึงถึง คือ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้
เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ อย่างแท้จริง
เทศบาลตําบลเขาบายศรี จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่มาจากทั้งภาคส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน องค์กรภาคประชาชนและผู้นําท้องถิ่นในชุมชน เพื่อระดมความคิดเห็น
เกี่ ยวกับการพัฒนาเทศบาล โดยกําหนดจุ ดมุ่งหมายในการพัฒนาที่ต้องการให้เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตําบลเขาบายศรี
เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคมเกิดการแตกแยกเพราะปัญหาการเมือง เทศบาลตําบล
เขาบายศรี จึงกําหนดวิสัยทัศน์ภารกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยยึดตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 คือ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” และ
จากกรอบยุทธศาสตร์ กลุ่ มจั งหวั ด,จังหวัดจั นทบุรี,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี, วิสัยทั ศน์ แผน
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตําบลเขาบายศรี และตามแนวนโยบายผู้บริหารเทศบาลตําบลเขาบายศรีดังนี้
วิสัยทัศน์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 คือ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความ
เสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”
พันธกิจ
1.
สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคณ
ุ ภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับ การคุ้มครองทางสังคมที่
มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการ
เสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม
2.
พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคณ
ุ ธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทกั ษะและการดํารงชีวิต อย่างเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
3.
พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิด สร้างสรรค์ และภูมิ
ปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อม
สร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
4.
สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้ง
สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสขุ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุม่ วัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปญ
ั ญา อารมณ์คุณธรรม จริยธรรม และ
สถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
3. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายการผลิต
สินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน มีความมั่นคงทางอาหารและ
พลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นําไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ํา
4. เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และเป็น
ฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ
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เป้าหมาย
1. ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้ําในสังคมลดลง สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้น
ความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ํากว่า ๕.๐ คะแนน
2. คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น
3. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความสําคัญกับการเพิ่มผลิตภาพรวมไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ ๓.๐ ต่อปี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๔๐.๐
4. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเพิ่ม
พื้นที่ป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
ตัวชี้วัด
1.
ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงสุดร้อยละ
๑๐.๐ กับกลุม่ ที่มีรายได้น้อยร้อยละ ๑๐.๐ สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจน สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่สามารถเข้าถึงการ
คุ้มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น
2.
จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม สัดส่วนประชากรที่
เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จํานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา อัตราการป่วยด้วยโรคไม่
ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว
3.
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) มี 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
1.1 การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการเสริมสร้างขีดความสามารถใน
การจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง
1.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจกและสร้างการมีส่วน
ร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ
1.3 การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ
สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี
1.4 การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคณ
ุ ค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของสังคม และ
เสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
2.1 การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม
2.2 การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมคิ ุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
2.3 การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม
2.4 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม
3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
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3.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
3.3 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต
3.4 การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร
3.5 การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน
3.6 การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาคเกษตร
3.7 การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสูก่ ารเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
4.1 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน
4.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม
4.3 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม
4.4 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
5.1 การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมภิ าคต่างๆ
5.2 การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค
5.3 การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5.4 การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์เป็นทางเลือกในการ
ดําเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก
5.5 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การเคลื่อนย้ายแรงงาน
และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ
5.6 การมีส่วนร่วมอย่างสําคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและ
อาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติและการแพร่ระบาดของโรคภัย
5.7 การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรม
และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทัง้ เปิดรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากําไร
5.8 การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มผี ลบังคับใช้แล้ว
5.9 การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือใน
การพัฒนาภูมิภาค
5.10 การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6.1 การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.2 การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคม
คาร์บอนต่ําและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6.3 การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน
6.4 การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
6.5 การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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6.6 การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกีย่ วข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณีด้าน
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
6.7 การควบคุมและลดมลพิษ
6.8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็น
ธรรมอย่างบูรณาการ
แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี มี 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้
วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางการผลิตและการค้าผลไม้คุณภาพ อัญมณีและเครื่องประดับชั้นเลิศ แหล่งการค้าชายแดนเชื่อมโยง
ประชาคมอาเซียน และเมืองน่าเที่ยวน่าอยู่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการทั้งในและ
ต่างประเทศ
2. พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
3. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนและวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน
4. เสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศกลุ่มอาเซียน
5. ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
ตําแหน่งการพัฒนา (Positioning)
1. เมืองเกษตรกรรม
2. เมืองอัญมณีและเครื่องประดับ
3. เมืองส่งเสริมการค้าชายแดนเพื่อการค้าและการลงทุน
4. เมืองน่าเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ.2559-2561) มี 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้
วิสัยทัศน์ : เป็นกลไกในการสนับสนุนและเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการบริหารจัดการในพื้นที่
อย่างมีประสิทธิภาพแบบมีส่วนร่วมและสามารถแก้ไขปัญหา สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
1.2 การพัฒนาแหล่งน้ํา
1.3 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
2.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน
2.1 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา สาธารณสุข และการกีฬา
2.2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส
2.3 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มองค์กรประชาชนให้มีความเข้มแข็ง
2.4 สนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬา
3.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 สนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
3.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายด้านประชาธิปไตย
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4.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว
4.1 พัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร เกษตรอินทรีย์
4.2 พัฒนาและส่งเสริมการค้าอัญมณี ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน และการค้าชายแดน
4.3 ส่งเสริมและพัฒนาภาคบริการและแหล่งท่องเที่ยว
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
5.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ และการป้องกันปัญหาจากมลภาวะ
ต่างๆ
5.2 สร้างความสมดุลทางธรรมชาติโดยการคืนความชุ่มชื้นทั้งพื้นที่ป่าบก และป่าชายเลน รวมถึงการสร้าง
ความสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศน์ทางทะเล
5.3 พัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองที่สวยงาม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอําเภอ มี 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
วิสัยทัศน์อําเภอท่าใหม่ : อําเภอน่าเที่ยว ผลไม้น่ากิน ท้องถิ่นพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลและกระจายสินค้าทั้งในและนอกประเทศ
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาและอนุรกั ษ์แหล่งท่องเทีย่ วรวมทั้งแสวงหาแหล่งท่องเทีย่ วใหม่ๆและขยายฐานนักท่องเที่ยว
3. ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
นโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลเขาบายศรี
จุดมุ่งหมาย 3 ประการ ประกอบด้วย
2. นําเขาบายศรีไปสู่ชุมชนอยู่ดีกินดีเศรษฐกิจพอเพียงที่สมดุล มีความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในตําบลมากขึ้น
(นโยบายตลาดชุมชน กระจายรายได้ แลกเปลี่ยนสินค้าพื้นบ้าน)
2. นําเขาบายศรีสู่สังคมที่ทนั สมัยเข้มแข็ง เพื่อรองรับโครงการประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน (AEC) โดยเน้นพัฒนา
คนในเทศบาลตําบลเขาบายศรีให้มคี วามรู้ ความเข้าใจยิ่งขึ้น
3. นําเขาบายศรีไปสู่การเป็นตําบล ผลิตผลไม้คุณภาพ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เขาสุกมิ แหล่งอารยธรรมโบราณทาง
พุทธศาสนา
1. นโยบายด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ําสาธารณะเพื่อการเกษตรของหมู่บ้านและประปาหมู่บ้านเพื่อการอุปโภคบริโภคใน
ชุมชนให้ประชาชนมีน้ําใช้อย่างเพียงพอ
1.2 ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางคมนาคมในหมู่บ้านทีเ่ ป็นถนนลูกรังให้อยู่ในสภาพดีทกุ สาย เส้นทางเชื่อมระหว่าง
หมู่บ้านพัฒนาเป็นถนนคสล.หรือ ลาดยางแคพซีล
1.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนจุดไม่ปลอดภัยหรือไม่
มีแสงสว่าง
2. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.1 ส่งเสริมการศึกษา
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- สนับสนุนการศึกษาท้องถิ่นในพื้นที่ให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยการสนับสนุนวิทยากรท้องถิ่นให้สถานศึกษาใน
พื้นที่แก้ปญ
ั หาในเรือ่ งการขาดแคลนครู เพื่อเกิดประโยชน์ต่อเด็กนักเรียน
- จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตในหมู่บ้านเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
- พัฒนาศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเขาบายศรี ให้ได้เกณฑ์มาตรฐานของเด็กปฐมวัย เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กน่าอยู่
2.2 ส่งเสริมการศาสนา และสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดย
ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมวันสําคัญต่างๆที่ประชาชนเคารพนับถือ
3. นโยบายด้านสังคม
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จัดให้มีโครงการฝึกอบรมพัฒนาให้
ความรู้ แก่เด็ก สตรี และผูส้ งู อายุ ผู้พิการด้านต่างๆ ในหมู่บ้าน เช่น อาชีพ ความสามัคคี ความรู้กฎหมายชาวบ้าน
ความรู้กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภคในกลุม่ ประชาชน เพื่อรองรับอาเซียน (AEC)
3.2 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
- สนับสนุนการกีฬาทุกชนิดเพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น ลดอัตราการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ และห่างไกล
จากยาเสพติด สร้างโอกาสในการพัฒนาบุคลากรทางด้านการกีฬา เพื่อก้าวขึ้นไปสู่ระดับอําเภอ จังหวัด และระดับ
ภูมิภาคโดยจัดให้มีโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ ในทุกระดับ
- สนับสนุนงบประมาณชมรมกีฬาต่างๆในท้องถิ่น
- จัดให้มีอุปกรณ์กีฬา มอบให้หมู่บ้าน
3.3 ส่งเสริมพัฒนาการสาธารณสุข สุขภาพอนามัยประชาชนในตําบลเขาบายศรี
- พัฒนาระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลเขาบายศรี เพิ่มประสิทธิภาพระบบประกันสุขภาพ และ
สนับสนุนสถานบริการสาธารณสุขให้มีระบบหลักประกันสุขภาพบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ
- สนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานและอาสาสมัครสาธารณสุขให้เกิดการเข้มแข็งสามารถสนับสนุนงานด้าน
สาธารณสุขในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบบูรณาการ
- สนับสนุนพัฒนาชมรมประชาชนและถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพเฝ้าระวังภัยด้านสุขภาพในระบบภาคีเครือข่าย
และกลุ่มองค์กรประชาชนเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดุแลสุขภาพตนเองที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
3.4 ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยพัฒนาศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดเทศบาลตําบลเขา
บายศรีให้เข้มแข็งโดยมีกลุ่มองค์กรประชาชนในหมู่บ้านเป็นระบบภาคีเครือข่าย
3.5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น
- จัดให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทันสมัย
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในตําบล หมู่บ้านมีจติ อาสาช่วยเหลือผู้อื่น เป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนเทศบาลตําบลเขาบายศรีป้องกันภัยในหมู่บ้านตนเอง
4. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
4.1 ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ของประชาชน
- จัดให้มีตลาดชุมชนหรือลานค้าชุมชนตามหมู่บ้านส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ของประชาชน
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานการผลิต การจําหน่ายและแปรรูปผลผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน
(OTOP) ของตําบล จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ ทางสื่อในรูปแบบต่างๆ
4.3 ส่งเสริมการเกษตร
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- จัดให้มีกิจกรรมการส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกรถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ
ใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่ในการทําการเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นไป
- ส่งเสริมและมีการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนเขาบายศรีกรณีเกิดผลไม้ราคาตกต่ํา กระจายผลไม้ออกนอกแหล่ง
ผลิตไปจําหน่ายต่างจังหวัด
4.4 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
- เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวในตําบล โดยประกาศเดือนพฤษภาคมของทุกปี เป็นเดือนแห่งเทศกาลงานผลไม้
ประจําปีเขาบายศรี ให้ปี 2556 เป็นปีแรก และประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกจังหวัดเข้าเที่ยวงาน
ทางสื่อในรูปแบบต่างๆ
- จัดให้มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ของตําบลเขาบายศรี ให้เห็นถึงความหลากหลายของภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (โฮมย์สเตย์ชุมชน)
5.นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลดปัญหาโลกร้อนสร้างเครือข่ายประสานงานในหมู่บ้านที่มีพื้นที่
สาธารณะในการปลูกป่าเพื่อชุมชน สนับสนุนการปลูกต้นไม้ยืนต้นเป็นประจําทุกปี
- เพิ่มการบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามครัวเรือนให้ครอบคลุมภายในปี 2559
6. นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี
- บริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล ประชาชนจะต้องได้รับการบริการที่ดี ความพึงพอใจของประชาชน คือ
ภารกิจของเทศบาลตําบลเขาบายศรี
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข่าวสารจากทางราชการ สื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ
- เทศบาลจะต้องเป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการประสานการปฏิบัติราชการกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ
หน่วยงานทางราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ พนักงานเทศบาลทุกคนจะต้องได้รับการพัฒนาในการให้การบริการ
และปฏิ บัติราชการต่อพี่น้องประชาชนตามหลักการที่ว่าประชาชนคือ นาย ต้อนรั บด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส เต็มใจ
บริการ ขับขานไพเราะ
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
วิสัยทัศน์ (Vision) เทศบาลตําบลเขาบายศรี
“เขาบายศรีแข็งแรง แหล่งผลไม้ปลอดสารเคมี อยู่บนวิถีแห่งความพอเพียง”
พันธกิจ (Mission)
1. ก่อสร้างเส้นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค ทีม่ ีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา พร้อมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
3.ส่งเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ ด้านสาธารณสุข สุขภาพอนามัย การกีฬาและนันทนาการ สร้าง
ชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมป้องกันปัญหายาเสพติดและ
อบายมุข
4. ปรับปรุงโครงสร้าง และกระบวนการผลิตสู่การเพิ่มคุณค่าผลผลิตของเกษตรกร ให้สามารถแข่งขันได้ เพิ่ม
ทักษะการประกอบอาชีพ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5. สร้างความสมดุลระหว่าง การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน สนับสนุนให้ชุมชนมีองค์ความรู้และ
สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อคุ้มครองฐานทรัพยากรทางธรรมชาติ และส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
พร้อมบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
จุดมุ่งหมาย (Goals)
1. เพื่อพัฒนาเทศบาลให้เป็นเมืองน่าอยู่ สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย ระบบโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน มี
ประสิทธิภาพ การคมนาคมสะดวก ได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. เพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนของตนเอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทอ้ งถิ่นให้คงไว้ตลอดไป
3. เพื่อให้ประชาชนออกกําลังกาย สร้างเสริมสุขอนามัยทีด่ ี เข้าถึงการสังคมสงเคราะห์และมีความมั่นคงปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
4. เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีการรวมกลุ่มอาชีพในการสร้างสรรค์คุณค่าของสินค้า และผลผลิตทางการเกษตร
ประชาชนมีทักษะการประกอบอาชีพ สนับสนุนการทําการเกษตรปลอดสารเคมี นําไปสู่การพึ่งพาตนเองและลดปัญหา
ความยากจน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวภายในตําบลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมให้เป็นฐานที่มนั่ คงของการ
พัฒนาตําบล
6. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการของเทศบาลให้มีศักยภาพในการให้บริการประชาชน ส่งเสริมให้
ประชาชนร่วมมือและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ปรับปรุงพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ําและระบบประปา
1.2 ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางคมนาคม
1.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยทางถนน
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.1 ส่งเสริมการศึกษา
2.2 ส่งเสริมการศาสนา อนุรกั ษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3.2 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
3.3 พัฒนาการสาธารณสุข สุขภาพอนามัย
3.4 ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
4.1 ส่งเสริมอาชีพและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
4.2 ส่งเสริมการผลิตการจําหน่ายและแปรรูปผลผลิต
4.3 ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
4.4 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี
6.1 ส่งเสริมและพัฒนาความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพของชุมชน
6.2 พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเทศบาล
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แผนที่ยทุ ธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของเทศบาลตําบลเขาบายศรี
Strategy Map

วิสยั ทัศน์

พันธกิจ

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์

แนวทางการ
พัฒนา

เขาบายศรีแข็งแรง แหล่งผลไม้ปลอดสารเคมี อยู่บนวิถีแห่งความพอเพียง
ก่อสร้างเส้นทางคมนาคม และระบบ
สาธารณูปโภค ที่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอต่อความต้องการและ
สนับสนุนแนวทางการพัฒนาของ
จังหวัด ตลอดจนประสานงานกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ก่อสร้างที่กักเก็บน้ํา
ระบบประปา เส้นทาง
คมนาคม ระบบไฟฟ้า
และป้ายสัญลักษณ์ที่
ได้มาตรฐาน

พัฒนาคนให้มีความรู้
ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการศึกษา พร้อม
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

เด็กและเยาวชนได้รับการ
ศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประชาชน ร่วมมอนุรักษ์และ
สืบสาน ศาสนาวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ปรับปรุงพัฒนา
แหล่งกักเก็บน้ํา
และระบบประปา

ปรับปรุงและพัฒนา
เส้นทางคมนาคม

ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบไฟฟ้า
และความ
ปลอดภัยทางถนน

ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุข
สุขภาพอนามัย สถาบันครอบครัว
สร้างชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ มีความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมป้องกัน
ปัญหายาเสพติดและอบายมุข

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เข้าถึงการสังคม
สงเคราะห์ เด็กเยาวชนและ ประชาชนออกกําลัง
กาย ได้รับบริการด้านสาธารณสุขมีสุขอนามัยที่
ดี เด็กและเยาวชนรู้ถึงภัยยาเสพติด ประชาชนมี
ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

ส่งเสริมการศึกษา

ส่งเสริมการศาสนา และ
สนับสนุนการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์
ด้านสังคม

ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

พัฒนาการ
สาธารณสุข สุขภาพ
อนามัย
ส่งเสริมการกีฬา
และนันทนาการ

ปรับปรุงโครงสร้าง และกระบวนการผลิต
สู่การเพิ่มคุณค่าผลผลิตของเกษตรกร ให้
สามารถแข่งขันได้ บนพื้นฐานการ
บริหารเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์

ประชาชนมีทักษะการประกอบอาชีพ และ
แปรรูปผลผลิต และทําการเกษตรปลอด
สารเคมี นําไปสู่การพึ่งพาตนเอง การ
ท่องเที่ยวภายในตําบลมีการขยายตัว

ยุทธศาสตร์
ด้าน
เศรษฐกิจ

ส่งเสริมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด
ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การบริการ
จัดเก็บขยะและจัดการ
สิ่งแวดล้อมถูกสุขลักษณะ

ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมอาชีพและเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC)

ส่งเสริมการผลิตการ
จําหน่ายและแปรรูป
ผลผลิต

ส่งเสริมการเกษตรตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

สร้างความสมดุลระหว่าง การ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน สนับสนุนให้ชุมชนมีองค์
ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อ
คุ้มครองฐานทรัพยากรทางธรรมชาติ
และส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ สร้าง
จิตสํานึกในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

ประชาชนได้รับบริการของ
เทศบาลอย่างสะดวกรวดเร็ว
ประชาชน มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการที่ดี

อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย

พัฒนา
ศักยภาพของ
ท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพ

ส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้และเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
ชุมชน

พัฒนาศักยภาพและ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานเทศบาล
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
เทศบาลตําบลเขาบายศรี อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 ปรับปรุงพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ํา และระบบประปา
ที่
1

2

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ก่อสร้างบ่อพักน้ําบาดาล หมู่ 1 เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ํา
สําหรับใช้ในการทําการเกษตร

ก่อสร้างบ่อพักน้ํา คสล. ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 8 เมตร ลึก 3.60 ม.
(ความจุ 180,000 ลิตร)
จํานวน 1 แห่ง

ขุดลอกคลองท่าจุ๊ย หมู่ที่ 8

ขุดลอกคลองท่าจุ๊ยระยะทาง 1.5 กม.
กว้าง 6 เมตร ลึกรวม 4 เมตร
จํานวน 1 แห่ง

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค

หมายเหตุ - ลําดับที่ 1 เป็นโครงการจัดลําดับความสําคัญเร่งด่วน ลําดับที่ 1 ของการประชาคมตําบล ประจําปี 2558
- ลําดับที่ 2 เป็นโครงการจัดลําดับความสําคัญเร่งด่วน ลําดับที่ 5 ของการประชาคมตําบล ประจําปี 2558

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
190,000

1,440,00
0

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จํานวนแห่ง
ที่ก่อสร้าง

ประชาชนหมู่ 1 มีน้ําใช้เพื่อ
การเกษตรเพียงพอ
132 ครัวเรือน

กองช่าง

จํานวนแห่ง
ที่ขุดลอก

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค
157 ครัวเรือน

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 2 ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว 7 ครัวเรือน

กองช่าง

500,000 ก่อสร้างราง ประชาชนมีการคมนาคมที่
ระบายน้ําได้ สะดวกป้องกันปัญหาการเกิด
มาตรฐาน
น้ําท่วม 20 ครัวเรือน

กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

1 ซ่อมแซมถนนตรอกต้นโพธิ์ หมู่
ที่ 2

เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

ลงหินคลุกขนาดกว้าง 5 เมตร
ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร
จํานวน 1 แห่ง

2 ก่อสร้างรางระบายน้ําในหมู่บ้าน
ซอย 2 หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมได้อย่างสะดวก
ป้องกันปัญหาการเกิดน้ําท่วม

ก่อสร้างรางระบายน้ํา ระยะทาง 250
เมตร พร้อมตะแกรงระบายน้ํา
(ตะแกรงปิด)

ก่อสร้างถนนลาดยาง สายรุจิ
3 รวงค์ (ซอยคุณตา) – เขาแกลต
หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลเขาบายศรี
จํานวน 1 แห่ง

1,803,00
0

ก่อสร้าง
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชนมีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว 370
ครัวเรือน

กองช่าง

4 ก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซีล
สายน้ําถ้ํา – ห้วงจันทร์
หมู่
ที่ 7

เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 475 เมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลเขาบายศรี
จํานวน 1 แห่ง

970,000
ทต.

ก่อสร้าง
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชนมีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว 502
ครัวเรือน

กองช่าง

หมายเหตุ - ลําดับที่ 1 เป็นโครงการจัดลําดับความสําคัญเร่งด่วน ลําดับที่ 8 ของการประชาคมตําบล ประจําปี 2558
- ลําดับที่ 2 เป็นโครงการจัดลําดับความสําคัญเร่งด่วน ลําดับที่ 2 ของการประชาคมตําบล ประจําปี 2558
- ลําดับที่ 3 เป็นโครงการจัดลําดับความสําคัญเร่งด่วน ลําดับที่ 4 ของการประชาคมตําบล ประจําปี 2558
- ลําดับที่ 4 เป็นโครงการจัดลําดับความสําคัญเร่งด่วน ลําดับที่ 5 ของการประชาคมตําบล ประจําปี 2558

ซ่อมแซม
ถนนได้
มาตรฐาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 2 ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

5 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายคลอง เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทาง
กะพง ซอย 10 หมู่ที่ 9
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

ขนาด 2.0 x 2.0 x 6 ม. ตามแบบ
เทศบาลตําบลเขาบายศรี จํานวน 2
ช่อง

ก่อสร้างถนนคสล. สายรุจิรวงค์6 วัดธรรมฯ ซอย 1 หมู่ที่ 10

เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลเขาบายศรี
จํานวน 1 แห่ง

7 ก่อสร้างถนนคสล.ทางเข้าวัดมาบช เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทาง
โอน หมู่ที่ 11
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว
8 ก่อสร้างถนน คสล. สายเขาสุกิม เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทาง
ซอย 2 หมู่ที่ 12
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลเขาบายศรี
จํานวน 1 แห่ง
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 650 เมตร
หนา 0.15 เมตร ตามแบบเทศบาล
ตําบลเขาบายศรี จํานวน 1 แห่ง

หมายเหตุ - ลําดับที่ 5 เป็นโครงการจัดลําดับความสําคัญเร่งด่วน ลําดับที่ 3 ของการประชาคมตําบล ประจําปี 2558
- ลําดับที่ 6 เป็นโครงการจัดลําดับความสําคัญเร่งด่วน ลําดับที่ 7 ของการประชาคมตําบล ประจําปี 2558
- ลําดับที่ 7 เป็นโครงการจัดลําดับความสําคัญเร่งด่วน ลําดับที่ 4 ของการประชาคมตําบล ประจําปี 2558
- ลําดับที่ 8 เป็นโครงการจัดลําดับความสําคัญเร่งด่วน ลําดับที่ 6 ของการประชาคมตําบล ประจําปี 2558

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
800,000

978,000

484,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ก่อสร้างท่อ ประชาชนมีการคมนาคมที่
ลอดเหลี่ยม สะดวกรวดเร็ว 20 ครัวเรือน
ได้มาตรฐาน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

2,928,00 ก่อสร้าง
0
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชนมีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว 429 ครัวเรือน

กองช่าง

ก่อสร้าง
ถนนได้
มาตรฐาน
ก่อสร้าง
ถนนได้
มาตรฐาน

ประชาชนมีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว 266 ครัวเรือน

กองช่าง

ประชาชนมีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว 386 ครัวเรือน

กองช่าง

42

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน่
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการศึกษา
ที่

โครงการ

1 วันเด็กแห่งชาติ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เด็กเข้าใจบทบาทของ
ตนเองใน สังคมและรวมกลุ่ม
กันทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์

เป้าหมาย
จัดกิจกรรมวันเด็กในพื้นที่เทศบาล
จํานวน 1 ครั้ง

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

100,000 จํานวนครั้ง
ที่จัด
ทต.
กิจกรรม

เด็กรู้ถึงบทบาทและหน้าที่
ของตน มีสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี

กองการศึกษา

20,000

20,000

กองการศึกษา

ทต.

ทต.

ทต.

เด็กและเยาวชนในพื้นที่มี
สุขภาพภายในช่องปากที่ดี

สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลเขาบายศรี 2 แห่ง

709,200

709,200
ทต.

ศูนย์ฯได้รับการสนับสนุนเด็ก
นักเรียนมีสุขภาพดีและไม่เป็น
โรคขาดสารอาหาร

กองการศึกษา

ทต.

709,200 จํานวนแห่ง
ที่สนับสนุน
ทต.

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพดี
และไม่เป็นโรคขาดสารอาหาร

สนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็ก
นักเรียนจากสถานศึกษาในพื้นที่ รวม
3 แห่ง

1,180,00
0
ทต.

1,180,00
0
ทต.

1,180,00 จํานวนแห่ง
0
ทีส่ นับสนุน
ทต.

เด็กนักเรียนมีสุขภาพดีและไม่
เป็นโรคขาดสารอาหาร

กองการศึกษา

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพดี
และไม่เป็นโรคขาดสารอาหาร
มีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย

สนับสนุนอาหารเสริมนมแก่เด็ก
นักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
สถานศึกษาในพื้นที่รวม 4 แห่ง

635,444

635,444
ทต.

เด็กนักเรียนมีสุขภาพดีและไม่
เป็นโรคขาดสารอาหารมี
พัฒนาการเหมาะสมกับวัย

กองการศึกษา

ทต.

635,444 จํานวนแห่ง
ที่สนับสนุน
ทต.

100,000

100,000

ทต.

ทต.

เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ร่วมกับสาธารณสุขจัดนิทรรศการและ
รู้จักการดูแลสุขภาพในช่อง
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแล
ปากได้ถูกต้อง
สุขภาพช่องปากจํานวน 1 ครั้ง

20,000

3 สนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหาร
สถานศึกษา

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
และให้เด็กมีสุขภาพดี ไม่เป็น
โรคขาดสารอาหาร

4 อาหารกลางวันนักเรียน

5 อาหารเสริม(นม)

2 หนูน้อยฟันสวย

ตัวชี้วัด
(KPI)

จํานวนครั้ง
ที่อบรม
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน่
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
ตัวชี้วัด
2559
2560
2561
จะได้รับ
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
243,000 243,000 243,000 จํานวนแห่ง การจัดการเรียนการสอน
ที่สนับสนุน ให้แก่เด็กในพื้นที่มี
ทต.
ทต.
ทต.
งบประมาณ ประสิทธิภาพมากขึ้น
จ้างครู

กองการศึกษา

6 วิทยากรท้องถิ่นเพื่อการศึกษา

เพื่อให้มีการจัดการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพให้กับเด็ก
นักเรียนในพื้นที่ตําบลเขา
บายศรี

สนับสนุนงบประมาณจ้างครู จํานวน
3 คน ให้แก่โรงเรียน 3 แห่ง ร.ร.บ้าน
เนินดินแดง ร.ร.บ้านมาบโอน ร.ร.
บ้านคลองกะพง

7 จ้างวิทยากรชาวต่างชาติ

เพื่อให้มีการจัดการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพให้กับเด็ก
นักเรียนในพื้นที่ตําบลเขา
บายศรี

สนับสนุนงบประมาณจ้างครู จํานวน
1 คน ให้แก่โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม

87,000

87,000

87,000

ทต.

ทต.

ทต.

จัดหาหนังสือให้แก่ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนที่อ่านหนังสือประจําหมู่บ้าน
หมู่ที่ 5,6,11และ 12 ตําบลเขาบายศรี

20,000

20,000

20,000

ทต.

ทต.

ทต.

8 จัดหาหนังสือศูนย์การเรียนรู้ที่อ่าน เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนใน
หนังสือประจําหมู่บ้าน
ชุมชนมีความรู้เพิ่มมากขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จํานวนแห่ง
ที่สนับสนุน
งบประมาณ
จ้างครู

การจัดการเรียนการสอน
ให้แก่เด็กในพื้นที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

กองการศึกษา

จํานวนแห่ง
ที่จัดหา
หนังสือ

ประชาชนในชุมชนมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น

กองการศึกษา
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน่
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน่
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

1 วันพ่อแห่งชาติ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพื่อเป็นการให้ประชาชน
ตระหนักถึงวันสําคัญต่างๆ

จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ จํานวน 1
ครั้ง

30,000

30,000

30,000

ทต.

ทต.

ทต.

เพื่อเป็นการให้ประชาชน
ตระหนักถึงวันสําคัญต่างๆ

จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ จํานวน 1
ครั้ง

30,000

30,000

30,000

ทต.

ทต.

ทต.

3 จัดงานอนุรักษ์และสืบสาน
เพื่ออนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีวันลอยกระทงวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นประจําปี 2558
ท้องถิน่

จัดกิจกรรมวันลอยกระทง จํานวน 1
ครั้ง

30,000

30,000

30,000

ทต.

ทต.

ทต.

4 อนุรักษ์และสืบสานประเพณี
สงกรานต์วัฒนธรรมท้องถิ่น
ประจําปี 2559

เพื่ออนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
จารีต ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ จํานวน 1
ครั้ง

30,000

30,000

30,000

ทต.

ทต.

ทต.

5 อนุรักษ์และสืบสานประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษาประจําปี 2559

เพื่ออนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
จารีต ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

จัดกิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา
จํานวน 1 ครั้ง

40,000

40,000

40,000

ทต.

ทต.

ทต.

2 วันแม่แห่งชาติ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

จํานวนครั้ง
ที่จัด
กิจกรรม
จํานวนครั้ง
ที่จัด
กิจกรรม
จํานวนครั้ง
ที่จัด
กิจกรรม

เด็ก เยาวชน ประชาชน เห็น
ถึงความสําคัญในกิจกรรม

กองการศึกษา

เด็ก เยาวชน ประชาชน เห็น
ถึงความสําคัญในกิจกรรม

กองการศึกษา

ประชาชนได้ร่วมใจอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี

กองการศึกษา

จํานวนครั้ง
ที่จัด
กิจกรรม

ประชาชนได้ร่วมใจอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม

กองการศึกษา

จํานวนครั้ง
ที่จัด
กิจกรรม

ประชาชนได้ร่วมใจอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

กองการศึกษา

ตัวชี้วัด
(KPI)
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสังคม
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561

เป้าหมาย

(บาท)
จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
จํานวน 1 ครั้ง

(บาท)

(บาท)

กลุ่มสตรี

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1 พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีอาสา
พัฒนาตําบลเขาบายศรี ประจําปี
2559

เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี
ตําบลเขาบายศรีให้มีศักยภาพ
เพิ่มขึ้น

2 พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุใน จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
ชุมชน
จํานวน 1 ครั้ง

10,000

3 พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลเขาบายศรี

เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก
และตําบลเขาบายศรีให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเยาวชน

จัดอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชน จํานวน 40 คน

3,900

3,900

3,900

ทต.

ทต.

ทต.

4 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มี
รายได้พอเพียงแก่การยังชีพ

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภายในเขต ทต.
เขาบายศรี จํานวน 1,043 คน

8,875,20
0
ทต.

8,875,20
0
ทต.

8,875,20 จํานวนคนที่ ผู้สูงอายุมีรายได้พอเพียงแก่
0
ได้รับเบี้ยยัง การยังชีพ
ชีพ
ทต.

สํานักปลัด

5 เบี้ยยังชีพคนพิการ

เพื่อช่วยเหลือผู้พิการให้มี
รายได้พอเพียงแก่การยังชีพ

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการภายในเขต ทต.
เขาบายศรี จํานวน 152 คน

1,459,20
0
ทต.

1,459,20
0
ทต.

1,459,20 จํานวนคนที่ ผู้พิการมีรายได้พอเพียงแก่
0
ได้รับเบี้ยยัง การยังชีพ
ชีพ
ทต.

สํานักปลัด

6 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ให้มี
รายได้ พอเพียงแก่การยังชีพ

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ภายในเขต
ทต.เขาบายศรี จํานวน 17 คน

102,000

10,200

10,200

สํานักปลัด

ทต.

ทต.

ทต.

222,000
ทต.

ทต.

จํานวนครั้ง
ที่จัดอบรม

กลุ่มสตรีตําบลเขาบายศรี
ได้รับพัฒนาศักยภาพการ
พัฒนาศักยภาพ

สํานักปลัด

จํานวนคนที่
อบรมพัฒนา
ศักยภาพ
จํานวน
ผู้เข้าร่วมจัด
อบรม

ผู้สูงอายุตําบลเขาบายศรีมี
ศักยภาพและมีกิจกรรมทํา
เวลาว่าง
สภาเด็กและเยาวชนตําบลเขา
บายศรีมีประสิทธิภาพและ
ศักยภาพเพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด

จํานวนคนที่ ผู้ป่วยเอดส์มีรายได้พอเพียง
ได้รับเบี้ยยัง แก่การยังชีพ
ชีพ

สํานักปลัด
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสังคม
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

7 โครงการสร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับโรคเอดส์ในชุมชน

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับโรคเอดส์ในชุมชน

8 ฝึกอบรมค่ายพัฒนาครอบครัวไทย เพื่อส่งเสริมให้ทุกครัวเรือน
ห่างไกลยาเสพติด ประจําปี 2559 ปลอดยาเสพติด

เป้าหมาย
จัดกิจกรรมอบรมโครงการสร้างความ
ตระหหนักเกี่ยวกับโรคเอดส์ในชุมชน

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และสร้าง
ความสามัคคี จํานวน 200 คน

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
10,000

(บาท)
10,000

(บาท)
10,000

ทต.

ทต.

ทต.

20,000
ทต.

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนครั้ง
ที่จัดอบรม

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
คนในชุมชนตระหนักถึงภัย
ร้ายโรคเอดส์

จํานวนคนที่ ทุกครัวเรือนสามารถป้องกัน
เข้าร่วม
และปลอดจากยาเสพติด
กิจกรรม
เสริมสร้างความเข็มแข็งให้
ชุมชน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสังคม
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1 แข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน
เทศบาลตําบลเขาบายศรีต้านภัย
ยาเสพติด การแข่งขันฟุตบอล 9
คน ครั้งที่ 6 ประจําปี 2559

เพื่อให้เยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่มีสุขภาพดี รักการเล่น
กีฬา และเสริมสร้างความ
สามัคคี

จัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดฟุตบอล
9 คน จํานวน 1 ครั้ง

2 ก่อสร้างที่นั้งพักผ่อนนันทนาการ
สนามกีฬาเทศบาลตําบลเขา
บายศรี

เพื่อให้ประชาชนที่มาเล่นกีฬา
ได้มีที่นั่งสําหรับผักผ่อน

จัดทําที่นั่งพักผ่อน ขนาด 6x66 ม.
ตามแบบเทศบาลตําบลเขาบายศรี
จํานวน 1 จุด

3 ค่าวัสดุกีฬาประจําหมู่บ้าน

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์กีฬาและ
นันทนาการ

จัดหาอุปกรณ์กีฬา ให้แก่หมู่บ้าน
จํานวน 12 หมู่บ้าน

60,000
ทต.

4 แข่งขันกีฬาเปตองต้านภัยยาเสพ
ติด ครั้งที่ 6 ประจําปี 2558

เพื่อให้เยาวชนและประชาชน
รักการออกกําลังกายและ
ห่างไกลยาเสพติด

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเปตองต้านภัย
ยาเสพติด จํานวน 1 ครั้ง

20,000

5 ฝึกอบรมประชาชนเล่นกีฬา
ห่างไกลยาเสพติด

เพื่อให้ประชาชนรักการออก
กําลังกายและห่างไกลยาเสพ
ติด

จัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชนเล่น
กีฬาห่างไกลยาเสพติด จํานวน 1
ครั้ง

80,000

80,000

80,000

ทต.

ทต.

ทต.

100,000
ทต.

309,000
ทต.

60,000
ทต.

60,000
ทต.

ทต.

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

จํานวนครั้ง
ที่จัดแข่งขัน

ประชาชนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

กองการศึกษา

จํานวนแห่ง
ที่ก่อสร้าง

ประชาชนที่มาเล่นกีฬาได้มีที่
นั่งสําหรับผักผ่อน

กองช่าง

จํานวนแห่ง
ที่จัดหา
อุปกรณ์
จํานวนครั้ง
ที่จัดแข่งขัน

ประชาชนมีอุปกรณ์การกีฬา
สําหรับการออกกําลังกาย

กองการศึกษา

ประชาชนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

กองการศึกษา

จํานวนครั้ง
ที่จัด
กิจกรรม

ประชาชนฝึกอบรมให้ร่างกาย
แข็งแรงและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด

กองการศึกษา

ตัวชี้วัด
(KPI)
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสังคม
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000

50,000

50,000

ทต.

ทต.

ทต.

30,000

30,000

30,000

ทต.

ทต.

ทต.

6 ฝึกอบรมเยาวชนเล่นกีฬาห่างไกล
ยาเสพติด

เพื่อให้เยาวชนรักการออกกําลัง จัดกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนเล่นกีฬา
กายและห่างไกลยาเสพติด
ห่างไกลยาเสพติด จํานวน 1 ครั้ง

7 ค่าวัสดุกีฬาประจําเทศบาลตําบล
เขาบายศรี

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์กีฬาและ
นันทนาการ

จัดหาอุปกรณ์กีฬา ให้แก่เทศบาล
ตําบลเขาบายศรี จํานวน 1 ครั้ง

8 โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล
11 คน ตําบลเขาบายศรี อําเภอ
ท่าใหม่ จันทบุรี

เพื่อให้ประชาชนหันมาเล่น
กีฬาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ก่อสร้างสนามฟุตบอล ยาว 110 เมตร 2,203,50
กว้าง 72.00 เมตร ตามแบบเทศบาล
0
ตําบลเขาบายศรี จํานวน 1 แห่ง
ทต.

9 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ
เป็นสวนสุขภาพสนามกีฬา
เทศบาลตําบลเขาบายศรี

เพื่อให้ประชาชนหันมาเล่น
กีฬาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ปรับปรุงสวนสุขภาพสนามกีฬา โดย
ทําทางเท้าและปลูกหญ้าบริเวณรอบ
สํานักงานเทศบาลตําบลเขาบายศรี
จํานวน 1 แห่ง

2,000,00
0
ทต.

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จํานวนครั้ง
ที่จัด
กิจกรรม

เยาวชนฝึกอบรมให้ร่างกาย
แข็งแรงและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด

กองการศึกษา

จํานวนแห่ง
ที่จัดหา
อุปกรณ์

ประชาชนมีอุปกรณ์การกีฬา
สําหรับการออกกําลังกาย

กองการศึกษา

จํานวนแห่ง
ที่ก่อสร้าง

เยาวชนและประชาชนเล่น
กีฬาโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ
ติด

กองการศึกษา

จํานวนแห่ง
ที่ปรับปรุง

เยาวชนและประชาชนเล่น
กีฬาโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ
ติด

กองการศึกษา

ตัวชี้วัด
(KPI)
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสังคม
แนวทางที่ 3 พัฒนาการสาธารณสุข สุขภาพอนามัย
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข(อสม.)

เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. ใน
ตําบลเขาบายศรีให้มีศักยภาพ
เพิ่มขึ้น

จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.
จํานวน 100 คน

2 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลเขาบายศรี

เพื่อให้มีการจัดตั้งกองทุน
หลักประกันสุขภาพให้แก่
ชุมชน

อุดหนุนกลุ่มกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตําบลเขาบายศรี
จํานวน 1 แห่ง

130,000

130,000

ทต.

ทต.

3 ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

เพื่อป้องกันโรคติดต่อและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและทํา
หมันสัตว์เพื่อควบคุมจํานวนใน
พื้นที่เทศบาลตําบลเขาบายศรี
เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบและมีส่วนร่วม

ฉีดวัคซีน และทําหมันสัตว์ในพื้นที่
เทศบาล จํานวน 2 แห่ง

20,000

ฉีดพ่นหมอกควันกําจัดยุงลายและ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินการ
พร้อมประชาสัมพันธ์จํานวน 1 แห่ง

4 ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

จํานวนคนที่ อสม. ตําบลเขาบายศรีได้รับ
ร่วมอบรม การพัฒนาศักยภาพ

ทต.

สํานักปลัด

130,000 จํานวนแห่ง
ที่อุดหนุน
ทต.

มีการจัดตั้งกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตําบลเขาบายศรี และมีการ
ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์

สํานักปลัด

20,000

20,000

สํานักปลัด

ทต.

ทต.

ทต.

ไม่มีการระบาดของโรคพิษ
สุนัขบ้าในพื้นที่เทศบาลตําบล
เขาบายศรี

50,000

50,000

50,000

สํานักปลัด

ทต.

ทต.

ทต.

อัตราการป่วยโรคไข้เลือดออก
ของประชาชนลดลง

จํานวนแห่ง
ที่ฉีดวัคซีน
และทําหมัน
สัตว์
จํานวนแห่ง
ที่ฉีดพ่น
หมอกควัน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสังคม
แนวทางที่ 3 พัฒนาการสาธารณสุข สุขภาพอนามัย
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคโดย อาสาสมัคร
สาธารณสุข ปี 2559 หมู่ 1

เพื่อส่งเสริมและป้องกันโรคโดย อุดหนุนส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
อาสาสมัครของแต่ละหมู่บ้าน โรคอาสาสมัครสาธารณสุข 1 แห่ง

15,000

15,000

15,000

ทต.

ทต.

ทต.

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคโดยอาสาสมัคร
สาธารณสุข ปี 2559 หมู่ 2

เพื่อส่งเสริมและป้องกันโรคโดย อุดหนุนส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
อาสาสมัครของแต่ละหมู่บ้าน โรคอาสาสมัครสาธารณสุข 1 แห่ง

15,000

15,000

15,000

ทต.

ทต.

ทต.

7 โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคโดยอาสาสมัคร
สาธารณสุข ปี 2559 หมู่ 3

เพื่อส่งเสริมและป้องกันโรคโดย อุดหนุนส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
อาสาสมัครของแต่ละหมู่บ้าน โรคอาสาสมัครสาธารณสุข 1 แห่ง

15,000

15,000

15,000

ทต.

ทต.

ทต.

8 โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคโดยอาสาสมัคร
สาธารณสุข ปี 2559 หมู่ 4

เพื่อส่งเสริมและป้องกันโรคโดย อุดหนุนส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
อาสาสมัครของแต่ละหมู่บ้าน โรคอาสาสมัครสาธารณสุข 1 แห่ง

15,000

15,000

15,000

ทต.

ทต.

ทต.

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

จํานวนแห่ง
ที่อุดหนุน

ประชาชนหมู่ 1 มีจํานวนการ
ป่วยน้อยลงและสามารถดูแล
ตนเองได้

สํานักปลัด

จํานวนแห่ง
ที่อุดหนุน

ประชาชนหมู่ 2 มีจํานวนการ สํานักปลัด
ป่วยน้อยลงและสามารถดูแล
ตนเองได้

จํานวนแห่ง
ที่อุดหนุน

ประชาชนหมู่ 3 มีจํานวนการ สํานักปลัด
ป่วยน้อยลงและสามารถดูแล
ตนเองได้

จํานวนแห่ง
ที่อุดหนุน

ประชาชนหมู่ 4 มีจํานวนการ สํานักปลัด
ป่วยน้อยลงและสามารถดูแล
ตนเองได้

ตัวชี้วัด
(KPI)
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสังคม
แนวทางที่ 3 พัฒนาการสาธารณสุข สุขภาพอนามัย
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

9 โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคโดยอาสาสมัคร
สาธารณสุข ปี 2559 หมู่ 5

เพื่อส่งเสริมและป้องกันโรคโดย อุดหนุนส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
อาสาสมัครของแต่ละหมู่บ้าน โรคอาสาสมัครสาธารณสุข 1 แห่ง

15,000

15,000

15,000

ทต.

ทต.

ทต.

10 โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคโดยอาสาสมัคร
สาธารณสุข ปี 2559 หมู่ 6

เพื่อส่งเสริมและป้องกันโรคโดย อุดหนุนส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
อาสาสมัครของแต่ละหมู่บ้าน โรคอาสาสมัครสาธารณสุข 1 แห่ง

15,000

15,000

15,000

ทต.

ทต.

ทต.

11 โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคโดยอาสาสมัคร
สาธารณสุข ปี 2559 หมู่ 7

เพื่อส่งเสริมและป้องกันโรคโดย อุดหนุนส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
อาสาสมัครของแต่ละหมู่บ้าน โรคอาสาสมัครสาธารณสุข 1 แห่ง

15,000

15,000

15,000

ทต.

ทต.

ทต.

12 โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคโดยอาสาสมัคร
สาธารณสุข ปี 2559 หมู่ 8

เพื่อส่งเสริมและป้องกันโรคโดย อุดหนุนส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
อาสาสมัครของแต่ละหมู่บ้าน โรคอาสาสมัครสาธารณสุข 1 แห่ง

15,000

15,000

15,000

ทต.

ทต.

ทต.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

จํานวนแห่ง
ที่อุดหนุน

ประชาชนหมู่ 5 มีจํานวนการ สํานักปลัด
ป่วยน้อยลงและสามารถดูแล
ตนเองได้

จํานวนแห่ง
ที่อุดหนุน

ประชาชนหมู่ 6 มีจํานวนการ สํานักปลัด
ป่วยน้อยลงและสามารถดูแล
ตนเองได้

จํานวนแห่ง
ที่อุดหนุน

ประชาชนหมู่ 7 มีจํานวนการ สํานักปลัด
ป่วยน้อยลงและสามารถดูแล
ตนเองได้

จํานวนแห่ง
ที่อุดหนุน

ประชาชนหมู่ 8 มีจํานวนการ สํานักปลัด
ป่วยน้อยลงและสามารถดูแล
ตนเองได้
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสังคม
แนวทางที่ 3 พัฒนาการสาธารณสุข สุขภาพอนามัย
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร
13 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขและการ
สาธารณสุขและการดําเนินการ
ดําเนินแก้ไขสาธารณสุขของชุมชน แก้ไขสาธารณสุขของชุมชน
บ้านคลองกะพง หมู่ 9

อุดหนุนการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขและการดําเนินการแก้ไข
สาธารณสุขของชุมชน จํานวน 1
แห่ง

15,000

15,000

15,000

ทต.

ทต.

ทต.

เพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร
14 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขและการ
สาธารณสุขและการดําเนินการ
ดําเนินแก้ไขสาธารณสุขของชุมชน แก้ไขสาธารณสุขของชุมชน
บ้านยางระหง หมู่ 10

อุดหนุนการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขและการดําเนินการแก้ไข
สาธารณสุขของชุมชน จํานวน 1
แห่ง

15,000

15,000

15,000

ทต.

ทต.

ทต.

15,000

15,000

15,000

ทต.

ทต.

ทต.

15 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขและงาน
ภาคประชาชน หมู่ 11

เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร อุดหนุนการพัฒนาศักยภาพ
สาธารณสุขและงานภาค
อาสาสมัครสาธารณสุขและการ
ประชาชน
ดําเนินการแก้ไขสาธารณสุขของชุมชน
จํานวน 1 แห่ง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

จํานวนแห่ง
ที่อุดหนุน

ประชาชนในพื้นที่มีศักยภาพ
ในการเป็นอาสาสมัคร
สาธารณสุขเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

จํานวนแห่ง
ที่อุดหนุน

ประชาชนในพื้นที่มีศักยภาพ
ในการเป็นอาสาสมัคร
สาธารณสุขเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

จํานวนแห่ง
ที่อุดหนุน

ประชาชนในพื้นที่มีศักยภาพ
ในการเป็นอาสาสมัคร
สาธารณสุขและงานภาค
ประชาชนเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

ตัวชี้วัด
(KPI)
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสังคม
แนวทางที่ 3 พัฒนาการสาธารณสุข สุขภาพอนามัย
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

16 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขและงาน
ภาคประชาชน หมู่ 12

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร อุดหนุนการพัฒนาศักยภาพ
สาธารณสุขและงานภาค
อาสาสมัครสาธารณสุขและการ
ประชาชน
ดําเนินการแก้ไขสาธารณสุขของชุมชน
จํานวน 1 แห่ง

2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

15,000

15,000

15,000

ทต.

ทต.

ทต.

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนแห่ง
ที่อุดหนุน

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

ประชาชนในพื้นที่มีศักยภาพ
ในการเป็นอาสาสมัคร
สาธารณสุขและงานภาค
ประชาชนเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

54

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสังคม
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

1 ขอรับการเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของศูนย์
อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติดจังหวัดจันทบุรีประจําปี
งบประมาณ 2559

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดําเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่ด้านต่างๆ เกิดเอกภาพ
และเกิดประสิทธิภาพในการ
ทํางาน

เป้าหมาย
อุดหนุนงบประมาณจ.จันทบุรี
ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 7 แผน4
ปรับ 3 หลัก 6 เร่งและRoadmap
อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและจริงจัง
จํานวน 1 แห่ง

2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

100,000

ทต.

ทต.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

100,000 จํานวนแห่ง การดําเนินงานของหน่วย
ที่อุดหนุน
ปฏิบัตใิ นพื้นที่ เป็นไปตามกล
ทต.
งบประมาณ ยุทธ์แนวทางและเป้าหมายที่
กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถลดและหยุด
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในระดับพื้นที่ได้
อย่างรวดเร็วต่อเนื่องและ
ยั่งยืนต่างๆ

สํานักปลัด

55

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสังคม
แนวทางที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาล

ทําการรณรงค์และตั้งจุดตรวจในช่วง
เทศกาล จํานวน 1 ครั้ง

17,500

17,500

17,500

ทต.

ทต.

ทต.

2 ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจําปี ในช่วงเทศกาล
2559

ทําการรณรงค์และตั้งจุดตรวจในช่วง
เทศกาล จํานวน 1 ครั้ง

26,300

26,300

26,300

ทต.

ทต.

ทต.

3 ฝึกอบรมซ้อมแผนปฏิบัติการ
อาสาสมัครป้องกันภัยประจําปี
2559

เพื่อให้ประชาชนและบุคลากร
ในหน่วยงานมีความรู้ด้านการ
ป้องกันและเตรียมความพร้อม
ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
4 โครงการฝึกอบรมและจัดประชุม เพื่อให้ อปพร. มีความรู้ใน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กฎหมาย ระเบียบ และซักซ้อม
เทศบาลตําบลเขาบายศรี
แนวทางการปฏิบัติงาน

ดําเนินการฝึกซ้อมแผนฯให้กับ
พนักงานดับเพลิงและอปพร. จํานวน
100 คน

15,000

15,000

15,000

ทต.

ทต.

ทต.

จัดประชุม อปพร. และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง จํานวน 80 คน

8,000

8,000

8,000

ทต.

ทต.

ทต.

5 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เหตุรําคาญ

จัดอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุ
รําคาณ จํานวน 1 ครั้ง

5,000

1 ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจําปี
2559

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
เหตุรําคาณในพื้นที่ตําบลเขา
บายศรี

ทต.

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

จํานวนครั้ง
ที่รณรงค์

อัตราการเกิดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลลดลง

สํานักปลัด

จํานวนครั้ง
ที่รณรงค์

อัตราการเกิดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลลดลง

สํานักปลัด

จํานวนคนที่ สมาชิก อปพร.และบุคลากร
ฝึกซ้อม
ในหน่วยงาน สามารถนํา
ความรู้ไปใช้ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
จํานวนคนที่ อปพร. มีความรู้
จัดประชุม ความสามารถเพิ่มมากขึ้น
เกิดความตื่นตัวและมีความ
พร้อมในการปฏิบัติงาน
จํานวนคนที่ ผู้อบรมสามารถนําความรู้ไป
ฝึกอบรม
ใช้ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแก้ไขเหตุรําคาณ
ได้

สํานักปลัด

ตัวชี้วัด
(KPI)

สํานักปลัด

สํานักปลัด
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมอาชีพและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ที่

โครงการ

1 โครงการฝึกทักษะอาชีพให้แก่
ผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อให้ผู้สูงอายุประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนเองและครอบครัว

จัดฝึกอบรมทักษะอาชีพแก่ผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาล จํานวน 1 ครั้ง

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
ทต.

2 โครงการฝึกทักษะอาชีพการจับจีบ เพื่อให้ประชาชนประกอบ
และจัดดอกไม้
อาชีพเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัว

จัดฝึกอบรมทักษะอาชีพแก่ประชาชน
ในเขตเทศบาล จํานวน 1 ครั้ง

34,000

3 โครงการฝึกทักษะอาชีพการ
ทําอาหารและการทําขนม

เพื่อให้ประชาชนประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัว

จัดฝึกอบรมทักษะอาชีพแก่ประชาชน
ในเขตเทศบาล จํานวน 1 ครั้ง

25,000

4 โครงการฝึกทักษะอาชีพการเพาะ
เห็ด

เพื่อให้ประชาชนประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัว

จัดฝึกอบรมทักษะอาชีพแก่ประชาชน
ในเขตเทศบาล จํานวน 1 ครั้ง

25,000

ทต.

ทต.

ทต.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จํานวนครั้ง
ที่จัด
ฝึกอบรม

ผู้สูงอายุมีอาชีพเสริมและ
รายได้เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

จํานวนครั้ง
ที่จัด
ฝึกอบรม

ประชาชนมีอาชีพเสริมและ
รายได้เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

จํานวนครั้ง
ที่จัด
ฝึกอบรม

ประชาชนมีอาชีพเสริมและ
รายได้เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

จํานวนครั้ง
ที่จัด
ฝึกอบรม

ประชาชนมีอาชีพเสริมและ
รายได้เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

57

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการผลิตการจําหน่ายและแปรรูปผลผลิต
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1 โครงการช่วยเหลือเกษตรกรใน
ภาวะผลผลิตตกต่ํา

เพื่อประสานจัดจุดรับซื้อ
ประสานงาน และจัดสถานที่ หรือ จุด
ผลผลิตทางการเกษตร
รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรกร
เนื่องจากราคาผลผลผลิตตกต่ํา จํานวน 1 แห่ง

300,000

2 ก่อสร้างศูนย์แสดงสินค้า OTOP

เพื่อใช้เป็นสถานที่แสดงสินค้า
OTOP ของตําบลเขาบายศรี

ก่อสร้างศูนย์แสดงสินค้า OTOP
จํานวน 1 แห่ง

500,000

เพื่อให้ประชาชนประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัว

จัดฝึกอบรมทักษะอาชีพแก่ประชาชน
ในเขตเทศบาล จํานวน 1 ครั้ง

3 โครงการฝึกทักษะอาชีพการแปร
รูปผลไม้

ทต.

ทต.
28,000
ทต.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

300,000 จํานวนแห่ง เกษตรกรในตําบล มีช่องทาง
ที่จัดสถานที่ ระบายผลผลิต ไม่ประสบ
ทต.
รับซื้อ
ปัญหาการขาดทุน

สํานักปลัด

จํานวนแห่ง
ที่ก่อสร้าง

มีสถานที่สําหรับแสดงสินค้า
OTOP ของตําบลเขาบายศรี

สํานักปลัด

จํานวนครั้ง
ที่จัด
ฝึกอบรม

ประชาชนมีอาชีพเสริมและ
รายได้เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

58

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอพียง
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

1 โครงการฝึกทักษะอาชีพการ
เพาะพันธุ์ไม้

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ในการ จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ผลิต
เพาะพันธืไม้
น้าํ ส้มควันไม้จํานวน 1 ครั้ง

2 โครงการอบรมให้ความรู้เชื้อราไตร เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ในการ อบรมให้ความรู้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
โคเดอร์มา
ใช้เชื้อราสําหรับพืช
จํานวน 100 คน

2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

23,000
ทต.
10,000
ทต.

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

จํานวนครั้ง
ที่จัด
ฝึกอบรม

เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ
ในการทําเพาะพันธุ์ไม้ และ
นําไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด

สํานักปลัด

จํานวนครั้ง
ที่ฝึกอบรม

เกษตรกรสามารถเพาะเชื้อรา
ได้เอง

สํานักปลัด

ตัวชี้วัด
(KPI)

59

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1 กิจกรรม"ของดีเมืองจันท์ วันผลไม้ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น
...สีสันตะวันออก"
และส่งเสริมการท่องเที่ยว

อุดหนุนงบประมาณอําเภอท่าใหม่
และจ.จันทบุรีจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวต่างๆ จํานวน 1 แห่ง

15,000

15,000

15,000

ทต.

ทต.

ทต.

2 งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราชรําลึกและงานกาชาด
จังหวัดจันทบุรี ประจําปี 2559

เพื่อสนับสนุนกิจการของ
กาชาดและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

อุดหนุนงบประมาณอําเภอท่าใหม่
และจ.จันทบุรีจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวต่างๆ จํานวน 1 แห่ง

10,000

10,000

10,000

ทต.

ทต.

ทต.

โครงการเทศกาลงานผลไม้เขา
3 บายศรี ประจําปี 2559

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น
และส่งเสริมการท่องเที่ยว

จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
ตําบลเขาบายศรี ช่วงผลไม้ออกสู่
ท้องตลาด จํานวน 1 แห่ง

150,000

150,000

150,000

ทต.

ทต.

ทต.

4 โครงการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยววัด
เขาสุกิม หมู่ที่ 12 ตําบลเขา
บายศรี อําเภอท่าใหม่ จันทบุรี

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น
และส่งเสริมการท่องเที่ยว

ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว
วัดเขาสุกิม จํานวน 1 แห่ง

3510000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

ประชาชนให้ความสําคัญและ
เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นช่วย
ส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
อําเภอและจังหวัด
ประชาชนให้ความสําคัญและ
เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นช่วย
ส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
อําเภอและจังหวัด

สํานักปลัด

จํานวนแห่ง ประชาชนให้ความสําคัญและ
ที่จัด
เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นช่วย
กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวในตําบล

สํานักปลัด

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนแห่ง
ที่อุดหนุน

จํานวนแห่ง
ที่อุดหนุน

จํานวนแห่ง
ที่จัด
กิจกรรม

ประชาฃนให้ความสําคัญและ
มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
อําเภอและจังหวัด

สํานักปลัด

กองช่าง

60

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 1 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

1 สร้างจิตสํานึกในโรงเรียนเรื่องการ เพื่อประหยัดพลังงานและ
ประหยัดพลังงาน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

จัดอบรมและส่งเสริมการประหยัด
พลังงาน จํานวน 1 ครั้ง

20,000

2 เตาเผาถ่าน

เพื่อประหยัดพลังงานและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และ
ส่งเสริมการใช้เตาเผาถ่านจํานวน 1
ครั้ง

20,000

3 ส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้พลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ก่อสร้าง ติดตั้ง ระบบไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ จํานวน 1 แห่ง

100,000 จํานวนแห่ง
ที่ก่อสร้าง
ทต.
ติดตั้ง

ประชาชนได้รับประโยชน์จาก
พลังงานไฟฟ้าและลดปัญหา
สิ่งแวดล้อม

กองช่าง

4 โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

ก่อสร้าง ติดตั้ง ระบบไฟฟ้าพลังงาน
ชีวมวล จํานวน 1 แห่ง

500,000 จํานวนแห่ง
ที่ก่อสร้าง
ทต.
ติดตั้ง
20,000 จํานวนครั้ง
ที่จัดอบรม
ทต.

ประชาชนได้รับประโยชน์จาก
พลังงานไฟฟ้าและลดปัญหา
สิ่งแวดล้อม
เด็กเยาวชนร่วมประหยัด
พลังงานและลดการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯ

กองช่าง

เพื่อใช้พลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
5 สร้างจิตสํานึกในโรงเรียนเรื่องการ เพื่อประหยัดพลังงานและ
ประหยัดพลังงาน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

จัดอบรมและส่งเสริมการประหยัด
พลังงาน จํานวน 1 ครั้ง

ทต.

ทต.

จํานวนครั้ง
ที่จัดอบรม

เด็กเยาวชนร่วมประหยัด
พลังงานและลดการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯ

สํานักปลัด

จํานวนครั้ง
ที่จัดอบรม

ประชาชนร่วมประหยัด
พลังงานและลดการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯ

สํานักปลัด

สํานักปลัด
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 1 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

6 การประกวดลดใช้พลังงานไฟฟ้า
ในชุมชน
7 โครงการประชาอาสาปลูกป่า

วัตถุประสงค์
เพื่อประหยัดพลังงานและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

จัดกิจกรรมประกวดการประหยัด
พลังงาน จํานวน 1 ครั้ง

20,000
ทต.

จัดกิจกรรมปลูกป่า จํานวน 1 ครั้ง

3,000
ทต.

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนครั้ง
ที่จัด
กิจกรรม
จํานวนครั้ง
ที่จัด
กิจกรรม

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

ประชาชนร่วมประหยัด
พลังงานและลดการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯ
ประชาชนร่วมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯ

สํานักปลัด

สํานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 2 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ที่

โครงการ

1 โครงการรีไซเคิลขยะมูลฝอยและ
และกําจัดขยะเปียก ประจําปี
2559
2 ค่าเช่าพื้นที่ทิ้งขยะ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)

(บาท)

เพื่อกําจัดขยะมูลฝอยและ
รักษาสิ่งแวดล้อม

จัดกิจกรรมการอบรม รีไซเคิลขยะมูล
ฝอยและกําจัดขยะ จํานวน 1 ครั้ง

30,000

30,000

ทต.

ทต.

เพื่อกําจัดขยะมูลฝอยและ
รักษาสิ่งแวดล้อม

เช่าพื้นที่ทิ้งขยะจํานวน 1 แห่ง

220,000

220,000

ทต.

ทต.

(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

จํานวนครั้ง
ที่จัด
ทต.
กิจกรรม
220,000 จํานวนแห่ง
ที่เช่าพื้นที่
ทต.
ทิ้งขยะ
30,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล มี
ความสะอาด เรียบร้อยไม่เกิด
ปัญหามลพิษ
สิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล มี
ความสะอาด เรียบร้อยไม่เกิด
ปัญหามลพิษ

สํานักปลัด

สํานักปลัด

62

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการทีด่ ี
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพของชุมชน
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณใน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การดําเนินงานของสถานที่กลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก่ ดําเนินการเกี่ยวกับศูนย์ฯ จํานวน 1
สําหรับเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ประชาชน
แห่ง
การซื้อหรือการจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

7,000

7,000

7,000

ทต.

ทต.

ทต.

2 โครงการประชุมประชาคม
ประจําปี 2559

จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมตําบลทุกแห่งและประชุม
ประชาคมตําบลและหมู่บ้านปีละ 1
ครั้ง

20,000

20,000

20,000

ทต.

ทต.

ทต.

เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
3 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดูงาน
ปฏิบัติงานให้มีความรู้
เทศบาลตําบลเขาบายศรี ประจําปี ความสามารถเพิ่มมากขึ้น
2559

จัดกิจกรรมอบรมศึกษาดูงาน จํานวน
1 ครั้ง

300,000

4 หน่วยบริการเคลื่อนที่ประจําปี
2559

ให้บริการจัดเก็บภาษีและบริการด้าน
ต่างๆ จํานวน 1 แห่ง

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมกับเทศบาลและเป็น
ช่องทางเสริมสร้างความเข้าใจ
ของรัฐและประชาชน

เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่
ราษฎรในพื้นที่ทต.เขาบายศรี
ในการรับบริการในด้านต่างๆ

เป้าหมาย

ทต.

10,000

10,000

ท.ต.

ท.ต.

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

จํานวนแห่ง
ที่อุดหนุน

ประชาชนได้รับข่าวสารต่างๆ
ของ อบต.

กองคลัง

จํานวนการ
จัดประชุม
ประชาคม
หมู่บ้านตําบล
จํานวน ครั้ง
ที่อบรม

ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับ
เทศบาลและเป็นช่องทาง
เสริมสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างรัฐและประชาชน

สํานักปลัด

มีศักยภาพการปฏิบัติงานให้มี
ความรู้ความสามารถเพิ่มมาก
ขึ้น

สํานักปลัด

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการรับบริการด้านต่างๆ
จากทางทต.เขาบายศรี

กองคลัง

ตัวชี้วัด
(KPI)

จํานวนแห่ง
ที่จัดเก็บ
ภาษี
เคลื่อนที่

63

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการทีด่ ี
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพของชุมชน
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

10,000

10,000

ทต.

ทต.

5 อบรมกฏหมายเบื้องต้นให้กับ
ประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลเขา
บายศรี ประจําปี 2559

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายใน
ชีวิตประจําวัน

จัดอบรมให้ความรู้กฏหมายแก่
ประชาชน จํานวน 1 ครั้ง

6 โครงการสํารวจและจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานในการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อความสะดวกและความ
สํารวจจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ภายใน
รวดเร็วต่อการนําข้อมูลท้องถิ่น ตําบลเขาบายศรี จํานวน 12 หมู่บ้าน
มาจัดทําแผนพัฒนา

46,116

46,116

46,116

ทต.

ทต.

ทต.

7 โครงการอบรมกฎหมายจราจร
ประชาชน ประจําปี 2559

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
จัดกิจกรรมอบรมกฎหมายจราจร
ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายจราจร ให้กับประชาชน จํานวน 1 ครั้ง
ให้กับประชาชน

10,000

10,000

10,000

ท.ต.

ท.ต.

ท.ต.

8 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

เพื่อพัฒนาระบบงานแผนที่ให้
ใช้จัดเก็บข้อมูลได้ทั้งตําบล

30,000

30,000

30,000

ทต.

ทต.

ทต.

จัดทําโครงการแผนที่ภาษีเพื่อ
ปรับปรุงข้อมูลฐานข้อมูลของการ
จัดเก็บรายได้ให้เป็นปัจจุบัน,ถูกต้อง,
มากขึ้น จํานวน 12 หมู่บ้าน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

จํานวน ครั้ง ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ
ที่อบรม
กฏหมายในชีวิตประจําวัน

สํานักปลัด

จํานวน
หมู่บ้านที่
สํารวจ

สํานักปลัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถนําข้อมูลที่ได้จากการ
เก็บข้อมูลพื้นฐานมาตอบ
โจทย์ปัญหาของประชาชนได้

จํานวน ครั้ง ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ
ที่อบรม
กฏหมายจราจรให้กับ
ประชาชน

สํานักปลัด

จํานวน
หมู่บ้านที่
จัดทํา

กองคลัง

พัฒนาระบบงานแผนที่ให้ใช้
จัดเก็บข้อมูลได้ทั้งตําบล
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการทีด่ ี
แนวทางที่ 2 พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเทศบาล
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

1 จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด

2 จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ

3 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

4 จัดซื้อสายส่งน้ําดับเพลิง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

จัดเก็บฎีกาและเอกสาร
ทางการเงินต่างๆ

ตู้เหล็ก 2 บานเปิด ราคาตู้ละ 4,800
บาท (ราคาตามท้องตลาดไม่ปรากฎ
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) ขนาด
914x457x1,830มม. สามารถถอด
ประกอบได้ และพ่นสี ระบบ Epoxy
จํานวน 3 ตู้
เพื่อให้มีวิทยุสื่อสารเพียงพอต่อ จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ
การใช้งานสามารถรับ-ส่ง
VHF/FM จํานวน 6 ตัว
ข่าวสารได้รวดเร็วขึ้น
เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง
ประชาชนที่มาขอใช้บริการ
12,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

เพื่อให้มีวัสดุภัณฑ์เพียงพอใน
การบริการประชาชน เนื่องจาก
สายส่งน้ําดับเพลิงของเก่าได้
ชํารุด ใช้การไม่ได้

สายส่งน้ําดับเพลิงผลิตด้วยการหล่อ
ขึ้นรูปด้วยยางสังเคราะห์ประเภทยาง
EPDM ทั้งภายในและถักทอใยด้วยโพ
ลีเอสเตอร์คุณภาพสูงฉาบเคลือบด้วย
สารโพลียูรีเทนป้องกันสารเคมีไม่อม
น้ําทนทานพร้อมข้อต่อสวมเร็วชนิด
ทองเหลืองขนาด1.5*20 เมตร 2 เส้น

2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

14,400

14,400

14,400

ทต.

ทต.

ทต.

72,000
ทต.
18,000
ทต.

20,000
ทต.

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

จํานวนที่
จัดซื้อ

เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการ
ทํางานในระบบที่รวดเร็ว

สํานักปลัด

จํานวนที่
จัดซื้อ

เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการ
ทํางานในระบบที่รวดเร็ว

สํานักปลัด

จํานวน
เครื่องที่
จัดซื้อ

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการมาใช้บริการ

สํานักปลัด

จํานวนที่
จัดซื้อ

มีวัสดุครุภัณฑ์เพียงพอสําหรับ
ปฏิบัติงานและบริการ
ประชาชน

สํานักปลัด

ตัวชี้วัด
(KPI)
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการทีด่ ี
แนวทางที่ 2 พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเทศบาล
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2559

2560

2561

(บาท)
18,000
ทต.

(บาท)

(บาท)

5 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนที่มาขอใช้บริการ

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง
12,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

6 จัดซื้อสายส่งน้ําดับเพลิง

เพื่อให้มีวัสดุภัณฑ์เพียงพอใน
การบริการประชาชน เนื่องจาก
สายส่งน้ําดับเพลิงของเก่าได้
ชํารุด ใช้การไม่ได้

สายส่งน้ําดับเพลิงผลิตด้วยการหล่อ
ขึ้นรูปด้วยยางสังเคราะห์ประเภทยาง
EPDM ทั้งภายในและถักทอใยด้วยโพ
ลีเอสเตอร์คุณภาพสูงฉาบเคลือบด้วย
สารโพลียูรีเทนป้องกันสารเคมีไม่อม
น้ําทนทานพร้อมข้อต่อสวมเร็วชนิด
ทองเหลืองขนาด1.5*20 เมตรจํานวน
2 เส้น

20,000

เพื่อให้มีวัสดุภัณฑ์เพียงพอใน
การบริการประชาชน เนื่องจาก
สายส่งน้ําดับเพลิงของเก่าได้
ชํารุด ใช้การไม่ได้

สายส่งน้ําดับเพลิง ผลิตด้วยการหล่อ
ขึ้นรูปด้วยยางสังเคราะห์ ประเภทยาง
EPDM ทั้งภายในและถักทอใยด้วยโพ
ลีเอสเตอร์คุณภาพสูง ขนาด 2.5*20
เมตร จํานวน 2 เส้น

22,000

7 จัดซื้อสายส่งน้ําดับเพลิง

ทต.

ทต.

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

จํานวน
เครื่องที่
จัดซื้อ

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการมาใช้บริการ

สํานักปลัด

จํานวนที่
จัดซื้อ

มีวัสดุครุภัณฑ์เพียงพอสําหรับ
ปฏิบัติงานและบริการ
ประชาชน

สํานักปลัด

จํานวนที่
จัดซื้อ

มีวัสดุครุภัณฑ์เพียงพอสําหรับ
ปฏิบัติงานและบริการ
ประชาชน

สํานักปลัด

ตัวชี้วัด
(KPI)
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการทีด่ ี
แนวทางที่ 2 พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเทศบาล
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

8 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ

9 จัดซื้อคอมพิวเตอร์สํานักงาน

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้สําหรับสํารองไฟฟ้า
เครื่องคอมพิวเตอร์ เวลาไฟฟ้า
ขัดข้องหรือดับชั่วคราวเป็นการ
ป้องกันไม่ให้ข้อมูลสูญหาย
เพื่อใช้สําหรับปฏิบัติงานต่างๆ
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

10 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เพื่อใช้ในงานในการพิมพ์งาน
ธุรการและบริการประชาชน
และงานอื่นๆของสํานักปลัด
11 โต๊ะปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์

เพื่อให้ปฏิบัติงานได้สะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

เป้าหมาย
เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
คุณลักษณะพื้นฐาน - มีกําลังไฟฟ้า
ด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า15
นาที จํานวน 1 ตัว
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18
นิ้ว) ราคา 16,000 บาท จํานวน 1
เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน(ตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์)
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึก (Ingjet) จํานวน 1
เครื่อง
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จํานวน 1
ตัว

2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

3,100

3,100

3,100

ทต.

ทต.

ทต.

16,000
ทต.

7,600
ทต.
3,500
ทต.

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
เครื่องที่
จัดซื้อ

จํานวน
เครื่องที่
จัดซื้อ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

ทําให้เวลาไฟฟ้าขัดข้องหรือ
ดับชั่วคราวที่สามารถจัดเก็บ
ข้อมูลได้ช่วยยืดระยะเวลา
การใช้งานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงานต่างได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

สํานักปลัด

สํานักปลัด

จํานวน
เครื่องที่
จัดซื้อ

ทําให้พิมพ์เอกสารได้ร็วขึ้น
การทํางานได้หลากหลาย
และถ่ายเอกสารสํารองได้

สํานักปลัด

จํานวนโต๊ะ
ที่จัดซื้อ

มีวัสดุครุภัณฑ์เพียงพอต่อการ
บริการประชาชน

สํานักปลัด
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการทีด่ ี
แนวทางที่ 2 พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเทศบาล
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพื่อให้ปฏิบัติงานได้สะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จํานวน

13 โต๊ะทํางานระดับ 3 - 6 พร้อม
เก้าอี้

เพื่อให้ปฏิบัติงานได้สะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

จัดซื้อโต๊ะทํางานระดับ 3 - 6 จํานวน
1 ชุด

5,500

14 รถตัดหญ้าแบบเข็น

เพื่อให้ปฏิบัติงานได้สะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

จัดซื้อรถตัดหญ้าแบบเข็น จํานวน 1
เครื่อง

17,000

15 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ

เพื่อใช้สําหรับสํารองไฟฟ้า
เครื่องคอมพิวเตอร์ เวลาไฟฟ้า
ขัดข้องหรือดับชั่วคราวเป็นการ
ป้องกันไม่ให้ข้อมูลสูญหาย

16 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บ
เครื่องจักรและอุปกรณ์

เพื่อใช้สําหรับเก็บเครื่องจักร
และอุปกรณ์เพื่อบํารุงรักษา
เครื่องจักร

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
6,200
คุณลักษณะพื้นฐาน - มีกําลังไฟฟ้า
ทต.
ด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า15
นาที จํานวน 2 ตัว
ก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องจักรและ
2,383,500
อุปกรณ์ ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว
ทต.
30.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลเขาบายศรี

12 รถบรรทุกดีเซล

722,000

1 คัน

ทต.
ทต.

ผลลัพธ์ที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

จํานวน
รถยนต์ที่
จัดซื้อ
จํานวนโต๊ะ
ที่จัดซื้อ

มีวัสดุครุภัณฑ์เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานบริการประชาชน

กองการศึกษา

มีวัสดุครุภัณฑ์สําหรับปฏิบัติ
งานและบริการประชาชน

สํานักปลัด

จํานวน
เครื่องตัด
หญ้าแบบ
เข็นที่จัดซื้อ
จํานวน
เครื่องที่
จัดซื้อ

มีวัสดุครุภัณฑ์เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานบริการประชาชน

สํานักปลัด

ทําให้เวลาไฟฟ้าขัดข้องหรือ
ดับชั่วคราวที่สามารถจัดเก็บ
ข้อมูลได้ช่วยยืดระยะเวลา
การใช้งานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์
ทําให้เครื่องจักรและอุปกรณ์
ที่มีเก็บและบํารุงรักษา
เครื่องจักรได้อย่างดี

กองคลัง

ตัวชี้วัด
(KPI)

จํานวน
อาคารที่
ก่อสร้าง

กองช่าง
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บัญชีโครงการเพื่อการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตําบลเขาบายศรี อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ตามกรอบการประสานที่ 1

ลําดับที่
1

2

งบประมาณ (บาท)

ชื่อโครงการ
ปี 2559
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 4,281,500
รุจิรวงค์ – มาบโอน หมู่ที่ ๑๑ ตําบลเขา
บายศรี อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
โครงการก่อสร้างถนนแคพซิลสายรุจิรวงค์ – 1,113,000
เขาแกลต (หนองฉวี ซอย ๑๐) หมู่ที่ ๖
ตําบลเขาบายศรี อําเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี

รวมทัง้ สิน้ จํานวน 2 โครงการ

5,394,500

ปี 2560
-

ปี 2561
-

รวม
4,281,500

1,113,000

-

-

5,394,500

71

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
เทศบาลตําบลเขาบายศรี อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ปี 2559
ยุทธศาสตร์

ปี 2560

ปี 2561

รวม 3 ปี

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

1.1 ปรับปรุงพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ํา และระบบประปา

0

0

2

1,630,000

0

2

1,630,000

1.2 ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางคมนาคม

0

0

5

5,035,000

3

0
3,488,000

8

8,523,000

1.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยทางถนน

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

6,665,000

3

3,488,000

10

10,153,000

2.1 ส่งเสริมการศึกษา

8

2,994,644

8

2,994,644

8

2,994,644

24

8,983,932

2.2 ส่งเสริมการศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5

160,000

5

160,000

5

160,000

15

480,000

13

3,154,644

13

3,154,644

13

3,154,644

39

9,463,932

3.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

8

5

10,470,300
220,000

18

31,642,900

7

10,470,300
2,529,000

5

3.2 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

10,702,300
2,543,500

17

5,292,500

3.3 พัฒนาการสาธารณสุข สุขภาพอนามัย

15

16

1,340,000

1

1

380,000
100,000

46

1

580,000
100,000

15

3.4 ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

380,000
100,000

3

300,000

3.5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5

718,000

4

66,800

4

66,800

13

851,600

36

14,443,800

32

29

11,237,100

97

39,427,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสังคม

รวม

6

13,746,100

4
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ปี 2559
ยุทธศาสตร์

ปี 2560

ปี 2561

รวม 3 ปี

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

4.1 ส่งเสริมอาชีพและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)

1

28,000

2

800,000

1

300,000

4

1,128,000

4.2 ส่งเสริมการผลิตการจําหน่ายและแปรรูปผลผลิต

0

0

0

0

0

0

0

0

4.3 ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

2

33,000

0

0

0

0

2

33,000

4.4 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

3

175,000

4

3,685,000

3

175,000

10

4,035,000

6

236,000

6

4,485,000

4

475,000

16

5,196,000

5.1 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1

3,000

0

0

6

680,000

7

683,000

5.2 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย

2

250,000

2

250,000

2

250,000

6

750,000

3

253,000

2

250,000

8

930,000

13

1,433,000

6.1 ส่งเสริมและพัฒนาความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพของชุมชน

6

413,116

7

133,116

7

133,116

20

679,348

6.2 พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเทศบาล

16

3,348,800

2

17,500

2

17,500

20

3,383,800

22

3,761,916

9

150,616

9

150,616

40

4,063,148

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านเศรษฐกิจ

รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

รวม
รวมทั้งสิ้น

80

21,849,360

69

28,451,360

66

19,435,360

215

69,736,080
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ภาคผนวก
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ก่อสร้างถนน คสล.
สายเขาสุกิม ซอย 2
หมู่ที 12

ก่อสร้าง
ถนน
คอนกรีต
ทางเข้าวัด
มาบชโอน

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต ซอย
รุจิรวงค์-วัด
ธรรมฯ ซอย 1

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
สายคลองกะพง
ซอย 10
หมู่ที 9

ก่อสร้างถนนลาดยาง
สายน้ําถ้ํา – ห้วงจันทร์
หมู่ที่ 7

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
สายรุจิรวงค์
(ซอยคุณตา) –
อ่างเก็บน้ํา

ก่อสร้างรางระบายน้ําใน
หมู่บ้าน ซอย 2
หมู่ที 5

ก่อสร้างบ่อพักน้ํา
บาดาล หมู่ 1

ขุดลอกคลองท่าจุ๊ย
หมู่ 8

ซ่อมแซมถนนตรอก
ต้นโพธิ์
หมู่ที 2
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แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปีของ อปท. (พ.ศ. 2559 – 2561)
ประเด็นการพิจารณา
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
3.ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
3.1 วิสัยทัศน์
3.2 พันธกิจ
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์
3.4 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
3.5 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
รวม

คะแนน
10
25
65
(5)
(10)
(5)
(15)
(10)
(15)
100
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ประเด็นการ
พิจารณา
1.ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปของ อปท.

2.การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

รายละเอียดหลักเกณฑ์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน สถานที่
ท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่สําคัญ
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่นๆ ที่มีลกั ษณะคล้ายกัน
- การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาและ/หรือการ
ใช้ข้อมูล จปฐ
- มี ข้อมูลสรุปผลการดําเนินงานที่ผ่านมา (เพื่อดูการดําเนินงานใน แต่
ละปีที่ผ่านมาว่ามีการดําเนินการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ของ
แผน พัฒนามากน้อยเพียงใด
ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลที่สาํ คัญ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ข้อมูลทีส่ ําคัญ เพื่อชี้ให้เห็นศักยภาพ ปัญหาและความต้องการ
*การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาและ / หรือ จปฐ.
- ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ
- มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่สําคัญของจังหวัดและ
แสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา
* การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม
- ครอบคลุมการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่สําคัญด้านสังคม เช่น กําลัง
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายา
เสพติด เป็นต้น
- มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูล ที่สําคัญของ อปท.
และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา
* การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล้อม
- ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สําคัญ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
- มีการนําเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของ
อปท.
* SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท.
- การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
- มีการจําแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกอย่างถูกต้อง
*สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพืน้ ที่

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
10
(3)
(3)
(2)
(2)

25

4
(2)
(2)
5
(3)

(2)
5
(2)
(3)
5
(3)
(2)
6
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ประเด็นการ
พิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์
- มีการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดย
ชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความต้องการ
- มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายที่
ชัดเจน
- การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบในการจัดทํา
แผนพัฒนา

3.ยุทธศาสตร์
3.1 วิสัยทัศน์

* มีลักษณะแสดงสถานที่ อปท.ต้องการจะเป็นหรือบรรลุในอนาคต
อย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะ
ของ อปท.
- จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการจะเป็นสอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล
- มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่

3.2 พันธกิจ
- แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพื่อนําไปสู่การบรรลุวิสยั ทัศน์
- มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ
3.3 ประเด็น
* มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะของพืน้ ที่
ยุทธศาสตร์
- ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา
- ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหาศักยภาพ
ของ อปท.
- มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
3.4 เป้าประสงค์ *สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
- มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
- มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้องการที่จะบรรลุ
อะไรในช่วง 4 ปี
3.5 ตัวชี้วัดและค่า ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
เป้าหมายของแต่ *ตัวชี้วัด
- มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์ และสะท้อนผลลัพธ์ตาม
ละประเด็น
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์
- สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณคุณภาพ
*ค่าเป้าหมาย

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
(2)
(2)
(2)

65
5
(3)
(2)
5
(3)
(2)
10
(4)
(4)
(2)
5
(3)
(2)
15
9
(5)
(4)
6

78

ประเด็นการ
พิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

- แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี
-มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ ทําได้ทั้งด้านปริมาณงาน
งบประมาณ เทคนิค
3.6 กลยุทธ์ของแต่ *มีการกําหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดรับและ
สนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็น
ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะพื้นที่
ยุทธศาสตร์
- กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกันและมีการ
บูรณการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และนําไปสูก่ ารบรรลุเป้าประสงค์และ
ยุทธศาสตร์
- มีการแสดงแนวทางการดําเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพื่อนําไปสู่การ
กําหนดแผนงานโครงการ
3.7 บัญชีรายการ/ บัญชีรายการโครงการ ประกอบด้วย
ชุดโครงการพัฒนา *โครงการ/กิจกรรม
- มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ
โครงการฯ ก่อนบรรจุไว้ในแผน
- ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม
- การจัดลําดับของโครงการฯ/กิจกรรม
*โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน และนําไปสู่
ผลสําเร็จของเป้าประสงค์
- โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจนและ
นําไปสู่ผลสําเร็จของเป้าประสงค์
- มีโครงการฯ ครบถ้วนทั้ง 3 ปี (ในภาพรวมของแผน)
- มีรูปแผนทีก่ ําหนดบริเวณดําเนินการตามโครงการพัฒนา
รวมคะแนนที่ได้

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
(3)
(3)
10

(5)

(5)
15
(8)
(2)
(3)
(3)
(7)
(3)
(2)
(2)
100

