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ค ำน ำ 

 

  การจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ของเทศบาลต าบลถ  าใหญ่  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ

น าประเด็นปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นมาจัดท าโครงการและแผนงาน  โดยการแปลงแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามวิสัยทัศน์

ของเทศบาลต าบลถ  าใหญ่  เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการ       ของประชาชนในเขต

การปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  น าไปสู่การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา แบ่งออกเป็น  

6 ยุทธศาสตร์ ดังนี  

1. การพัฒนาด้านการศึกษา 

2. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

3. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 

4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

5. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 

6. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

โดยได้ล าดับความส าคัญของโครงการที่จะด าเนินการในสามปีข้างหน้า (พ.ศ.2559-2561)ตาม

สภาพของปัญหา  ความต้องการของประชาชนและสภาวการณ์ต่างๆ ทั งจากภายนอกและภายในเขตเทศบาล

ต าบลถ  าใหญ่ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ของเทศบาลต าบลถ  าใหญ่  จึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ใน

การด าเนินงานการพัฒนาของท้องถิ่น  ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

เป็นระบบ  ทั งยังสามารถช่วยประหยัดทรัพยากรของท้องถิ่นในทุกๆด้าน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาสาม

ปี (พ.ศ. 2559-2561) ของเทศบาลต าบลถ  าใหญ่ จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน  ตลอดจนการบริหารงาน

จัดการด้านต่างๆ  ตอบสนองความต้องการของชุมชนและการแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และบังเกิดประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

 

         เทศบาลต าบลถ  าใหญ่ 
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ส่วนที่  1 
 

บทน า 
  

1. ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2548  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดท าแผนพัฒนาประจ าปีขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี   
อันมีลักษณะเป็นแนวทางปฏิบัติและรายงานการประสานแผนงานและโครงการของจังหวัด  อ าเภอ  ต าบล      
และการด าเนินงานของประชาชนในท้องถิ่น  เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  รวมทั้งแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 
  แผนพัฒนาสามปี (2559-2561)  เป็นแผนที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา    
โดยมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี       
ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี  โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  
ซึ่งจะน าไปสู่กระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  มีลักษณะดังนี ้

(1) เป็นการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง  และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งๆ จะมี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ได้มากกว่าหนึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ที่จะต้องน ามาด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  จุดมุ่งหมายการพัฒนาและวิสัยทัศน์ในท่ีสุด 

(2) เป็นแผนที่ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับงบประมาณ  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้ 
แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ดังนั้น
โครงการที่จะบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  โดยเฉพาะในปีแรกจะต้องมีความพร้อม  มีความแน่นอนของกิจกรรม  
ที่จะด าเนินการ  รวมถึงควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการ/กิจกรรม  และผลประโยชน์สาธารณะ    
ที่จะได้รับจากโครงการ 

(3) เป็นแผนพัฒนาที่มีความต่อเนื่อง  เป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี  โดยมีการ 
ทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
 

2. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
2.1 เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี  ที่มีความสอดคล้องและสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2 เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
2.3 เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดยน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนา 
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สามปี  ในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปจัดท างบประมาณเพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณ
เป็นไปด้วยความรอบคอบ  และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

3. ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559-2561) 
 การจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่  ได้จัดท าบนพื้นฐานของข้อมูลและสภาพการณ์ 
ที่เป็นจริงครอบคลุมทุกส่วนของสังคม  มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันทุกเรื่อง  ทุกระดับ รวมทั้งมีความต่อเนื่อง    
และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์  โดยการเปลี่ยนแปลงแผน
สู่การปฏิบัติ  โดยการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  มีข้ันตอนในการจัดท า  7  ขั้นตอน  ดังนี้ 
          ขั้นตอนที่  1  การเตรียมการจัดท าแผน 
                    1. หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาควรเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ 
ความส าคัญและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเพ่ือให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจที่จะต้องด าเนินการต่อไป
และห้วงเวลาการเสนอโครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและก าหนดปฏิทินการท างานไว้อย่างชัดเจน 
                   หน่วยงานที่รับผิดชอบ  แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่  คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน่วยงานภายในขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่นและประชาคม 
            ขั้นตอนที่  2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

1. ในขั้นตอนนี้  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนา
และแนวทางการพัฒนา  จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องปัญหาความต้องการของ
ท้องถิ่น รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ  และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
ประชาคมท้องถิ่นและส่วนราชการที่เก่ียวข้องเพ่ือร่วมกันพิจารณา    
             ขั้นตอนที่  3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
                      1. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
                            คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวม
ข้อมูลจ าเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปแล้ว  ยังจะต้อง
วิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา  แนวทางการพัฒนาที่เลือก  ต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษ  ต้องการข้อมูล
ของห้วงเวลาใดและจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใดเพ่ือเป็นข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์  แนวทางการพัฒนา โครงการ/ 
กิจกรรม ได้อย่างถูกต้อง  โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูลทั้งข้อมูลภายในองค์กร  และข้อมูลภายนอก
เพ่ือสามารถน ามาวิเคราะห์ 
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  2. การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย  4  กิจกรรมหลัก คือ 
                   (1) การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
                    (2) การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
                    (3) การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
                  (4) การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 
 ขั้นตอนที่ 4  การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
                   หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว  ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์
ของยุทธศาสตร์การพัฒนา  มาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา  โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์
ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสามปี  โดยน า
วัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี บางครั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา  ตั้งแต่ข้ันตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
แล้ว  แต่อาจน ามาปรับให้ชัดเจนและสอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงสามปีในขั้นตอนนี้   ที่ประชุมจะร่วมกัน
พิจารณาก าหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะต้องด าเนินการตามแนวทางที่คัดเลือก โดยที่กิจกรรมที่จะ
ด าเนินการย่อมมีความหลากหลาย 
            ขั้นตอนที่  5 การจัดท ารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา 
                    คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี  มาจัดท ารายละเอียดโครงการ  ในด้านเป้าหมาย  ผลผลิต  ผลลัพธ์  งบประมาณ  
ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัดความส าเร็จ  โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการใน 
ปีแรกของแผนพัฒนาสามปี  เพ่ือให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 
            ขั้นตอนที่  6  การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
                1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี   โดยมีเค้าโครง
ประกอบด้วย 7  ส่วนดังนี้ 
           สว่นที่  1 บทน า   
           สว่นที่  2  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
           สว่นที่  3  ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
           สว่นที่  4  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
           สว่นที่  5  บัญชีโครงการพัฒนา  
           สว่นที่  6  การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

                2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดเวทีประชาคม  ซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประชาคมท้องถิ่นและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  เพ่ือเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีและรับ
ฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แล้วน าไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป 
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                  3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุงแล้ว
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

  ขั้นตอนที่  7  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
                  1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้      
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารวมทั้งสอดคล้อง  
กับปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ   
และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
                  2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา  ปัญหา 
ความต้องการและข้อมูลน ามาจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วน าเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
                  3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
                  4. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป 
 

4. ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)  
     การจัดท าแผนพัฒนาสามปี  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ  

ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ  ที่อาจจะมีการเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน
และเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงาน  และใช้
ทรัพยากรการบริหารซึ่งหมายถึง  เงิน  คน  วัสดุอุปกรณ์  และการบริหารจัดการของเทศบาลต าบล  อย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะสูงสุด 

     นอกจากนี้ท าให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และประหยัดสามารถ
วางพ้ืนฐานการพัฒนาคุณภาพคนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  ได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง  สร้างความ
เป็นธรรมในสังคม  ท าให้การพัฒนาน าไปสู่สังคมที่เอ้ืออาทรต่อกัน  มองประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตัว และสามารถพัฒนาความคิด  ทัศนคติและค่านิยมของชุมชนและสังคมไปสู่การปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างต่อเนื่อง  อีกท้ัง  ท าให้การพัฒนาน าไปสู่สังคมคุณภาพที่มีความสมดุลพอดี เน้นการพ่ึงพาตนเองเป็น
หลัก นับเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคมที่ดี  ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ให้แก่ประชาชน  อันน าไปสู่ความอยู่ดีมีสุขของคนในสังคมต่อไป 
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ส่วนที่ 2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ 

และสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
 
2.1   สภาพทั่วไป  
 ประวัติต้าบลถ้้าใหญ่ 
 เดิมทีต้ำบลถ ้ำใหญ่แบ่งเป็นสองส่วน  คือส่วนทำงทิศเหนือของทำงรถไฟเป็นเขตปกครองของต้ำบล
ปำกแพรก  ทำงทิศใต้ของทำงรถไฟเป็นเขตกำรปกครองของต้ำบลหนองเสม็ด  เมื่อปี พ.ศ.2484  ได้แบ่งแยก
ส่วนกำรปกครองออกอีกหนึ่งต้ำบล  เรียกว่ำ “ต้ำบลถ ้ำใหญ่”  ซึ่งเรียกตำมช่องของถ ้ำหนึ่งที่มีควำมสวยงำม
และกว้ำงใหญ่มำก  เมื่อครั งสงครำมโลกครั งที่  2  อ้ำเภอทุ่งสงเป็นเป้ำหมำยของกำรโจมตีทำงอำกำศด้วย  
ผู้คนในละแวกนั นได้เข้ำไปซ่อนตัวภำยในถ ้ำ  ต่อมำจึงเรียกต้ำบลนี ว่ำ  “ต้ำบลถ ้ำใหญ่” 
 ต้ำบลถ ้ำใหญ่  อ้ำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมรำช  แบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น  6  หมู่บ้ำน  
ในสมัยแรก  ต่อมำเห็นว่ำบำงหมู่บ้ำนมีครัวเรือนที่ต้องรับผิดชอบมำกและเข้ำเกณฑ์ที่จะแบ่งหมู่บ้ำน  จึงมี
กำรแบ่งหมู่บ้ำน  หมู่ที่  1  ออกเป็นหมู่ที่  8 ,  หมู่ที่  2  ออกเป็นหมู่ที่  7 ,  หมู่ที่  3  ออกเป็นหมู่ที่  9 ,  
หมู่ที่ 5  ออกเป็นหมู่ที่  10  สรุปได้ว่ำ  ปัจจุบันต้ำบลถ ้ำใหญ่  มีกำรปกครองทั งหมด  10  หมู่บ้ำน   
กระทรวงมหำดไทย  ได้ประกำศยกฐำนะสภำต้ำบลถ ้ำใหญ่  เป็นองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลถ ้ำใหญ่  โดย
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ  เมื่อวันที่ 2 ธันวำคม 2537  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2538  และ
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลถ ้ำใหญ่ ยกฐำนะเป็นเทศบำลต้ำบลถ ้ำใหญ่  วันที่ 7 ตุลำคม 2554 

 ที่ตั้งและอาณาเขต  
       ต้ำบลถ ้ำใหญ่  อ้ำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมรำช  ตั งอยู่ทำงด้ำนตะวันออก  ห่ำงจำกที่ว่ำกำร
อ้ำเภอทุ่งสงไปทำงทิศตะวันออก  ประมำณ  6  กิโลเมตร  มีอำณำเขตดังนี  
 ทิศเหนือ จด ต้ำบลนำหลวงเสน   อ้ำเภอทุ่งสง   จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
 ทิศใต้  จด ต้ำบลที่วัง  อ้ำเภอทุ่งสง   จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
 ทิศตะวันออก จด ต้ำบลร่อนพิบูลย์  อ้ำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
 ทิศตะวันตก จด เทศบำลเมืองทุ่งสงและต้ำบลชะมำย อ้ำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

  เนื้อที่ 
  เทศบำลต้ำบลถ ้ำใหญ่  มีเนื อที่ประมำณ  77.96  ตำรำงกิโลเมตร  หรือประมำณ  48,726  ไร่  
ประมำณร้อยละ  9.71  ของพื นที่อ้ำเภอทุ่งสง  (อ้ำเภอทุ่งสงมีพื นที่ประมำณ  802.977 ตำรำงกิโลเมตร  
หรือประมำณ  501,860.02  ไร่)  หรือประมำณร้อยละ  0.22  ของพื นที่จังหวัดนครศรีธรรมรำช  (จังหวัด
นครศรีธรรมรำช มีพื นที่ประมำณ  9,942.50  ตำรำงกิโลเมตร  หรือประมำณ  6,214,064  ไร่) 
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ภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศทำงทิศตะวันออกของต้ำบล ซึ่งเป็นแนวเขตติดต่อของอ้ำเภอทุ่งสง กับอ้ำเภอ
ร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมรำช  จะมีภูเขำใหญ่หลำยลูกสลับซับซ้อนกันเป็นแนว  เป็นแหล่งก้ำเนิดต้น
น ้ำล้ำธำรหลำยสำย  พื นที่เป็นควนเขำ  และมีล้ำคลองล้ำห้วยสลับกันเป็นจ้ำนวนมำก  เช่น  คลองท่ำโหลน  
คลองชัยศรี  คลองโยง  คลองปำกแพรก  เป็นต้น  และลักษณะของพื นที่จะลำดเทลงมำทำงทิศตะวันตก
เรื่อยๆ  จนสุดแนวเขตของต้ำบล  บำงส่วนซึ่งจะเป็นที่รำบของต้ำบล 

 ลักษณะดินของของต้าบล 
 สภำพดินของต้ำบลถ ้ำใหญ่  พื นที่เป็นควนเขำเนิน  ซึ่งดินบริเวณนี มีควำมสมบูรณ์ดีมำก  เหมำะแก่
กำรเพำะปลูกพืชทุกชนิด  ส่วนที่รำบควำมสมบูรณ์ของดินปำนกลำง  เหมำะแก่กำรปลูกพืชหลำยชนิด  ได้แก่
ยำงพำรำ  ไม้ผลไม้ยืนต้น  พืชไร่  พืชผัก  ไม้ดอกไม้ประดับ ฯลฯ 

 การแบ่งเขตการปกครอง 
 ต้ำบลถ ้ำใหญ่  ได้แบ่งกำรปกครองออกเป็น  10  หมู่บ้ำน  ดังนี  
  หมู่ที่    1    บ้ำนเปิก 
  หมู่ที่    2    บ้ำนไสใหญ่ 
  หมู่ที่    3    บ้ำนจ้ำปำ 
  หมู่ที่    4    บ้ำนถ ้ำใหญ่ 
  หมู่ที่    5    บ้ำนนำตำแย้ม 
  หมู่ที่    6    บ้ำนน ้ำพุ 
  หมู่ที่    7    บ้ำนไสใหญ่เหนือ 
  หมู่ที่    8    บ้ำนไร่ควน 
  หมู่ที่    9    บ้ำนน ้ำรอบ 
  หมู่ที่    10  บ้ำนห้วยด้ำ 
 โดยเทศบำลต้ำบลถ ้ำใหญ่ ได้ประกำศจัดตั งชุมชนในเขตเทศบำล เมื่อวันที่ 27 กันยำยน 2556
จ้ำนวน 28 ชุมชน ดังนี  

1. ชุมชนบ้ำนสวนใหญ่คลองเปิก 
2. ชุมชนบ้ำนตำว 
3. ชุมชนบ้ำนเปิก 
4. ชุมชนบ้ำนไสใหญ่ 
5. ชุมชนบ้ำนคลองใหญ่ 
6. ชุมชนน ้ำตกโยง 
7. ชุมชนบ้ำนหน้ำค่ำย 
8. ชุมชนในค่ำย 42 ก.ฝ.8 
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9. ชุมชนหลังค่ำย 
10. ชุมชนไร่ควน 
11. ชุมชนควนเกียบ 
12. ชุมชนควนฮูก 
13. ชุมชนบ้ำนถ ้ำใหญ่ควนไสสูง 
14. ชุมชนบ้ำนถ ้ำใหญ่ปำกแพรก 
15. ชุมชนบ้ำนถ ้ำใหญ่ห้วยชัน 
16. ชุมชนบ้ำนน ้ำรอบ 
17. ชุมชนบ้ำนน ้ำตกปลิว 
18. ชุมชนบ้ำนวังแห้ง 
19. ชุมชนบ้ำนจ้ำปำนอก 
20. ชุมชนบ้ำนจ้ำปำใน 
21. ชุมชนบ้ำนบนควน 
22. ชุมชนบ้ำนนำตำแย้มเหนือ 
23. ชุมชนบ้ำนนำตำแย้มใต้ 
24. ชุมชนบ้ำนน ้ำพุ 
25. ชุมชนถ ้ำพระหอ 
26. ชุมชนบ้ำนวังขวัญ 
27. ชุมชนบ้ำนวังไทร 
28. ชุมชนหน้ำโรงเรียนบ้ำนน ้ำพุ 
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ประชากร 
 ประชำกรทั งสิ น  12,372  คน  แยกเป็น ชำย 6,261 คน  หญิง 6,111  คน 
(ข้อมูล ณ  เดือนมกรำคม  2558) 
  

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้ำน 
จ้ำนวน

ครัวเรือน 
จ้ำนวนประชำกร 

  ชำย (คน)          หญิง (คน) 
รวม 
(คน) 

1. บ้ำนเปิก 360 465 478 943 
2. บ้ำนไสใหญ่ 1,474 828 858 1,686 
3. บ้ำนจ้ำปำ 434 610 659 1,269 
4. บ้ำนถ ้ำใหญ่ 285 437 441 878 
5. บ้ำนนำตำแย้ม 263 476 467 943 
6. บ้ำนน ้ำพุ 314 720 714 1,434 
7. บ้ำนไสใหญ่เหนือ (หน้ำค่ำย) 1,712 1,145 910 2,055 
8. บ้ำนไร่ควน 395 518 530 1,048 
9. บ้ำนน ้ำรอบ 413 723 654 1,377 
10. บ้ำนห้วยด้ำ 183 339 400 739 

รวม 5,833 6,261 6,111 12,372 
 

ที่มา :  อ้าเภอทุ่งสง 
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2. สภาพทางเศรษฐกิจ 
ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพท้ำสวนยำงพำรำ  สวนผลไม้  ปลูกพืชผัก  ไม้ดอก 

ไม้ประดับ  เลี ยงสัตว์  รับจ้ำง เป็นหลัก  รองลงมำคือ  ค้ำขำยและรับรำชกำร 
 2.1 ด้านการเกษตร  

ทรัพยำกรและผลผลิตที่ท้ำกินของประชำชน 
-  พื นที่ทั งหมดของต้ำบลถ ้ำใหญ่   48,726.0   ไร่ 
-  พื นที่สำธำรณะ    15,543.5 ไร่ 
-  พื นที่ที่ดินท้ำกินทั งหมด    33,182.5 ไร่ 

โดยแยกเป็นพื นที่ท้ำกำรเกษตร 
-  พื นที่ท้ำสวนยำง    19,651.5 ไร่ 
-  พื นที่ท้ำสวนไม้ผล    12,346.0 ไร่ 
-  พื นที่ปลูกพืชไร่ , พืชผัก และอ่ืน ๆ    1,185.0 ไร่ 

 2.2 การส่งเสริมอาชีพของประชาชนในต้าบล 
กลุ่มส่งเสริมอำชีพเกษตรกร 

            1.  ศูนย์รวบรวมผลผลิตกำรเกษตรต้ำบลถ ้ำใหญ่  หมู่ที่ 2 
                             2.  กลุ่มเลี ยงสุกรต้ำบลถ ้ำใหญ่  หมู่ที่ 9 
    3.  กลุ่มไม้ผลบ้ำนจ้ำปำ  หมู่ที่ 3 
  กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร  
   1.  กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรน ้ำยำอเนกประสงค์ หมู่ที่  5 
   2.  กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร หมู่ที่  6 
   3.  กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรน ้ำตกปลิว  หมู่ที่  9  
   4.  กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรน ้ำรอบ  หมู่ที่  9 
   5.  กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร  หมู่ที่  10 
  กลุ่มวิสำหกิจชุมชน  
   1.  กลุม่อนุรักษ์ปลูกพืชสมุนไพร  หมู่ที่  2 
   2.  กลุ่มเกษตรอินทรีย์ชีวภำพบ้ำนจ้ำปำ  หมู่ที่  3 
   3.  ถำวรรุ่งเรืองกำรเกษตร  หมู่ที ่ 4 
   4.  ร้ำนค้ำชุมชน  หมู่ที่  4  
   5.  ร้ำวงย้อนยุกต์บ้ำนนำตำแย้ม  หมู่ที่  5 
    6.  กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร  หมู่ที่  6 
    7.  แม่บ้ำนสุขส้ำรำญบ้ำนหลังค่ำย   หมู่ที่  7 
    8.  กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภำพบ้ำนหลังค่ำย  หมู่ที่  7 
    9.  กลุ่มกลองยำวสุขส้ำรำญบ้ำนหลังค่ำย  หมู่ที่  7 
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    10. กลุ่มพัฒนำอำชีพแม่บ้ำนเกษตรกรค่ำยศรีนครินทร์  หมู่ที่  7 
    11. แม่บ้ำนเกษตรน ้ำตกปลิว  หมู่ที่  9 
    12. กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรบ้ำนน ้ำรอบ หมู่ที่  9 
    13. กลุ่มไม้กวำดดอกหญ้ำ หมู่ที่ 9 
    14. กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร หมู่ท ี่ 10 

2.3 แหล่งท่องเที่ยว / สถานที่ดูงาน 
  - สถำนที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  ดังนี  
  1.  อุทยำนแห่งชำติน ้ำตกโยง     หมู่ที่  2 
  2.  อุทยำนแห่งชำติน ้ำตกปลิว     หมู่ที่  9 
  3.  น่ำนวังปลิง       หมู่ที่  1 
  4.  ส้ำนักสงฆ์ถ ้ำพระหอ      หมู่ที่  6 
  5.  วัดถ ้ำใหญ่       หมู่ที่  4 
  - สถำนที่ดูงำนเชิงเกษตรอนุรักษ์  

1.  พืชสมุนไพร       หมู่ที่  2   
2.  สวนมังคุดอำยุ  200  ปี     หมู่ที่  3   
3.  กำรท้ำไม้กวำดดอกหญ้ำ     หมู่ที่  9   

  4.  กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร      หมู่ที่  10 
  5.  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(กก.ตชด. 42) หมู่ที่   7 
  6.  กลุ่มอนุรักษ์พันธ์พืช (ก.ฝ.8)     หมู่ที่   7 

 2.4  การอุตสาหกรรม 
   - โรงงำนอุตสำหกรรม  จ้ำนวน   6    แห่ง 
   1. บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ้ำกัด (มหำชน) หมู่ที่  2 
   2. บริษัท เมืองใหม่คันทรี จ้ำกัด (มหำชน)  หมู่ที่  2 
   3. บริษัท ชูศักดิ์แอนด์พรรณีลีดเดอร์ จ้ำกัด  หมู่ที่  2 
   4. บริษัท เพิ่มผลศิลำ จ้ำกัด   หมู่ที่  2 
   5. บริษัท ยูนิรับเบอร์ จ้ำกัด   หมู่ที่  4 
   6. บริษัท ออ๊กซิเจน ภำคใต้ จ้ำกัด   หมู่ที่  7  

 2.5 สถานประกอบการด้านบริการ 
   - ปั๊มน ้ำมัน  หมู่ที่ 7  จ้ำนวน    1   แห่ง 
   - โรงแรม /รีสอร์ท  จ้ำนวน    9   แห่ง 
   - แมนชั่น    จ้ำนวน    2   แห่ง 
   - หอพัก    จ้ำนวน   37  แห่ง 
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   - ร้ำนอำหำร     จ้ำนวน    4   แห่ง 
   - อู่ซ่อมรถยนต์     จ้ำนวน    2   แห่ง 
   - สนำมฟุตบอลเทียมในร่ม  ทุ่งสงฟุตซอล  พำร์ค จ้ำนวน    1   แห่ง 

3. สภาพทางสังคม 
 1. กำรศึกษำ 
  -    ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัดเทศบำลต้ำบลถ ้ำใหญ่ จ้ำนวน  3  แห่ง 
   1.  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดไตรวิทยำรำม หมู่ที่    2 
   2.  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำตำแย้ม หมู่ที่    5 
   3.  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนน ้ำพุ  หมู่ที่    6 
  -    โรงเรียนประถมศึกษำ    จ้ำนวน 6  แห่ง 

1.  โรงเรียนวัดถ ้ำใหญ่   หมู่ที่ 4 
2.  โรงเรียนบ้ำนนำตำแย้ม  หมู่ที่ 5 
3.  โรงเรียนมหำรำช  3   หมู่ที่ 7 
4.  โรงเรียนอนุบำลมนต์หทัย  (เอกชน) หมู่ที่ 7     
5.  โรงเรียนบ้ำนจ้ำปำ   หมู่ที่ 9 
6. โรงเรียนบ้ำนน ้ำพุ   หมู่ที่ 10 

- โรงเรียนมัธยมศึกษำ    จ้ำนวน 1 แห่ง 
1. โรงเรียนทุ่งสง   หมู่ที่ 2 

- มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
วิทยำเขตนครศรีธรรมรำช (ไสใหญ่)                จ้ำนวน  1  แห่ง 

2. สถำบันและองค์กรทำงศำสนำ 
1. วัดไตรวิทยำรำม   หมู่ที่ 2 
2. วัดถ ้ำใหญ่    หมู่ที่ 4 

   3. วัดนำตำแย้มธรรมำรำม  หมู่ที่ 5 
   4. ส้ำนักสงฆ์ถ ้ำพระหอ   หมู่ที่ 6 
   5. วัดจ้ำปำวนำรำม   หมู่ที่ 9 

3. สำธำรณสุข 
   1. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต้ำบลบ้ำนถ ้ำใหญ่  หมู่ที่  4   จ้ำนวน   1   แห่ง 
   2. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต้ำบลบ้ำนไสใหญ่  หมู่ที่  7     จ้ำนวน   1   แห่ง 
                      3. ศูนย์สำธำรณสุขมูลฐำนชุมชน  ต้ำบลถ ้ำใหญ่           จ้ำนวน   7   แห่ง 
         4. หน่วยงำนที่ส้ำคัญในเขตเทศบำล 
   1. เรือนจ้ำอ้ำเภอทุ่งสง    หมู่ที่  2  
   2. ส้ำนักงำนอัยกำรประจ้ำศำลจังหวัดทุ่งสง  หมู่ที่  2 



13 
 

 

 

   3. ศำลจังหวัดทุ่งสง                    หมู่ที่  7 
   4. กองก้ำกับกำร 8 กองก้ำกับกำรฝึกพิเศษ                  หมู่ที่  7  
   5. กองก้ำกับกำรต้ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 42 (ค่ำยศรีนครินทรำ)  หมู่ที่  7 
   6. ส้ำนักงำนกำรประปำส่วนภูมิภำค                   หมู่ที่  7 
 
4. การบริการพื้นฐาน 
 1. กำรคมนำคม ขนส่ง 
  กำรคมนำคมขนส่ง  ในเขตเทศบำลต้ำบลถ ้ำใหญ่  มีถนนสำยหลัก ดังนี  
   - ถนนทุ่งสง – นครศรีธรรมรำช (ทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข 403) 
   - ถนนเอเชีย (ทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข 41) 
  ภำยในเขตเทศบำลต้ำบลถ ้ำใหญ่ มีถนนหินคลุก  จ้ำนวน  63 สำย  ถนนลำดยำง  จ้ำนวน  
55 สำย และถนนคอนกรีต  จ้ำนวน 51 สำย  
   - กำรเดินทำงสำมำรถเดินทำงได้ โดยรถยนต์ , รถโดยสำรประจ้ำทำง ,รถไฟ 
(สถำนีรถไฟบ้ำนไสใหญ่) 
   
 2. กำรสื่อสำร โทรคมนำคม 

  - กำรไปรษณีย์อนุญำตเอกชน บ้ำนไสใหญ่  จ้ำนวน  1  แห่ง 
  - สถำนีโทรคมนำคมอ่ืน ๆ    จ้ำนวน  3  แห่ง 
  - ที่อ่ำนหนังสือพิมพ์ประจ้ำหมู่บ้ำน   จ้ำนวน  3  แห่ง 
  - อินเตอร์เน็ตต้ำบลให้บริกำรฟรี  ณ  ส้ำนักงำนเทศบำลต้ำบลถ ้ำใหญ่  
 

 3. กำรไฟฟ้ำ 
   - รำษฎรมีไฟฟ้ำใช้ทุกครัวเรือน 
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นำยปรีชำ  ศรีรินทร ์
ประธำนสภำฯ 

นำยนิยม สำยน ้ำ 
รองประธำนสภำฯ 

 

นำยเพลินจติร  อินทร์แก้ว                
เลขำนกุำรสภำฯ 

 

นำงโชคดี หนูม ี
สท. เขต  2 

 

นำยอนันต์  พรหมปำน 
สท. เขต  1 

 

นำยสุรศักดิ์  ศรสีุวรรณ     
สท. เขต  2 

 

นำงสมศรี  แก้วไกรษร 
สท. เขต  1 

 

นำยอนุรักษ์  ทองเกิด 
สท. เขต  2 

 

นำงบุญศรี  อำรีย ์
สท. เขต  1 

นำยสมหมำย  แก้วศรีนวล 
สท. เขต  2 

 

นำยสนั่น  คชนูด 
สท. เขต  1 

 

นำยธนกฤษ  ส้มเขียวหวำน 
สท. เขต  1 

 

5.  การเมือง  การบริหาร 

 โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ 

1.  ฝ่ายนิติบัญญัติ (สภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่) 
ประกอบด้วยสมำชิกสภำเทศบำล  มำจำกกำรเลือกตั งของแต่ละเขต  จ้ำนวน  2  เขต

เขตเลือกตั งละ 6 คน  รวม  12  คน  สภำเทศบำล  คัดเลือกประธำนสภำฯ  1  คน  รองประธำนสภำฯ  1  
คน  และเลขำนุกำรสภำฯ  1  คน  ตำมมติที่ประชุมสภำฯ   
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2. ฝ่ายบริหาร 
   ประกอบด้วย  นำยกเทศมนตรี  1  คน  และนำยกเทศมนตรีเป็นผู้แต่งตั งรอง
นำยกเทศมนตรี  2  คน  เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี  1  คน  และท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี  1  คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 

3. ส่วนการบริหารของเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่   
เทศบำลต้ำบลถ ้ำใหญ่  ไดแ้บ่งส่วนกำรบริหำรงำนออกเป็นกอง/ฝ่ำยและงำน  โดยมีหัวหน้ำส่วน 

กำรบริหำรที่เรียกว่ำผู้อ้ำนวยกำรกอง  หรือหัวหน้ำส้ำนักปลัดเทศบำลเป็นผู้บังคับบัญชำของส้ำนักและกอง
นั นๆ  และภำยในส้ำนัก/กองจะแยกเป็นฝ่ำยและงำน  โดยมีปลัดเทศบำล  เป็นผู้บังคับบัญชำพนักงำน
เทศบำล  ลูกจ้ำงประจ้ำ  และพนักงำนจ้ำง  และควบคุมดูแลรำชกำรประจ้ำของเทศบำลให้เป็นไปตำม
นโยบำยและมีอ้ำนำจหน้ำที่ตำมท่ีกฎหมำยก้ำหนดหรือตำมที่นำยกเทศมนตรีมอบหมำย 
 
 

นำยอนุวัตร  นำคฤทธิ์  
นำยกเทศมนตรีต้ำบลถ ้ำใหญ่ 

นำยสวงค์  เกิดบัวทอง 
รองนำยกเทศมนตรี  

นำยเมธำ  รอดจันทร ์
รองนำยกเทศมนตรี 

นำยศรำวุธ  หมื่นพันธ์ 
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี 

นำยกิตติ  กลิ่นพงศ ์
ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี 
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โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล 8) 

 
 
 
 
( 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหำรงำนเทศบำล 7) 

 
 
 

ส้านักปลัดเทศบาล 
หัวหน้ำส้ำนักปลัดเทศบำล  
(นักบริหำรงำนท่ัวไป 8)  

 
 
 

กองคลัง 
ผู้อ้ำนวยกำรกองคลัง 

(นักบริหำรงำนคลัง8) 
 
 

 

กองช่าง 
ผู้อ้ำนวยกำรกองช่ำง
(นักบริหำรงำนช่ำง 7) 
 

 
 

กองการศึกษา 
ผู้อ้ำนวยกำรกองกำรศึกษำ 
(นักบริหำรกำรศึกษำ 7) 

 
 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ผู้อ้ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

(นักบริหำรงำนสำธำรณสุข 7) 
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โครงสร้างส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     - พนักงำนขับรถยนต์ 
     - นักกำร (ลูกจ้ำงประจ้ำ) 
     - คนงำน 
งานกิจการสภา 
     - เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป 4 
งานรัฐพิธี 
งานธุรการ  
     - เจ้ำพนักงำนธุรกำร  5    
     - ผช.เจ้ำหน้ำท่ีบันทึกข้อมูล 
 

หัวหน้าส้านักปลัดเทศบาล 
(นักบริหำรงำนท่ัวไป 8) 

 
 

 

      - พนักงำนขับรถยนต์ (ลูกจ้ำงประจ้ำ) 
      - คนงำน 
งานนิติการ 
     - นิติกร 7 วช 
งานการเจ้าหน้าที่ 
     - บุคลำกร 3-5/6ว 
     - บุคลำกร 5 
     - ผช.บุคลำกร   
งานพัฒนาชุมชน 
     - นักพัฒนำชุมชน 5 
     - เจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน 2-4/5 
     - ผช.นักพัฒนำชุมชน 
งานแผนงานและงบประมาณ 
     - เจ้ำหน้ำท่ีวิเครำะห์นโยบำยและแผน 6ว 
     - ผช.เจ้ำหน้ำท่ีวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
 
 
 

    - พนักงำนขับรถยนต์ (พนักงำนจ้ำงทั่วไป) 
    - คนงำน 
งานทะเบียนราษฎร 
    - เจ้ำพนักงำนทะเบียน 2-4/5 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    - เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  5  
    - เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย   4  
งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
    - ยำม 
 
 

หัวหน้าฝ่ายอ้านวยการ 
(นักบริหำรงำนท่ัวไป 6) 

 
 
 

หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
(นักบริหำรงำนท่ัวไป 6) 

 
 

 

หัวหน้าฝ่ายธุรการ 
(นักบริหำรงำนท่ัวไป 6) 

 
 

 

งานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
      - เจ้ำพนักงำนส่งเสริมกำรท่องเท่ียว 2-4/5 
      - ผช.นักวิชำกำรประชำสัมพันธ์  
      - ผช.นักวิชำกำรประชำสัมพันธ์  
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โครงสร้างกองคลัง 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ้านวยการกองคลัง 
(นักบริหำรงำนกำรคลัง 8) 

 
 
 

งานพัสดุและทรัพย์สิน 
    - นักวิชำกำรพัสดุ 5 
    - เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ 1-3/4      
งานธุรการ  
    - 
 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง 
(นักบริหำรงำนกำรคลัง 6) 

 
 

 
งานการเงินและบัญช ี
   - เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนกำรเงินและบัญชี 6ว 
   - นักวิชำกำรเงินและบญัชี 5 
   - เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี (ลูกจ้ำงประจ้ำ) 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
    - เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้  2 
    - นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ 6ว    
    - ผช.เจ้ำหน้ำท่ีจัดเก็บรำยได้ (ลูกจ้ำงประจำ้)  
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
    - นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ 6ว      
    - เจ้ำหน้ำท่ีจัดเก็บรำยได้ 3  
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โครงสร้างกองช่าง 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

ผู้อ้านวยการกองช่าง 
(นักบริหำรงำนช่ำง 7) 

 
 

 

งานโยธา 
     - นำยช่ำงโยธำ 5 (2) 
     - พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ (พก.) 
     - พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ (พท.)      
     - คนงำน (2) 
     
 
 

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
(นักบริหำรงำนช่ำง 6) 

  

งานวิศวกรรม 
งานผังเมือง 
    - วิศวกรโยธำ 3-5/6ว 
    - ผช.วิศวกรโยธำ  
    - ผช.นำยช่ำงเขียนแบบ 
    - คนงำน (2) 

งานสาธารณูปโภค 
     - นำยช่ำงไฟฟ้ำ  
     - ผช.นำยช่ำงไฟฟ้ำ  
 
งานธุรการ  
     - คนงำน (1)  
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โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ้านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหำรงำนสำธำรณสุข 7) 

 
 

 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

(นักบริหำรงำนสำธำรณสุข 6) 
 

 

งานรักษาความสะอาด 
      - คนงำนประจ้ำรถขยะ (พก. 4) 
      - คนงำนประจ้ำรถขยะ (พท. 3) 
งานส่งเสริมสขุภาพ 
      - เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขชุมชน 2-4/5 
      - คนงำน  
งานควบคุมป้องกันโรค 
      - คนงำน (2) 
 

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
      - คนงำน (2)  
งานธุรการ  
      - เจ้ำพนักงำนธุรกำร 4 
      - ผช.เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี   
งานบริหารกองทุนหลักประกันสขุภาพระดับท้องถิ่น            
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โครงสร้างกองการศึกษา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ้านวยการกองการศึกษา 
(นักบริหำรกำรศึกษำ 7) 

 
 

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
     - พนักงำนครูเทศบำล (9) 
     - ผช.หัวหน้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
      - ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก (1) 
     - ปฏิบัติหน้ำท่ีดูแลเด็กเล็ก (ผูดู้แลเด็ก) (2) 
       
 
 
     
 
 

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
(นักบริหำรกำรศึกษำ 6) 

 
 

งานส่งเสริมการศึกษา กีฬา และนันทนาการ  
      -นักวิชำกำรศึกษำ 6ว 
งานส่งเสริมศาสนา และวัฒนธรรม 
งานธุรการ  
      -ผช.เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี          
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อัตราก้าลังพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ้า และพนักงานจ้าง  มีดังนี้ 
  - นักบริหำรงำนเทศบำล   2  คน 
   - ปลัดเทศบำล   1         คน 
   - รองปลัดเทศบำล          1         คน 
 3.1 ส้านักปลัดเทศบาล 
  -  พนักงำนเทศบำล  16 คน 
  -  ลูกจ้ำงประจ้ำ    2 คน 
  -  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ           9 คน 
  -  พนักงำนจ้ำงทั่วไป   6 คน 
 3.2 กองคลัง 
  -  พนักงำนเทศบำล  9 คน 
  -  ลูกจ้ำงประจ้ำ   2 คน 
  -  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 1         คน 
 3.3 กองช่าง 
  -  พนักงำนเทศบำล  6 คน 
  -  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 4 คน 
  -  พนักงำนจ้ำงทั่วไป  6 คน 

3.4 กองการศึกษา 
 -  พนักงำนเทศบำล  3 คน 

  -  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 3 คน 
  -  ครูผู้ดูแลเด็ก   9 คน 
  -  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  1         คน 
  -  ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ดูแลเด็กเล็ก 2         คน 

3.5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 -  พนักงำนเทศบำล  4        คน 

  -  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 5 คน 
  -  พนักงำนจ้ำงทั่วไป  8 คน 
 

ที่มำ : ส้ำนักปลัดเทศบำล  (ข้อมูลเดือน มิถุนำยน  2558) 
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6. การคลัง 
 เทศบำลต้ำบลถ ้ำใหญ่ มีรำยรับ – รำยจ่ำย ประจ้ำปีงบประมำณ 2557 ดังนี  
รายรับ 

รายการ งบประมาณ (บาท) 
หมวดภำษีอำกร 3,766,216.01 
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต 1,277,384.00 
รำยได้จำกทรัพย์สิน 528,712.11 
รำยได้เบ็ดเตล็ด 299,428.00 
ภำษีจัดสรร 27,585,543.95 
เงินอุดหนุน 12,390,079.00 
รวมรำยรับ 45,847,363.07 
เงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 12,386,492.00 

รวมรายรับทั้งสิ้น 58,233,855.07 
รายจ่าย 

รายการ งบประมาณ (บาท) 
งบกลำง 2,219,361.25 
เงินเดือน 9,363,471.46 
ค่ำจ้ำงประจ้ำ 651,390.00 
ค่ำจ้ำงชั่วครำว 5,159,937.61 
ค่ำตอบแทน 683,194.00 
ค่ำใช้สอย 6,488,254.84 
ค่ำวัสดุ 4,315,602.40 
ค่ำสำธำรณูปโภค 708,151.95 
เงินอุดหนุน 3,743,331.82 
ค่ำครุภัณฑ์ 1,549,305.80 
ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 9,219,000.00 
รำยจ่ำยอื่น 0.00 
รวมรำยจ่ำย 44,101,001.13 
รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 12,352,192.00 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 56,453,193.13 
ที่มา : กองคลัง 

 



 
 

 

 

24 
2.2 การสรุปสถานการณ์พัฒนา (อาจเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค 

 กำรวิเครำะห์ศักยภำพเพ่ือประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นกำรประเมินโดยวิเครำะห์
ถึงโอกำส  และภำวะคุกคำมหรือข้อจ้ำกัด  อันเป็นสภำวะแวดล้อมภำยนอกที่มีผลต่อกำรพัฒนำด้ำนๆ ของท้องถิ่น 
รวมทั งกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภำวะแวดล้อมภำยในของท้องถิ่น  ซึ่งทั งหมดเป็นกำร
ประเมินสถำนภำพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นกำรตอบค้ำถำมว่ำ  “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถำนภำพกำรพัฒนำอยู่จุด
ไหน” ส้ำหรับใช้เป็นประโยชน์ในกำรก้ำหนดกำรด้ำเนินงำนในอนำคตต่อไป  ทั งนี โดยใช้เทคนิค SWOT analysis 
กำรพิจำรณำถึงปัจจัยภำยใน  ได้แก่จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจัยภำยนอก ได้แก่ 
โอกำส (Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เป็นเครื่องมือ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ 

แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 

ด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดแข็ง 
- มีวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

- ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรสืบสำนวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

- มีศำสนำเป็นศูนย์รวมจิตใจประชำชนมีจิตใจ
โอบอ้อมอำรี เอื อเฟือเผื่อแผ่  

-  มีสถำนศึกษำในระดับประถมศึกษำและ
มัธยมศึกษำ และระดับมหำวิทยำลัยในต้ำบลที่มี
ควำมพร้อมมีศักยภำพในกำรจัดกำรศึกษำ 

-  มีวัดเป็นสถำนที่ที่สำมำรถพัฒนำและ
เสริมสร้ำงควำมพร้อมให้เป็นแหล่งวัฒนธรรม 

-  มีปรำชญ์และภูมิปัญญำท้องถิ่นจ้ำนวนมำกที่มี
ศักยภำพในกำรพัฒนำ 

 
 

จุดอ่อน 
- คนบำงกลุ่มขำดจริยธรรม คุณธรรม 

ขำดระเบียบวินัย 

- ค่ำนิยมยึดติดกับวัตถุสิ่งของและ
บริโภคฟุ่มเฟือยแพร่กระจำยเพ่ิม
มำกขึ น 
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แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 

ด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม (ต่อ) 

 

โอกาส 
- พ.ร.บ.กำรศึกษำแห่งชำติจะท้ำให้ภำยในจังหวัด

มีกำรจัดกำรศึกษำท่ีสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของท้องถิ่นต่ำงๆในเขตจังหวัด 

- พ.ร.บ.กระจำยอ้ำนำจแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 ให้ เทศบำลมีอ้ำนำจ
หน้ำที่จัดกำรศึกษำ 

-รัฐบำลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบำทใน
กำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ถ่ำยทอดวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่นมำกขึ น 

-   ภำยในจังหวัดมีกำรศึกษำทุกระดับ 

อุปสรรค 

-  สื่อต่ำงๆ เช่น โทรทัศน์ 
อินเตอร์เน็ต เข้ำมีอิทธิพลต่อเด็ก
และเยำวชน ท้ำให้กระแสบริโภค
นิยมและวัตถุนิยมรุนแรงมำกขึ น 
ท้ำลำยวิถีชีวิตดั งเดิมของ
ประชำชน 

 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 

จุดแข็ง 
- - มีทรัพยำกรธรรมชำติที่ค่อนข้ำงสมบูรณ์  เช่น 

มีภูเขำ ป่ำไม้ น ้ำตก แหล่งน ้ำตำมธรรมชำติ 
-  
-  
-  

โอกาส 
- รัฐบำลมีนโยบำยและให้ควำมส้ำคัญกับกำร

อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ รวมถึงกำรป้องกัน 
และแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม 

จุดอ่อน 
- ประชำชนขำดจิตส้ำนึกในกำร
รักษำทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 
-  กำรใช้ทรัพยำกรไม่คุ้มค่ำ 
ฟุ่มเฟือย 
-  มีโรงงำนอุตสำหกรรม และสถำน
ประกอบกำรในพื นที่  ส่งผลกระทบ
ต่อแหล่งน ้ำ และอำกำศ  
อุปสรรค 
- ปัญหำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของ
สภำพอำกำศจำกสภำวะโลกร้อน 
เกิดภัยภัยธรรมชำติที่รุนแรงขึ นทุกปี 

ด้านพัฒนาการเมืองและ
การบริหาร 

จุดแข็ง 
-   ประชำชนมีควำมตื่นตัวและมีส่วนร่วมใน
กระบวนกำรพัฒนำท้องถิ่น มีกำรรวมกลุ่มใน
ชุมชน 

จุดอ่อน 

- ประชำชนยังขำดควำมรู้กฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับประชำชน 
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แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 

ด้านพัฒนาการเมืองและ
การบริหาร (ต่อ) 

-   ประชำชนมีควำมตื่นตัวทำงกำรเมือง 

-   มีกำรน้ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำให้บริกำรอย่ำง
รวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม 

-   ผู้น้ำมีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีภำวะควำมเป็น
ผู้น้ำ มีศักยภำพในกำรบริหำรงำน 

-   ประชำชนมีควำมจริงจังในกำรท้ำงำน         
มีควำมเป็นตัวของตัวเองสูง 

โอกาส 

- รัฐบำลเน้นกำรให้สิทธิเสรีภำพแก่ประชำชน 
ส่งเสริมกำรกระจำยอ้ำนำจสู่ท้องถิ่นและเปิด
โอกำสกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

- รัฐบำลมีแนวนโยบำยขับเคลื่อนกิจกรรมสร้ำง
พลเมืองดีวิถีประชำธิปไตย 

- ขำดบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในบำงสำขำของงำน- 
ประชำชนยังยึดมั่นถือมั่นเกี่ยวกับ
แนวคิดดั งเดิม เช่น กำรรักพวกพ้อง 
โดยไม่ได้ค้ำนึงถึงระบบคุณธรรม 

 
 
 
อุปสรรค 
- กำรรับรู้ข้อมูลจำกสื่ออำจจะ     
บิดเบียนแนวควำมคิดของประชำชน
ในระบบประชำธิปไตย 

 

ด้านเศรษฐกิจ จุดแข็ง 
- กำรเกษตรที่เป็นฐำนหลักท่ีสำมำรถรองรับ
วิกฤตเศรษฐกิจได้ เป็นแหล่งผลิตอำหำรที่ส้ำคัญ 

- มีภูมิประเทศและภูมิอำกำศรวมทั งสภำวะ
แวดล้อมที่เหมำะแก่กำรท้ำกำรเกษตร 
- มีแหล่งน ้ำตำมธรรมชำติส้ำหรับใช้ในกำรท้ำ
กำรเกษตร 
- มีโครงสร้ำงกำรคมนำคมขนส่งสำมำรถติดต่อได้
ตลอดพื นที่ทั งจังหวัดมีถนนสำยหลักตัดผ่ำน 
- มีสินค้ำพื นเมืองของต้ำบลและพื นที่ใกล้เคียง 
เช่น  ผัก,ผลไม้,ยำงพำรำ,ไม้กวำดดอกหญ้ำ, ข้ำว
เกรียบต้มย้ำจำกข้ำวสังหยด,มะมุดกวน,มะมุด  
แช่อิ่ม,มังคุดกวน,เครื่องแกง  เป็นต้น 

จุดอ่อน 
- ขำดกำรจัดกำรด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
- ขำดกำรรวมกลุ่มที่เข้มแข็งเพ่ือ
ร่วมกันเป็นกลุ่มผู้ผลิต 
-  ปัญหำหนี สินของเกษตรกร 
-  แหล่งท่องเที่ยวมีงบประมำณ
ปรับปรุงและฟ้ืนฟูจ้ำกัด  
-   โบรำณสถำน เช่น วัดถ ้ำใหญ่   
วัดไตรวิทยำรำม  ส้ำนักสงฆ์ถ ้ำพระ
หอ  มีงบประมำณจ้ำกัดในกำร
ปรับปรุงและส่งเสริมให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 
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แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 

ด้านเศรษฐกิจ (ต่อ) จุดแข็ง 

- มีสถำนที่ท่องเที่ยวทำงธรรมชำติและวัฒนธรรม
ในกำรส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน 

- ผู้บริหำรเทศบำลต้ำบลถ ้ำใหญ่มีแนวนโยบำย 
ในกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 

โอกาส 

- รัฐบำลมีนโยบำยส่งเสริมสนบัสนุนกำรปลูกพืช
ทดแทนพลังงำน เช่น ปำล์มน ้ำมัน 
-  ภำวะวิกฤตด้ำนอำหำรโลกท้ำให้รัฐบำลให้
ควำมสนใจและสนับสนุนส่งเสริมกำรปลูกพืช    
ที่เป็นอำหำรเพ่ิมมำกขึ น 
- รัฐบำลส่งเสริมในเรื่องกำรท่องเที่ยว 
- กำรพ่ึงพำงบประมำณจำกภำยนอกในกำรน้ำมำ
ปรับปรุงด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำนเพื่อส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยว เช่น สถำบันกำรเงิน ส้ำนักงำนเงินทุน
ส่งเสริมกิจกำรเทศบำล ฯลฯ 

 

 

 

 

 

อุปสรรค 

- สภำวกำรณ์ทำงเศรษฐกิจใน
ระดับประเทศ ภูมิภำคส่งผลต่อ
กำรพัฒนำท้องถิ่น 

- กำรบริหำรจัดกำรยังต้องพ่ึงพำเงิน
รำยได้ที่รัฐจัดสรรให้  ซึ่งอำจจะ
ล่ำช้ำส่งผลต่อกำรขับเคลื่อน
นโยบำยต่ำง ๆ สู่ชุมชน 

 

 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จุดแข็ง 

- มีโครงข่ำยกำรคมนำคมที่ สำมำรถติดต่อได้
ตลอดทั งท้องถิ่น อ้ำเภอและจังหวัด 
- มีแหล่งน ้ำตำมธรรมชำติที่น้ำมำใช้ในเรื่อง
สำธำรณูปโภค เช่น ประปำภูเขำ 
 
 

 

 

 

จุดอ่อน 

- กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำน
เป็นไปอย่ำงล่ำช้ำ เพรำะมี
งบประมำณจ้ำกัดในกำรน้ำไปพัฒนำ 
-  ขำดแคลนแหล่งน ้ำขนำดใหญ่
ส้ำหรับน้ำไปผลิตน ้ำประปำให้
เพียงพอในหน้ำแล้ง 
 
 
 



 
 

 

 

28 

แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

(ต่อ) 
โอกาส 
- พ.ร.บ.กำรกระจำยอ้ำนำจแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542  ได้ท้ำให้เทศบำลมี
รำยได้เพ่ิมขึ นในกำรน้ำไปพัฒนำโครงสร้ำง
พื นฐำนรวมทั งด้ำนอ่ืน ๆ 

อุปสรรค 
-  สภำพภูมิประเทศ ควำม
เปลี่ยนแปลงจำกสภำวะโลกร้อน กำร
เกิดภัยธรรมชำติที่รุนแรงมำกขึ นส่งผล
กระทบต่อระบบโครงสร้ำงพื นฐำน ท้ำ
ให้ถนนช้ำรุดเสื่อมโทรมเร็วกว่ำปกติ 
-  สภำพทำงเศรษฐกิจส่งผลให้รำคำ
สินค้ำวัสดุก่อสร้ำงสูงขึ นและ
ค่ำแรงงำนสูงขึ นส่งผลต่อกำร
ด้ำเนินกำรโครงกำรด้ำนโครงสร้ำง
พื นฐำน 

ด้านพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

จุดแข็ง 
- มีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต้ำบลและ
อำสำสมัครสำธำรณสุขที่มีศักยภำพสำมำรถ
ให้บริกำรด้ำนสำธำรณสุขแก่ประชำชนได้ดีใน
ระดับหนึ่ง 
- มีองค์กรชุมชน เช่น กรรมกำรชุมชน กลุ่มสตรี 
อสม./กองทุนหมู่บ้ำน/ อปพร. กองทุนส่งเสริม
สุขภำพประจ้ำต้ำบล  ศูนย์กีฬำ ลำนกีฬำ 
อุปกรณ์กีฬำ ฯลฯ 

- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมกำรกีฬำ 

โอกาส 
- พ.ร.บ.กระจำยอ้ำนำจองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ให้อ้ำนำจหน้ำที่ เทศบำล
ในกำรจัดบริกำรสำธำรณะทำงด้ำนสวัสดิกำร
สังคมและพัฒนำชุมชนกว้ำงขวำงมำกขึ น 

- - นโยบำยรัฐบำลในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ 
ยำเสพติดอย่ำงจริงจัง  ซึ่งถือเป็นวำระแห่งชำติ 

จุดอ่อน 
- ปัญหำควำมไม่ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
- ปัญหำกำรพนัน 
- กลุ่มองค์กรต่ำงๆ ไม่เข้มแข็งพอ 
-  กำรแพร่ระบำดของยำเสพติดใน
หมู่บ้ำน 
 
 
 
อุปสรรค 
-ปัญหำจำกสภำวะทำงเศรษฐกิจ 
- มีกลุ่มเครือข่ำย กระบวนกำรค้ำยำ
เสพติดเข้ำมำในพื นที่เรื่อย ๆ 
- รัฐบำลตัดลดงบประมำณด้ำนกำร
ด้ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรบริกำรด้ำน
สำธำรณสุข 



 
 

 

 

29 
2.3 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  เทศบำลต้ำบลถ ้ำใหญ่ได้ติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำในปีงบประมำณ 2557 ได้สรุปผลกำรด้ำเนินกำรดังนี   

การวางแผน 
     เทศบำลต้ำบลถ ้ำใหญ่ ได้จัดท้ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนพัฒนำ 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559)     
ตำมกระบวนกำรที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท้ำแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  โดยผ่ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน  เช่น  กำรจัดเวทีประชำคม  กำรประชุมกรรมกำรชุมชน  เพ่ือ
รับฟังปัญหำและควำมต้องกำรที่แท้จริงของประชำชนในพื นที่ ก่อนน้ำมำจัดท้ำโครงกำรเพ่ือพัฒนำพื นที่ ที่บรรจุไว้
ในแผนพัฒนำ 3 ปี ต่อไป  
     เทศบำลต้ำบลถ ้ำใหญ่ ได้ประกำศใช้แผนพัฒนำ 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559)  เมื่อวันที่  28 มิถุนำยน      
พ.ศ.2556  โดยได้ก้ำหนดโครงกำรที่จะด้ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำ 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559)  ดังนี  

ยุทธศาสตร์ 
2557 2558 2559 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา 

74 12,642,800.00 53 10,190,000.00 48 6,470,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

7 7,800,000.00 13 17,360,000.00 13 9,950,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมือง การบริหาร 

45 44,024,000.00 24 5,340,000.00 20 5,530,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้าน
เศรษฐกิจ 

15 14,739,000.00 20 8,415,000.00 14 5,290,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้าน
คมนาคมและ
สาธารณูปโภค 

55 51,680,000.00 139 75,512,000.00 118 88,010,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้าน
คุณภาพชีวิต 

22 5,750,000.00 22 6,250,000.00 17 3,125,000.00 

รวม 218 136,635,800.00 271 123,067,000.00 230 118,375,000.00 



 
 

 

 

30 
การจัดท้างบประมาณ 
  ผู้บริหำรเทศบำลต้ำบลถ ้ำใหญ่ ได้ประกำศใช้ข้อบัญญัติงบประมำณ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2556  โดยมี
โครงกำรที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมำณ จ้ำนวน 62 โครงกำร งบประมำณ 41,983,320 บำท  สำมำรถจ้ำแนก
ตำมยุทธศำสตร์ ได้ดังนี   

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ 16 8,894,820.00 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม 3 1,690,000.00 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร 23 5,890,000.00 

ยุทธศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจ 3 220,000.00 

ยุทธศำสตร์ด้ำนคมนำคมและสำธำรณูปโภค 11 13,242,000.00 

ยุทธศำสตร์ด้ำนคุณภำพชีวิต 6 12,046,500.00 

รวม 62 41,983,320.00 

 
การใช้จ่ายงบประมาณ 
      เทศบำลต้ำบลถ ้ำใหญ่ มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณในกำรด้ำเนินโครงกำรตำมข้อบัญญัติงบประมำณ โดยได้มี
กำรก่อหนี ผูกพัน/ลงนำมในสัญญำ รวม 42 โครงกำร จ้ำนวนเงิน 29,377,152 บำท มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
จ้ำนวน 42 โครงกำร จ้ำนวนเงิน 29,357,064 ล้ำนบำท สำมำรถจ้ำแนกตำมยุทธศำสตร์ ได้ดังนี  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ 13 7,316,944.03 13 7,316,944.03 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม 3 1,607,290.00 3 1,607,290.00 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร 14 3,524,898.02 14 3,524,898.00 

ยุทธศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจ 1 20,000.00 1 20,000.00 

ยุทธศำสตร์ด้ำนคมนำคมและสำธำรณูปโภค 5 5,280,000.00 5 5,259,912.00 

ยุทธศำสตร์ด้ำนคุณภำพชีวิต 6 11,628,020.00 6 11,628,020.00 

รวม 42 29,377,152.05 42 29,357,064.03 



 
 

 

 

31 

                            รายงานสรุปผลการด้าเนินงาน ปี 2557  
เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด้าเนนิการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ้า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ้า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ้า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ้า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ้า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ 74 12,642,800.00 16 8,894,820.00 13 7,316,944.03 13 7,316,944.03 13 7,316,944.03 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
สิ่งแวดล้อม 

7 7,800,000.00 3 1,690,000.00 3 1,607,290.00 3 1,607,290.00 3 1,607,290.00 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเมือง 
กำรบริหำร 

45 44,024,000.00 23 5,890,000.00 14 3,524,898.02 14 3,524,898.00 13 3,114,836.00 

ยุทธศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจ 15 14,739,000.00 3 220,000.00 1 20,000.00 1 20,000.00 1 20,000.00 

ยุทธศำสตร์ด้ำนคมนำคม
และสำธำรณูปโภค 

55 51,680,000.00 11 13,242,000.00 5 5,280,000.00 5 5,259,912.00 4 4,536,000.00 

ยุทธศำสตร์ด้ำนคุณภำชีวิต 22 5,750,000.00 6 12,046,500.00 6 11,628,020.00 6 11,628,020.00 6 11,628,020.00 

รวม 218 136,635,800 62 41,983,320 42 29,377,152 42 29,357,064 40 28,223,090 
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2.4  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

 แม้ว่ำในเชิงปริมำณ  จะมีผลกำรด้ำเนินงำนจริง  42  โครงกำร  เพียงร้อยละ 19.00 ของ
โครงกำรที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 และคิดเป็นร้อยละ  67.74  ในเทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ้ำปี  2557  แต่หำกจะพิจำรณำในด้ำนกำรพัฒนำ  จะเห็นได้ว่ำมีกำรพัฒนำ
ครอบคลุมในทุกพื นที่  และครอบคลุมยุทธศำสตร์ทุกด้ำน  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรตระหนักและให้ควำมส้ำคัญ
กับงำนด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  กำรมุ่งพัฒนำและยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน  กำรส่งเสริมพัฒนำ
อำชีพ  ส่งเสริมกำรใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำรสร้ำงสรรค์ และด้ำรงไว้ซึ่งอำชีพต่ำง ๆ ส่งเสริมสนับสนุนกำร
เรียนรู้ของเยำวชน  นักเรียน  นักศึกษำ  สนับสนุนงำนด้ำนกีฬำ กำรสืบทอดและส่งเสริมศิลปะประเพณีต่ำง ๆ 
ทั งในระดับท้องถิ่น  และระดับชำติ  กำรใหค้วำมส้ำคัญในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  โดย
เน้นกำรปลูกฝังจิตส้ำนึกให้ชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม  ให้รักและหวงแหนผืนแผ่นดินของตนเอง กำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อมให้คงควำมสมดุล เป็นต้น นอกจำกนั นในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กรยังได้พัฒนำบุคลำกรของ
เทศบำลต้ำบลถ ้ำใหญ่ ให้มีควำมรอบรู้ และมีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน รวมถึงกำรจัดกำรองค์กรให้ทันสมัย
เหมำะแก่กำรประสำนรำชกำรอีกด้วย  ซึ่งจำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557 – 
2559) จ้ำเป็นต้องปรับแผนพัฒนำในปีต่อไปเพื่อให้โครงกำรพัฒนำสอดคล้องกับงบประมำณกำรพัฒนำ 

 
 

 



33 
 

ส่วนที่ 3 

การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 

3.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลต าบลถ  าใหญ่ 
"เป็นศูนย์กระจายผลผลิต สิ่งแวดล้อมดี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม น าสู่อาชีพ" 

3.2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลถ  าใหญ่ในช่วงระยะเวลา 3 ปี 
3.2.1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ประกอบด้วย 3 แนวทางการพัฒนา ดังนี   
แนวทางการพัฒนา 

(1) เพ่ิมช่องทางและโอกาสการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 
(2) พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน 
(3) พัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาชน 

3.2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 3 แนวทางการพัฒนา ดังนี   
แนวทางการพัฒนา 

(1) บ าบัดและก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 
(2) สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล้อมและด าเนินการปูองกันมลภาวะ 
(3) เพ่ิมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว 

3.2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร ประกอบด้วย 2 แนวทางการพัฒนา ดังนี  
แนวทางการพัฒนา 

(1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

3.2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 3 แนวทางการพัฒนา ดังนี  
 แนวทางการพัฒนา 

(1) พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  การตลาดให้แก่เกษตรกร 
(2) เพ่ิมศักยภาพกลุ่มทุนองค์กรประชาชน 
(3) พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

3.2.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน ประกอบด้วย 2 แนวทางการพัฒนา  
ดังนี  
แนวทางการพัฒนา 

(1) ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า ระบบไฟฟูา  
    โทรศัพท ์
(2) สร้างและปรับปรุงระบบประปา แหล่งน้ า 



34 
 

 3.2.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย 6 แนวทางการพัฒนา ดังนี  
แนวทางการพัฒนา 

(1) ส่งเสริมสุขภาพชุมชนและสาธารณสุขมูลฐาน 
(2) ปูองกัน  ต่อต้านยาเสพติดและรักษาความปลอดภัย 
(3) ส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ 
(4) ส่งเสริมระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(5) การสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
(6) การสนับสนุนการบ ารุงศาสนสถานรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

3.3 กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 วิสัยทัศน์ 
   “ องค์กรหลักในการพัฒนา ยึดหลักธรรมมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
(พ.ศ.2559-2561)  ได้ก าหนดขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันภายใต้แนวคิด  “หลักความ
พอเพียง” ตามแนวพระราชด าริฯ โดยอาศัยกรอบแนวทางจากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชและภารกิจ 6 ด้าน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
ตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ มาตรา 32(1) รวมทั้ง ได้ทบทวนจากยุทธศาสตร์        
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับปี พ.ศ.2558-2560 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ พันธกิจ      
และเป้า 
หมายการพัฒนา ดังนี  

 พันธกิจ 
(1) สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อย พัฒนาองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริ

เศรษฐกิจพอเพียง 
(2) พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และความต้องการของตลาด วิสาหกิจ

ชุมชน สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
เพ่ิมมูลค่าการผลิตด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ 

(3) ส่งเสริมการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรทั้งท่ีเป็นอาหารมิใช่อาหาร และพลังงาน
ทดแทน  
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 3.3.1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพันธกิจ 
            พันธกิจ 

(1) สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อย พัฒนาองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 

(2) พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และความต้องการของตลาด วิสาหกิจ
ชุมชน สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
เพ่ิมมูลค่าการผลิตด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ 

(3) ส่งเสริมการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรทั้งท่ีเป็นอาหารมิใช่อาหาร และพลังงาน
ทดแทน 

(4) สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพ่ือการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 
(5) จัดให้มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
(6)  ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรเพ่ือการท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร ภาคการตลาด 

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด 
(7) ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ และพัฒนาธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยว 
(8) ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่ 

สนับสนุน การวิจัยและพัฒนาร่วมระหว่างนักวิชาการและชุมชน โดยให้ความส าคัญ
กับความสอดคล้องกับความต้องการ ภาคเศรษฐกิจชุมชน 

(9) พัฒนาความเชื่อมระบบการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 

 เป้าหมายการพัฒนา 
(1) รายได้ของชุมชนเพิ่มข้ึนโดยเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี 
(2) ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเป็นธรรม ที่ดินมีคุณค่าและได้รับประโยชน์

มากขึ้น 
(3) จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวติดอันดับของภาคใต้ 
(4) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัด โดยให้ความส าคัญกับ

การเพ่ิมมูลค่าการค้าการลงทุนของจังหวัด 

 3.3.2  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
                   พันธกิจ   

(1) ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาและระบบนิเวศให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
(2) ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่ต้นน้ าและลุ่มน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มี

ระบบช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ าระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ าแล้ง    
และน้ าท่วม รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบ การจัดการน้ าเสีย 
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(3) ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน    
ให้อยู่ในขีดความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ 

(4)  ส่งเสริมการด ารงชีวิตตามวิถีไทย เพ่ือปลูกฝังค่านิยมการบริโภค อย่างพอเพียงและ
ยั่งยืน การสร้างเครือข่ายชุมชน เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชุมชน 

(5) ส่งเสริมให้ชุมชน หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพ่ือลดมลพิษและควบคุม
กิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ของกลไกการจัดการขยะชุมชน ขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเชื้อ 
ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดและคัดแยกขยะ ในแหล่งก าเนิด 
สนับสนุนการสร้างธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนให้มีระบบเก็บขนและก าจัด
ขยะ แบบรวมศูนย์ 

(6) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการก าจัด บ าบัดมลพิษ ทั้งด้านวิชาการ บุคลากร       
และสร้างจิตส านึกของชุมชนในการมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ เฝูาระวัง แก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

(7) ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใช้พลังงานทดแทนพลังงานทางเลือก พลังงานใส
สะอาด 

(8) สนับสนุนส่งเสริมการรังวัดและจัดท าแผนที่ เพ่ือแสดงแนวเขตท่ีดินของรัฐ 
(9) ผลักดันให้มีระบบคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม 

อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ความหลากหลายของพันธุกรรมท้องถิ่น เพ่ือรักษา ปกปูองระบบ
นิเวศน์ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน 

 เป้าหมายการพัฒนา 
(1) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืน ประชาชน  

มีการด ารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขภายใต้คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี 
(2) ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ      

และสิ่งแวดล้อม 
(3) ครัวเรือน ชุมชน มีทางเลือกในการใช้พลังงาน และมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ 
(4) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
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  3.3.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
                  พันธกิจ 

(1) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชาสังคมให้มีศักยภาพเพ่ือรองรับการ
พัฒนาในทุกด้าน 

(2) พัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม จัดการศึกษาทั้งใน
และนอกระบบ สนับสนุนการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน 
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสร้างสรรค์อย่างฉลาดเพื่อเสริมสร้างการ
เรียนรู้ 

(3) รณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนา
สิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ 

(4) พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์  
แผนไทย (แพทย์ทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชน และ สถานพยาบาล 

(5) รณรงค์ ปูองกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพ่ือลดจ านวนผู้เสพย์       
และผู้เกี่ยวข้องให้น้อยลง 

(6) รณรงค์ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและปูองกันการเกิดโรค       
ไม่ติดต่อ เฝูาระวังปูองกันปัญหาการปุวยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่ 

(7) ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทา
สาธารณภัย เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

(8) พัฒนาการกีฬา เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
จัดหาสถานที่จัดกิจกรรมออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง 

(9) ส่งเสริมการท านุบ ารุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
พัฒนา ฟ้ืนฟู ต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน
และประชาชนและเผยแพร่สู่สังคมโลก 

(10)  สงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีและพ่ึงพาตนเองได้ 

(11)  สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชนสนับสนุนการจัดท าและ   
ใช้แผนชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมชุมชน แล7. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม   
การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 

  เป้าหมายการพัฒนา 
(1) ประชาชน/เยาวชน มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 
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(2) ประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่งถึงเป็นธรรม และมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

(3) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตเพ่ิมขึ้นทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา รวมทั้งมีอนามัย 
การเจริญพันธุ์ ที่เหมาะสมในทุกช่วงวัย 

(4) ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน และปัจจัยเสี่ยง   
ต่อสุขภาพลดลง ประชาชน/เยาวชน มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิต      
ได้อย่างปกติสุข 

          3.3.4  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
                    พันธกิจ 

(1) พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัย
อย่างทั่วถึง 

(2) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพและครบถ้วนเพียงพอ 
(3) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการข้ันพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง

ทุกพ้ืนที่  

          เป้าหมายการพัฒนา 
(1) มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย          

และเชื่อมโยงกับระบบการขนส่งอื่น รวมทั้งเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
(2) มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพ้ืนฐาน ที่มีประสิทธิภาพทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 

          3.3.5  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
                   พันธกิจ 

(1) รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยมตามหลักการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างวัฒนธรรม
การเมืองแบบประชาธิปไตยและจิตส านึกธรรมาภิบาลให้แก่เยาวชน ประชาชน    
ทุกระดับ ทุกภาคส่วน 

(2) พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
สนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงระบบข้อมูลและรูป  
แบบการให้บริการประชาชนลดขั้นตอนการท างานเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน 

(3) พัฒนาและส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการในระดับ
ชุมชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูล
กลางและระบบการติดตามประเมินผล 
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(4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 เป้าหมายการพัฒนา 
(1) ประชาชนมีจิตส านึกท่ีดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการแก้ปัญหาและให้บริการประชาชน 
(3) มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมการมีส่วนร่วมของทุกภาคี 
     ในการพัฒนา 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลต าบลถ  าใหญ่ 
เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ ภายใต้การบริหารงานของผู้บริหารชุดปัจจุบันได้ก าหนด วิสัยทัศน์ "วิสัยทัศน์

ก้าวไกล  ใส่ใจวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ถึงพร้อมโครงสร้างพ้ืนฐาน เน้นงานการมีส่วนร่วม รวมน้อมน า
เศรษฐกิจพอเพียง" ในการพัฒนา ในคราวแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 
2555  ดังนี้ 

1.นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
1.1 พัฒนา ปรับปรุง สนับสนุนและบูรณะ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการข้ันพ้ืนฐาน 

เช่น ถนน ไฟฟูา สาธารณะ ประปา คูระบายน้ า โทรศัพท์ ได้มาตรฐานครอบคลุม      
ทั่วพื้นที่ของชุมชน โดยเน้นความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งจะน ามาสู่      
ความสะดวกสบายกับชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 

1.2 พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค และแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ขุดลอกห้วย หนอง  
คลอง บึง เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและภัยแล้ง พร้อมทั้งการพัฒนาแหล่งน้ าจืดเพ่ือประปา
หมู่บ้านเช่น ถนน ไฟฟูา สาธารณะ ประปา คูระบายน้ า โทรศัพท์ ได้มาตรฐานครอบคลุม
ทั่วพื้นที่ของชุมชน โดยเน้นความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งจะน ามาสู่ความ
สะดวกสบายกับชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 

1.3 พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค และแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ขุดลอกห้วย หนอง  
คลอง บึง เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและภัยแล้ง พร้อมทั้งการพัฒนาแหล่งน้ าจืดเพ่ือประปา
หมู่บ้าน 

1.4 ควบคุมการปลูกสร้างอาคาร การต่อเติมอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย 
1.5 ใช้แผนชุมชน แผนประชาคม เป็นหลักในการพัฒนา 
1.6 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 
1.7 ประสานขอความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการอ่ืน           

เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกลและอ่ืนๆ ในลักษณะของการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน 
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1.8 ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ แสงสว่างถนน ในเขตชุมชนหนาแน่น จุดอันตราย เพ่ือลดอุบัติเหตุ 
เพ่ิมความปลอดภัย ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

1.9 พัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้วยระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
1.10 จัดให้มีเต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ของเทศบาล และบริการ  
       ประชาชน 
1.11 จัดให้มีชุดเฉพาะกิจแก้ปัญหาด้านสาธารณูปโภค ไฟฟูา ประปา ฯลฯ 

   
2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 

2.1 ด าเนินการจัดท างบประมาณ และปรับปรุงระบบภาษี และแผนงานการบริหารทรัพย์สิน
ของเทศบาล ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน        
และชุมชน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งให้ปรับลดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็น 

2.2 ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ การสร้างงาน และการรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิด
การกระจายรายได้และลดรายจ่ายแก่ประชาชน 

 2.3 จะส่งเสริมการค้าภาคธุรกิจ การลงทุน รวมทั้งแก้ปัญหาผลผลิตราคาตกต่ า 
 2.4 ส่งเสริมกลุ่มองค์กรต่างๆ ให้เป็นวิสาหกิจชุมชนอย่างแท้จริง 

2.5 ส่งเสริมสถาบันการเงิน การลงทุนต่อชุมชน และสหกรณ์ชุมชน 
2.6 ส่งเสริมพัฒนาการรวมกลุ่มสหกรณ์ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มแม่บ้านเทศบาลและตลาดนัด 
     ชุมชน 
2.7 ส่งเสริมให้มีตลาดเย็นหรือตลาดโต้รุ่งของเทศบาล 
2.8 ส่งเสริมสนับสนุนสินค้า OTOP หรือสินค้าชุมชน 
2.9 จัดมหกรรมอาชีพ ช่างฝีมือในต าบลปีละ 1 ครั้ง 
2.10 สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ 

 3. นโยบายด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม  
3.1 ปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อย่างเป็นระบบครบวงจร ด าเนินการพัฒนา 

บุคลากร อาคารสถานที่ ครูพ่ีเลี้ยง และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ชุมชน  
3.2 สนับสนุนกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ และกิจกรรมนักเรียนในระดับต่างๆ       

เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
3.3 จัดสร้างศูนย์การศึกษา กศน.ระดับต าบลที่เป็นรูปธรรม มีอาคารสถานที่ของตนเอง  
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการมีและใช้โน้ตบุค๊และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

อย่างทั่วถึงและเพียงพอ  
3.5 สนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือรองรับการพัฒนาเยาวชน

อาเซียน  
3.6 สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  
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3.7 จัดให้โรงเรียนแต่ละแห่งน านักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานในวันเด็กแห่งชาติและวันส าคัญ
ต่าง ๆ  

3.8. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ / ฟ้ืนฟู / สืบทอดงานประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

3.9 สนับสนุนให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตและจิตใจ  

3.10 สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาวัด และส านักสงฆ์ให้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา  

3.11 สนับสนุนส่งเสริม การจัดกิจกรรมของผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่นในทุก ๆ สาขา  
4. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และชุมชน  

4.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ยากไร้ คนชรา เด็กสตรี ผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส     
ให้มีคุณภาพที่ดีและสามารถช่วยเหลือตนเองได้  

4.2 จัดสวัสดิการให้ผู้สูงอายุ/ผู้พิการให้ได้รับสิทธิเท่าเทียมกัน ตามวันเวลาที่ก าหนด  
4.3 จัดสวัสดิการให้ผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกสาขาตามความรู้และความสามารถ 
4.4 ปูองกันและปราบปราม ดูแล บ าบัดแก้ไขปัญหายาเสพติด ภัยคุกคามต่างๆ อบายมุข   

ในทุกรูปแบบ  
4.5 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการลานกิจกรรมทุกชุมชน  พร้อมอุปกรณ์               

ส าหรับออกก าลังกายพร้อมให้มีการแข่งขันกีฬาชุมชนทุกปี  
4.6 สนับสนุนโครงการแก้ปัญหาความยากจนของรัฐบาลโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเพ่ิมรายได้   

ลดรายจ่ายและขยายโอกาสให้กับประชาชน  
4.7 สนับสนุนส่งเสริมสวัสดิการแก่ชุด ชรบ. อปพร.และชุดอาสาสมัครต ารวจหมู่บ้าน     

พร้อมจัดฝึกอบรมทบทวน เพ่ือให้มีคุณภาพสู่มาตรฐาน  
4.8 สมทบงบประมาณ ให้กองทุนสวัสดิการชุมชนทุกปี  
4.9 ส่งเสริมให้มีการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย              

เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
4.10 คนตั้งครรภ์จะได้รับการดูแลภายใต้โครงการ “ใส่ใจแม่สายใยลูก”โดยจะประสานงาน

กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  
5. นโยบายด้านสาธารณสุข  

5.1 จัดแพทย์พยาบาลเคลื่อนที่ตรวจโรคเบาหวาน – โรคความดันและอ่ืน ๆ อย่างน้อย       
ปีละ 2 ครั้ง  

5.2 ส่งเสริมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล  
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5.3 สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การผลิต
และแปรรูปวิจัยและพัฒนาสมุนไพรเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพ ที่ดีของชุมชน  

5.4 ด าเนินการจัดระบบเฝูาระวังโรคติดต่อร้ายแรง โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า   
5.5 จัดระบบรถบริการฉุกเฉิน โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายส าหรับให้บริการประชาชน    

กรณีเกิดอุบัติเหตุ เจ็บปุวยฉุกเฉินร้ายแรง อันอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตไว้บริการ
ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง  

5.6 พัฒนาและดูแลรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลโดยพัฒนาประสิทธิภาพการเก็บขนขยะ
อย่างรวดเร็วเพียงพอและท่ัวถึง  

5.7 สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  
5.8 ด าเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ตลอดจนอาหารปลอดภัย  
5.9 เพ่ิมประสิทธิภาพด้านประกันสุขภาพ ให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี  
5.10 จัดให้ดูแลกลุ่มเปูาหมายเฉพาะ เช่น กลุ่มเด็ก กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ/กลุ่มผู้พิการ

รวมทั้งแรงงานต่างด้าว  
6. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

6.1 ให้ความรู้ด้านบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน การรักษาคุณภาพน้ าการจัดระบบก าจัด
ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล การบ าบัดน้ าเสียและมลพิษให้กับชุมชน เพ่ือแก้ปัญหาอย่าง    
เป็นระบบครบวงจรให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี  

6.2 ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างองค์ความรู้ส าหรับการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม  

6.3 ส่งเสริมสนับสนุนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการให้ความรู้
สร้างจิตส านึกให้แก่เยาวชนชุมชน ร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมปลูกปุา คืนความ
สมบูรณ์ให้กับผืนปุา ลดภาวะโลกร้อนในโอกาสต่าง ๆ  

6.4 สนับสนุนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไฟฟูาพลังน้ า และธนาคารต้นไม้  
6.5 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ าตกท้ัง 3 แห่ง ให้มีมาตรฐานและการบริการที่ดี ทั้งเส้นทาง

คมนาคมและสถานที่เพ่ือรองรับการมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและผู้มา
เยือน  

6.6 ให้ผู้ที่ครอบครองที่ดินท าประโยชน์มานาน ได้มเีอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายตามที่
รัฐบาลได้เร่งผลักดัน            

6.7 ปรับปรุงระบบการระบายน้ าแต่ละชุมชนไม่ให้น้ าท่วมขัง  
6.8 สนับสนุนกิจกรรมชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.)  
 

7.นโยบายด้านการบริหารการเมือง การปกครอง  
7.1 ส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย และปลูกจิตส านึก โดยใช้หลัก 
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ธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของเยาวชนและประชาชน  
7.2 การบริหารข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง      

ด้วยระบบเสียงไร้สายหรือวิทยุชุมชน  
7.3 ด าเนินพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนการ

จัดเกบ็รายได้ที่เป็นธรรม  
7.4 กระจายอ านาจการบริหารแบบมีส่วนร่วมและสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ    

เข้ามามีส่วนร่วม  
7.5 สรรหาบุคลากรที่ความรู้ ความสามารถ มากประสบการณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้ามา   

มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเทศบาลทุกต าแหน่ง  
7.6 เสริมสร้างขวัญก าลังใจ สวัสดิการ สวัสดิภาพคุณธรรม จริยธรรม อย่างสม่ าเสมอ      

และต่อเนื่อง  
7.7 ร่วมมือกับสภาองค์กรชุมชนต าบลถ้ าใหญ่ และองค์กรอ่ืน ๆ ในการพัฒนาในทุก ๆ    
      ด้าน  
7.8 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจ าหมู่บ้าน หรือทุกชุมชน  
7.9 สร้างและพัฒนาห้องสมุดเทศบาลให้เป็นห้องสมุดที่มีชีวิต สามารถใช้เป็นแห่ลงเรียนรู้    

ที่เกิดประโยชน์สูงสุด  
7.10 ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรของเทศบาลได้เรียนรู้มีจิตส านึกในการให้บริการประชาชน 

โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณท่ีดีของข้าราชการ  
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5  การพัฒนาสังคมแหง่การเรยีนรูแ้ละภมูิปญัญาเพ่ือคุณภาพของคนนครศรธีรรมราช

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงอินเตอร์เน็ตต าบล เพื่อใหป้ระชาชนได้รับข้อมูล ปรับปรุง / จัดหาเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 30,000      30,000     30,000      จ านวนพื้นที่ ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร ส านักปลัดเทศบาล

ข่าวสารที่รวดเร็ว ถูกต้อง ส าหรับบริการประชาชน (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ที่ติดต้ัง ที่รวดเร็ว ถูกต้อง

2 โครงการจัดซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ า เพื่อใหป้ระชาชนได้รับข้อมูล จัดซ้ือหนังสือพมิพส์ าหรับบริการ 50,000      50,000     50,000      จ านวน ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร ส านักปลัดเทศบาล

หมู่บา้น /ชุมชน ข่าวสารที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนในหมู่บา้นหรือชุมชน (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) หมู่บา้น ที่รวดเร็ว ถูกต้อง

3 โครงการเสียงไร้สายต าบลถ้ าใหญ่ เพื่อใหป้ระชาชนได้รับข้อมูล จัดต้ังเสียงไร้สายในพื้นที่ต าบล - - 1,500,000  จ านวนพื้นที่ ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร ส านักปลัดเทศบาล

ข่าวสารของทางราชการ ถ้ าใหญ่ โดยแม่ข่ายอยู่ที่ สนง. (งบอปท.) ที่ติดต้ัง ของทางราชการได้อย่างรวดเร็ว

ได้รวดเร็ว ถูกต้อง เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ และถูกต้อง

4 โครงการติดต้ังอินเตอร์เน็ต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับข้อมูล ติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ต พร้อม 200,000    200,000    200,000    จ านวนพื้นที่ ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร ส านักปลัดเทศบาล

พร้อมติดต้ังสัญญาณ Wifi ชุมชน ข่าวสารที่รวดเร็ว ถูกต้อง ติดต้ังสัญญาณ Wifi  จ านวน 28 (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ที่ติดต้ัง ที่รวดเร็ว ถูกต้อง

ชุมชน

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา

แนวทางที่ 1.1  เพิ่มช่องทางและโอกาสการรับรู้ข้อมูลข่าวสารใหแ้ก่ประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี( พ.ศ. 2559 - 2561 )

เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5  การพัฒนาสังคมแหง่การเรยีนรูแ้ละภมูิปญัญาเพ่ือคุณภาพของคนนครศรธีรรมราช

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา

แนวทางที่ 1.1  เพิ่มช่องทางและโอกาสการรับรู้ข้อมูลข่าวสารใหแ้ก่ประชาชน

5 โครงการสร้างหอกระจายข่าว เพื่อใหป้ระชาชนได้รับข้อมูล ก่อสร้างหอกระจายข่าว โดยมี - 300,000    300,000    จ านวนพื้นที่ ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร ส านักปลัดเทศบาล

ประจ าหมู่บา้น (ม.6 , ม.10) ข่าวสารของทางราชการ เสาเหล็กสูง 25 เมตร เคร่ืองขยาย (งบอปท.) (งบอปท.) ที่ติดต้ัง ของทางราชการได้อย่างรวดเร็ว

ได้รวดเร็ว ถูกต้อง เสียง 1,000 วตัต์ ล าโพง 4 ตัว และถูกต้อง

ไมล์ 1 ชุด ในบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 6

และหมู่ที่ 10

6 โครงการเสียงตามสายประจ าชุมชน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับข้อมูล ติดต้ังเสียงตามสายประจ าชุมชน 250,000 250,000 250,000 จ านวนพื้นที่ ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร ส านักปลัดเทศบาล

ข่าวสารของทางราชการ 28 ชุมชน (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ที่ติดต้ัง ที่รวดเร็ว ถูกต้อง

ได้รวดเร็ว ถูกต้อง

7 โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าว เพื่อใหป้ระชาชนได้รับข้อมูล ซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจ า - 50,000     50,000      จ านวนพื้นที่ ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร ส านักปลัดเทศบาล

ประจ าหมู่บา้น (ม.1-10) ข่าวสารของทางราชการ หมู่บา้นทกุหมู่บา้นใหอ้ยู่ในสภาพ (งบอปท.) (งบอปท.) ที่ซ่อมแซม ของทางราชการได้อย่างรวดเร็ว

ได้รวดเร็ว ถูกต้อง ที่ใช้งานได้ตามปกติ และถูกต้อง

8 โครงการก่อสร้าง /ปรับปรุงที่อ่าน - เพื่อเปน็ศูนย์กลางในการ ก่อสร้าง / ปรับปรุงสถานที่ส าหรับ - 50,000     50,000      จ านวนพื้นที่ ประชาชนมีสถานที่ส าหรับ ส านักปลัดเทศบาล

หนังสือประจ าหมู่บา้น (ม.1-10) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ อ่านหนังสือ ขนาด 3X3 เมตร (งบอปท.) (งบอปท.) ที่ปรับปรุง อ่านหนังสือ หรือจัดกิจกรรม

- เพื่อเสริมสร้างโอกาสการ ประจ าหมู่บา้น (ม.1-10) ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้

เรียนรู้ส าหรับประชาชน ประชาชนในพื้นที่
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5  การพัฒนาสังคมแหง่การเรยีนรูแ้ละภมูิปญัญาเพ่ือคุณภาพของคนนครศรธีรรมราช

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา

แนวทางที่ 1.1  เพิ่มช่องทางและโอกาสการรับรู้ข้อมูลข่าวสารใหแ้ก่ประชาชน

9 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ เพื่อประชาสัมพนัธแ์ละ ประชาสัมพนัธเ์ผยแพร่ข่าวสาร 10,000      10,000     10,000      จ านวนคร้ัง ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร กองการศึกษา

ข่าวสารทางการศึกษา เผยแพร่ข่าวสารทางการศึกษา จ านวน 4 คร้ัง (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ทางการศึกษาได้อย่างถูกต้อง

10 โครงการจัดต้ังและสนับสนุน - เพื่อเปน็ศูนย์กลางในการ ปรับปรุงอาคารและสนับสนุน - 200,000    200,000    จ านวนศูนย์ ประชาชนมีศูนย์กลางในการ กองการศึกษา

ศูนย์การเรียนรู้ เขต 1, 2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ อุปกรณ์การเรียนการสอน (งบอปท.) (งบอปท.) จัดกิจกรรมการเรียนรู้

- เพื่อส่งเสริม สนับสนุนโอกาส

ในการเรียนรู้ส าหรับประชาชน
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5  การพัฒนาสังคมแหง่การเรยีนรูแ้ละภมูิปญัญาเพ่ือคุณภาพของคนนครศรธีรรมราช

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างอาคาร เพื่อรองรับจ านวนเด็กที่มี ก่อสร้างอาคารเรียน 3,000,000   3,000,000   - จ านวน เด็กนักเรียนมีสถานที่ กองการศึกษา

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก หมู่ที่ 9 ปริมาณเพิ่มขึ้น จ านวน 1 หลัง (งบอปท.) (งบอปท.) อาคาร เรียนเพยีงพอ /กองช่าง

2 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม เพื่ออ านวยความสะดวกให้ ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติมบริเวณ 200,000      200,000     200,000      จ านวนศูนย์ เด็กนักเรียนได้รับ กองการศึกษา

/ต่อเติมอาคารศูนย์พฒันา เด็กนักเรียนในศูนย์พฒันา อาคารเรียน, หอ้งน้ า, ทาสี ฯลฯ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ความสะดวกในการเรียน /กองช่าง

เด็กเล็ก เด็กเล็ก ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน 3 

ศูนย์

3 โครการสนับสนุนเคร่ืองเล่น เพื่อส่งเสริมพฒันาการใน จัดหาเคร่ืองเล่นกลางแจ้ง 200,000      200,000     200,000      จ านวนศูนย์ เด็กนักเรียนมีพฒันาการ กองการศึกษา

กลางแจ้งใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็ก การเรียนรู้ของเด็ก ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น

จ านวน 3 ศูนย์

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา

แนวทางที่ 1.2  พฒันาเด็กก่อนวยัเรียนและสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี( พ.ศ. 2559 - 2561 )

เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5  การพัฒนาสังคมแหง่การเรยีนรูแ้ละภมูิปญัญาเพ่ือคุณภาพของคนนครศรธีรรมราช

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา

แนวทางที่ 1.2  พฒันาเด็กก่อนวยัเรียนและสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน

4 โครงการชุมชนสร้างผู้ปกครอง เพื่อใหค้วามรู้ผู้ปกครอง จัดอบรมผู้ปกครองเด็กใน 10,000       10,000       10,000        จ านวนคร้ัง ผู้ปกครองเด็กนักเรียน

ร่วมพฒันา IQ-EQ เด็กปฐมวยั ในการส่งเสริมการพฒันาการ ศูนย์พฒันาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) มีความรู้ความเข้าใจ กองการศึกษา

เด็กที่ถูกต้อง จ านวน 1 คร้ัง ในการส่งเสริมการพฒันาการ

ของเด็กได้อย่างเด็กนักเรียน

มีอุปกรณ์การเรียนที่เพยีงพอ

5 สนับสนุนอุปกรณ์และส่ือ เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนมีอุปกรณ์ สนับสนุนอุปกรณ์และส่ือการเรียน 200,000      200,000     200,000      จ านวนศูนย์ เด็กนักเรียนมีอุปกรณ์ กองการศึกษา

การเรียนการสอนใหก้ับศูนย์ การเรียนที่เพยีงพอ การสอน เช่น หนังสือ เคร่ืองเขียน (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) การเรียนที่เพยีงพอ

พฒันาเด็กเล็ก เคร่ืองขยายเสียง ฯลฯ ใหก้ับศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก จ านวน 3 ศูนย์

6 โครงการจัดซ้ือที่นอนใหเ้ด็ก เพื่อใหเ้ด็กก่อนวยัเรียนได้มี จัดซ้ือที่นอนใหเ้ด็กก่อนวยัเรียน 100,000 100,000 100,000 จ านวนศูนย์ เด็กก่อนวยัเรียนมีที่นอน กองการศึกษา

ก่อนวยัเรียนในศูนย์พฒันา ที่นอนเพยีงพอต่อปริมาณ ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) เพยีงพอ

เด็กเล็ก จ านวนเด็กที่เพิ่มขึ้น 3  ศูนย์ รวมทั้งส้ิน 300 ชุด

7 โครงการพฒันาเด็ก เพื่อใหส่้งเสริมใหเ้ด็ก จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ 50,000       50,000       50,000       จ านวน เด็กก่อนวยัเรียนมีความรู้ กองการศึกษา

ก่อนวยัเรียน มีความรู้และมีพฒันาการ และพฒันาการใหเ้ด็ก จ านวน (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) นักเรียน และมีพฒันาการดียิ่งขึ้น

ครบทั้ง 4 ด้าน 280 คน 
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
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1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา
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8 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ เพื่อใหน้ักเรียน /นักศึกษา จัดอบรมเชิงปฏบิติัการฯในช่วง - 90,000       - จ านวนผู้ นักเรียน / นักศึกษาและ กองการศึกษา

คอมพวิเตอร์ใหก้ับนักเรียน / และประชาชนมีความรู้ ปดิภาคเรียนใหแ้ก่ผู้เข้ารับ (งบอปท.) เข้ารับอบรม ประชาชนมีความรู้และ

นักศึกษาและประชาชน และสามารถใช้งาน การอบรมจ านวน 50 คน สามารถใช้งานคอมพวิเตอร์ได้

ผู้สนใจในช่วงปดิภาคเรียน คอมพวิเตอร์ได้

9 โครงการศิลปนิน้อย เพื่อใหเ้ด็กได้ฝึกฝนและมี จัดฝึกอบรมเด็กในพื้นที่ต าบล 30,000       30,000       30,000       จ านวนคร้ัง เด็กมีความรู้ในด้านศิลปะ กองการศึกษา

ความรู้ในด้านศิลปะ ถ้ าใหญ่ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) การวาดรูป

การวาดรูป

10 โครงการจิตรกรน้อย เพื่อใหเ้ด็กได้ฝึกฝนและมี จัดฝึกอบรมเด็กในพื้นที่ต าบล 30,000       30,000       30,000       จ านวนคร้ัง เด็กมีความรู้ในด้านศิลปะ กองการศึกษา

ความรู้ในด้านศิลปะการ ถ้ าใหญ่ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) การเขียนลายไทย

เขียนลายไทย

11 โครงการพื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนมี ก่อสร้างพื้นที่ในการจัดกิจกรรม 50,000       50,000       50,000       จ านวนพื้นที่ เด็กและเยาวชนมีสถานที่ กองการศึกษา

และเรียนรู้ส าหรับเด็กและ สถานที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 1 แหง่ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ที่ก่อสร้าง ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เยาวชน และรู้จักการใช้เวลาวา่ง และใช้เวลาวา่งใหเ้กิด

ใหเ้ปน็ประโยชน์ ประโยชน์
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12 โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ เพื่อใหเ้ด็กได้ท ากิจกรรมต่างๆ จัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ 200,000     200,000     200,000      จ านวนคร้ัง เด็กนักเรียนได้ร่วมกิจกรรม กองการศึกษา

ในการส่งเสริมความรู้และ จ านวน 1 คร้ัง (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) และมีความรู้เสริมสร้าง

พฒันาการของเด็ก พฒันาการยิ่งขึ้น

13 โครงการคู่คิดวยัทนี เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียนมี จัดอบรม จ านวน 1 คร้ัง 50,000       50,000       50,000       จ านวนคร้ัง นักเรียนมีเพื่อนคู่คิดในการ กองการศึกษา

เพื่อนคู่คิดส าหรับการแนะน า (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ใหค้ าแนะน า ปรึกษา

ปรึกษา ช่วยเหลือแก้ไขปญ๎หา  ช่วยเหลือแก้ไขปญ๎หา

ต่างๆ

14 โครงการจัดเก็บฐานข้อมูล เพื่อรวบรวมจัดเก็บฐานข้อมูล จัดเก็บข้อมูลของเด็กและเยาชน 20,000       20,000       20,000       จ านวนคร้ัง เทศบาลมีฐานข้อมูลของเด็ก กองการศึกษา

เด็กและเยาวชนต าบล ด้านเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ในพื้นที่ จ านวน 1 คร้ัง (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) และเยาวชนเพื่อน าไปใช้

และสามารถน าข้อมูลที่ได้ ประโยชน์ในการพฒันา

น าไปใช้ประโยชน์ในการ เด็กและเยาวชนในอนาคต

พฒันาเด็กและเยาวชนต่อไป

15 โครงการอบรมและศึกษา เพื่อศึกษาเรียนรู้ศูนย์เยาวชน จัดอบรมและทศันศึกษาดูงาน - - 20,000       จ านวนคร้ัง ผู้เข้ารับการอบรมและศึกษา กองการศึกษา

ดูงาน "ศูนย์เยาวชนต้นแบบ" ต้นแบบและน ามาปรับใช้ จ านวน 1 คร้ัง (งบอปท.) ดูงานมีความรู้และสามารถน า

ในการด าเนินงานได้ตามความ มาความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการ

เหมาะสม ด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม
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16 โครงการพฒันาครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อส่งเสริมบคุลากรใน จัดอบรมบคุลากรของศูนย์พฒันา 100,000     100,000     100,000      จ านวนศูนย์ บคุลากรของศูนย์พฒันา กองการศึกษา

และบคุลากรทางการศึกษา ศูนย์พฒันาเด็กเล็กใหม้ี เด็กเล็ก จ านวน 3 ศูนย์ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) เด็กเล็กมีความรู้ และมี (ศพด. 3 ศูนย)์

ประสิทธภิาพได้ตาม ประสิทธภิาพตามมาตรฐาน

มาตรฐานที่ก าหนด ที่ก าหนด

17 โครงการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อใหค้วามรู้ ทกัษะในการ ส่งเสริม/สนับสนุนงบประมาณใน 500,000     500,000     500,000      จ านวนคร้ัง เด็กนักเรียนมีความรู้ มีทกัษะ กองการศึกษา

การใหค้วามรู้ภาษาอังกฤษ/ ใช้ภาษาอังกฤษ / ภาษาจีน ในการจัดโครงการ / กิจกรรมที่ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ด้านภาษาอังกฤษ / ภาษาจีน

ภาษาจีน เพื่อความพร้อม ในการเตรียมความพร้อม ใหค้วามรู้ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน เพิ่มขึ้น

สู่ประชาคมอาเซียน เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส าหรับเด็กนักเรียน

18 โครงการแข่งขันทกัษะ เพื่อส่งเสริมทกัษะด้าน สนับสนุนการส่งนักเรียนเข้าร่วม 150,000     150,000     150,000      จ านวน เด็ก นักเรียนโรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา

ด้านวชิาการ วชิาการใหแ้ก่เด็ก นักเรียน แข่งขันทกัษะด้านวชิาการ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) โรงเรียน สพฐ มีทกัษะด้านวชิาการ

โรงเรียนในสังกัดสพฐ เพิ่มขึ้น

19 โครงการจัดหาส่ือวดีีทศัน์ เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนมีส่ือ จัดหาส่ือวดีีทศัน์ พร้อมอุปกรณ์ 100,000     100,000     100,000      จ านวนศูนย์ เด็กนักเรียนมีส่ืออุปกรณ์ กองการศึกษา

พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์ประกอบการเรียน การเรียนการสอนใหศู้นย์พฒันา (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ประกอบการเรียน

เด็กเล็ก จ านวน 3 ศูนย์
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20 โครงการผลิตส่ือการเรียนรู้ เพื่อผลิตส่ือการเรียนรู้ส าหรับ ส่ือการเรียนรู้ต่างๆที่มีมาตรฐาน 15,000       15,000       15,000       จ านวนคร้ัง ส่ือการเรียนรู้มีมาตรฐาน ผ่าน กองการศึกษา

ด้วยมือครูผู้ดูแลเด็ก เด็กนักเรียนใหไ้ด้มาตรฐาน (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) การประเมินคุณภาพทั้งภายใน

และภายนอก

21 โครงการประกันคุณภาพ เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรมมี จัดอบรมบคุลากร จ านวน 60 คน - 50,000       50,000       จ านวนผู้ ผู้เข้ารับการอบรมน าความรู้ กองการศึกษา

การศึกษา ความรู้ สามารถน าความรู้ที่ได้ (งบอปท.) (งบอปท.) เข้าอบรม ที่ได้ไปประกอบอาชีพ

ไปประกอบอาชีพได้

22 โครงการสร้างขวญัและก าลังใจ เพื่อสร้างขวญัและก าลังใจ จัดกิจกรรมจ านวน 1 คร้ัง 15,000       15,000       15,000       จ านวนคร้ัง บคุลากรทางการศึกษา กองการศึกษา

ใหบ้คุลากรทางการศึกษา ใหบ้คุลากรทางการศึกษา (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) มีขวญัและก าลังใจ

23 โครงการอาหารเสริม(นม) เพื่อใหน้ักเรียนมีสุขภาพ สนับสนุนอาหารเสริม(นม) ใหเ้ด็ก 1,950,000   1,950,000   1,950,000   จ านวน เด็กนักเรียนมีสุขภาพร่างกาย กองการศึกษา

ใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็กและ ร่างกายแข็งแรง สมบรูณ์ นักเรียนในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) นักเรียน ที่แข็งแรง สมบรูณ์

โรงเรียนในต าบลถ้ าใหญ่ จ านวน 3 ศูนย์และโรงเรียนใน

ต าบลถ้ าใหญ่
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
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แนวทางที่ 1.2  พฒันาเด็กก่อนวยัเรียนและสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน

24 โครงการสนับสนุนอาหาร เพื่อใหน้ักเรียนที่ได้ สนับสนุนอาหารกลางวนัใหเ้ด็ก 4,540,000   4,540,000   4,540,000   จ านวน นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย กองการศึกษา

กลางวนัใหแ้ก่ศูนย์พฒันา รับประทานอาหารกลางวนั นักเรียนในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) นักเรียน ที่แข็งแรง 

เด็กเล็กและโรงเรียนในต าบล มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จ านวน 3 ศูนย์ และโรงเรียนใน

ถ้ าใหญ่ ต าบลถ้ าใหญ่

25 โครงการจัดท าสารสนเทศ เพื่อเปน็ส่ือส าหรับใหค้วามรู้ จัดท าข้อมูลด้านการศึกษาของ 50,000       50,000       50,000       จ านวนคร้ัง ประชาชนมีความรู้และทราบ กองการศึกษา

เพื่อการศึกษา ข้อมูลด้านการศึกษา ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน 3 ศูนย์ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ข้อมูลด้านการศึกษา

และโรงเรียนในต าบล

26 โครงการเตรียมความพร้อม เพื่อเปน็การเตรียมความพร้อม จัดส่งบคุลากรเข้ารับการอบรม - - 50,000       จ านวนคร้ัง บคุลากรมีความรู้ ความเข้าใจ กองการศึกษา

รับการถ่ายโอนการศึกษา ในการรองรับการถ่ายโอนด้าน (งบอปท.) ในการเตรียมความพร้อมเพื่อ

การศึกษา รองรับการถ่ายโอน

27 โครงการส่งเสริมการ เพื่อใหเ้ด็กมีการพฒันาการ จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการศึกษา 20,000       20,000       20,000       จ านวนคร้ัง เด็กนักเรียนมีพฒันาการ กองการศึกษา

จัดกิจกรรมด้านการศึกษา เกี่ยวกับทกัษะด้านต่างๆ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ด้านทกัษะต่างๆเพิ่มขึ้น
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แนวทางที่ 1.2  พฒันาเด็กก่อนวยัเรียนและสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน

28 โครงการหอ้งสมุดเคล่ือนที่ เพื่อเปน็แหล่งศึกษาหาความรู้ จัดหน่วยบริการหอ้งสมุดเคล่ือนที่ 50,000       50,000       50,000       จ านวนคร้ัง เด็กและประชาชนได้รับ กองการศึกษา

ใหส้ าหรับเด็กและประชาชน ใหป้ระชาชนในพื้นที่ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ความสะดวกในการศึกษา

ค้นควา้ หาความรู้

29 โครงการส่งเสริมการพฒันา เพื่อส่งเสริมการใช้ภมูิปญ๎ญา จัดส่งบคุลากรทางการศึกษา 30,000       30,000       30,000       จ านวนคร้ัง บคุลากรทางการศึกษาสามารถ กองการศึกษา

หลักสูตรโดยใช้ภมูิปญ๎ญา ทอ้งถิ่นการในน ามาพฒันา เข้าร่วมอบรมตามหลักสูตร (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) น าความรู้ที่ได้มาพฒันา

ทอ้งถิ่น หลักสูตรทางการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรทางการศึกษาได้

30 โครงการสนับสนุนส่งเสริม เพื่อส่งเสริม สนับสนุนใน สนับสนุน ส่งเสริมการจัดต้ังกองทนุ - 50,000       50,000       จ านวนคร้ัง การจัดการด้านการศึกษา กองการศึกษา

การจัดต้ังกองทนุเพื่อพฒันา การจัดการด้านการศึกษา ในการจัดกิจกรรมต่างๆ (งบอปท.) (งบอปท.) มีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น

การศึกษา เกี่ยวกับการศึกษา

31 โครงการสนับสนุน / จัดต้ัง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน สนับสนุน / จัดต้ังแหล่งเรียนรู้ - 50,000       50,000       จ านวนพื้นที่ เด็กและประชาชนมีสถานที่ กองการศึกษา

แหล่งการเรียนรู้ส าหรับเด็ก ใหม้ีแหล่งเรียนรู้ส าหรับเด็ก เช่น จัดต้ังหอ้งสมุด ฯลฯ (งบอปท.) (งบอปท.) ที่สนับสนุน ในการค้นความหาความรู้

และประชาชน และประชาชน



55
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5  การพัฒนาสังคมแหง่การเรยีนรูแ้ละภมูิปญัญาเพ่ือคุณภาพของคนนครศรธีรรมราช

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา

แนวทางที่ 1.2  พฒันาเด็กก่อนวยัเรียนและสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน

32 โครงการบณัฑิตน้อย เพื่อสร้างความประทบัใจและ จัดกิจกรรม เช่นพธิมีอบ 50,000       50,000       50,000       จ านวนคร้ัง เด็กและผู้ปกครองประทบัใจ กองการศึกษา

ภาคภมูิใจ ทั้งของเด็กและ ประกาศนียบตัร , ฯลฯ ให้ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ครูและ ศพด.

ผู้ปกครองที่มีต่อครูและ ศพด. เด็กนักเรียนในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

จ านวน 3 ศูนย์

33 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และ เพื่อส่งเสริมและให้ จัดอบรม/ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 50,000       50,000       50,000       จ านวนคร้ัง บคุลากรในศูนย์พฒันาเด็ก กองการศึกษา

ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ส าหรับ ประสบการณ์ในการเรียนรู้แก่ ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) น าความรู้ ประสบการณ์ที่ได้

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก บคุลากรในศูนย์พฒันา จ านวน  3 ศูนย์ มาพฒันาใหม้ีประสิทธภิาพ

เด็กเล็ก

34 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณภายใน / 600,000     600,000     600,000      จ านวนศูนย์ เด็กนักเรียนอยู่ในสภาพ กองการศึกษา

ภายใน/ภายนอกศูนย์พฒันา ใหเ้ด็กนักเรียน ภายนอกศูนย์พฒันาเด็กเล็ก (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) แวดล้อมที่ดี  มีสุขภาพ

เด็กเล็ก จ านวน  3 แหง่ กาย - ใจที่ดี

35 โครงการจัดซ้ือวสัดุ ครุภณัฑ์ เพื่อใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็ก จัดซ้ือ/จัดหาวสัดุ ครุภณัฑ์ 300,000      300,000     300,000      จ านวนศูนย์ ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีเคร่ือง กองการศึกษา

ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) เคร่ืองใช้เพยีงพอ

การปฏบิติังาน ทั้ง 3 ศูนย์ เช่นโต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ
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36 โครงการปรับปรุง/ต่อเติม เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนมีสถานที่ ปรับปรุง/ต่อเติมศาลา 100,000     100,000      จ านวนคร้ัง เด็กนักเรียนมีสถานที่ใน กองการศึกษา

ศาลาอเนกประสงค์ศูนย์พฒันา ส าหรับท ากิจกรรมต่างๆได้ อเนกประสงค์ (งบอปท.) (งบอปท.) การท ากิจกรรมต่างๆ

เด็กเล็กบา้นน้ าพุ

37 โครงการก่อสร้างถนน เพื่ออ านวยความสะดวกใน ก่อสร้างถนน  กวา้ง 4 เมตร 400,000     - - ระยะทาง เด็กก่อนวยัเรียน/ผู้ปกครอง กองการศึกษา

บริเวณทางเข้าศูนย์พฒันา การเดินทางสัญจร ระยะทาง 350 เมตร (งบอปท.) ถนน ได้รับความสะดวกใน /กองช่าง

เด็กเล็กบา้นน้ าพุ การเดินทางสัญจร

38 โครงการก่อสร้างร้ัวศูนย์ เพื่อความปลอดภยัใน ก่อสร้างร้ัว ของศูนย์พฒันา - 200,000     - จ านวนร้ัว บคุลากรภายในศูนย์พฒันา กองการศึกษา

พฒันาเด็กเล็กบา้นน้ าพุ ทรัพย์สินและบคุลากร เด็กเล็ก (งบอปท.) ที่ก่อสร้าง เด็กเล็กมีความปลอดภยั /กองช่าง

ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

39 โครงการปรับปรุง ต่อเติม เพื่อปรับปรุง ต่อเติม ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมและ 500,000     500,000     500,000      จ านวนศูนย์ หอ้งเรียน และอาคารเรียน กองการศึกษา

ซ่อมแซมและตกแต่งหอ้งเรียน ซ่อมแซมและตกแต่ง ตกแต่งหอ้งเรียน อาคารเรียนใน (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ที่ปรับปรุง ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก มี

อาคารเรียนของศูนย์พฒันาเ หอ้งเรียน อาคารเรียนให้ ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นน้ าพ ุดังนี้ ความสวยงาม ,ใช้การได้และ

ด็กเล็กบา้นน้ าพุ มีความสวยงาม,ใช้การได้ 1.จัดท ากันสาดรอบอาคาร สะดวกต่อการจัดการเรียน

และสะดวกต่อการ 2.ติดต้ังที่ระบายอากาศ การสอน

จัดการเรียนการสอน 3.ปรับปรุงบนัไดทางขึ้น
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5  การพัฒนาสังคมแหง่การเรยีนรูแ้ละภมูิปญัญาเพ่ือคุณภาพของคนนครศรธีรรมราช

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา

แนวทางที่ 1.2  พฒันาเด็กก่อนวยัเรียนและสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน

4.ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ

ฯลฯ

40 โครงการปรับปรุง ต่อเติม เพื่อปรับปรุง ต่อเติม ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมและ 500,000     500,000     500,000      จ านวนศูนย์ หอ้งเรียน และอาคารเรียน กองการศึกษา

 ซ่อมแซมและตกแต่งหอ้งเรียน ซ่อมแซมและตกแต่ง ตกแต่งหอ้งเรียน อาคารเรียนใน (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ที่ปรับปรุง ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

อาคารเรียนของศูนย์พฒันา หอ้งเรียน อาคารเรียน ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นน้ าพ ุดังนี้ มีความสวยงาม ,ใช้การได้

เด็กเล็กบา้นนาตาแย้ม ใหม้ีความสวยงาม,ใช้การได้ 1.ซ่อมแซมอาคารเรียน และสะดวกต่อการจัดการเรียน

และสะดวกต่อการจัดการ 2. ปรับปรุงหอ้งเรียน การสอน

เรียนการสอน 3.ติดต้ังถังดับเพลิงในอาคารเรียน

4.ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟาู ,ประปา

5.ติดต้ังมุ้งลวดรอบหอ้งเรียน

6.ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ

7.ปรับปรุงหอ้งน้ า

ฯลฯ

41 โครงการสนามเด็กเล่น เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนได้มี สนับสนุนงบประมาณใหโ้รงเรียน - - 42,500        จ านวน ร.ร. เด็กนักเรียนมีกิจกรรม กองการศึกษา

ในชุมชน กิจกรรมนันทนาการ บา้นนาตาแย้ม (งบอปท.) ที่สนับสนุน นันทนาการ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5  การพัฒนาสังคมแหง่การเรยีนรูแ้ละภมูิปญัญาเพ่ือคุณภาพของคนนครศรธีรรมราช

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา

แนวทางที่ 1.2  พฒันาเด็กก่อนวยัเรียนและสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน

42 โครงการต่อเติมหอ้งน้ าส าหรับ เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนได้มี สนับสนุนงบประมาณใหโ้รงเรียน 50,000       - - จ านวน ร.ร. เด็กนักเรียนมีกิจกรรม กองการศึกษา

ศพด.บา้นนาตาแย้ม กิจกรรมนันทนาการ บา้นนาตาแย้ม (งบอปท.) ที่สนับสนุน นันทนาการ

43 โครงการพฒันาคุณภาพ เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนได้พฒันา สนับสนุนงบประมาณใหโ้รงเรียน 40,000 40,000 40,000 จ านวน ร.ร. เด็กนักเรียนมีคุณภาพทาง กองการศึกษา

ผู้เรียนใหไ้ด้รับการศึกษา คุณภาพทางการศึกษา บา้นน้ าพุ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ที่สนับสนุน การศึกษา

ภาคบงัคับอย่างมีคุณภาพ

44 โครงการเคร่ืองเล่นสนาม เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนได้มี สนับสนุนงบประมาณใหโ้รงเรียน - 50,000       - จ านวน ร.ร. เด็กนักเรียนมีกิจกรรม กองการศึกษา

ของหนูสู่พฒันาร่างกาย กิจกรรมนันทนาการ มหาราช 3 (งบอปท.) ที่สนับสนุน นันทนาการ

45 โครงการส่งเสริมอัจฉริยะภาพ เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียน สนับสนุนงบประมาณใหโ้รงเรียน - - 30,000        จ านวน นักเรียนมีความรู้ กองการศึกษา

ของนักเรียน มีความรู้ ความสามารถ วดัถ้ าใหญ่ (งบอปท.) โรงเรียน  ความสามารถ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5  การพัฒนาสังคมแหง่การเรยีนรูแ้ละภมูิปญัญาเพ่ือคุณภาพของคนนครศรธีรรมราช

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา

แนวทางที่ 1.2  พฒันาเด็กก่อนวยัเรียนและสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน

46 โครงการปรับปรุงสภาพ เพื่อใหเ้ด็กมีสภาพแวดล้อม ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 500,000      500,000     500,000      จ านวน

แวดล้อมและซ่อมแซม ในการเรียนที่ดี และซ่อมแซม ดังนี้ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) พื้นที่

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ - ติดต้ังปาูยชื่อศูนย์

วดัไตรวทิยาคม -ปรับปรุงหอ้งเรียนพร้อม

ติดต้ังมุ้งลวด

- ติดต้ังกันสาดระหวา่งทางเดินไป

หอ้งรับประทานอาหาร

-ซ่อมแซมฝูาเพดานในอาคารเรียน

- สร้างศาลาที่พกัผู้ปกครอง

- ฯลฯ

47 โครงการเช่าสถานที่ เพื่อใช้เปน็สถานที่ต้ัง เช่าสถานที่วดัไตรวทิยาราม 60,000 60,000 60,000 จ านวน เด็กก่อนวยัเรียนมีสถานที่ กองการศึกษา

วดัไตรวทิยารามเปน็สถานที่ ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เปน็สถานที่ต้ังของ ศพด. วดัไตร (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) พื้นที่ ในการศึกษา

ต้ังของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก วดัไตยวทิยาราม วทิยาราม จ านวน 1 แหง่

วดัไตรวทิยาราม
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5  การพัฒนาสังคมแหง่การเรยีนรูแ้ละภมูิปญัญาเพ่ือคุณภาพของคนนครศรธีรรมราช

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนับสนุนองค์กรสตรี เพื่อใหส้นับสนุนใหก้ลุ่ม สนับสนุน / อุดหนุนงบประมาณ 200,000    200,000    200,000    จ านวน กลุ่มองค์กรสตรีต าบลถ้ าใหญ่ ส านักปลัดเทศบาล

ต าบลถ้ าใหญ่ องค์กรสตรีมีความเข้มแข็ง ใหแ้ก่องค์กรสตรีต าบลถ้ าใหญ่ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) องค์กรที่ มีความเข้มแข็ง และด าเนินงาน

ด าเนินงานได้อย่างมี สนับสนุน อย่างมีประสิทธภิาพ

ประสิทธภิาพ

2 โครงการสนับสนุน/ปรับปรุงศูนย์ เพื่อสนับสนุน / ปรับปรุงศูนย์ ปรับปรุงอาคารเรียน และ 50,000     50,000     - จ านวนศูนย์ ศูนย์การเรียนรู้วดัถ้ าใหญ่เปน็ กองการศึกษา

การเรียนรู้วดัถ้ าใหญ่ การเรียนรู้วดัถ้ าใหญ่ใหเ้ปน็ สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน (งบอปท.) (งบอปท.) ที่สนับสนุน แหล่งการเรียนรู้ที่มีความพร้อม

สถานที่ที่มีความพร้อมในการ ในการศึกษา หาความรู้

ค้นควา้ ศึกษา หาข้อมูลต่างๆ

3 โครงการพฒันาศักยภาพ เพื่อพฒันาศักยภาพของ จัดอบรม ทศันศึกษาดูงาน/ ประชุม/ 300,000    300,000    300,000    จ านวน คณะกรรมการชุมชนมี ส านักปลัดเทศบาล

คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการชุมชน จัดกิจกรรมต่างๆ ในการพฒันา (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง ศักยภาพในการท างาน

ศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา

แนวทางที่ 1.3  พฒันาศักยภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี( พ.ศ. 2559 - 2561 )

เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5  การพัฒนาสังคมแหง่การเรยีนรูแ้ละภมูิปญัญาเพ่ือคุณภาพของคนนครศรธีรรมราช

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา

แนวทางที่ 1.3  พฒันาศักยภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาชน

4 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสหกรณ์ เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการ จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ใหแ้ก่ 30,000 30,000 30,000 จ านวน ประชาชนในชุมชนได้มีความรู้ ส านักปลัดเทศบาล

ใหแ้ก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐระดับต าบล สหกรณ์ใหแ้ก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เจ้าหน้าที่ภาครัฐระดับต าบล ผู้น า (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง

ผู้น าชุมชนและกลุ่มต่างๆ ในชุมชน ระดับต าบล ผู้น าชุมชนและ ชุมชน และกลุ่มต่างๆในชุมชน

กลุ่มต่างๆในชุมชน ปลีะ 1 คร้ัง
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  การจัดการทรพัยากรธรรมชาติ น้้า สิ่งแวดล้อมและพลังงานที่มีประสิทธิภาพ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด 

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 2  การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดหาที่รองรับขยะใน เพื่อความสะอาด เรียบร้อย จัดหาภาชนะรองรับขยะภายในพื้นที่ 300,000     300,000     300,000     จ านวน พื้นที่ต าบลถ้ าใหญ่มีสภาพ กองสาธารณสุข

พื้นที่ต าบลถ้ าใหญ่ ภายในต าบล ต าบลถ้ าใหญ่ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื้นที่ แวดล้อมที่ดี สะอาด เรียบร้อย และส่ิงแวดล้อม

2 โครงการขยะรีไซเคิล เพื่อใหป้ระชาชนรู้จักการ มีการจัดต้ังธนาคารขยะในชุมชน 140,000     140,000     140,000     จ านวน ประชาชนในต าบลรู้จักการ กองสาธารณสุข

คัดแยกขยะในชุมชน 28 ชุมชน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชุมชน คัดแยกขยะ และส่ิงแวดล้อม

3 โครงการจัดซ้ือรถดูดส่ิงปฏกิูล เพื่อใช้บริการประชาชน จัดซ้ือรถดูดส่ิงปฏกิูลเพื่อใช้ในภารกิจ 2,000,000   2,000,000   2,000,000   จ านวนรถ ประชาชนได้รับบริการ กองสาธารณสุข

ในการดูดส่ิงปฏกิูลตามครัวเรือน ของงานเทศบาล จ านวน 1 คัน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ด้านการรักษาความสะอาด และส่ิงแวดล้อม

และงานบริการสาธารณะ ตามบา้นเรือนและในที่

ด้านการรักษาความสะอาด สาธารณะ

4 โครงการจ้างเหมาก าจัดขยะ เพื่อก าจัดขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ก าจัดขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 870,000     870,000     870,000     ปริมาณ พื้นที่ต าบลถ้ าใหญ่มีสภาพ กองสาธารณสุข

ในสถานที่เอกชนหรือราชการ ในแต่ละวนั ในแต่ละวนั อย่างน้อย 12 ตัน/วนั (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ขยะที่ก าจัด แวดล้อมที่ดี สะอาด เรียบร้อย และส่ิงแวดล้อม

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี( พ.ศ. 2559 - 2561 )

เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ 2.1 บ าบดัและก าจัดขยะและส่ิงปฏกิูล



63
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  การจัดการทรพัยากรธรรมชาติ น้้า สิ่งแวดล้อมและพลังงานที่มีประสิทธิภาพ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด 

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 2  การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ 2.1 บ าบดัและก าจัดขยะและส่ิงปฏกิูล

5 โครงการก่อสร้างระบบคัดแยก -เพื่อลดปญ๎หาขยะในชุมชน ก่อสร้างระบบคัดแยกและจัดการ - 10,000,000 - จ านวน ปริมาณขยะลดลง ท าให้ กองสาธารณสุข

และจัดการขยะมูลฝอย -เพื่อการก าจัดขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอย  จ านวน 1 แหง่ (งบ อปท.) แหง่ สภาพแวดล้อมดีขึ้น สะอาด และส่ิงแวดล้อม

อย่างถูกหลักสุขาภบิาล ที่ถูกวธิี เรียบร้อย

6 โครงการจัดซ้ือรถก าจัดขยะ เพื่อลดปญ๎หาขยะตกค้าง จัดซ้ือรถก าจัดขยะอัดทา้ยอัดทา้ย - 2,300,000   - จ านวนรถ ปริมาณขยะลดลง ท าให้ กองสาธารณสุข

อัดทา้ย ในชุมชน 6 ล้อ  จ านวน 1 คัน (งบ อปท.) บรรทกุขยะ สภาพแวดล้อมดีขึ้น สะอาด และส่ิงแวดล้อม

อัดทา้ย เรียบร้อย

7 โครงการก าจัดขยะและแปรรูป เพื่อน าขยะจากครัวเรือน ก่อสร้างโรงงานก าจัดขยะและ - - 5,000,000   จ านวน ปริมาณขยะลดลงและ กองสาธารณสุข

เปน็พลังงานไฟฟาู มาแปรรูปเปน็พลังงานไฟฟาู แปรรูปพลังงานไฟฟาู (งบ อปท.) โครงการ มีพลังงานไฟฟาูเพิ่มขึ้น และส่ิงแวดล้อม

8 โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้าน จ้างเหมาบริการจัดเก็บ/ขนขยะ - 1,800,000   1,800,000   จ านวน ภาระค่าใช้จ่ายด้านบคุคล กองสาธารณสุข

มูลฝอยไปก าจัด บคุคลในการจัดเก็บขยะ มูลฝอยในพื้นที่ต าบลถ้ าใหญ่ (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื้นที่ ลดลง และส่ิงแวดล้อม
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  การจัดการทรพัยากรธรรมชาติ น้้า สิ่งแวดล้อมและพลังงานที่มีประสิทธิภาพ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด 

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 2  การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ 2.1 บ าบดัและก าจัดขยะและส่ิงปฏกิูล

9 โครงการบริหารจัดการขยะ - เพื่อลดปริมาณขยะรีไซเคิลและ - ลดปริมาณขยะที่ต้องน าไปฝ๎งกลบ 200,000     200,000     200,000     - ปริมาณขยะ - ลดปญ๎หาขยะที่เกิดจากขยะ กองสาธารณสุข

ต้ังแต่ต้นทาง ขยะอินทรีย์ที่ต้องน าไปก าจัด ขยะรีไซเคิล (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ที่คัดแยกได้ มูลฝอยในชุมชน และส่ิงแวดล้อม

- เพื่อเสริมสร้างความรู้  - ประชาชน  ครัวเรือน หน่วยงาน - จ านวนคน/ - ชุมชนสะอาดเปน็ระเบยีบ

ความตระหนักและความร่วมมือ ราชการ  โรงงาน สถานประกอบการ จ านวน เรียบร้อย

ของประชาชนของภาค โรงเรียน  สถานศึกษา  ในเขต ครัวเรือน/

ส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการ เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ หน่วยงาน/

คัดแยกขยะจากแหล่งก าเนิด องค์กรที่ได้

ต้นทาง ร่วมกิจกรรม
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  การจัดการทรพัยากรธรรมชาติ น้้า สิ่งแวดล้อมและพลังงานที่มีประสิทธิภาพ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด 

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 2  การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการท าประชาพจิารณ์และ เพื่อใหป้ระชาชนตระหนัก จัดท าประชาพจิารณ์แบบมีส่วนร่วม - 50,000       50,000      จ านวน ประชาชนเหน็ความส าคัญ กองสาธารณสุข

การมีส่วนร่วมในการจัดการ ถึงความส าคัญในการจัดการ จ านวน  1 คร้ัง (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง ในการจัดการส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

ส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม

2 โครงการรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ รณรงค์ประชาสัมพนัธ ์เช่น 100,000     100,000     100,000    จ านวน ประชาชนมีความรู้ กองสาธารณสุข

ใหป้ระชาชนทราบและตระหนัก และตระหนักถึงความส าคัญ จัดท าแผ่นพบั, ฯลฯ ปลีะ 2 คร้ัง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง และตระหนักถึงความส าคัญ และส่ิงแวดล้อม

ถึงความส าคัญของส่ิงแวดล้อม ของส่ิงแวดล้อม ของส่ิงแวดล้อม

3 โครงการจัดประชุมเชิงปฏบิติัการ/ เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ จัดประชุมเชิงปฏบิติัใหแ้ก่ประชาชน/ 50,000       50,000       50,000      จ านวน ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ กองสาธารณสุข

รณรงค์ ในการก าจัดขยะ ในการก าจัดขยะอย่างถูกต้อง รณรงค์  ในการก าจัดขยะอย่างถูกวธิี (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง ในการก าจัดขยะอย่างถูกต้อง และส่ิงแวดล้อม

อย่างถูกต้อง จ านวน 1 คร้ัง

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ 2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการส่ิงแวดล้อมและด าเนินการปอูงกันมลภาวะ

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี( พ.ศ. 2559 - 2561 )

เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  การจัดการทรพัยากรธรรมชาติ น้้า สิ่งแวดล้อมและพลังงานที่มีประสิทธิภาพ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด 

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 2  การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ 2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการส่ิงแวดล้อมและด าเนินการปอูงกันมลภาวะ

งบประมาณและที่มา

4 โครงการอบรมเยาวชนอนุรักษ์ เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ อบรมเยาวชน จ านวน 1 คร้ัง 50,000       50,000       50,000      จ านวน ประชาชนมีความรู้ กองสาธารณสุข

ส่ิงแวดล้อม และตระหนักถึงความส าคัญ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง และตระหนักถึงความส าคัญ และส่ิงแวดล้อม

ของส่ิงแวดล้อม ของส่ิงแวดล้อม

5 โครงการร่วมดูแลส่ิงแวดล้อมใน เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดี จัดกิจกรรมผู้ประกอบการพบ 20,000       20,000       20,000      จ านวน ประชาชนปลอดภยัจากมลพษิ กองสาธารณสุข

หมู่บา้น ระหวา่งผู้ประกอบการและ ประชาชน จ านวน 1 คร้ัง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง และส่ิงแวดล้อม

ประชาชนใหป้ลอดภยัจาก

มลพษิ

6 โครงการสนับสนุนกลุ่มอาสา เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ จัดอบรมพฒันาศักยภาพใหแ้ก่ - 50,000       50,000      สมาชิก ประชาชนร่วมอนุรักษธ์รรมชาติ -กองสาธารณสุข

สมัครพทิกัษท์รัพยากรส่ิงแวดล้อม ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กลุ่ม (ทสม.) จ านวน 50 คน (งบ อปท.) (งบ อปท.) ที่เข้าร่วม และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

หมู่บา้น (ทสม.) ในชุมชน โครงการ -สนง.เกษตร

อ าเภอ

7 โครงการปลูกต้นไม้และบ ารุงรักษา เพื่อใหพ้ื้นที่ต าบลถ้ าใหญ่ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และบ ารุง 20,000       20,000       20,000      จ านวน ต าบลถ้ าใหญ่มีสภาพแวดล้อม กองสาธารณสุข

ต้นไม้ มีสภาพแวดล้อมที่ดี รักษาต้นไม้ในพื้นที่ต าบล (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื้นที่ ที่ดี และส่ิงแวดล้อม

8 โครงการธนาคารต้นไม้ เพื่อใหพ้ื้นที่ต าบลถ้ าใหญ่ จัดหาต้นไม้ใหป้ระชาชนเพื่อน า - 20,000       20,000      จ านวน ต าบลถ้ าใหญ่มีสภาพแวดล้อม กองสาธารณสุข

มีสภาพแวดล้อมที่ดี ไปปลูกในพื้นที่ต าบลถ้ าใหญ่ (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื้นที่ ที่ดี และส่ิงแวดล้อม
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ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล  ที่สามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น

- ยทุธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล 500,000 500,000 500,000 จ านวน มีสถานที่ท่องเที่ยว - กองช่าง

ภายในเขตเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ ต่างๆ ภายในต าบลให้เป็น ต าบลถ้ าใหญ่ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื้นที่ ให้นักท่องเที่ยวและประชาชน

แหล่งท่องเที่ยว เขา้มาพักผ่อนหยอ่นใจ

ในต าบลถ้ าใหญ่

2 โครงการเปิดแหล่งท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เปิดแหล่งท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ 400,000 400,000 400,000 จ านวน มีสถานที่ท่องเที่ยว ส านักปลัดเทศบาล

เพื่อต้อนรับประชาคมเศรษฐกจิ ในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ให้นักท่องเที่ยวรู้จกัสถานที่ท่องเที่ยว (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื้นที่ ให้นักท่องเที่ยวและประชาชน

อาเซียน ในเขตเทศบาลเพิ่มขึน้ เขา้มาพักผ่อนหยอ่นใจ

ในต าบลถ้ าใหญ่เพิ่มขึน้

3 โครงการส่งเสริม สนับสนุนกลุ่ม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน จดักจิกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว - - 3,000,000 จ านวน มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึน้และท า ส านักปลัดเทศบาล

การท่องเที่ยวอนุรักษ์ ม.7 กลุ่มการท่องเที่ยวอนุรักษ์ (งบ อปท.) กจิกรรม ให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึน้

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ 2.3 เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561 )

เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
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ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล  ที่สามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น

- ยทุธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพท์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ 2.3 เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว

งบประมาณและที่มา

4 โครงการท่องเที่ยวในชุมชน ม.3 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและ จดักจิกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว - - 20,000     จ านวน มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึน้และ ส านักปลัดเทศบาล

เพิ่มรายได้ให้แกป่ระชาชน จ านวน  1 คร้ัง (งบ อปท.) คร้ัง ท าให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึน้

ในหมู่ที่ 3

5 ปรับภูมิทัศน์น้ าตกวังปริง  เพื่อให้มีสถานที่ส าหรับ ปรับภูมิทัศน์หน้าน้ าตกวังปริงพร้อม - - 200,000 จ านวน มีสถานที่ท่องเที่ยว - กองช่าง

พร้อมศาลาที่พัก พักผ่อนและส่งเสริมการ กอ่สร้างศาลาพักร้อน (งบ อปท.) พื้นที่ ให้นักท่องเที่ยวและประชาชน

ท่องเที่ยวภายในต าบล ขนาด 4X4 เมตร จ านวน 1 หลัง เขา้มาพักผ่อนหยอ่นใจ

ในต าบลถ้ าใหญ่เพิ่มขึน้

6 ปรับภูมิทัศน์เขือ่นห้วยชัน เพื่อให้มีสถานที่ส าหรับ ปรับภูมิทัศน์บริเวณเขือ่นห้วยชัน 200,000 200,000 - จ านวน มีสถานที่ท่องเที่ยว - กองช่าง

หมู่ที่ 4 พักผ่อนและจดักจิกรรมในชุมชน กอ่สร้างศาลาพร้อมห้องน้ าส าหรับ (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื้นที่ ให้นักท่องเที่ยวและประชาชน

ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในต าบล ใช้เป็นกองอ านวยการส าหรับ เขา้มาพักผ่อนหยอ่นใจ

จดักจิกรรม ขนาด 4X4 เมตร ในต าบลถ้ าใหญ่เพิ่มขึน้

7 โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กอ่สร้าง/ปรับปรุงถนน ทางเท้าและ - 2,000,000 - จ านวน มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึน้และ - กองช่าง

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ณ เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิง ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณ (งบ อปท.) พื้นที่ ท าให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึน้

ส านักสงฆ์ถ้ าพระหอ แวดล้อม ส านักสงฆ์ถ้ าพระหอ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5  การพัฒนาสังคมแหง่การเรยีนรูแ้ละภมูิปญัญาเพ่ือคุณภาพของคนนครศรธีรรมราช

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 5  การเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลและการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัด เพื่อจัดท าแผนพฒันาเทศบาล จัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟง๎ปญ๎หา 20,000      20,000      20,000      จ านวน มีแผนพฒันาเทศบาล ซ่ึงมา ส านักปลัดเทศบาล

ท าแผนพฒันาเทศบาล โดยใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม ความต้องการของประชาชนและจัด (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง จากการมีส่วนร่วมของ

ในการจัดท าแผน ท าแผนพฒันาสามป ีจ านวน 1 คร้ัง ประชาชน

2 โครงการเทศบาลเคล่ือนที่ เพื่อสร้างความสัมพนัธอ์ันดี จัดกิจกรรมเทศบาลเคล่ือนที่ 40,000      40,000      40,000      จ านวน ประชาชนมีความรู้และเข้าใจ ส านักปลัดเทศบาล

พบประชาชน ระหวา่งเทศบาลกับประชาชน พบประชาชน จ านวน 1 คร้ัง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง ในการด าเนินงานของ

เทศบาลมากขึ้น

3 โครงการส่งเสริมประชาธปิไตยและ เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมี จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพนัธ/์ 20,000      20,000      20,000      จ านวน ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ส านักปลัดเทศบาล

การมีส่วนร่วม ความรู้ ความเข้าใจ ในการ อบรมใหค้วามรู้แก่ประชาชน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง ในการมีส่วนร่วมแบบ

มีส่วนร่วมแบบประชาธปิไตย จ านวน 1 คร้ัง ประชาธปิไตย

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี( พ.ศ. 2559 - 2561 )

เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง การบรหิาร

แนวทางที่ 3.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน



71
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5  การพัฒนาสังคมแหง่การเรยีนรูแ้ละภมูิปญัญาเพ่ือคุณภาพของคนนครศรธีรรมราช

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 5  การเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลและการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง การบรหิาร

แนวทางที่ 3.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

4 โครงการสนับสนุนกระบวนการ เพื่อสนับสนุนใหป้ระชาชน สนับสนุนงบประมาณ / ประชุม/ 20,000      20,000      20,000      จ านวน ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ส านักปลัดเทศบาล

ทบทวน ปรับปรุง พฒันาคุณภาพ มีส่วนร่วมในการปรับปรุง อบรมใหค้วามรู้ในกระบวนการ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง ทบทวน ปรับปรุงการพฒันา

แผนชุมชน ทบทวน พฒันาแผนชุมชน ทบทวน ปรับปรุง พฒันาแผนชุมชน แผนชุมชน

ปลีะ 1 คร้ัง

5 โครงการจัดกิจกรรมวนัเทศบาล เพื่อเปน็การเสริมสร้างความ จัดกิจกรรมวนัเทศบาล จ านวน 1คร้ัง 30,000      30,000      30,000      จ านวน ประชาชนใหค้วามส าคัญ ส านักปลัดเทศบาล

ส าคัญใหเ้ทศบาลและส่งเสริม (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง กับเทศบาลและมีความ

ความสัมพนัธอ์ันดีระหวา่ง สัมพนัธอ์ันดีกับเทศบาล

เทศบาลกับประชาชน มากขึ้น

6 โครงการฝึกอบรมและทศันศึกษา เพื่อพฒันาความรู้และ จัดฝึกอบรม และทศันศึกษาดูงาน 350,000 350,000 350,000 จ านวน ผู้เข้าฝึกอบรม และทศันศึกษา ส านักปลัดเทศบาล

ดูงานของผู้บริหาร ,สมาชิกสภา น าประสบการณ์ที่ได้มา ของผู้บริหาร ,สมาชิกสภาเทศบาล (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง ดูงานสามารถน าความรู้และ

เทศบาล, พนักงานเทศบาล, ปรับปรุงการปฏบิติังานให้ พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจ า ประสบการณ์ที่ได้มาปฏบิติั

ลูกจ้างประจ า,พนักงานจ้าง, เกิดประสิทธภิาพ พนักงานจ้าง,ผู้น าชุมชนและ ได้อย่างมีประสิทธภิาพ

ผู้น าชุมชน และกลุ่มองค์กรต่างๆ กลุ่มองค์กรต่างๆ  ปลีะ 1 คร้ัง
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5  การพัฒนาสังคมแหง่การเรยีนรูแ้ละภมูิปญัญาเพ่ือคุณภาพของคนนครศรธีรรมราช

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 5  การเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลและการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง การบรหิาร

แนวทางที่ 3.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

7 โครงการประดับธงชาติและธง เพื่อเปน็การแสดงออกถึง จัดซ้ือธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ 40,000      40,000      40,000      จ านวน มีธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ ส านักปลัดเทศบาล

ตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ความจงรักภกัดีต่อพระบาท ในวนัที่ 5 ธ.ค.และ 12 ส.ค. และ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง ประดับ ในวนัที่ 5 ธ.ค. 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัและ วนัส าคัญต่าง ๆ ดังนี้ วนัที่ 12 ส.ค. และวนัส าคัญ

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม 1.แทน่ปก๎ธง พร้อมเสา ต่าง ๆ 

ราชินีนาถและพระบรมวงศ์ศานุวงค์ ราชินีนาถ 2. ธงชาติ

ทกุพระองค์ 3. ธงตราสัญลักษณ์ 

8 สนับสนุนการจัดงานรัฐพธิี เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม อุดหนุนงบประมาณใหท้ี่ท าการ 7,000        7,000       7,000        จ านวน ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ส านักงานปลัด

อ าเภอทุ่งสง ประจ าป ี2559 ในการแสดงออกถึงความ ปกครองเภอทุ่งสง  ในการจัดงาน (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) กิจกรรม ท ากิจกรรมและร่วมอนุรักษ์

จงรักภกัดี รัฐพธิต่ีาง ๆ  ประเพณีวฒันธรรม

9 โครงการก่อสร้าง/ ปรับปรุงอาคาร เพื่อใหม้ีสถานที่ในการจัด ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร 200,000     200,000    200,000     จ านวน ประชาชนมีสถานที่ในการจัด ส านักปลัดเทศบาล

อเนกประสงค์/ปรับปรุงภมูิทศัน์ กิจกรรมในชุมชน อเนกประสงค์/ปรับปรุงภมูิทศัน์ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชุมชน กิจกรรมในชุมชน กองช่าง

ในเขตเทศบาล ชุมชนในเขตเทศบาล
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5  การพัฒนาสังคมแหง่การเรยีนรูแ้ละภมูิปญัญาเพ่ือคุณภาพของคนนครศรธีรรมราช

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 5  การเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลและการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง การบรหิาร

แนวทางที่ 3.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

10 โครงการก่อสร้างศาลาพกัร้อน เพื่อใหป้ระชาชนได้มีสถานที่ ก่อสร้างศาลาพกัร้อนริมทาง - 100,000    - จ านวน ประชาชนมีสถานที่ในการ ส านักปลัดเทศบาล

ริมทาง หน้าโรงเรียนมหาราช 3 พกัผ่อนริมทาง จ านวน 1 หลัง (ตามแบบแปลน (งบ อปท.) หลัง พกัผ่อนริมทาง กองช่าง

ของเทศบาล)

11 โครงการปรับปรุง /ต่อเติมโรงเรือน เพื่อใหม้ีสถานที่ในการจัด ปรับปรุง /ต่อเติมโรงเรือน SML - 100,000    - จ านวน ประชาชนมีสถานที่ในการจัด ส านักปลัดเทศบาล

SML  หมู่ที่ 9 กิจกรรมในหมู่บา้น เช่น เช่น จัดหาโต๊ะ เก้าอี้ ,ฯลฯ (งบ อปท.) โรงเรือน กิจกรรมต่างๆในแต่หมู่บา้น กองช่าง

จัดประชุมต่างๆ ,ฯลฯ

12 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงที่ท าการ เพื่อใหป้ระชาชนในชุมชนได้ ก่อสร้าง/ปรับปรุงที่ท าการชุมชน/ 500,000 500,000 500,000 จ านวน ประชาชนในชุมชนมีสถานที่ ส านักปลัดเทศบาล

ชุมชน/ปรับภมูิทศัน์ชุมชน มีสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ ปรับภมูิทศัน์ในเขตเทศบาล (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชุมชน ในการจัดกิจกรรม กองช่าง

ในเขตเทศบาล

13 โครงการจัดท าปาูยชื่อชุมชนใน เพื่อประชาสัมพนัธแ์ละเปน็ จัดท าปาูยชื่อชุมชนในเขตเทศบาล 200,000 200,000 200,000 จ านวน ชุมชนเปน็ที่รู้จักของประชาชน ส านักปลัดเทศบาล

เขตเทศบาล สัญลักษณ์ของชุมชน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชุมชน ทั่วไป

14 โครงการส่งเสริมด้านการรักษา เพื่อใหชุ้มชนในเขตเทศบาล สนับสนุนส่งเสริมความร่วมมือ 30,000 30,000 30,000 จ านวน ประชาชนในชุมชนมี ส านักปลัดเทศบาล

ความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน ต าบลถ้ าใหญ่มีความสงบ ของคนในชุมชน หรือหน่วยงาน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง ความปลอดภยัในชีวติและ

เรียบร้อย ในชุมชนในการรักษาความสงบ ทรัพย์สิน

เรียบร้อยของชุมชน
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5  การพัฒนาสังคมแหง่การเรยีนรูแ้ละภมูิปญัญาเพ่ือคุณภาพของคนนครศรธีรรมราช

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 5  การเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลและการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง การบรหิาร

แนวทางที่ 3.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

15 โครงการสร้างความปรองดอง เพื่อลดปญ๎หาความแตกแยก สนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรม 30,000 30,000 30,000 จ านวน ประชาชนในชุมชน ส านักปลัดเทศบาล

สมานฉันทใ์นชุมชน ของคนในชุมชน ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง มีความรักความสามัคคี

16  โครงการส่งเสริมใหค้วามรู้ปอูงกัน เพื่อใหผู้้บริหารทอ้งถิ่นและ จัดอบรม / กิจกรรมใหค้วามรู้ 60,000 60,000 60,000 จ านวน ผู้บริหาร ,พนักงานส่วน ส านักปลัดเทศบาล

และแก้ไขปญ๎หาความรุนแรง พนักงานทอ้งถิ่น  ผู้น าชุมชน ผู้บริหารทอ้งถิ่น,พนักงานส่วนทอ้งถิ่น (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง ทอ้งถิ่นและผู้น าชุมชนและ

ต่อเด็ก สตรี และบคุคลใน และประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ ผู้น าชุมชน และประชาชนทั่วไป ประชาชนมีความรู้ -เข้าใจ 

ครอบครัว ความเข้าใจ เกี่ยวกับ พรบ. การปอูงกันและแก้ไขปญ๎หา

คุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วย ความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและ

ความรุนแรงในครอบครัว 

พ.ศ.2550

17 โครงการส่งเสริมโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมการด าเนินงาน ส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับ 200,000 200,000 200,000 จ านวน ลดปญ๎หาความเล่ือมล้ าทาง ส านักปลัดเทศบาล

ด้านสิทธมินุษยชนแหง่ชาติ ด้านสิทธมินุษยชนในด้านต่าง ๆ การด าเนินงานในด้านสิทธมินุษยชน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) กิจกรรม สังคมใหก้ับประชาชน

ในชุมชน หรือหน่วยงานต่าง ๆ ในต าบล

ในพื้นที่เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5  การพัฒนาสังคมแหง่การเรยีนรูแ้ละภมูิปญัญาเพ่ือคุณภาพของคนนครศรธีรรมราช

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 5  การเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลและการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับพื้นที่ถมดินเพื่อ เพื่อใหส้ภาพพื้นที่เหมาะสม ปรับพื้นที่ถมดินเพื่อใช้ในการ 2,200,000 2,200,000 - จ านวนพื้นที่ มีสภาพพื้นที่พร้อม ส านักงานปลัด/

ก่อสร้างส านักงานเทศบาลต าบล กับการก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาล (งบเงินกู)้/ (งบเงินกู)้/ ในการก่อสร้างอาคาร กองช่าง

ถ้ าใหญ่ (แหง่ใหม่) ต าบลถ้ าใหญ่ (ตามแบบแปลนของ (งบอปท.) (งบอปท.)

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ)่

2 โครงการก่อสร้างอาคารส านักงาน เพื่อใหป้ระชาชนที่มาติดต่อ ก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาล 24,000,000  24,000,000 - จ านวน ประชาชนได้รับ ส านักงานปลัด/

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ (แหง่ใหม่) ราชการมีความสะดวก รวดเร็ว ต าบลถ้ าใหญ่ จ านวน 1 หลัง พร้อม (งบเงินกู)้/ (งบเงินกู)้/ อาคาร ความพงึพอใจ กองช่าง

พร้อมปรับปรุงภมูิทศัน์ มากขึ้น พร้อมปรับปรุงภมูิทศัน์ (งบอปท.) (งบอปท.) ในการติดต่อราชการ

(ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบล

ถ้ าใหญ่)

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง การบรหิาร

แนวทางที่ 3.2 พฒันาระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี( พ.ศ. 2559 - 2561 )

เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง การบรหิาร

แนวทางที่ 3.2 พฒันาระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

งบประมาณและที่มา

3 โครงการตกแต่งภายในอาคาร เพื่อใหภ้ายในอาคารมีบรรยากาศตกแต่งภายในอาคารส านักงาน 1,000,000   1,000,000   - จ านวน ประชาชนได้รับ ส านักงานปลัด/

ส านักงานเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ ที่พร้อมในการท างาน เทศบาลแหง่ใหม่ เช่น ม่าน,มูล่ี ฯลฯ (งบเงินกู)้/ (งบเงินกู)้/ อาคาร ความพงึพอใจในการติดต่อ กองช่าง

(แหง่ใหม่) (ตามแบบของเทศบาลต าบลถ้ าใหญ)่ (งบ อปท.) (งบ อปท.) ราชการ

4 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ เพื่อใหป้ระชาชนที่มาติดต่อ ก่อสร้างโรงจอดรถ 200,000      200,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความ ส านักงานปลัด/

ราชการได้รับความสะดวก ขนาด 3X20 เมตร (งบเงินกู)้/ (งบเงินกู)้/ โรงจอดรถ สะดวกในการมาติดต่อ กองช่าง

(งบ อปท.) (งบ อปท.) ราชการ

5 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ เพื่อใหส้ถานที่ในการเก็บของ ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม - - 500,000    จ านวน วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ส านักงานปลัด/

ต่อเติมอาคารโรงเก็บของเทศบาล ที่ใช้ในงานต่าง ๆ ของเทศบาล อาคารโรงเก็บของเทศบาล (งบ อปท.) อาคาร มีที่เก็บเปน็ระเบยีบ กองช่าง

เรียบร้อย

6 โครงการจัดท าผังเมืองรวมตาม เพื่อใหก้ารจัดท าผังเมืองเปน็ไป จัดเก็บข้อมูลเพื่อด าเนินการท า - 200,000     - จ านวน การจัดท าผังเมืองรวม กองช่าง

โครงการถ่ายโอนฯ ด้วยความถูกต้องเรียบร้อย ผังเมืองรวม (งบ อปท.) คร้ัง เปน็ไปด้วยความเรียบร้อย 

ถูกต้อง

7 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ เพื่อใหส้ านักงานเทศบาล ปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณส านักงาน 200,000      200,000     200,000    จ านวน บริเวณส านักงานเทศบาล ส านักงานปลัด/

บริเวณส านักงานเทศบาล ดูสวยงาม เรียบร้อย มีสภาพ เทศบาล เช่น จัดสวนหย่อม ,ฯลฯ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื้นที่ ดูสวยงาม เรียบร้อย กองช่าง

แวดล้อมที่ดี มีสภาพแวดล้อมที่ดี
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8 โครงการจัดท าปาูยประชาสัมพนัธ์ เพื่อประชาสัมพนัธข์้อมูล, จัดท าปาูยประชาสัมพนัธโ์ครงเหล็ก 72,000       72,000       72,000      จ านวน ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ส านักปลัดเทศบาล

กิจกรรมต่างๆของเทศบาล จ านวน 10 ปาูย (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ปาูย กิจกรรมต่างๆของเทศบาล

ใหป้ระชาชนได้รับทราบ ได้อย่างทั่วถึง

9 โครงการสนับสนุนทนุการศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน สนับสนุนทนุการศึกษาในระดับ 200,000      200,000     200,000    จ านวน บคุลากรในเทศบาลต าบล ส านักปลัดเทศบาล

ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ใหบ้คุลากรในเทศบาลต าบล ปริญญาตรี และปริญญาโท ให้ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คน ถ้ าใหญ่มีความรู้เพิ่มขึ้น

ส าหรับผู้บริหาร, สมาชิกสภา ถ้ าใหญ่มีการพฒันาความรู้ ผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล

เทศบาล, พนักงานเทศบาล, เพิ่มขี้น  พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจ า

ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล

ของเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ ต าบลถ้ าใหญ่

10 โครงการบริการใหค้ าแนะน า เพื่อใหค้ าแนะน า ปรึกษาปญ๎หา จัดต้ังศูนย์ใหค้ าแนะน าปรึกษาปญ๎หา - 50,000       50,000      จ านวน ประชาชนมีความรู้และ ส านักปลัดเทศบาล

ปรึกษาปญ๎หาด้านกฎหมาย ด้านกฎหมายส าหรับประชาชน ด้านกฎหมายส าหรับประชาชน (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง ความเข้าใจ สามารถแก้

ส าหรับประชาชน ผู้สนใจ นอกเวลาราชการสัปดาหล์ะ 3-4 คร้ัง ปญ๎หาในเร่ืองกฎหมาย

11 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้ เพื่อใหบ้คุลากรมีความรู้ จัดฝึกอบรมบคุลากรในเทศบาล 200,000      200,000     200,000    จ านวน บคุลากรมีความรู้ ความ ส านักปลัดเทศบาล

บคุลากรเกี่ยวกับการปฏบิติังาน ความสามารถในการปฏบิติังาน จ านวน 1 คร้ัง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง สามารถในการปฏบิติังาน

ได้อย่างถูกต้อง ได้อย่างถูกต้อง
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12 โครงการสนับสนุนการด าเนินงาน เพื่อใหส่้งเสริมและสนับสนุน อุดหนุนงบประมาณใหห้น่วยงาน 400,000      400,000     400,000    จ านวน การด าเนินงานตาม ส านักปลัดเทศบาล

ของหน่วยงาน,กลุ่ม,องค์กรต่างๆ การด าเนินงานในกิจกรรม กลุ่ม,องค์กรต่างๆ ในการจัดโครงการ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) หน่วยงาน กิจกรรมต่างๆ เปน็ไป กองการศึกษา

ใหแ้ก่หน่วยงาน ,กลุ่ม, หรือกิจกรรม  ดังนี้ กลุ่ม องค์กร อย่างเรียบร้อยและมี

องค์กรต่างๆ ตามอ านาจหน้าที่ 1.ส านักปลัดเทศบาล ที่สนับสนุน ประสิทธภิาพ

ของเทศบาลใหเ้ปน็ไปอย่าง 2.กองการศึกษา

มีประสิทธภิาพ

13 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน อุดหนุนงบประมาณ ใหแ้ก่องค์การ 20,000       20,000       20,000      จ านวน การด าเนินงานของศูนย์ ส านักปลัดเทศบาล

ด าเนินงานของศูนย์ข้อมูล ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บริหารส่วนต าบลนาหลวงเสน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง ข้อมูลข่าวสารเปน็ไปอย่าง

ข่าวสารขององค์กรปกครอง ใหด้ าเนินงานได้อย่างมี ตามโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร มีประสิทธภิาพ

ส่วนทอ้งถิ่นระดับอ าเภอ ประสิทธภิาพ การซ้ือหรือการจ้างของอปท.ระดับ

อ าเภอ อ าเภอทุ่งสงประจ าปี

พ.ศ. 2559

14 โครงการผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์ เพื่อเผยแพร่ส่ือประชาสัมพนัธ์ จัดท าส่ือโฆษณาและส่ือประชา- 200,000      200,000     200,000    จ านวน ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร ส านักปลัดเทศบาล

เกี่ยวกับกิจการเทศบาล เกี่ยวกับกิจการเทศบาล สัมพนัธเ์ผยแพร่ เช่น แผ่นปลิว, (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง กิจการของเทศบาล

แผ่นพบั,สปอร์ทวทิยุ,โทรทศัน์

ฯลฯ
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15 โครงการจ้างที่ปรึกษาวจิัย เพื่อใหก้ารด าเนินงานของ จ้างที่ปรึกษาในการประเมินความ 25,000       25,000       25,000      จ านวน การด าเนินงานของเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

ประเมินผลหรือพฒันาระบบ เทศบาลเปน็ไปอย่างมี พงึพอใจของประชาชนต่อเทศบาล (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง เปน็ไปอย่างมีประสิทธภิาพ

ต่างๆ ประสิทธภิาพ ปลีะ 1 คร้ัง

16 โครงการติดต้ังปาูยไฟวิง่ภายนอก เพื่อเปน็การเผยแพร่ข้อมูล ติดต้ังปาูยไฟวิง่ภายนอกอาคาร 800,000      800,000     800,000    จ านวน ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล ส านักปลัดเทศบาล

อาคารส านักงานเทศบาล ข่าวสารต่างๆของเทศบาล ส านักงานเทศบาล จ านวน 2 ปาูย (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ปาูย ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ

ของเทศบาล

17 โครงการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี -เพื่อใหก้ารด าเนินการเลือกต้ัง เปน็ค่าใช้จ่ายต่างๆในการด าเนินการ 300,000      300,000     300,000    จ านวน มีนายกเทศมนตรี ส านักปลัดเทศบาล

และสมาชิกสภาเทศบาล เปน็ไปด้วยความเรียบร้อยและ เลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง และสมาชิกสภาเทศบาล

บรรลุวตัถุประสงค์ นายกเทศมนตรี ครบตามจ านวนและการ

- เพื่อเลือกต้ังนายกเทศมนตรี เลือกต้ังเปน็ไปด้วยความ

และสมาชิกสภาเทศบาล เรียบร้อย

กรณีครบวาระหรือต าแหน่ง

วา่งลง

18 โครงการส ารวจภาษโีรงเรือน เพื่อใหไ้ด้ข้อมูลที่ถูกต้อง ออกส ารวจข้อมูลภายในพื้นที่ 100,000      100,000     100,000    จ านวน มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน กองคลัง

และที่ดิน,ภาษบี ารุงทอ้งที่ ครบถ้วน ในเขตเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) พื้นที่ ท าใหก้ารจัดเก็บภาษมีี

และภาษปีาูย ประสิทธภิาพเพิ่มขึ้น



80

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง การบรหิาร

แนวทางที่ 3.2 พฒันาระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

งบประมาณและที่มา

19 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการ -เพื่อสร้างแรงจูงใจในการช าระ จัดท ากิจกรรมต่างๆ เช่น 100,000      100,000     100,000    จ านวน การจัดเก็บภาษขีองเทศบาล กองคลัง

จัดเก็บภาษรีายได้ ภาษี - รณรงค์ประชาสัมพนัธใ์หช้ าระภาษี (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) กิจกรรม มีประสิทธภิาพมากขึ้น

-เพื่ออ านวยความสะดวกให้ - มอบของของรางวลั/ของที่ระลึก

ประชาชนในการช าระภาษี ใหผู้้ช าระภาษดีีเด่นประจ าปี

-ใหบ้ริการออกจัดเก็บภาษี

นอกสถานที่ในเขตเทศบาล

20 โครงการจัดท าแผนที่ภาษแีละ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ จัดท าแผนที่ภาษแีละทะเบยีน 500,000      500,000     500,000    ร้อยละ20 การจัดเก็บรายได้ กองคลัง

ทะเบยีนทรัพย์สิน จัดเก็บรายได้ของเทศบาล ทรัพย์สิน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ของการ ของเทศบาลมีประสิทธภิาพ

ใหเ้ปน็ไปอย่างถูกต้อง ด าเนินการ มากขึ้น

เหมาะสม แล้วเสร็จ

21 โครงการอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับ เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมี จัดอบรมผู้ใหญ่บา้น,ผู้น าชุมชนและ 50,000       50,000       50,000      จ านวน ประชาชนมีความรู้ กองคลัง

ภาษทีอ้งถิ่นและค่าธรรมเนียม ความรู้เกี่ยวกับภาษทีอ้งถิ่น ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) คร้ัง เกี่ยวกับภาษทีอ้งถิ่น

ต่างๆ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ถ้ าใหญ่ ปลีะ  1 คร้ัง และค่าธรรมเนียมต่างๆ

จ านวน 120 คน
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22 โครงการซ่อมแซม วสัดุ ครุภณัฑ์ เพื่อใหม้ีวสัดุ ครุภณัฑ์ ซ่อมแซม วสัดุ ครุภณัฑ์ เคร่ืองมือ 500,000      500,000     500,000    จ านวน มีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการ ส านักปลัดเทศบาล

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในส านักงาน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้อยู่ใน เคร่ืองใช้ในส านักงานเทศบาล (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง ปฏบิติังานอย่างเพยีงพอ กองคลัง

เทศบาล สภาพใช้งานได้อย่างเพยีงพอ กองช่าง

กองสาธารณสุขฯ

กองการศึกษา

23 โครงการจัดซ้ือเต้นท ์โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใหม้ี เต้น โต๊ะ เก้าอี้ จัดซ้ือ เต้นท ์โต๊ะ เก้าอี้ ส าหรับใช้ 300,000      300,000     300,000    จ านวน เต้นท ์โต๊ะ เก้าอี้ มีเพยีงพอ ส านักปลัดเทศบาล

ส าหรับใช้ในกิจการของเทศบาล เพยีงพอส าหรับหารใช้งาน ในกิจการของเทศบาล (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง ส าหรับใช้งาน

24 โครงการด าเนินงานตาม เพื่อใหก้ารด าเนินงานของ ด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 1,000,000   1,000,000   1,000,000  จ านวน การด าเนินงานของเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล

โครงการ/กิจกรรมที่เปน็ประโยชน์ เทศบาลเปน็ไปอย่างมี ที่เปน็ประโยชน์ เช่น การจ้างเหมา (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) กิจกรรม มีประสิทธภิาพและประชาชน กองคลัง

ต่อเทศบาลและประชาชน ประสิทธภิาพและประชาชน บริการต่างๆ ,ซ้ือดวงตราไปรษณีย์, ได้รับประโยชน์ในการด าเนิน กองช่าง

ได้รับผลประโยชน์สูงสุด กิจกรรมของเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

กองการศึกษา

25 โครงการจัดซ้ือวสัดุ ครุภณัฑ์ เพื่อใหม้ีวสัดุ ครุภณัฑ์ จัดซ้ือวสัดุ ครุภณัฑ์ เคร่ืองมือ 1,000,000   1,000,000   1,000,000  จ านวน มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้เพยีงพอ ส านักปลัดเทศบาล

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในส านักงาน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ เคร่ืองใช้ต่างในส านักงาน ดังนี้ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) หน่วยงาน ในการปฏบิติังาน กองคลัง

เทศบาล ปฏบิติังานอย่างเพยีงพอ 1.จัดซ้ือครุภณัฑ์ (สป) เช่น 200,000      200,000     200,000    ที่จัดซ้ือ กองช่าง

- กล้องถ่ายภาพดิจิตอล จ านวน 1 ตัว กองสาธารณสุขฯ

- คอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะ   2  เคร่ือง กองการศึกษา

- คอมพวิเตอร์โน้ตบุ้ค 2 เคร่ือง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง การบรหิาร

แนวทางที่ 3.2 พฒันาระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

งบประมาณและที่มา

- โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ท างาน 

จ านวน 1 ชุด

- เก้าอี้ท างาน 

ฯลฯ

2.จัดซ้ือครุภณัฑ์ (คลัง) เช่น 200,000      200,000     200,000    

-ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน 3 ตู้

- คอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะ 2 เคร่ือง

-โต๊ท างานพร้อมเก้าอี้  จ านวน 2ชุด

- เก้าอี้ท างาน 4 ตัว ,ฯลฯ

3. จัดซ้ือครุภณัฑ์(สาธารณสุขฯ) เช่น 200,000      200,000     200,000    

- กล้องวดีิโอดิจิตอล จ านวน 1 ตัว

- กล้องถ่ายรูปดิจิตอล จ านวน 1 ตัว

- คอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะ 1 เคร่ือง

- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร

- โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ 1 ชุด

ฯลฯ

4. จัดซ้ือครุภณัฑ์(กองช่าง) เช่น 200,000      200,000     200,000    

- คอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะพร้อม

เคร่ืองปร้ินเตอร์



83

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง การบรหิาร

แนวทางที่ 3.2 พฒันาระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

งบประมาณและที่มา

-โต๊ท างานพร้อมเก้าอี้ จ านวน 2 ชุด

ฯลฯ

5. จัดซ้ือครุภณัฑ์(กองการศึกษา) เช่น 200,000      200,000     200,000    

- คอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะ  พร้อม

 เคร่ืองปร้ินเตอร์ จ านวน  2 ชุด

-โต๊ท างานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ 1ชุด

-โต๊ท างานระดับ 1-3 พร้อมเก้าอี้ 3ชุด

-ตู้เก็บเอกสาร  จ านวน 1 ตู้

-เก้าอี้ท างาน จ านวน 2 ตัว

-คูลเลอร์เก็บน้ าด่ืม จ านวน 3 ใบ

ฯลฯ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การบรหิารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร  เปน็เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ และน้านวัตกรรมเกษตรมาใช้เพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิมผลผลิตและสรา้งรายได้

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสร้างโรงปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อน าวสัดุทอ้งถิ่นมาใช้ใหเ้ปน็ ก่อสร้างโรงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 800,000 800,000 800,000 จ านวนโรง ท าใหเ้กษตรกรหนัมาใช้ ส านักปลัดเทศบาล

ชีวภาพ ประจ าต าบลถ้ าใหญ่ ประโยชน์ ลดต้นทนุการผลิต 1 โรง  ขนาด8x10เมตร พร้อม (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ าชีวภาพ

สามารถปรับสภาพดินและเพิ่ม เคร่ืองผลิตปุ๋ย เพื่อเพิ่มผลผลิตและท าใหดิ้น

ผลผลิตได้มากยิ่งขึ้น อุดมสมบรูณ์มากยิ่งขึ้น

2 โครงการสนับสนุนศูนย์บริการ เพื่อใหก้ารปฏบิติังานของคณะ อุดหนุนงบประมาณในการประชุม 524,000    524,000     524,000     จ านวน คณะกรรมการฯมีก าลังใจใน ส านักปลัดเทศบาล

และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการบริหารศูนย์เปน็ไป การปฏบิติังาน และวสัดุอุปกรณ์ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ศูนย์ การปฏบิติังาน ส านักงานเกษตร

ประจ าต าบล อย่างมีประสิทธภิาพ อ าเภอ

3 โครงการการส่งเสริมการผลิต เพื่อพฒันาศักยภาพทางด้าน อบรมใหค้วามรู้แก่กลุ่มเกษตรกร - 50,000 - จ านวน กลุ่มเกษตรกรได้ความรู้ ส านักปลัดเทศบาล

สินค้าเกษตรที่ปลอดภยั ผลลิตทางการเกษตร ทกุกลุ่ม (งบ อปท.) คร้ัง เพื่อพฒันาคุณภาพผลผลิต

และได้มาตรฐาน มากขึ้น

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี( พ.ศ. 2559 - 2561 )

เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางที่ 4.1  พฒันาและเพิ่มประสิทธภิาพการผลิต การตลาดใหแ้ก่เกษตรกร
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การบรหิารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร  เปน็เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ และน้านวัตกรรมเกษตรมาใช้เพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิมผลผลิตและสรา้งรายได้

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางที่ 4.1  พฒันาและเพิ่มประสิทธภิาพการผลิต การตลาดใหแ้ก่เกษตรกร

4 โครงการสร้างโรงปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อน าวสัดุทอ้งถิ่นมาใช้ใหเ้ปน็ ก่อสร้างโรงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ - 3,000,000  3,000,000  จ านวน ท าใหเ้กษตรกรหนัมาใช้ ส านักปลัดเทศบาล

ชีวภาพ หมู่ที่ 1-10 ประโยชน์ ลดต้นทนุการผลิต ขนาด 5*20 ม.หมู่บา้นละ 1 โรง (งบ อปท.) (งบ อปท.) หมู่บา้น ปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ าชีวภาพ

สามารถปรับสภาพดินและเพิ่ม พร้อมเคร่ืองผสมปุ๋ย เพื่อเพิ่มผลผลิตและท าใหดิ้น

ผลผลิตดี อุดมสมบรูณ์มากยิ่งขึ้น

5 โครงการก่อสร้างโรงเพาะเหด็ เพื่อสนับสนุนใหป้ระชาชนใน ก่อสร้างโรงเรือนเพาะเหด็ - - 50,000 จ านวน ประชาชนมีรายได้เพิ่ม ส านักปลัดเทศบาล

ม.5,7 ชุมชนมีรายได้เพิ่ม และเปน็ ขนาด3*6 ม. ในหมู่ที่ 5 และ 7 (งบ อปท.) หมู่บา้น

แหล่งเรียนรู้ชุมชน

6 โครงการก่อสร้างโรงเรือนผลิต เพื่อสนับสนุนใหป้ระชาชนใน ก่อสร้างโรงเรือนขนาด6*6 เมตร - - 200,000     จ านวน ประชาชนมีรายได้เพิ่ม ส านักปลัดเทศบาล

เคร่ืองแกง ม.5 ชุมชนมีรายได้เพิ่ม (งบ อปท.) โรงเรือน

7 โครงการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อสนับสนุนใหป้ระชาชนใน สนับสนุงบประมาณการก่อสร้าง - 300,000     - จ านวน ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ส านักปลัดเทศบาล

ก่อสร้างโรงเรือนผลิตผลิตภณัฑ์ ชุมชนมีรายได้เพิ่ม โรงเรือนใหชุ้มชน (งบ อปท.) ชุมชน

ของใช้ในครัวเรือน
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การบรหิารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร  เปน็เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ และน้านวัตกรรมเกษตรมาใช้เพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิมผลผลิตและสรา้งรายได้

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางที่ 4.1  พฒันาและเพิ่มประสิทธภิาพการผลิต การตลาดใหแ้ก่เกษตรกร

8 โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพให้ เพื่อใหก้ลุ่มอาชีพเข้มแข็ง อุดหนุนงบประมาณใหก้ลุ่มอาชีพ 500,000 500,000 500,000 จ านวน กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง ส านักปลัดเทศบาล

ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ สามารถพฒันาต าบลได้อย่างมี ใหแ้ก่ กลุ่มผักสวนครัว,กลุ่มเล้ียงสัตว,์ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชุมชน มีรายได้เพิ่มากขึ้น

ประสิทธภิาพ กลุ่มเล้ียงปลา,กลุ่มผักปลอดสารพษิ

กลุ่มผ้าบาติก,กลุ่มปุ๋ยหมักและปุ๋ย

 ชีวภาพ ฯลฯ

9 โครงการก่อสร้างตลาดนัดเทศบาล  เพื่อเปน็ที่ค้าขายสินค้าของ ก่อสร้างอาคารตลาดนัด 500,000 500,000 500,000 จ านวน มีสถานที่ขายของอย่างเปน็ ส านักปลัดเทศบาล

ชุมชนมีความเปน็ระเบยีบ จ านวน 1 หลัง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) อาคาร ระเบยีบเรียบร้อย ประชาชน

เรียบร้อย มีรายได้เพิ่มขึ้น

10 โครงการเช่าที่ดินการรถไฟ เพื่อใช้เปน็ที่ต้ังของตลาดชุมชน เช่าที่ดินการรถไฟ บริเวณสถานี - - 70,000      จ านวน เพื่อใหป้ระชาชนมีรายได้ ส านักปลัดเทศบาล

รถไฟไสใหญ่ (งบ อปท.) พื้นที่ เพิ่มมากขึ้น

11 โครงการต่อเติมศูนย์รวบรวม เพื่อใหศู้นย์รวบรวมฯใช้งานได้ ต่อเติมอาคารศูนย์รวบรวมฯ - - 50,000 จ านวน ประชาชนสามารถค้าขาย ส านักปลัดเทศบาล

ผลผลิต ม.3 อย่างสะดวก และมี จ านวน 1 แหง่ (งบ อปท.) อาคาร ผลผลิตได้สะดวก

ประสิทธภิาพ 
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การบรหิารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร  เปน็เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ และน้านวัตกรรมเกษตรมาใช้เพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิมผลผลิตและสรา้งรายได้

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางที่ 4.1  พฒันาและเพิ่มประสิทธภิาพการผลิต การตลาดใหแ้ก่เกษตรกร

12 ส่งเสริมอาชีพในชุมชน เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้ ส่งเสริมอาชีพ เช่น ฝึกอบรม 100,000    100,000     100,000     จ านวน ประชาชนมีอาชีพ ส านักปลัดเทศบาล

กับประชาชนในชุมชน ด้านอาชีพ  สนับสนุนงบประมาณ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชุมชน และรายได้เพิ่มขึ้น

สนับวสัดุอุปกรณ์ ใหก้ับชุมชน 

28 ชุมชน

13 โครงการจัดต้ังร้านค้าชุมชน เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้ ก่อสร้างร้านค้าชุมชนบริเวณข้าง - - 200,000     จ านวน ประชาชนสามารถค้าขาย ส านักปลัดเทศบาล

เทศบาล กับประชาชนในหมู่บา้น ถนนเอเซีย (งบ อปท.) ร้านค้า ผลผลิตได้สะดวก

14 โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ ส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ 50,000      50,000      50,000      จ านวน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ ส านักปลัดเทศบาล

เศรษฐกิจชุมชนในค่าย ตชด.42 เศรษฐกิจชุมชนใหม้ี ชุมชนในค่าย ตชด.42 กฝ.8 (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ศูนย์ ชุมชน มีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น

กฝ.8 ประสิทธภิาพยิ่งขึ้น

15 โครงการจัดต้ังศูนย์กระจาย เพื่อลดปญ๎หาสินค้าเกษตร จัดต้ังศูนย์กระจายผลิตผลและศูนย์ - - 200,000     จ านวน ประชาชนได้จ าหน่ายสินค้า ส านักปลัดเทศบาล

ผลผลิตและศูนย์บริการ ในชุมชนล้นตลาด และดึงดูด บริการนักทอ่งเที่ยว จ านวน 1 แหง่ (งบ อปท.) ศูนย์ ทางการเกษตรออกสู่ตลาด

นักทอ่งเที่ยว นักทอ่งเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอย และสามารถดึงดูดนักทอ่งเที่ยว

มาจับจ่ายใช้สอยในชุมชน
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การบรหิารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร  เปน็เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ และน้านวัตกรรมเกษตรมาใช้เพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิมผลผลิตและสรา้งรายได้

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางที่ 4.1  พฒันาและเพิ่มประสิทธภิาพการผลิต การตลาดใหแ้ก่เกษตรกร

16 โครงการอุดหนุนโครงการ เพื่อส่งเสริมโครงการหนึ่งต าบล สนับสนุนงบประมาณใหโ้ครงการ 100,000    100,000    100,000    จ านวน โครงการหนึ่งต าบลหนึ่ง ส านักปลัดเทศบาล

หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ หนึ่งผลิตภณัฑ์ใหส้ามารถ หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) โครงการ ผลิตภณัฑ์ด าเนินงานได้อย่าง

ด าเนินงานได้อย่างมี มีประสิทธภิาพ

ประสิทธภิาพ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์ สนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์ใหชุ้มชน 200,000    200,000     200,000     จ านวน ชุมชนได้มีวสัดุ อุปกรณ์ต่างๆ ส านักปลัดเทศบาล

ส าหรับท ากิจกรรมในชุมชน ต่างๆใหชุ้มชนในการท า จ านวน 28 ชุมชน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชุมชน ส าหรับจัดกิจกรรมในชุมชน

กิจกรรมของชุมชน

2 โครงการอุดหนุนกองทนุสวสัดิการ เพื่อใหก้ารด าเนินงานของกอง กลุ่มกองทนุสวสัดิการชุมชนต าบล 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ กองทนุสวสัดิการชุมชน ส านักปลัดเทศบาล

ชุมชนต าบลถ้ าใหญ่ ทนุเปน็ไปอย่างมีประสิทธภิาพ ถ้ าใหญ่ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) งบประมาณ มีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น

ที่อุดหนุน

3 โครงการก่อสร้างที่ท าการ เพื่อประชาชนมีสถานที่ติดต่อ ก่อสร้างที่ท าการกองทนุสวสัดิการ 500,000 - - ประชาชนในชุมชนมีสถานที่ ส านักปลัดเทศบาล

กองทนุสวสัดิการชุมชน/ปรับปรุง กองทนุสวสัดิการชุมชน และ กองทนุสวสัดิการชุมชนจ านวน 1 หลัง (งบ อปท.) ในการติดต่อกองทนุฯ และจัด กองช่าง

ภมูิทศัน์ มีส านักงานในการท างานของ (ตามแบบแปลนที่ก าหนด) กิจกรรมของกองทนุฯ

กองทนุฯ

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางที่ 4.2  เพิ่มศักยภาพกลุ่มทนุองค์กรประชาชน

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี( พ.ศ. 2559 - 2561 )

เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การบรหิารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร  เปน็เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ และน้านวัตกรรมเกษตรมาใช้เพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิมผลผลิตและสรา้งรายได้

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าส าหรับ ก่อสร้างฝายน้ าล้น/ฝายเก็บกักน้ า/ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวน ประชาชนมีน้ าส าหรับ กองช่าง

ฝายน้ าล้น/ฝายเก็บกักน้ า/เขื่อน อุปโภค และปอูงกันน้ าทว่ม เขื่อนน้ าล้น  ดังนี้ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) หมู่บา้น อุปโภคและปอูงกันน้ าทว่ม

น้ าล้นภายในเขตต าบลถ้ าใหญ่

หมู่ที่ 1

1. ก่อสร้างฝายน้ าล้นบา้นวงัปริง

ขนาด 6x10 เมตร พร้อมเรียงหนิ

หน้าฝาย

2. ฝายน้ าล้น/ฝายเก็บกักน้ า

บริเวณ ชุมชนบา้นตาว จ านวน 1 จุด

หมู่ที่ 2

 ก่อสร้างฝายน้ าล้นหว้ยเล้าหมู  

 ขนาดกวา้ง 4 ม. สูง 2 ม. ยาว 4 ม.

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางที่ 4.3  พฒันาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี( พ.ศ. 2559 - 2561 )

เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การบรหิารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร  เปน็เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ และน้านวัตกรรมเกษตรมาใช้เพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิมผลผลิตและสรา้งรายได้

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางที่ 4.3  พฒันาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร

งบประมาณและที่มา

หมู่ที่ 3

 ก่อสร้างฝายน้ าล้นบา้นวงัใน

(บริเวณบา้นนายบญุธรรม ปาุกวา้ง)

1. สร้างฝายน้ าล้นคลองจ าปาพื้นที่

การเกษตร 300 ไร่ เกษตรกรได้รับ

ประโยชน์

2. ก่อสร้างฝายน้ าล้นข้างบา้นยาย

เอื้อน อู่สาธารณะ ขนาดกวา้ง 4 ม. 

สูง 2 ม.ยาว 4 ม.

3. จัดท าฝายแม้วจากบา้นอบต.แดง-

ถนนสายเอเซีย จัดท าฝายแม้ว 

จ านวน 10 จุด

หมู่ที่ 4

1.ก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเหมืองน้ า

ต้ังแต่บา้นนายล้อม ภกัดีชน-

บา้นนายเร่ิม ผล่อน ก าแพงคอนกรีต

ขนาด 3*500 ม.
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การบรหิารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร  เปน็เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ และน้านวัตกรรมเกษตรมาใช้เพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิมผลผลิตและสรา้งรายได้

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางที่ 4.3  พฒันาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร

งบประมาณและที่มา

2. ก่อสร้างฝายน้ าล้นบริเวณคลอง

ปากแพรก (ชุมชนถ้ าใหญ่ปากแพรก)

จ านวน 1 จุด

หมู่ที่ 5

1. ก่อสร้างฝายกั้นน้ า คลองวงัปริก 

ฝายกั้นน้ าคลองวงัปริกจ านวน 3 จุด

2. ก่อสร้างฝายเก็บน้ าหว้ยน้ าด า

ขนาดกวา้ง 4 ม. สูง 2 ม. ยาว 4 ม.

3. ก่อสร้างฝายน้ าล้นหว้ยบอ่จันทร์ 

ขนาดกวา้ง 4 ม. สูง 2 ม. ยาว 4 ม.

หมู่ที่ 6

1.  ก่อสร้างฝายน้ าล้นบา้นวงัไทร

ขนาดกวา้ง 4 ม. สูง 2 ม. ยาว 4 ม.

2. ก่อสร้างฝายน้ าล้นวงัน้ าพรุ

ขนาดกวา้ง 4 ม. สูง 2 ม. ยาว 4 ม.

3. ก่อสร้างฝายน้ าล้น บา้นวงัขวญั

 ขนาดกวา้ง 4 ม. สูง 2 ม. ยาว 4 ม.
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การบรหิารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร  เปน็เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ และน้านวัตกรรมเกษตรมาใช้เพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิมผลผลิตและสรา้งรายได้

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางที่ 4.3  พฒันาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร

งบประมาณและที่มา

4. ก่อสร้างฝายน้ าล้น/ฝายกักเก็บน้ า

คลองปากวงั จ านวน 1 จุด

หมู่ที่ 7

1.ก่อสร้างเขื่อนน้ าล้นบา้นน้ าตกโยง 

 เขื่อน คสล. ระยะทาง 300 เมตร 

2.ก่อสร้างผนังกั้นน้ าบริเวณ

คอสะพานโครงโยง จ านวน 1 จุด

หมู่ที่ 9

ก่อสร้างฝายน้ าล้น 2 จุดบริเวณบา้น

พรุชิง และบา้นนายกองพนั

ขนาดกวา้ง 4 ม. สูง 2 ม. ยาว 4 ม.

หมู่ที่ 10

1.  ก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองน้ าพุ

ขนาดกวา้ง 4 ม. สูง 2 ม. ยาว 4 ม.

2. ก่อสร้างฝายน้ าล้นข้างศาลา

อเนกประสงค์ ขนาดกวา้ง 4 ม. 

สูง 2 ม. ยาว 4 ม.
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การบรหิารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร  เปน็เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ และน้านวัตกรรมเกษตรมาใช้เพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิมผลผลิตและสรา้งรายได้

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางที่ 4.3  พฒันาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร

งบประมาณและที่มา

3. ก่อสร้าง/ปรับปรุงฝายน้ าล้น

/ผนังกั้นน้ าคลองส้มกบ 

จ านวน 3 จุด 

2 โครงการก่อสร้างสะพานน้ าล้น 1. สร้างสะพานน้ าล้น ก่อสร้างสะพานน้ าล้น  ดังนี้ 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จ านวน ประชาชนมีน้ าใช้ตลอดป ี กองช่าง

ในต าบลถ้ าใหญ่ เก็บกักน้ าไวใ้นหน้าแล้ง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) หมู่บา้น น้ าไม่ทว่ม

2. ใช้น้ าท าการเกษตรได้ตลอด หมู่ที่ 1 

ปแีละปอูงกันน้ าทว่ม 1. ก่อสร้างสะพานน้ าล้นสายตาว

ขนาด 6x10 เมตร พร้อมวางทอ่

2. ก่อสร้างสะพานน้ าล้นเชื่อมถนน

สายวงัปลิงกับสายเลียบวงัปลิง

 ขนาด 6x10 ม.

3. สะพานน้ าล้นขนาด 10*2*5 ม.
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การบรหิารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร  เปน็เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ และน้านวัตกรรมเกษตรมาใช้เพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิมผลผลิตและสรา้งรายได้

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางที่ 4.3  พฒันาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร

งบประมาณและที่มา

3 โครงการขุดลอกคลอง/หว้ย/ เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าอุปโภค ขุดลอกคลอง/เหมืองน้ า   ดังนี้ 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จ านวน ประชาชนมีน้ าใช้ตลอดป ี กองช่าง

เหมืองน้ า/ฝาย ในต าบล บริโภคเพยีงพอและเพื่อ หมูที่  1 (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) หมู่บา้น น้ าไม่ทว่ม

ปอูงกันน้ าทว่ม ขุดลอกหน้าฝายวงัปลิง กวา้งเฉล่ีย

10 ม.ยาวเฉล่ีย 200 ม.ลึกฉล่ีย 3 ม.

หมูที่  2

1. ขุดลอกคลองหว้ยบางเหล็กกวา้ง

เฉล่ีย 10 ม.ยาวเฉล่ีย 200 ม

ลึกเฉล่ีย  3 ม.

2. ขุดลอกเหมืองน้ าชุมพร หลัง

วดัไตรฯ ระยะทาง 1,000 เมตร

3. ขุดลอกคลองปากแพรก 

(จากสะพานคลองสาย-คลองทา่ไฟ)

 ขนาดกวา้ง 4 ม. สูง 2 ม. ยาว 4 ม.

ระยะทาง 10,00 เมตร

4. ขุดลอกหว้ยกราก กวา้ง 10 ม.

ระยะทาง 1,000 เมตร
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การบรหิารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร  เปน็เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ และน้านวัตกรรมเกษตรมาใช้เพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิมผลผลิตและสรา้งรายได้

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางที่ 4.3  พฒันาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร

งบประมาณและที่มา

หมูที่  3

ขุดลอกคลองจ าปา หมู่ที่ 3

ระยะทาง 1,000 เมตร

หมูที่  4

1. ขุดลอกเหมืองน้ าเหมืองหวันอน

จ านวน 1 แหง่ ระยะทาง 1,000 ม.

2. ขุดลอกเหมืองถ้ าใหญ่ จากบา้น

นายมีศักด์ิ - สุดเขต จ านวน 1 แหง่ 

ระยะทาง 2,000 เมตร

3. ขุดลอกเหมือง สายหน้าบา้น

นายเหล่ียม- บา้น ผช.ญา จ านวน 

1 แหง่ ระยะทาง 1,500 เมตร

4.  ขุดลอกคลองปากแพรก 

(ข้างโรงงานยูน-ิบา้น ผญ เด่น)

ขนาดกวา้ง 4 ม. สูง 2 ม. ยาว 4 ม.

ระยะทาง 1,500 เมตร
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การบรหิารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร  เปน็เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ และน้านวัตกรรมเกษตรมาใช้เพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิมผลผลิตและสรา้งรายได้

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางที่ 4.3  พฒันาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร

งบประมาณและที่มา

5. ขุดลอกหว้ยหน้าบา้นนายสาย 

ชนะสงคราม - หว้ยชัน

ขนาดกวา้ง 4 ม. สูง 2 ม. ยาว 4 ม.

ระยะทาง 1,500 เมตร

6.ขุดลอกเขื่อนหลังบา้น

นางเก้า สมศิริ ระยะทาง 1,000 ม.

7.ขุดลอกเหมืองน้ าสายเจ็ดเจ้า

ระยะทาง 500 ม.

8.ขุดลอกสระน้ าสาธารณะ

 ในชุมชน หมู่ที่ 4

หมู่ที่ 5

1. ขุดลอกคลองสายหน้าอวด

ขนาดกวา้ง 4 ม. สูง 2 ม. ยาว 4 ม.

2.  ขุดลอกเขื่อน(ข้างวดันาตาแย้ม)

ขนาดกวา้ง 10 ม.  ยาว 50 ม.

พร้อมตกแต่งรอบขอบสระ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การบรหิารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร  เปน็เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ และน้านวัตกรรมเกษตรมาใช้เพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิมผลผลิตและสรา้งรายได้

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางที่ 4.3  พฒันาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร

งบประมาณและที่มา

หมู่ที่ 6

1. ขุดลอกปาุสาคูทา้ยนา-วงัน้ าพุ

จ านวน 1 แหง่ ระยะทาง 2,000 ม.

2.ขุดลอกหว้ยสาธารณะประโยชน์ 

 กวา้ง 5 เมตร ยาว 150 เมตร

3. ขุดลอกคลองบา้นวงัขวญั จ านวน

1 แหง่ ระยะทาง 1,000 เมตร

4. ขุดลอกล าคลองบา้นนาตง ขนาด

กวา้ง6 ม.ลึก3 ม.ระยะทาง1,500 ม.

5. ขุดลอกคลองปากวงั  จ านวน  1

แหง่ ระยะทาง 5,000 เมตร

หมู่ที่ 7

ขุดลอกคลองน้ าตกโยง-คลองทา่แพ

1 แหง่ ระยะทาง 500 เมตร
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การบรหิารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร  เปน็เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ และน้านวัตกรรมเกษตรมาใช้เพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิมผลผลิตและสรา้งรายได้

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางที่ 4.3  พฒันาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร

งบประมาณและที่มา

หมู่ที่ 8

1. ขุดลอกฝายกักเก็บน้ าบา้นควน

ดอกไม้ 1 แหง่ ระยะทาง 500 เมตร

2. ขุดลอกคลองสายไร่ควน กวา้ง

เฉล่ีย 20 ม. ยาวเฉล่ีย 30 ม.

ปริมาตรดินขุด 2,500ม.

3. ขุดลอกหว้ยริมถนนทกุสายกวา้ง

เฉล่ีย 5 ม. ยาวเฉล่ีย 30 ม.

4. ขุดลอกเหมืองเก่ากวา้งเฉล่ีย5 ม. 

ยาวเฉล่ีย 30 ม.

5. ขุดลอกคลองสายคลองตมกวา้ง

เฉล่ีย 20 ม. ยาวเฉล่ีย30 ม.ปริมาตร

ดินขุด 1,500ม.

หมู่ที่ 9

1. ขุดลอกคลองสายน้ ารอบ - สาย

ปากแพรกระยะทาง 1,000 เมตร
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การบรหิารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร  เปน็เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ และน้านวัตกรรมเกษตรมาใช้เพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิมผลผลิตและสรา้งรายได้

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางที่ 4.3  พฒันาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร

งบประมาณและที่มา

2. ซ่อมแซมฝายปากแพรกขนาด

กวา้ง 4 ม. สูง 2 ม. ยาว 4 ม.

3.ขุดลอกเขื่อนกักเก็บน้ า

บริเวณชุมชนน้ าตกปลิว

หมู่ที่ 10

1. ขุดลอกคลองจากต้นน้ า ม.6

บรรจบคลองใหญ่กวา้ง 7 ม.

ระยะทาง 1,500 เมตร

2. ขุดลอกหว้ย คลอง หน้าบา้น

ผู้ใหญ่บา้น ใหก้วา้ง 10 ม.ระยะทาง 

1,000 เมตร

3.ขุดลอกคลองส้มกบ เชื่อมต่อจาก

ชุมชนบา้นบนควน - ชุมชนหน้า

โรงเรียน
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนลาดยาง - 1,000,000   - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บา้นตาว ม.1 ความสะดวก ปลอดภยัในการ ขนาด 3 x 1,000 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนลาดยาง 840,000     - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

คลองเปกิ ม.1 ความสะดวก ปลอดภยัในการ ขนาด 4 x 1,000 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

3 โครงการถนนลาดยางซอย เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนลาดยาง - 840,000      - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บา้นนางจิตร ม.1 ความสะดวก ปลอดภยัในการ  ขนาด 4 x 700 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี( พ.ศ. 2559 - 2561 )

เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาด - - 400,000      จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายตลาดโค - ทางเข้า ความสะดวก ปลอดภยัในการ กวา้ง 3 เมตร หนา 0.5 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

หว้ยเล้าหมู ม. 2 เดินทางสัญจร ระยะทาง 400 เมตร สัญจร

5 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนลาดยาง 1,500,000   - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายสามแยกโรงสี - ถนนตก ความสะดวก ปลอดภยัในการ ขนาดกวา้ง 4 ม. ระยะทาง (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

 (ส่ีแยก) ม.4 เดินทางสัญจร 2,000 เมตร สัญจร

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาด - - 900,000      จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ซอยสามแยกบา้นนางบญุเรือน - ความสะดวก ปลอดภยัในการ กวา้ง 4 เมตร หนา 2.5 ซ.ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

บา้นนางกลับ-บา้นนายแก้ว เดินทางสัญจร ระยะทาง 750 เมตร สัญจร

ม. 4

7 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาด - - 560,000      จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ซอยวงัค้างคาว-ถนนสายวดั ความสะดวก ปลอดภยัในการ กวา้ง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

 ถ้ าใหญ่ - วดัถ้ าพระหอ  ม. 4 เดินทางสัญจร ระยะทาง 400 เมตร สัญจร
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

8 โครงการถนนลาดยางสายบา้น เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนลาดยาง - 1,300,000   - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

นายสมบรูณ์-บา้นนายเสริม ความสะดวก ปลอดภยัในการ ขนาด 3 x 1,000 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

ม. 4 (ซอยหว้ยชัน) เดินทางสัญจร สัญจร

9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนลาดยาง - 1,000,000   - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

เลียบสายเอเชียต้ังแต่บริเวณ ความสะดวก ปลอดภยัในการ ขนาด 3 x 1,000 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

ยูเทร์ิน - อู่สามพี่น้อง ม. 4 เดินทางสัญจร สัญจร

10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนลาดยาง - 3,600,000   - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

เขตแดน ม.5 - ม.10 ความสะดวก ปลอดภยัในการ ขนาด 4 x 2,000 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนลาดยาง - 4,480,000 - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

แอสฟล๎ทติ์กวดัถ้ าพระหอ - ความสะดวก ปลอดภยัในการ แอสฟล๎ทติ์ก ขนาดกวา้ง (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

 สามแยกบา้นวงัขวญั  ม. 6 เดินทางสัญจร  4 เมตร หนา 0.15 เมตร สัญจร

ระยะทาง 2,800 เมตร
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

12 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนลาดยาง - - 4,480,000 จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

แอสฟล๎ทติ์กจากควนไสสูง - ความสะดวก ปลอดภยัในการ แอสฟล๎ทติ์กขนาดกวา้ง 4 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

วดัถ้ าพระหอ ม.6 เดินทางสัญจร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง สัญจร

2,800 เมตร

13 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนลาดยาง - 6,000,000   - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บริเวณเชื่อมต่อระหวา่งบา้น ความสะดวก ปลอดภยัในการ ขนาด 4 x 5,000 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

นายปรีชา ม.6 ต าบลถ้ าใหญ่ เดินทางสัญจร หนา 2.5 ซ.ม. สัญจร

ถึงหมู่ที่ 8 ต าบลที่วงั

14 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนลาดยาง - 6,000,000   - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สามแยกบา้นวงัขวญัเข้าวงัไทร ความสะดวก ปลอดภยัในการ ขนาด 4 x 5,000 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

 ม.6 - หมู่ที่ 8 ต าบลที่วงั เดินทางสัญจร หนา 2.5 ซ.ม. สัญจร

15 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนลาดยาง - 200,000 - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สนามยิงปนื ม.7 ความสะดวก ปลอดภยัในการ ผิวจราจร กวา้ง 4 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร ระยะทางประมาณ 500 เมตร สัญจร
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

16 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนลาดยาง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนลาดยาง ใน กกตชด.42 ความสะดวก ปลอดภยัในการ ผิวจราจร กวา้ง 4 เมตร (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

และ กฝ.8 เดินทางสัญจร ระยะทางประมาณ 1,500 เมตร สัญจร

17 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาด - - 3,000,000    จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายหนองรังไก่ -บา้นเปกิ ม.8 ความสะดวก ปลอดภยัในการ กวา้ง 4 เมตร หนา 15 ซ.ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร ระยะทาง 1,800 เมตร สัญจร

18 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาด - 400,000      - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายควนนกฮูก 3 ม.8 ความสะดวก ปลอดภยัในการ กวา้ง 4 เมตร หนา 15 ซ.ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร ระยะทาง 350 เมตร สัญจร

19 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนนลาดยาง - - 840,000      จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บา้นลุงพร้อม-บา้นนางพุ่ม คชนูด ความสะดวก ปลอดภยัในการ ขนาด 4 x 600 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

ม.8 เดินทางสัญจร สัญจร
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

20 โครงการถมเหมืองน้ าพร้อม เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ถมเหมืองน้ าเดิมและบกุเบกิ - - 500,000      จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บกุเบกิเปน็ถนนสายใต้สะพาน ความสะดวก ปลอดภยัในการ เปน็ถนนกวา้ง 4 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

วดัราษฎประดิษฐ์ เดินทางสัญจร ระยะทาง 500 ม. สัญจร

21 โครงการก่อปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนนลาดยาง 1,200,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายวงัแหง้ 1 ม.9 ความสะดวก ปลอดภยัในการ ขนาด 4 x 1,000 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

22 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟล๎ทติ์ก - - 3,200,000    จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

แอสฟล๎ทติ์กสายน้ าตกปลิว ความสะดวก ปลอดภยัในการ ขนาด 4 x 2,000 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

ม. 9 เดินทางสัญจร สัญจร

23 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนลาดยาง - 900,000      - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ซอยประปา ม.10 ความสะดวก ปลอดภยัในการ ขนาด 4 x 800 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร



107
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

24 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนลาดยาง - - 3,240,000    จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายสามแยกบา้นผู้ใหญ่พล - ความสะดวก ปลอดภยัในการ ขนาด 4 x 1,800 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

ส่ีแยกหว้ยขัน ม.10 เดินทางสัญจร หนา 2.5 ซ.ม. สัญจร

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1,800,000   - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายบา้นตาว ม.1 ความสะดวก ปลอดภยัในการ ขนาด 4 x 1,000 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

(ชุมชนบา้นตาว) เดินทางสัญจร สัญจร

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 900,000     - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายวงัปริง ม.1 ความสะดวก ปลอดภยัในการ ขนาด 4 x 500 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคอนกรีต - - 400,000      จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บา้นนางจิตร ม. 1 ความสะดวก ปลอดภยัในการ ขนาด 4 x 300 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคอนกรีต - 360,000      - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ซอยบา้นนายช่วง ม. 1 ความสะดวก ปลอดภยัในการ ขนาด 4 x 300 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคอนกรีตวงแหวน - - 360,000      จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

วงแหวน - บริเวณหน้า ความสะดวก ปลอดภยัในการ ขนาด 4 x 200 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เดินทางสัญจร สัญจร

(ไสใหญ่)  ม. 2

30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคอนกรีต - 250,000      - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายหว้ยบางเหล็ก ม.2 ความสะดวก ปลอดภยัในการ ขนาดกวา้ง 4 เมตร ระยะทาง (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร ประมาณ 150 เมตร สัญจร

31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาด - - 300,000      จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายชุมชนบา้นหน้าถนน ม. 3 ความสะดวก ปลอดภยัในการ กวา้ง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร ระยะทาง 200 เมตร สัญจร
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

32 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด - - 1,000,000    จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายทางรถไฟ ม. 3 ความสะดวก ปลอดภยัในการ กวา้ง 4 เมตร ยาวประมาณ (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร 500 เมตร สัญจร

33 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคสล. - 400,000      - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

.สายจ าปาสามัคคี 3 ม. 3 ความสะดวก ปลอดภยัในการ ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร ระยะทาง 200 เมตร สัญจร

34 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคสล. - - 3,700,000    จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายช่องนกแอ่น ม.3 - ม.9 ความสะดวก ปลอดภยัในการ ขนาด 3 x3,500 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคสล. - 300,000      - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บา้นยายเอียด ม. 3 ความสะดวก ปลอดภยัในการ ขนาดกวา้ง 4 เมตร  (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร ยาว 150 เมตร สัญจร
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

36 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคสล. - 600,000      - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ซอยจ าปาพฒันา 1 ม.3 - ความสะดวก ปลอดภยัในการ ขนาดกวา้ง 4 เมตร  (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

หว้ยกาหลา เดินทางสัญจร ยาว 300 เมตร สัญจร

37 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคสล. - - 600,000      จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายจ าปา -วงัใน ม. 3 ความสะดวก ปลอดภยัในการ ขนาดกวา้ง 4 เมตร  (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร ยาว 300 เมตร สัญจร

38 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคสล. - 2,000,000   - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายบา้นนายนอบ ม. 3 ความสะดวก ปลอดภยัในการ ขนาด 3 x1,500 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

39 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคสล. - 1,350,000   - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายควนไสสูง ม.4 -บริเวณบา้น ความสะดวก ปลอดภยัในการ ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

นางยินดี ม. 10 เดินทางสัญจร สัญจร

(ชุมชนถ้ าใหญ่ควนไสสูง)
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

40 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด - - 900,000      จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายบา้นนายสุธา ม. 5 ความสะดวก ปลอดภยัในการ กวา้ง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร ระยะทางประมาณ 500 เมตร สัญจร

41 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคสล. - - 2,700,000    จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายบา้นวงัไทร - นาตาแย้ม ม. 5 ความสะดวก ปลอดภยัในการ ขนาดกวา้ง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร ระยะทางประมาณ 1,500 เมตร สัญจร

42 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคสล. - 360,000      - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายทางขึ้น ส านักงานกองทนุ ความสะดวก ปลอดภยัในการ ขนาดกวา้ง 4 เมตร ระยะทาง (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

สงเคราะหก์ารท าสวนยาง ม. 5 เดินทางสัญจร ประมาณ 200 เมตร สัญจร

43 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคสล. - 360,000      - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายสามแยกหน้าวดันาตาแย้ม - ความสะดวก ปลอดภยัในการ ขนาดกวา้ง 4 เมตร ระยะทาง (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

 ในวงั ม.5 เดินทางสัญจร ประมาณ 500 เมตร สัญจร
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

44 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคสล. ขนาด - 900,000      - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายสามแยก - เขาหน้าแดง ม.5 ความสะดวก ปลอดภยัในการ กวา้ง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร ระยะทางประมาณ 1,500 เมตร สัญจร

45 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด - - 900,000      จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

 สายควนยาง ม. 5 ความสะดวก ปลอดภยัในการ กวา้ง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร ระยะทางประมาณ 2,000 เมตร สัญจร

46 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคสล. - 2,700,000   - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายเขาหน้าผ้ึง ม.5 ความสะดวก ปลอดภยัในการ ขนาดกวา้ง 4 เมตร ระยะทาง (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร ประมาณ 1,500 เมตร สัญจร

47 บกุเบกิถนนจากสามแยกข้างบา้น เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิถนน  ขนาดกวา้ง 6 ม. - - 1,200,000    จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ผู้ใหญ่วรัิตน์ - ถนน คสล. ความสะดวก ปลอดภยัในการ ระยะทาง  1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

สายหน้าผ้ึง ม.5 เดินทางสัญจร สัญจร

(ชุมชนนาตาแย้มเหนือ)
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

48 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนลาดยาง 3,000,000   - - ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายเขาหน้าผ้ึง ม.5 ความสะดวก ปลอดภยัในการ ขนาดกวา้ง 4 เมตร ระยะทาง (งบอปท.) และปลอดภยัในการเดินทาง

(ชุมชนนาตาแย้มเหนือ) เดินทางสัญจร ประมาณ 1,500 เมตร สัญจร

49 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคสล. - - 1,400,000    จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายวงัปริก  ม. 5 ความสะดวก ปลอดภยัในการ ขนาดกวา้ง 4 เมตร ระยะทาง (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร ประมาณ 1,000 เมตร สัญจร

50 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคสล. 900,000     - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายนาตาแย้ม - วงัไทร ความสะดวก ปลอดภยัในการ ขนาด  4 x 1,000 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

ม. 6 พร้อมขยายไหล่ทาง เดินทางสัญจร พร้อมขยายไหล่ทาง สัญจร

51 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคสล. - 900,000      - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายบา้นนายเลียบ  ม. 6 ความสะดวก ปลอดภยัในการ ขนาด  4 x 500 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

52 โครงการบกุเบกิถนนจากคลอง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิถนน ขนาดกวา้ง  4  ม. - 1,500,000   - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ปากวงั ม.6 จดเขต ม.5 ความสะดวก ปลอดภยัในการ ยาว  2,000 ม. โดยการฝ๎งทอ่ (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

(เลียบเขาศรีพงศ์ศา) เดินทางสัญจร ตลอดสาย สัญจร

 โดยการฝ๎งทอ่ตลอดสาย 

(ชุมชนถ้ าพระหอ)

53 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคสล. - - 600,000 จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ซอยบา้นปราณี ม. 7 ความสะดวก ปลอดภยัในการ ขนาดกวา้ง 4 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร สัญจร

54 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนนคสล.พร้อมคูระบายน้ า - 500,000      จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

พร้อมคูระบายน้ าตัว U ความสะดวก ปลอดภยัในการ ตัว U ขนาดกวา้ง 4 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

ซอยหน้าค่าย 1/1 ม. 7 เดินทางสัญจร  ระยะทางประมาณ 200 เมตร สัญจร

55 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคสล. - 270,000      - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก

ซอยหน้าศาล ม. 7 ความสะดวก ปลอดภยัในการ ขนาด  3 x 200 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร กองช่าง
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

56 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนนคสล. - - 350,000      จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ซอยวาสนา 3/1 ม.7 ความสะดวก ปลอดภยัในการ ขนาด  3 x 500 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร พร้อมคูระบายน้ า สัญจร

57 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนน คสล. - 350,000      - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ซอยวาสนา 3/2 ม.7 ความสะดวก ปลอดภยัในการ ขนาด  3 x 500 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร พร้อมคูระบายน้ า สัญจร

58 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนน คสล. - 250,000      - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

พร้อมคูระบายน้ า ซอยหน้าค่าย ความสะดวก ปลอดภยัในการ พร้อมคูระบายน้ า (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

 ม.7 เดินทางสัญจร ขนาด 3 x 200 เมตร สัญจร

59 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนน คสล. - 1,800,000   - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายหว้ยกาหลา ม. 9 - ม. 3 ความสะดวก ปลอดภยัในการ ขนาด  4 x 1,000 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

60 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนน คสล. - - 3,240,000    จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายน้ าตกปลิว(น้ ารอบ) ม. 9 ความสะดวก ปลอดภยัในการ ขนาด  4 x 1,800 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

61 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนน คสล. - 1,800,000   - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

เลียบสายเอเชีย 41 (จากซอย ความสะดวก ปลอดภยัในการ ขนาด 4 x 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

วงัแหง้ - สามแยก) ม. 9 เดินทางสัญจร หนา 2.5 ซ.ม. สัญจร

62 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนน คสล. - 6,120,000   - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ซอยวงัแหง้ 2 - ม.9 ความสะดวก ปลอดภยัในการ ขนาด  4 x 3,400 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

63 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนน คสล. - - 800,000      จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายช่องแอ่น -คอกลิง ม. 9 ความสะดวก ปลอดภยัในการ ขนาด  3.5 x 500 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

64 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนน คสล. - 3,600,000   - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายพรุชิง - น้ ารอบ ม.9 ความสะดวก ปลอดภยัในการ ขนาด  4 x 2,000 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

65 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนน คสล. - 750,000      - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายช่องแอน - วงัใน ม. 9 ความสะดวก ปลอดภยัในการ ขนาด  4 x 500 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

66 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนน คสล. - 500,000      - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายน้ ารอบ -คลองขลบ ม.9 ความสะดวก ปลอดภยัในการ ขนาด  4 x 310 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

67 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงโดยขยายผิวถนน - 540,000      - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนคสล. สายพรุชิง ม.9 ความสะดวก ปลอดภยัในการ คสล. ระยะทาง 2,000 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

68 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนน คสล. - 900,000      - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บริเวณ ทางเข้า ความสะดวก ปลอดภยัในการ ขนาด  4 x 500 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

ร.ร. บา้นนาตาแย้ม ม. 5 เดินทางสัญจร สัญจร

69 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ โครงการปรับปรุงถนน คสล. - - 2,000,000    จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บริเวณเชื่อมต่อระหวา่ง ความสะดวก ปลอดภยัในการ ระยะทาง 1,500 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

ม.10 - ม.6 เดินทางสัญจร สัญจร

70 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1,000,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายบา้นตาว - น้ าตกโยง ความสะดวก ปลอดภยัในการ จ านวน 1 แหง่ (งบ อปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร ระยะ 3 ,000 เมตร สัญจร

71 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนหนิคลุก - - 200,000 จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายสามแยกบา้นนางเนียม ความสะดวก ปลอดภยัในการ จ านวน 1 แหง่ (งบ อปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

 เทพทศัน์ ถึงบา้นนายสมเกียรติ เดินทางสัญจร ระยะทาง 700 เมตร สัญจร

พรหมชัยศรี
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

72 โครงการปรับปรุงถนนสาย เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน จ านวน 1 สาย - 100,000 - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

นาเพชรคง - ควนฮูก ความสะดวก ปลอดภยัในการ (งบ อปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

73 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนลาดยาง  ขนาด 700,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายควนฮูก 3 หมู่ที่ 8 ความสะดวก ปลอดภยัในการ กวา้ง 4 ม. ระยะทาง  350 ม. (งบ อปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

74 โครงการก่อสร้างถนนเลียบถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนน พร้อมติดต้ังปาูย - 150,000 - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

เอเชีย ต้ังแต่บา้นนางเทยีม - ความสะดวก ปลอดภยัในการ จราจร จ านวน 1 แหง่ (งบ อปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

ชูศักด์ิพร้อมปาูยจราจร เดินทางสัญจร  ขนาด 3X600 เมตร สัญจร

สัญจร

75 โครงการขยายถนนถ้ าใหญ่ - เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ขยายถนน จ านวน 1  สาย - - 200,000 จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถ้ าพระหอ ความสะดวก ปลอดภยัในการ (งบ อปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

76 โครงการขยายทางเทา้ เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ขยายทางเทา้ พร้อมคูระบายน้ า - 200,000 - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายน้ าตกโยงพร้อมคูระบายน้ า ความสะดวก ปลอดภยัในการ จ านวน 1 สาย (งบ อปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

77 โครงการขยายไหล่ทางถนนสาย เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ขยายไหล่ทางถนนสาย - 500,000 - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

คลองขลบ บา้นน้ ารอบ ความสะดวก ปลอดภยัในการ จ านวน 1 แหง่ ระยะทาง 2 กม. (งบ อปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

78 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1,500,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

พร้อมคูระบายน้ า ซอยวาสนา ความสะดวก ปลอดภยัในการ  จ านวน 2 จุด (งบ อปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร พร้อมคูระบายน้ า ดังนี้ สัญจร

1.ซอยวาสนา 3/2 

3.ซอยวาสนา 3/3

79 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคอนกรีต จ านวน 2,500,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

พร้อมคูระบายน้ า ซอยหน้าค่าย ความสะดวก ปลอดภยัในการ 5 จุด พร้อมคูระบายน้ า ดังนี้ (งบ อปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร 1.ซอยหน้าค่าย 1 สัญจร

2.ซอยหน้าค่าย 2
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

3.ซอยหน้าค่าย 1/2

4.ซอยหน้าค่าย 1/3

80 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคอนกรีต - 1,000,000 - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

พร้อมคูระบายน้ า ซอยหน้า ความสะดวก ปลอดภยัในการ พร้อมคูระบายน้ า จ านวน 1 สาย (งบ อปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

ประปา เดินทางสัญจร สัญจร

81 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคอนกรีต - 1,000,000 - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

พร้อมคูระบายน้ า ซอยมหาราช 2 ความสะดวก ปลอดภยัในการ พร้อมคูระบายน้ า (งบ อปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร  จ านวน 1  สาย สัญจร

82 โครงการขยายผิวจราจร จาก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ขยายผิวรจราจร จ านวน 1  แหง่ - - 500,000      จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนสายสามแยกหนองนาตีน - ความสะดวก ปลอดภยัในการ ระยะทาง 2,500 เมตร (งบ อปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

ส านักสงฆ์ ถ้ าพระหอ เดินทางสัญจร สัญจร

83 โครงการก่อสร้างแนวถนนกั้นดิน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างแนวถนนกั้นดิน - 1,000,000 - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บริเวณ ศพด.น้ าพ ุ ความสะดวก ปลอดภยัในการ  จ านวน 1 จุด ระยะทาง (งบ อปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร 150 เมตร สัญจร
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

84 โครงการขยายผิวจราจรถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ขยายผิวจราจรถนนลาดยาง - - 1,000,000 จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ลาดยางพร้อมก่อสร้างคูระบายน้ า ความสะดวก ปลอดภยัในการ พร้อมคูระบายน้ า (งบ อปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

แบบคอนกรีต สายถ้ าพระหอ - เดินทางสัญจร จ านวน 1 สาย สัญจร

ช่องชก

85 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 1,000,000 จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

เสริมเหล็ก บา้นวงัไทร - ม.8 ความสะดวก ปลอดภยัในการ จ านวน 1 สาย (งบ อปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

 ที่วงั เดินทางสัญจร สัญจร

86 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 1,000,000 - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายสามแยกบา้นวงัไทร -  บา้น ความสะดวก ปลอดภยัในการ จ านวน 1 สาย (งบ อปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

อดีตผู้ใหญ่นวย เดินทางสัญจร สัญจร

87 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,000,000 - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

เสริมเหล็ก บา้นนางจงดี ศรีกลับ ความสะดวก ปลอดภยัในการ จ านวน 1 แหง่ (งบ อปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

88 โครงการก่อสร้างถนนสายจ าปา เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนน จ านวน 1  สาย - - 700,000 จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สามัคคี ร้านข้าวแกงต้อย - บา้น ความสะดวก ปลอดภยัในการ (งบ อปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

นายเหมือง เดินทางสัญจร สัญจร

89 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 1,000,000 จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

เสริมเหล็กสายวงัไทร (ปากทาง) ความสะดวก ปลอดภยัในการ จ านวน 1 สาย (งบ อปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

90 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 1,000,000 - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

เสริมเหล็กสายวงัใน หน้าอวด ความสะดวก ปลอดภยัในการ จ านวน 1 สาย (งบ อปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

91 โครงการก่อสร้างถนนเลียบราง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนเลียบรางรถไฟ - 1,500,000   - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

รถไฟสถานีไสใหญ่ ถึงถนนหน้าบา้น ความสะดวก ปลอดภยัในการ จ านวน 1 สาย (งบ อปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

จ่าสุคนธ ์(ลุงแพบอุทศิ) เดินทางสัญจร สัญจร
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

92 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 800,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ซอยทองค าขาว ความสะดวก ปลอดภยัในการ ระยะทาง 300  เมตร (งบ อปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

93 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 1,000,000 - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอยวงัขวญั - ช่องชก ความสะดวก ปลอดภยัในการ ขนาดกวา้ง 4 ม. ระยะทาง (งบ อปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร  800 ม.

94 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 500,000 จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอยวงัขวญั 1  ความสะดวก ปลอดภยัในการ ระยะทาง 200  เมตร (งบ อปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

95 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 500,000 จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอยวงัขวญั 2 ความสะดวก ปลอดภยัในการ ระยะทาง 300  เมตร (งบ อปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

96 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 1,000,000 - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

เสริมเหล็กสายสามแยก ความสะดวก ปลอดภยัในการ ระยะทาง 1,000  เมตร (งบ อปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

ซอยวงัขวญั - วงัไทร เดินทางสัญจร สัญจร

97 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 1,000,000 จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

เสริมเหล็ก สายนาตาแย้ม - ความสะดวก ปลอดภยัในการ จ านวน  1 จุด (งบ อปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

 - หน้าแดง เดินทางสัญจร สัญจร

98 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนนถมหนิคลุก ขนาด 150,000     - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายบา้นตาว ม. 1 ความสะดวก ปลอดภยัในการ กวา้ง 4 ม. ระยะทาง 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร

99 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน ขนาด - 150,000      จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายเหมืองราง ม. 1 ความสะดวก ปลอดภยัในการ กวา้ง 4 ม. ระยะทาง1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร

100 โครงการบกุเบกิถนนสายวงัปริง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิถนน ขนาดกวา้ง 4 ม. - 150,000      จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

และสายเลียบคลอง วงัปริง ม.1 ความสะดวก ปลอดภยัในการ ระยะทาง 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

101 โครงการบกุเบกิถนนสายวงัปริง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิถนน ขนาดกวา้ง 6 ม. - 150,000 - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

เลียบคลองเปกิ ม.1 ความสะดวก ปลอดภยัในการ ระยะทาง 3,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร

102 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน ขนาด - 200,000      - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายบา้นเปกิ ม. 1 ความสะดวก ปลอดภยัในการ กวา้ง 4 ม. ระยะทาง 1,500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร

103 โครงการบกุเบกิ/ปรับปรุง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน ขนาด 150,000     - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายควนฮูก ม.1 ความสะดวก ปลอดภยัในการ กวา้ง 4 ม. ระยะทาง 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

(ชุมชนบา้นควนฮูก) เดินทางสัญจร

104 โครงการปรับปรุงถนนสายหน้า เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 4 ม. 100,000     - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ร.ร.มหาราช 3 ม.7 - นาเพชรคง ความสะดวก ปลอดภยัในการ ระยะทาง 700 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

ม. 1 เดินทางสัญจร



127
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

105 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 4 ม. - - 100,000      จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายบา้นนายคล้อย ม.2 ความสะดวก ปลอดภยัในการ ระยะทาง 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร

106 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ระยะทางประมาณ - 200,000      - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายหว้ยเล้าหมู ม.2 ความสะดวก ปลอดภยัในการ 2,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร

107 โครงการบกุเบกิถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิถนน ขนาดกวา้ง 4 ม. - - 150,000      จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายเลียบทางรถไฟจากหอ ความสะดวก ปลอดภยัในการ ระยะทาง 600 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

แพรไหม-  ถนนบา้นลุงแพบ ม.2 เดินทางสัญจร

108 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน - - 200,000      จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ซอยปราณี ม.2 ความสะดวก ปลอดภยัในการ ระยะทางประมาณ 1,500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร



128
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

109 ปรับปรุงถนนสายน้ าตกโยง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 5 ม. - - 300,000      จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

 - ไสใหญ่ ม. 2 ความสะดวก ปลอดภยัในการ ระยะทาง 3,500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร

110 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน - 150,000      - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

หาดทรายขาว ม.2 ความสะดวก ปลอดภยัในการ ระยะทางประมาณ 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร

111 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน - - 100,000      จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายหลังมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี ความสะดวก ปลอดภยัในการ  ระยะทางประมาณ 500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

ราชมงคล(ไสใหญ่) - ถนน เดินทางสัญจร

น้ าตกโยง

112 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน - 350,000      - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ลาดยางสายหว้ยเล้าหมู - ความสะดวก ปลอดภยัในการ ระยะทางประมาณ 3,500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

หว้ยบางเหล็ก ม. 2 เดินทางสัญจร
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

113 โครงการขยายเขตถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ขยายเขตถนน พร้อมคูระบายน้ า - 350,000      - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ซอยบา้นลุงแพบ  หมู่ที่ 2  ความสะดวก ปลอดภยัในการ ระยะทาง  300 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

พร้อมคูระบายน้ า เดินทางสัญจร

114 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน - - 20,000        จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ซอยเทพทศัน์ 2 ม. 2 ความสะดวก ปลอดภยัในการ ระยะทางประมาณ 200 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร

115 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 4 ม - 250,000      - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายทางไฟฝ่๎งตะวนัออก ม.3 ความสะดวก ปลอดภยัในการ ระยะทาง2,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร

116 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ระยะทางประมาณ 250,000     - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายในยวน ม.3 ความสะดวก ปลอดภยัในการ  2,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

(ชุมชนบา้นจ าปานอก) เดินทางสัญจร



130
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

117 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 3 ม. - - 250,000      จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายบา้นนายเอี้ยม ม.3 ความสะดวก ปลอดภยัในการ ระยะทาง1,500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

(ชุมชนบา้นจ าปานอก) เดินทางสัญจร

118 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 3 ม - 300,000      - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายหน้าบา้นนายสุชีพ ม. 3 ความสะดวก ปลอดภยัในการ ระยะทาง 2,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร

119 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 3 ม. - - 250,000      จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายบา้นหว้ยน้ าผุด ม.3 ความสะดวก ปลอดภยัในการ ระยะทาง 1,200 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร

120 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาด กวา้ง 3 ม. 300,000     - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายคลองขลบ ม.3 ความสะดวก ปลอดภยัในการ ระยะทาง 2,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร



131
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

121 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน - 250,000      - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายทางรถไฟ ม. 3 ความสะดวก ปลอดภยัในการ ระยะทางประมาณ 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร

122 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน พร้อม - - 260,000      จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายบา้นหว้ยชัน บา้นนางถาวร ความสะดวก ปลอดภยัในการ ฝ๎งทอ่ จ านวน 2 จุด (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

 ถนนไสใหญ่ - ที่วงั  พร้อมฝ๎งทอ่ เดินทางสัญจร ระยะทาง 2,200 ม.

จ านวน 2 จุด

123 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน ขนาด - - 200,000      จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายหน้าบา้นนางประจบ - บา้น ความสะดวก ปลอดภยัในการ กวา้ง 4 ม.ระยะทาง 200 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

นางเขียว ม.4 เดินทางสัญจร

124 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน  ขนาด - 150,000      - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

บา้นนายแก้ว - ถนนเอเชีย ม. 4 ความสะดวก ปลอดภยัในการ กวา้ง 4 ม.ระยะทาง 300 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร



132
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

125 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน ขนาด - 300,000      - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายบา้นนายช่วง  ชนะสงคราม - ความสะดวก ปลอดภยัในการ กวา้ง 4 ม.ระยะทาง1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

สามแยกหนองนาตีบ ม. 6 เดินทางสัญจร

126 ปรับปรุงถนนเลียบควนหน้าอวด เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนนขนาดกวา้ง 4 ม. 900,000      - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ม.5 (ชุมชนนาตาแย้มเหนือ) ความสะดวก ปลอดภยัในการ ระยะทาง 3,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร

127 โครงการบกุเบกิถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิถนน  ขนาดกวา้ง 4 ม. - 400,000      - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายวงัไทร - นายแก๊ง ม.5 ความสะดวก ปลอดภยัในการ ระยะทาง2,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร

128 โครงการบกุเบกิ/ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 4 ม. - 150,000      - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายบอ่จันทร์ - บา้นนายนิรันต์ ความสะดวก ปลอดภยัในการ ระยะทาง 700 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

ม.5 เดินทางสัญจร



133
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

129 โครงการบกุเบกิ/ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 4 ม. - - 600,000      จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายบา้นนายประสิทธ ิ -สามแยก ความสะดวก ปลอดภยัในการ ระยะทาง 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

บอ่จันทร์ ม.5 เดินทางสัญจร

130 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน ขนาด - - 100,000      จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายวงัไทร - ทุ่งคาน้ าซับ ม.5 ความสะดวก ปลอดภยัในการ กวา้ง 4 ม.ระยะทาง 500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร

131 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 4 ม. 150,000     - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายควนยาง ม.5 ความสะดวก ปลอดภยัในการ ระยะทาง 700 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร

132 โครงการบกุเบกิถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิถนน ระยะทาง 500 เมตร - 100,000      - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายควนศรีจันทร์ ม.5 ความสะดวก ปลอดภยัในการ (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร



134
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

133 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 4 ม. - - 400,000      จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายบา้นนายเลียบ ม.5 ความสะดวก ปลอดภยัในการ ระยะทาง 1,500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร

134 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน - 50,000       - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

คอนกรีตโรงรมฯ ม.5 ความสะดวก ปลอดภยัในการ ขนาดกวา้ง 4 ม.ระยะทาง 30 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร

135 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน  ขนาดกวา้ง 4 ม. - - 100,000      จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายหน้าแดง ม.5 ความสะดวก ปลอดภยัในการ ระยะทาง 500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร

136 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 5 ม. - 300,000      - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ซอยบา้นนายเขียว ม.5 สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง ระยะทาง 500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง



135
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

137 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 4 ม. - - 800,000      จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายในวงั ม.5 สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง ระยะทาง 2,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

138 โครงการบกุเบกิถนนจาก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิถนน ขนาดกวา้ง 4 ม. - - 800,000      จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ซอยในวงั ม.5 - ใสเพชรทอง ความสะดวก ปลอดภยัในการ ระยะทาง  1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

ต.ที่วงั เดินทางสัญจร

139 โครงการบกุเบกิถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิถนน ขนาดกวา้ง 5 ม. - 1,000,000   - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายบา้นพะเนิน - จดเขตที่วงั ความสะดวก ปลอดภยัในการ ระยะทาง 2,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

ม.5 เดินทางสัญจร

140 โครงการบกุเบกิ/ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิถนน ขนาดกวา้ง 5 ม. - 1,500,000   - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

เลียบควน - แยกวงัไทร ม.5 ความสะดวก ปลอดภยัในการ ระยะทาง 1,500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

(ชุมชนนาตาแย้มใต้) เดินทางสัญจร

141 โครงการบกุเบกิถนนควนยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิถนน ขนาดกวา้ง 5 ม. - 800,000      - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

เขตม.6 - ช่องชกนาตาแย้ม ความสะดวก ปลอดภยัในการ ระยะทาง 1,500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

วงัไทร ม.5 เดินทางสัญจร



136
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

142 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาด - - 1,000,000    จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

บา้นนางละออง - ถนนนาตาแย้ม ความสะดวก ปลอดภยัในการ กวา้ง 5 ม.ระยะทาง2,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

วงัไทร ม.5 เดินทางสัญจร

143 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 6 ม. - - 200,000      จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายบา้นนางทอง ม.5 ความสะดวก ปลอดภยัในการ ระยะทาง 500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เดินทางสัญจร

144 โครงการบกุเบกิถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ บกุเบกิถนน ขนาดกวา้ง 6 ม. - 400,000      - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายวงัขวญั - ควนยาง ม.5 สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง ระยะทาง 3,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

145 โครงการบกุเบกิถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ บกุเบกิถนน ขนาดกวา้ง 4 ม. - 300,000      - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายบา้นนายยุทธ ชูฟอง ม.5 สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง ระยะทาง 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

146 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน - - 150,000      จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายบา้นบนควน - บา้นนายนัด สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง ระยะทาง1,000 ม (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

ม.5
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

147 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน - - 200,000      จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายบา้นบนควน - นาตาแย้ม สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง ระยะทาง 2,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

ม.6

148 ปรับปรุงถนนสายบา้นวงัไทร 2 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน จ านวน 2 สาย 300,000     - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

จ านวน 2 สาย ม.6 สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง สายแรก จากบา้นประธาน (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

(ชุมชนบา้นวงัไทร) ชุมชน - บา้นนายแผ้ว  จันทร์ทงั 

สายที่สองจากสะพาน ม.8 

ที่วงั ระยะทาง สายละ 1500 ม.

149 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 4 ม. - 50,000       - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายชุมชนบา้นเกาะเคียร ม.6 สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง ระยะทาง 300 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

150 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 4 ม. 200,000     - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ซอยบา้นถ้ าพระหอ ม.6 - วงัไทร สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง ระยะทาง 1,200 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

151 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 4 ม. - - 250,000      จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายอ่าวอีแกะ ม.6 สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง ระยะทาง 1,500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

152 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน ขนาด - - 250,000      จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ซอยเจริญร่วมใจ ม.6 สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง กวา้ง 4 ม.ระยะทาง 1,500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

153 โครงการบกุเบกิถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ บกุเบกิถนน ขนาดกวา้ง 3 ม. - 250,000      - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายช้างหกั ม.6 สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง ระยะทาง 1,500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

154 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน - 300,000      - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

จากคลองปากวงั ม.6จดเขต ม.5 สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง โดยการฝ๎งทอ่ตลอดสาย (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

(เลียบเขาศรีพงศ์ศา)

155 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน - 200,000      - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายนางมนทพิย์ ม.6- หมู่ที่ 10 สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง ระยะทางประมาณ 2,000 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

156 โครงการบกุเบกิถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ บกุเบกิถนน ขนาดกวา้ง 3 ม. - 250,000      - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายถ้ าตลอด ม.6 สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง ระยะทาง 1,500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

157 โครงการบกุเบกิถนนสายวงัอีนุ้ย เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 4 ม. 400,000     - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ม.6 (ชุมชนบา้นวงัขวญั) สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง ระยะทาง 1,500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

158 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน ขนาด - 200,000      - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายวงัขวญั ม.6 สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง กวา้ง 3 ม.ระยะทาง 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

159 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 3 ม. - 200,000      - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ซอยสันติภาพ ม.6 สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง ระยะทาง1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

160 โครงการปรับปรุงถนนเชื่อมต่อ เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนนระยะทาง - - 250,000      จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ระหวา่งหมู่ที่ 6 -หมู่ที่ 10 สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง ประมาณ 1,800 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

พร้อมฝ๎งทอ่คอนกรีต
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

161 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 4 ม. - 15,000       - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายบา้นนายจัด แสงแก้ว ม.6 สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง ระยะทาง 150 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

162 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ระยะทาง 1,500 ม. - 200,000      - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายบา้นนายกระจ่าง  ม.6 สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

163 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน - 30,000       - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายบา้นควนไสสูง ม.6 สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง ขนาดกวา้ง 4 ม.ระยะทาง 300 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

164 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 4 ม. - 30,000       - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายบา้นนายไสว ยังสีสุข ม.6 สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง ระยะทาง 300 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

165 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 3 ม. - - 300,000      จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายบา้นกลาง ม.6 สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง ระยะทาง 300 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

166 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 4 ม. - 600,000      - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายบา้นนาตง ซ. ริมทุ่ง ม.6 สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง ระยะทาง 1,500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

(ชุมชนถ้ าพระหอ)

167 โครงการบกุเบกิถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ บกุเบกิถนน ขนาดกวา้ง 4 ม. - - 300,000      จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายช่องชก ม.6 สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง ระยะทาง 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

168 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 4 ม. - 300,000      - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ซอยปากวงั ม.6 สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง ระยะทาง1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

169 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 4 ม. - 500,000      - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายบา้นนายเชื้อ - สามแยก สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง ระยะทาง 2,400 ม. พร้อม (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

บา้นผู้ใหญ่จรูญ ม.6 พร้อมขยาย ขยายผิวจราจร จาก 4 ม. 

ผิวจราจร เปน็ 6 ม.
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

170 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 4 ม. - 600,000      - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายบา้นวงัขวญั 1 ม.6 เชื่อมต่อ สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง ระยะทาง 300 ม. พร้อมขยาย (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

 ม.8 ต.ที่วงั ผิวจราจร จาก 4 ม. เปน็ 6 ม.

171 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 3 ม. - - 200,000      จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

หลังค่าย - บา้นเปกิ สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง ระยะทาง1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

172 ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 3 ม. - - 200,000      จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ซอยทองค าขาว ม.7 สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง ระยะทาง 200 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

173 โครงการบกุปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน ขนาด - - 250,000      จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายบา้นตาว - เขตหมู่ที่ 1 สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง กวา้ง 4 ม.ระยะทาง1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

174 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน ขนาด - 50,000       - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายโหลกเพ - บา้นนายถ้อง ม.8 สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง กวา้ง 4 ม.ระยะทาง 400 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง



143
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

175 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 4 ม. 200,000     - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายหนองสามหงษ ์ม.8 สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง ระยะทาง 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

(ชุมชนบา้นไร่ควน)

176 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน พร้อมคูระบายน้ า - - 100,000      จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายบา้นนางฉิมพร้อมคูระบายน้ า สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง ระยะทาง 500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

ม.8

177 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน 200,000     - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายบา้นนายแหลม ม.8 สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง ระยะทาง 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

178 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน  ขนาดกวา้ง 4 ม. - 1,200,000   - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ซอยบา้นนางพร้อม พร้อม สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง ระยะทาง 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

ลูกระนาด ม.8 (ชุมชนควนเกียบ) พร้อมลูกระนาด

179 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน - - 500,000      จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ภายใน กฝ.8 สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง ระยะทาง 5,000 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

180 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน - - 200,000      จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายควนนกฮูกจากบา้นหมอเล็ก - สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง ระยะทาง 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

ถึงวดัราษฎร์ประดิษฐ์

181 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน - 3,000,000   - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ลาดยางสามชั้นในพื้นที่ ม. 9 สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง ลาดยางสามชั้นในพื้นที่ ม. 9 (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

เปน็ถนนแอสฟล๎ทติ์ก เปน็ถนนแอสฟล๎ทติ์ก

182 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 4 ม. - - 6,000,000    จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายช่องแอ่น - ซอยกาหลา ม.9 สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง ระยะทาง 3,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

183 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน - - 50,000        จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายบา้นนายสุฑล หนูมี - สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง ระยะทาง 200 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

สวนนายสุพล สุขเอียด

184 โครงการบกุเบกิถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ บกุเบกิถนน ขนาดกวา้ง 4 ม. 200,000     - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายช่องแอ่น - น้ าลุเขา ม.9 สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง ระยะทาง 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

185 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 4 ม. - 200,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ช่องแอ่นผ่านสวนนายสมจิต - สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง ระยะทาง 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

บา้นนานสุรไทย ม.9

186 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนนหนิคลุก - 50,000       - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

เลียบสายเอเชียสายวงัแหง้ - สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง ขนาดกวา้ง 4 ม.ระยะทาง 300 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

สามแยกจ าปา ม.9

187 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 4 ม. - 50,000       - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ซอยคอกลิง ม.9 สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง ระยะทาง 300 ม. พร้อมวางทอ่ (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

ระบายน้ า

188 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน ขนาด - 500,000      - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายพรุชิง ม.9 สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง กวา้ง 5 ม.ระยะทาง 3,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

189 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนนขนาดกวา้ง 5 ม. - - 500,000      จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายวงัใน ม.9 - ช่องนกแอ่น ม.3 สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง ระยะทาง 4,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

190 โครงการปรับปรุงถนนสายวงัใน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนนขนาดกวา้ง 4 ม. 500,000     - - ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ม.3 ต่อจากบา้น นางคล้ิง สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง ระยะทาง 500 ม. (งบอปท.) และปลอดภยัในการเดินทาง

แก้วประภาค ถึง ม.9 บา้น

นายพว่ง (ชุมชนบา้นจ าปาใน)

191 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 4 ม. - 100,000      - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายประชาร่วมใจ ม.9 สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง ระยะทาง 500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

192 ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน พร้อมวางทอ่ - - 500,000      จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายกลุ่มไม้กวาด - สามแยก สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง จ านวน 2 จุด  ระยะทาง (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

พรุชิงพร้อมวางทอ่ จ านวน 2 จุด 1,500 ม.

 ม.9

193 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน ขนาด - - 150,000      จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายหว้ยกาหลา สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง กวา้ง 4 ม.ระยะทาง 500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

194 ปรับปรุงถนนสายปากแพรก - เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน - 500,000      - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

เขาหวัช้าง ม.9 สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง ระยะทาง 800 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

195 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน พร้อมวางทอ่ 2,000,000   - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

พร้อมวางทอ่ซอยประชาอุทศิ ม.9 สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง ขนาดกวา้ง 4 ม.ระยะทาง 500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

196 บกุเบกิถนนสายข้างบา้น เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ บกุเบกิถนน  ขนาดกวา้ง 4 ม. - - 150,000 จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

นายสุชน  หนูมี สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง ระยะทาง 200 ม. พร้อมวางทอ่ (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

ระบายน้ า

197 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน - - 300,000      จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ลาดยางแอสฟล๎ทติ์กสายวงัแหง้ - สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง ระยะทาง 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

ช่องแอ่น

198 โครงการปรับปรุงพนังกั้นดิน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงพนังกั้นดินคอกลิง - - 600,000      จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

คอกลิง  ม.10 สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง ระยะทาง 2,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

199 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน ขนาด - 150,000      - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สามแยกบา้นนายก๋วน - บา้น สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง กวา้ง 4 ม.ระยะทาง 500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

หน้าผ้ึงม.10
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

200 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน ขนาด - - 600,000      จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายหนองฉีด ม.10 สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง กวา้ง 3 ม.ระยะทาง2,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

201 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนนหนิคลุก - - 1,800,000    จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ถนนอ่าวอีโฮป สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง ขนาดกวา้ง 4 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

ระยะทาง 3,000 ม.

202 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนลาดยาง - 2,400,000   - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายบนควนหน้าแดง สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง ขนาดกวา้ง 4 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

จากบา้นผู้ใหญ่บา่ว - บา้นนายไข่ ระยะทาง 3,000 ม.

ม.10

203 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน - 600,000      - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายริมเขาศรีพงศ์ศา ม.10 สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง ระยะทาง 3,500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

204 ก่อสร้างถนนลาดยางซอยมุกดา เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาด - 100,000      - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

(ชุมชนบา้นบนควน) สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง กวา้ง 4 ม. ระยะทาง 800 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

205 ก่อสร้างลูกระนาด เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ก่อสร้างลูกระนาด ซอย - - 100,000      จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ซอยหนองเสือตาย สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง หนองเสือตาย จ านวน  3   จุด (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

206 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนนลาดยาง 2,500,000   - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ซอยบา้นกลาง - บา้นผู้ใหญ่พล สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง ขนาดกวา้ง 4 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

ม.10 ระยะทาง 3,000 ม.

207 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน กวา้ง 4 ม. - - 2,500,000    จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายบา้นผู้ใหญ่สวาท  - เขต สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง ระยะทาง 3,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

ทต.ชะมาย

208 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนนหนิคลุก - 400,000      - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายบา้นหว้ยชัน -บา้นนายจาย สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง ระยะทาง 2,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

ม.10

209 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน  - - 1,000,000    จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายบา้นนายทอง -ถนนนาตาแย้ม สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง พร้อมวางทอ่ขนาดกวา้ง 4 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

วงัไทร พร้อมวางทอ่ ระยะทาง 3,000 ม.
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

210 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน - 400,000      - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายบา้นโกถ้วน - เขาหน้าผ้ึง สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง ระยะทาง 2,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

211 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน - - 500,000      จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายแยกบา้นผู้ใหญ่พนัธ ์- สะดวก,ปลอดภยัในการเดินทาง ระยะทาง 2,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

บา้นผู้ใหญ่หวาด 

212 โครงการซ่อมแซมถนนสาย เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ซ่อมแซมถนน จ านวน 1 แหง่ - - 300,000      จ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

บา้นเปกิ - นาเพชรคง สะดวกปลอดภยัในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน ความสะดวกในการเดินทาง

 (ชุมชนบา้นเปกิ) สัญจร สัญจร

213 โครงการปรับปรุงถนนสาย เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน - 150,000      - จ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

บา้นนางดวงกมล บญุเจริญ ม.2 สะดวกปลอดภยัในการเดินทาง ระยะทาง 700 เมตร (งบอปท.) ถนน ความสะดวกในการเดินทาง

(หว้ยนางเหล็ก - หว้ยทา่ช้าง) สัญจร สัญจร
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

214 โครงการปรับปรุงไหล่ทาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงไหล่ทางถนน 2 ข้าง - 500,000      - จ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

คอนกรีต สายบา้นนางเทยีม สะดวกปลอดภยัในการเดินทาง ข้างละ 1 เมตร (งบอปท.) ถนน ความสะดวกในการเดินทาง

2 ข้าง สัญจร ยาว 1,000 เมตร สัญจร

215 โครงการปรับปรุงถนนซอย เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน  กวา้ง 4 ม. 800,000     - - จ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

นางปราณีถ้ าใหญ่ - ถ้ าพระหอ สะดวกปลอดภยัในการเดินทาง ระยะทาง  2,000 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกในการเดินทาง

 ม.6 สัญจร สัญจร

216 โครงการปรับปรุงถนนสายซอย เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน จ านวน 1 แหง่ - - 200,000      จ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

น้ากรึก (ชุมชนบา้นถ้ าใหญ-่ สะดวกปลอดภยัในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน ความสะดวกในการเดินทาง

ควนไสสูง) สัญจร สัญจร

217 ปรับปรุงถนนสายบา้นนายแนบ - เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ระยะทาง - - 200,000 จ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

นายทองปญ๎ญา (ชุมชนบา้น สะดวกปลอดภยัในการเดิน 800 เมตร (งบอปท.) ถนน ความสะดวกในการเดินทาง

ถ้ าใหญ่ปากแพรก) ทางสัญจร สัญจร
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

218 โครงการปรับปรุงถนนสาธารณะ เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน จ านวน 1 แหง่ - - 500,000      จ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นนางไล่,สายบา้นนายจ่าย สะดวกปลอดภยัในการเดิน (งบอปท.) ถนน ความสะดวกในการเดินทาง

และบริเวณใต้ไฟฟาูแรงสูง ทางสัญจร สัญจร

(ชุมชนบา้นถ้ าใหญ่หว้ยชัน)

219 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน จ านวน 1 แหง่ 500,000     - - จ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายหวัช้าง (บา้นน้ ารอบ) สะดวกปลอดภยัในการเดิน (งบอปท.) ถนน ความสะดวกในการเดินทาง

ทางสัญจร สัญจร

220 โครงการปรับปรุงถนนสายพาด เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน จ านวน 1 แหง่ - 250,000      - จ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

รถไฟ - คลองขลบ (บา้นน้ ารอบ) สะดวกปลอดภยัในการเดิน (งบอปท.) ถนน ความสะดวกในการเดินทาง

ทางสัญจร สัญจร

221 โครงการปรับปรุงถนนสายพรุชิง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ระยะทาง 2 กม. - - 450,000 จ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

 (ชุมชนน้ าตกปลิว) สะดวกปลอดภยัในการเดิน (งบอปท.) ถนน ความสะดวกในการเดินทาง

ทางสัญจร สัญจร
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

222 โครงการปรับปรุงสายริมทุ่ง - เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ระยะทาง 2 กม. 300,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

นาคันตง เปน็ถนนคอนกรีต สะดวกปลอดภยัในการเดิน (งบอปท.) ถนน ความสะดวกในการเดินทาง

พร้อมสะพานคอนกรีต ทางสัญจร สัญจร

223 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ระยะทาง 2 กม. 560,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายอ่าวอีแกะเปน็คอนกรีต สะดวกปลอดภยัในการเดิน (งบอปท.) ถนน ความสะดวกในการเดินทาง

พร้อมสะพานคอนกรีต ทางสัญจร สัญจร

224 โครงการบกุเบกิถนนจากสวน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ บกุเบกิถนนจ านวน 1 แหง่ - 700,000      - จ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

นายปรีชา ทองเกิด - อ่าวอีแกะใน สะดวกปลอดภยัในการเดิน (งบอปท.) ถนน ความสะดวกในการเดินทาง

ทางสัญจร สัญจร

225 โครงการปรับปรุงถนนสายในวงั - เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ระยะทาง 2.5 กม. - - 400,000      จ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

หน้าอวด สะดวกปลอดภยัในการเดิน (งบอปท.) ถนน ความสะดวกในการเดินทาง

ทางสัญจร สัญจร
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

226 โครงการบกุเบกิถนนนายนัด เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ บกุเบกิถนน ระยะทาง 1.5 กม. - 300,000 - จ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ชอบท ากิจ สะดวกปลอดภยัในการเดิน (งบอปท.) ถนน ความสะดวกในการเดินทาง

ทางสัญจร สัญจร

227 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน จ านวน 1 แหง่ - - 250,000      จ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นนายเขียว กล่ินพงศ์ สะดวกปลอดภยัในการเดิน (งบอปท.) ถนน ความสะดวกในการเดินทาง

ทางสัญจร สัญจร

228 โครงการปรับปรุงถนนสาย เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ระยะทาง 500 เมตร - 200,000      - จ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

บา้นนายเสถียร เหล่ากอ สะดวกปลอดภยัในการเดิน (งบอปท.) ถนน ความสะดวกในการเดินทาง

ทางสัญจร สัญจร

229 โครงการปรับปรุงถนนสายบา้น เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ระยะทาง - - 200,000 จ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

นางทอง พมิพศ์รี สะดวกปลอดภยัในการเดิน 300 เมตร (งบอปท.) ถนน ความสะดวกในการเดินทาง

ทางสัญจร สัญจร
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

230 โครงการปรับปรุงถนนสายบา้น เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน จ านวน 1 แหง่ - 400,000 - จ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

หน้าแดง ลาดยางแอสฟล๎ทติ์ก สะดวกปลอดภยัในการเดิน (งบอปท.) ถนน ความสะดวกในการเดินทาง

คอนกรีต ทางสัญจร สัญจร

231 โครงการปรับปรุงถนนจากบา้น เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน จ านวน 1 แหง่ - - 500,000 จ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

นายวลิาส - ถนนเอเชีย สะดวกปลอดภยัในการเดิน (งบอปท.) ถนน ความสะดวกในการเดินทาง

(ชุมชนบา้นจ าปานอก) ทางสัญจร สัญจร

232 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตสาย เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน จ านวน 1 แหง่ - 500,000      - จ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ทางไฟ - ถนนสายเอเชีย สะดวกปลอดภยัในการเดิน (งบอปท.) ถนน ความสะดวกในการเดินทาง

 (ชุมชนบา้นจ าปานอก) ทางสัญจร สัญจร

233 โครงการบกุเบกิถนนซอยบา้น เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ บกุเบกิถนน ระยะทาง 1.5 กม. - - 450,000      จ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

นางพมุ (นาตาแย้มใต้) สะดวกปลอดภยัในการเดิน (งบอปท.) ถนน ความสะดวกในการเดินทาง

ทางสัญจร สัญจร
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

234 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนนซ่อมแซมถนน - - 450,000      จ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

สองข้างถนนสายวงัไทร สะดวกปลอดภยัในการเดิน  ระยะทาง 50 เมตร (งบอปท.) ถนน ความสะดวกในการเดินทาง

(สามแยกบา้นควนยาง) ทางสัญจร สัญจร

235 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ระยะทาง 1.5 กม. - 240,000 - จ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็กสายวงัปริก สะดวกปลอดภยัในการเดิน (งบอปท.) ถนน ความสะดวกในการเดินทาง

(นาตาแย้มใต้) ทางสัญจร สัญจร

236 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน จ านวน 1 แหง่ - - 200,000      จ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายควนยาง (นาตาแย้มใต้) สะดวกปลอดภยัในการเดิน (งบอปท.) ถนน ความสะดวกในการเดินทาง

ทางสัญจร สัญจร

237 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ระยะทาง - 170,000      - จ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ไสใหญ่เหนือ (หน้าบา้นผู้ใหญ่ สะดวกปลอดภยัในการเดิน 900 เมตร (งบอปท.) ถนน ความสะดวกในการเดินทาง

ปราโมทย์ ใจดี) พร้อมติดต้ัง ทางสัญจร สัญจร

ไฟฟาูสาธารณะ
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

238 โครงการบกุเบกิถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ บกุเบกิถนน ระยะทาง 500 เมตร - 145,000      - จ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายวงัยายนุ้ย (บา้นวงัขวญั) สะดวกปลอดภยัในการเดิน (งบอปท.) ถนน ความสะดวกในการเดินทาง

ทางสัญจร สัญจร

239 โครงการบกุเบกิถนนสายหน้า เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ บกุเบกิถนน ระยะทาง 600 เมตร - - 250,000 จ านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

บา้นนายส าราญ - ควนปอูม สะดวกปลอดภยัในการเดิน (งบอปท.) ถนน ความสะดวกในการเดินทาง

(ชุมชนบา้นวงัขวญั) ทางสัญจร สัญจร

240 โครงการซ่อมแซมถนนบริเวณ เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ซ่อมแซมถนน ระยะทาง - 250,000 จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง

ในค่ายศรีนครินทรา สะดวกปลอดภยัในการเดินทาง 500 เมตร (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร

สัญจร

241 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ซ่อมแซมถนน จ านวน 1 แหง่ - 200,000      - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง

ในชุมชนบา้นถ้ าใหญ่หว้ยชัน สะดวกปลอดภยัในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร

 3 สาย (สายบา้นนายจ่าย , สัญจร

สายบา้นนายวรัิตน์ - ไฟฟาูแรง

สูงบริเวณเขื่อนหว้ยชัน)
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

242 โครงการขยายระยะทางถนน เพื่อใหป้ระชาชนใช้เส้นทาง ขยายถนนระยะใหเ้ชื่อมต่อ - - 1,000,000 จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

วงแหวนหน้าสถานีจากหอ คมนาคมที่สะดวกและ ทกุจุดกับถนนสายเอเชีย (งบ อปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

แพรไหม -ถนนพาดรถไฟ ปลอดภยั

ระยะใหเ้ชื่อมต่อทกุจุดกับ

ถนนสาย ม.2

243 โครงการก่อสร้างขยายปรับปรุง เพื่อใหป้ระชาชนใช้เส้นทาง ขยายปรับปรุงผิวจราจร 10,000,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนน สายน้ าตกโยง - ไสใหญ่ คมนาคมที่สะดวกและ ถนนลาดยางจากเดิม 4  ม. (งบ อปท.)/ ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

หมู่ที่ 2  พร้อมวางทอ่ระบายน้ า ปลอดภยั เปน็ 8 ม. ระยะทาง 450 เมตร  

พร้อมไหล่ทางทางเทา้  

ทอ่ระบายน้ าและไฟส่องสวา่ง  

(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

244 โครงการบกุเบกิถนนทางเบี่ยง เพื่อใหป้ระชาชนใช้เส้นทาง บกุเบกิถนนทางเบี่ยงซอย 400,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ซอยนางเทยีม ถึงถนน คมนาคมที่สะดวกและ นางเทยีม กวา้ง 4 ม. (งบ อปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

ไสใหญ่ - ที่วงั ปลอดภยั ระยะทาง  500 ม.
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

245 โครงการขยายไหล่ทางถนน  เพื่อใหป้ระชาชนใช้เส้นทาง ขยายถนน ระยะทาง 5,000 ม. - 2,000,000 - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายวดัถ้ าใหญ่ ม.2 ,4 ,6 คมนาคมที่สะดวกและ ขยายผิวจราจร 2 ม. (งบ อปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

ปลอดภยั

246 โครงการขยายเขตถนน ซ.บา้น เพื่อใหป้ระชาชนใช้เส้นทาง ขยายถนน ระยะทาง 300 ม - - 200,000      จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ลุงแพบ ม.2 พร้อมขุดคูระบายน้ า คมนาคมที่สะดวกและ พร้อขุดคูระบายน้ า (งบ อปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

ปลอดภยั

247 โครงการขยายเขตถนน ซ.บา้น เพื่อใหป้ระชาชนใช้เส้นทาง ขยายถนน ระยะทาง 300 ม. - 100,000 - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

นางปราณี - ถนนสายวดัถ้ าใหญ่ คมนาคมที่สะดวกและ (งบ อปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

ปลอดภยั

248 โครงการขยายไหล่ทางสายหลัก เพื่อใหป้ระชาชนใช้เส้นทาง ขยายถนน ระยะทาง 3,000 ม. 7,000,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

จากสามแยกจ าปา - วงัใน  ม.3 คมนาคมที่สะดวกและ ขยายออกข้างละ 0.5 ม. (งบ อปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

ปลอดภยั
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

249 โครงการขยายไหล่ทางสายคลอง เพื่อใหป้ระชาชนใช้เส้นทาง ขยายถนน ระยะทาง 2,000 ม. - 500,000 - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ขลบ ม.3 คมนาคมที่สะดวกและ ขยายออกข้างละ 0.5 ม. (งบ อปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

ปลอดภยั

250 โครงการขยายเขตถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนใช้เส้นทาง ขยายถนน ขนาด 1* 300 ม. 300,000     - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายบา้นนายพร้อม ซ.3  ม.3 เพื่อใหป้ระชาชนใช้เส้นทาง (งบ อปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

คมนาคมที่สะดวกและ

ปลอดภยั

251 โครงการขุดคูระบายน้ าพร้อม เพื่อใหร้ะบายน้ าได้คล่องตัว ขุดคูระบายน้ า ระยะทางประมาณ 300,000     - - ระยะทาง ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

วางทอ่ระบายน้ า จากสามแยก และประชาชนใช้เส้นทาง 600 เมตร (งบ อปท.) และปลอดภยัในการเดินทาง

หน้าฝ้ึง - บา้นผู้ใหญ่สมพร ม.5 คมนาคมที่สะดวกและ

(ชุมชนนาตาแย้มเหนือ) ปลอดภยั

252 โครงการปรับปรุงถนนสายไฟ เพื่อใหป้ระชาชนใช้เส้นทาง ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 4 ม. 1,600,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ฝ่๎งตะวนัออก ม.3 ซ.บา้นลุงสร้าง คมนาคมที่สะดวกและ ระยะทาง 2,000 ม. (งบ อปท.)/ ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

(ชุมชนบา้นจ าปานอก) ปลอดภยั



161
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

253 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง/ เพื่อใหป้ระชาชนใช้เส้นทาง ปรับปรุงถนนลาดยาง/ขยายผิวจราจร 2,800,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ขยายผิวจราจรสายบา้น คมนาคมที่สะดวกและ ถนน ระยะทาง 1,000  ม. (งบ อปท.)/ ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

นายประจวบ - บา้นสวนเรียน ปลอดภยั (งบ เงินกู)้

(ที่ท าการเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

แหง่ใหม่)

254 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนใช้เส้นทาง ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาด 2,800,000 จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายใต้สายไฟ คมนาคมที่สะดวกและ กวา้ง 4 ม. ระยะทาง 500 ม. (งบ อปท.)/ ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

ปลอดภยั

255 โครงการขยายผิวจราจรสายหน้า เพื่อใหป้ระชาชนใช้เส้นทาง ขยายถนน ระยะทาง 5,000 ม. - 1,000,000 - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ศรีตรัง ม.4 - วดัถ้ าพระหอ คมนาคมที่สะดวกและ  ขยายออกข้างละ 0.5 ม. (งบ อปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

ปลอดภยั

256 โครงการปรับปรุงผิวจราจรสาย เพื่อใหป้ระชาชนใช้เส้นทาง ปรับปรุง ขยาย ซ่อมแซม - - 50,000 จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

คึกฤทธิพ์ฒันา ม.7 คมนาคมที่สะดวกและ ปะหลุม บอ่ถนน ระยะทาง (งบ อปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

ปลอดภยั 300 ม.
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

257 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนใช้เส้นทาง ปรับปรุงผิวจราจร โดยการ - 3,000,000 - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายไสใหญ่ - ที่วงั  คมนาคมที่สะดวกและ ปะลาดทบัผิวจราจรตลอดสาย (งบ อปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

ปลอดภยั

258 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนใช้เส้นทาง ก่อสร้างสะพานขนาด4*12 - - 700,000 จ านวน ประชาชน ได้รับความสะดวก กองช่าง

สายน้ าตกวงัปริง ขนาด 4*12 คมนาคมได้สะดวก ปลอดภยั (งบ อปท.) สะพาน ปลอดภยัในการคมนาคม

259 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนใช้เส้นทาง ก่อสร้างสะพาน คสล.ขนาด 4*12 - - 700,000 จ านวน ประชาชน ได้รับความสะดวก กองช่าง

ข้ามคลองถนนถ้ าใหญ่ - ถ้ าพระหอ คมนาคมได้สะดวก ปลอดภยั ข้างบา้นนายสมหมาย แปนูสุข (งบ อปท.) สะพาน ปลอดภยัในการคมนาคม

(ชุมชนบา้นน้ าพ)ุ

260 โครงการก่อสร้างสะพาน เพื่อใหป้ระชาชนใช้เส้นทาง ก่อสร้างสะพานขนาด4*12 - 700,000 - จ านวน ประชาชน ได้รับความสะดวก กองช่าง

คอนกรีตข้ามคลองใหญ่ คมนาคมได้สะดวก ปลอดภยั (งบ อปท.) สะพาน ปลอดภยัในการคมนาคม

ถนนใต้สายไฟขนาด 4*12

261 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนใช้เส้นทาง ก่อสร้างสะพานคอนกรีต - 2,000,000 - จ านวน ประชาชน ได้รับความสะดวก กองช่าง

คลองนาตง ขนาด 3*10 ม. คมนาคมได้สะดวก ปลอดภยั ขนาด 3*10 ม. (งบ อปท.) สะพาน ปลอดภยัในการคมนาคม
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

262 โครงการก่อสร้างสะพานข้าม เพื่อใหป้ระชาชนใช้เส้นทาง ก่อสร้างสะพานเหล็ก - - 200,000 จ านวน ประชาชน ได้รับความสะดวก กองช่าง

เขื่อน ซ.ริมทุ่ง ขนาด 3*60 ม. คมนาคมได้สะดวก ปลอดภยั ขนาด 3*60 ม. (งบ อปท.) สะพาน ปลอดภยัในการคมนาคม

263 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนใช้เส้นทาง ก่อสร้างสะพานคอนกรีต - 300,000 - จ านวน ประชาชน ได้รับความสะดวก กองช่าง

ซอยจ าปาสามัคคี 4  ม.3 คมนาคมได้สะดวก ปลอดภยั จ านวน 1 จุด (งบ อปท.) สะพาน ปลอดภยัในการคมนาคม

(ชุมชนบา้นจ าปานอก)

264 โครงการก่อสร้างสะพานน้ าล้น เพื่อใหป้ระชาชนใช้เส้นทาง ก่อสร้างสะพานคอนกรีต - - 200,000 จ านวน ประชาชน ได้รับความสะดวก กองช่าง

ซอยจ าปสามัคคี 5 บริเวณ คมนาคมได้สะดวก ปลอดภยั จ านวน 1 จุด (งบ อปท.) สะพาน ปลอดภยัในการคมนาคม

บา้นนางเอื้อน  ม. 3

265 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน - 100,000 - จ านวน ประชาชน ได้รับความสะดวก กองช่าง

สะพานน้ าล้น สายบา้นตาว สะพานใหป้ระชาชน จ านวน 3 จุด ระยะทาง จุดละ (งบ อปท.) สะพาน ปลอดภยัในการคมนาคม

ได้รับความสะดวก 10 เมตร
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

266 โครงการก่อสร้าง Box Culvert เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าส าหรับ ก่อสร้าง Box Culvert 600,000     - - จ านวนแถว ประชาชน ได้รับความสะดวก กองช่าง

ข้ามหว้ยกาหลา ม.3 อุปโภค บริโภค 2 แถว (งบ อปท.) ปลอดภยัในการคมนาคม

(ชุมชนบา้นจ าปาใน)

267 ซ่อมแซมสะพานทางเข้าน้ าตกโยง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ซ่อมแซมสะพานจ านวน 1 จุด 300,000     - - จ านวน ประชาชน ได้รับความสะดวก กองช่าง

(ชุมชนน้ าตกโยง) สะดวกในการสัญจร (งบ อปท.) สะพาน ปลอดภยัในการคมนาคม

268 โครงการก่อสร้างสะพาน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ก่อสร้างสะพาน ขนาดกวา้ง - 100,000 - จ านวน ประชาชน ได้รับความสะดวก กองช่าง

คลองวงัน้ าพ ุถนนสายถ้ าใหญ่ - สะดวกในการสัญจร 6 เมตร จ านวน 1 จุด (งบ อปท.) สะพาน ปลอดภยัในการคมนาคม

ชุมชนถ้ าพระหอ

269 โครงการก่อสร้างสะพาน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ก่อสร้างสะพาน จ านวน 1 จุด - 7,000,000   7,000,000    จ านวน ประชาชน ได้รับความสะดวก กองช่าง

คลองใหญ่เชื่อมต่อระหวา่ง สะดวกในการสัญจร (งบ อปท.) (งบ อปท.) สะพาน ปลอดภยัในการคมนาคม

หมู่ที่ 4 ถ้ าใหญ่และ

เทศบาลต าบลชะมาย
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

270 โครงการวางทอ่ระบายน้ าในต าบล เพื่อปอูงกันการเกิดน้ าทว่มขัง - วางทอ่ระบายน้ า โดยใช้ทอ่ มอก. 6,300,000  3,520,000  3,520,000  จ านวน ลดปญ๎หาน้ าทว่มขัง กองช่าง

ถ้ าใหญ่ ø 0.60x1.00 ม.จ านวน 3 จุด (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ทอ่ระบายน้ า

ดังน้ี หมู่ที่ 1

1. ถนนสายวงัปริง ระยะทาง 200 ม.

2.บริเวณบา้นนายประนอม 

ระยะทาง 100 ม.

3.บริเวณบา้นนางเหลียว ระยะทาง

150 ม.

หมู่ที่ 2

1. ซอยลุงแพบอุทศิ

ใช้ทอ่ มอก.ø 0.60x1.00 ม

บริเวณ 2 ข้าง ระยะทาง 500 เมตร

2.สายน้ าตกโยงระยะทาง 100 ม.

หมู่ที่ 5

1. บริเวณถนนหน้าบา้น

นายประเสริฐ ระยะทาง 200 เมตร



166
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

2.ถนนสายหน้าแดง

ระยะทาง 1,000 เมตร

หมู่ที่ 6

1.ถนนสายกลางทุ่งนา

ระยะทาง 1,000 เมตร

2.ถนนสายวงัไทร -วงัใหญ่

ระยะทาง 500 เมตร

3.ถนนสายช่องชก

ระยะทาง 1,000 เมตร

หมู่ที่ 7

1.ซอยหน้าค่าย 2 

ระยะทาง 100 เมตร

หมู่ที่ 8

1.ถนนสายไร่ควน - สวนส้ม

ระยะทาง 100 เมตร
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

หมู่ที่ 9

1.บริเวณหน้าบา้นนางด้วง ชูแก้ว

(ชุมชนบา้นน้ ารอบ)

2. สายวงัแหง้

271 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าถนน เพื่อปอูงกันการเกิดน้ าทว่มขัง ก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตชนิด 200,000     - - จ านวน ลดปญ๎หาน้ าทว่มขัง กองช่าง

สายไสใหญ่ - ที่วงั หมู่ที่ 2 ฝาเปดิ ระยะทาง 100 เมตร (งบ อปท.) คูระบายน้ า

จ านวน 2 ข้างทาง

272 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า เพื่อปอูงกันการเกิดน้ าทว่มขัง ขุดคูระบายน้ า ระยะทางประมาณ - - 50,000        จ านวน ลดปญ๎หาน้ าทว่มขัง กองช่าง

ต้ังแต่บา้นนายสมหมาย ทองใส - 500 เมตร (งบ อปท.) คูระบายน้ า

หน้า ร.พ.สต. ถ้ าใหญ่ หมู่ที่ 4

273 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าต้ังแต่ เพื่อปอูงกันการเกิดน้ าทว่มขัง ขุดคูระบายน้ า ระยะทางประมาณ - 50,000       - จ านวน ลดปญ๎หาน้ าทว่มขัง กองช่าง

สามแยกประตูน้ าบา้นนายล้อม 500 เมตร (งบ อปท.) คูระบายน้ า

ภกัดีชน - บา้นนายยงยุทธ สมศิริ

ม.4
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

274 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าซอย เพื่อปอูงกันการเกิดน้ าทว่มขัง ก่อสร้างคูระบายน้ า ระยะทาง - - 100,000      จ านวน ลดปญ๎หาน้ าทว่มขัง กองช่าง

หน้าประปา ม.7 ประมาณ 700 เมตร (งบ อปท.) คูระบายน้ า

275 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าถนน เพื่อปอูงกันการเกิดน้ าทว่มขัง ก่อสร้างคูระบายน้ า ระยะทาง - 200,000      - จ านวน ลดปญ๎หาน้ าทว่มขัง กองช่าง

สายบา้นนางสมคิด - บา้นผู้ใหญ่ ประมาณ 300 เมตร (งบ อปท.) คูระบายน้ า

ม.9

276 โครงการปรับปรุงคูระบายน้ า เพื่อปอูงกันการเกิดน้ าทว่มขัง ปรับปรุงคูระบายน้ า 2 ข้างถนน - - 500,000      จ านวน ลดปญ๎หาน้ าทว่มขัง กองช่าง

2 ข้างถนนไสใหญ่ - ที่วงั ไสใหญ่ - ที่วงั ระยะทาง (งบ อปท.) คูระบายน้ า

 2,000 เมตร

277 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าซอย ก่อสร้างคูระบายน้ า ระยะทาง - 100,000      - จ านวน ลดปญ๎หาน้ าทว่มขัง กองช่าง

บา้นผู้ใหญ่สมพร ชอบท ากิจ 500 เมตร (งบ อปท.) คูระบายน้ า

278 โครงการจัดเรียงหนิปอูงกันน้ า เพื่อปอูงกันน้ ากัดเซาะตล่ิง จัดเรียงหนิ บริเวณดังนี้ - 700,000      -           จ านวน น้ าไม่กัดเซาะตล่ิง และใน กองช่าง

กัดเซาะตล่ิง และเพื่อใหเ้กิดความสวยงาม (งบอปท.) หมู่บา้น พื้นที่มีความสวยงาม

ในพื้นที่ หมู่ที่ 4

1. บริเวณหวัสะพานปากแพรก
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

ทั้ง 2 ข้าง ขนาดกวา้งประมาณ

5 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.80 เมตร

หมู่ที่ 8

1.บริเวณคลองข้างศาลา

อเนกประสงค์ ขนาดกวา้งประมาณ

5 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.80 เมตร

หมู่ที่ 9

1.บริเวณ ริมคลองปากแพรก

ขนาดกวา้งประมาณ 5 เมตร

 ลึกเฉล่ีย 1.80 เมตร

279 โครงการขุดลอกทางเบี่ยงน้ าเสีย เพื่อช่วยใหก้ารระบายน้ าเสีย ขุดลอกทางเบี่ยงน้ า - 50,000       - จ านวน การระบายน้ าเสียเปน็ไป กองช่าง

จากเรือนจ า - บริเวณด้าน สะดวกยิ่งขึ้น ระยะทางประมาณ 350 เมตร (งบ อปท.) ระยะทาง อย่างมีระบบ

ข้างสระน้ าหว้ยเล้าหมู หมู่ที่ 2
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

280 โครงการเสริมไหล่ทางถนนสาย เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ เสริมไหล่ทางถนน ระยะทาง 150,000     - - จ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

โรงเรียนมหาราช 3 - บา้นเปกิ สะดวกในการเดินทางสัญจร ประมาณ 500 เมตร (งบ อปท.) ระยะทาง สะดวกในการเดินทางสัญจร

 ม.7

281 โครงการยกระดับถนนซอย เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ยกระดับถนนขนาดกวา้ง 4 เมตร - - 200,000      จ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หน้าค่ายศรีนครินทรา ม.7 สะดวกในการเดินทางสัญจร สูง 0.05 เมตร ระยะทาง 500 เมตร (งบ อปท.) ระยะทาง สะดวกในการเดินทางสัญจร

282 โครงการก่อสร้างคันดินปอูงกัน เพื่อปอูงกันน้ าทว่มขัง ก่อสร้างคันดิน ขนาด กวา้ง 4 เมตร - - 200,000      จ านวน ไม่มีน้ าทว่มขัง กองช่าง

น้ าทว่ม กองก ากับการต ารวจ ระยะทาง 800 เมตร (งบ อปท.) ระยะทาง

ตระเวณชายแดน 42

283 โครงการจัดท ารางระบายน้ า เพื่อปอูงกันน้ าทว่มขัง จัดท ารางระบายน้ า รูปตัววี - 500,000      - จ านวนราง ไม่มีน้ าทว่มขัง กองช่าง

2 ข้างถนน หมู่ที่ 9 ในพื้นที่หมู่ที่ 9 (งบ อปท.) ระบายน้ า

284 โครงการก่อสร้างลูกระนาด เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างลูกระนาด - - 50,000        จ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บริเวณสามแยกวดัจ าปา - ความปลอดภยัในการสัญจร (งบ อปท.) ลูกระนาดที่ ปลอดภยัในการสัญจร

 วดัจ าปา หมู่ที่ 9 ก่อสร้าง
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

285 โครงการก่อสร้างบล็อคคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ก่อสร้างบล็อคคอนกรีต 2 จุด - 200,000      - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนวงัแหง้-ช่องแอ่น หมู่ที่ 9 สะดวกและปลอดภยัในการ ขนาด 2X6 ม. (งบ อปท.) พื้นที่ และปลอดภยัในการสัญจร

สัญจร

286 โครงการก่อสร้างทอ่เหล่ียมข้าม เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ก่อสร้างทอ่เหล่ียม ขนาด 2X6 ม. - - 120,000      จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

คลองพรุชิง หมู่ที่ 9 สะดวกและปลอดภยัในการ (งบ อปท.) ทอ่เหล่ียม และปลอดภยัในการสัญจร

สัญจร

287 โครงการขุดคูระบายน้ าสายบา้น เพื่อปอูงกันน้ าทว่มขัง ขุดคูระบายน้ าระยะทาง 320 ม. - 300,000      - จ านวน ปอูงกันการเกิดน้ าทว่มขัง กองช่าง

เปกิ-สามแยกวงัปริง  ม.1 พร้อมวางทอ่ 60 ม. (งบ อปท.) ระยะทาง

288 โครงการก่อสร้างบล็อกข้ามถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ก่อสร้างบล็อกข้ามถนนถ้ าใหญ่ - - - 500,000      จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถ้ าใหญ่-ถ้ าพระหอ บริเวณศูนย์ สะดวกและปลอดภยัในการ ถ้ าพระหอ หน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก (งบ อปท.) ระยะทาง และปลอดภยัในการสัญจร

พฒันาเด็กเล็กบา้นน้ าพ ุม.6 สัญจร บา้นน้ าพุ

289 โครงการก่อสร้างบล็อกข้ามถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ก่อสร้างบล็อกข้ามถนนถ้ าใหญ่ - - 300,000      - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ซอยอ่าวอีแกะ หมู่ที่ 6 สะดวกและปลอดภยัในการ ถ้ าพระหอ หน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก (งบ อปท.) ระยะทาง และปลอดภยัในการสัญจร

สัญจร บา้นน้ าพุ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

290 โครงการขุดคูระบายน้ าจากหอพกั เพื่อปอูงกันน้ าทว่มขัง ขุดคูระบายน้ าระยะทาง 320 ม. - - 32,000 จ านวน ปอูงกันการเกิดน้ าทว่มขัง กองช่าง

สหายรักษ ์-หว้ยกราก  ม.2 (งบ อปท.) ระยะทาง

291 โครงการขุดคูระบายน้ า เพื่อปอูงกันน้ าทว่มขัง ขุดคูระบายน้ าระยะทาง 350 ม. - 35,000 - จ านวน ปอูงกันการเกิดน้ าทว่มขัง กองช่าง

จากทางตัดถนนรถไฟ-หว้ยกราก (งบ อปท.) ระยะทาง

ม.2  

292 โครงการขุดคูระบายน้ าหลังชุมชน เพื่อปอูงกันน้ าทว่มขัง ขุดคูระบายน้ าระยะทาง 300 ม. - 50,000       - จ านวน ปอูงกันการเกิดน้ าทว่มขัง กองช่าง

หน้า ร.ร.ทุ่งสง - หว้ยกราก ม.2 (งบ อปท.) ระยะทาง

293 โครงการขุดคูระบายน้ า เพื่อปอูงกันน้ าทว่มขัง ขุดคูลงไปหลัง ร.ร. ทุ่งสง - - 500,000 จ านวน ปอูงกันการเกิดน้ าทว่มขัง กองช่าง

ข้างวดัไตรฯ ขุดคูลงไปหลัง ขนาด 1,000*4 เมตร (งบ อปท.) คูระบายน้ า

ร.ร. ทุ่งสง

294 โครงการขุดคูระบายน้ าจากถนน เพื่อปอูงกันน้ าทว่มขัง ขุดคูโดยใช้ทอ่ มอก.Ø 60*100 - 500,000      - จ านวน ปอูงกันการเกิดน้ าทว่มขัง กองช่าง

ไสใหญ่-ที่วงั  - หว้ยกราก ขนาด 700 เมตร (งบ อปท.) คูระบายน้ า
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

295 โครงการขุดคูระบายน้ าหว้ยแหง้ เพื่อปอูงกันน้ าทว่มขัง โดยใช้ทอ่ มอก.Ø 60*100 - 1,000,000   - จ านวน ปอูงกันการเกิดน้ าทว่มขัง กองช่าง

 หน้าร.ร.นาตาแย้ม ม.5 ระยะทาง 1,000 เมตร (งบ อปท.) ระยะทาง

296 โครงการขุดคูระบายน้ าเขต ม.5 - เพื่อปอูงกันน้ าทว่มขัง ขุดคูระบายน้ าระยะทาง 500 ม. - - 500,000 จ านวน ปอูงกันการเกิดน้ าทว่มขัง กองช่าง

ม.10 บา้นหน้าแดง พร้อมวางทอ่ พร้อมวางทอ่ 60 ม. (งบ อปท.) ระยะทาง

297 โครงการขุดคูระบายน้ าสายถ้ า เพื่อปอูงกันน้ าทว่มขัง ขุดคูระบายน้ าระยะทาง 320 ม. 300,000 - - จ านวน ปอูงกันการเกิดน้ าทว่มขัง กองช่าง

พระหอ  ม.6 พร้อมวางทอ่ พร้อมวางทอ่ 60 ม. (งบ อปท.) ระยะทาง

298 โครงการขุดคูระบายน้ าสายบา้น เพื่อปอูงกันน้ าทว่มขัง ขุดคูกวา้ง 2 เมตร ยาว 350 ม - 50,000 - จ านวน ปอูงกันการเกิดน้ าทว่มขัง กองช่าง

หน้าเขา-คลองนาตง ม.6 ลึก 2 เมตร (งบ อปท.) คูระบายน้ า

299 โครงการขุดคูระบายน้ า เพื่อปอูงกันน้ าทว่มขัง ขุดคูระบายน้ าระยะทาง 150 ม. - - 300,000 จ านวน ปอูงกันการเกิดน้ าทว่มขัง กองช่าง

ซ.หน้าค่าย พร้อมวางทอ่  ม.7 พร้อมวางทอ่ 100 ม. (งบ อปท.) ระยะทาง



174
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

300 โครงการขุดทางระบายน้ าเขต เพื่อปอูงกันน้ าทว่มขัง ขุดทางระบายน้ าริมทางรถไฟ - - 300,000 จ านวน ปอูงกันการเกิดน้ าทว่มขัง กองช่าง

ริมทางรถไฟตลอดสาย ม.7 ตลอดสาย (งบ อปท.) คูระบายน้ า

301 โครงการขุดลอกสระน้ าสาธารณะ เพื่อปอูงกันน้ าทว่มขัง ขุดลอกสระ จ านวน 1จุด - 200,000      - จ านวน น้ าไม่ทว่มขัง กองช่าง

หว้ยเล้าหมู (งบ อปท.) พื้นที่

302 โครงการขุดลอกคลองปากแพรก เพื่อปอูงกันน้ าทว่มขัง ขุดลอกคลองปากแพรก - ทา่ไฟ - - 1,000,000    จ านวน น้ าไม่ทว่มขัง กองช่าง

ถึงคลองทา่ไฟ ระยะทาง 2,000 ม. (งบ อปท.) พื้นที่

303 โครงการขุดลอกหว้ยเล้าหมูจาก เพื่อปอูงกันน้ าทว่มขัง ขุดลอกหว้ย ระยะทาง 1,500 ม. - 100,000      - จ านวน น้ าไม่ทว่มขัง กองช่าง

บริเวณถนนเอเซีย - คลอง (งบ อปท.) พื้นที่

ปากแพรก

304 โครงการขุดลอก เพื่อปอูงกันน้ าทว่มขัง ขุดลอกคูคลองใหญ่ - ทา่ไฟ - - 1,000,000    จ านวน น้ าไม่ทว่มขัง กองช่าง

คูคลองใหญ่ -ทา่ไฟ ขนาดกวา้ง 15 ม. ยาว 5,000 ม. (งบ อปท.) พื้นที่



175
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

305 โครงการขุดลอกหว้ยจาก มทร. เพื่อปอูงกันน้ าทว่มขัง ขุดลอกหว้ย ขนาดกวา้ง 2 เมตร - 500,000      - จ านวน น้ าไม่ทว่มขัง กองช่าง

ไสใหญ่ - คลองใหญ่(ทา่ไฟ) ยาว 2,000 เมตร (งบ อปท.) พื้นที่

306 โครงการขุดลอกเหมืองเก่า เพื่อปอูงกันน้ าทว่มขัง ขุดลอกเหมืองเก่า ระยะทาง - - 800,000      จ านวน น้ าไม่ทว่มขัง กองช่าง

ต้ังแต่บริเวณเขื่อน - บริเวณหลัง 3.5 กืโลเมตร (งบ อปท.) ระยะทาง

มทร.ไสใหญ่

307 โครงการขุดลอกคลองจาก เพื่อปอูงกันน้ าทว่มขัง ขุดลอกคลอง ระยะทาง 1 กิโลเมตร - 300,000      - จ านวน น้ าไม่ทว่มขัง กองช่าง

ประตูน้ าวดัราษฎรประดิษฐ์ - (งบ อปท.) ระยะทาง

ฝายน้ าล้นไร่ควน

308 โครงการขุดลอกเหมืองเจ็ดเจ้า เพื่อปอูงกันน้ าทว่มขัง ขุดลอกเหมือง จ านวน 1 จุด - - 300,000      จ านวน น้ าไม่ทว่มขัง กองช่าง

ชุมชนบา้นถ้ าใหญ่ควนไสสูง (งบ อปท.) พื้นที่

309 โครงการขุดลอกหว้ยชันพร้อม เพื่อปอูงกันน้ าทว่มขัง ขุดลอกหว้ยพร้อมปรับปรุงภมูิทศัน์ - - 500,000      จ านวน น้ าไม่ทว่มขัง กองช่าง

ปรับปรุงภมูิทศัน์ (งบ อปท.) พื้นที่
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

310 โครงการขุดลอกคูระบายน้ าถนน เพื่อปอูงกันน้ าทว่มขัง ขุดลอกคูระบายน้ า - 50,000       - จ านวน น้ าไม่ทว่มขัง กองช่าง

สายถ้ าใหญ่ ถ้ าพระหอ จากบา้น ระยะทาง 150 เมตร (งบ อปท.) ระยะทาง

นายหตัญา หอมธนู ถึงหว้ยปาุ

สาคูทา้ยนา

311 โครงการขุดลอกหว้ยปาุสาคูจาก เพื่อปอูงกันน้ าทว่มขัง ขุดลอกหว้ย ระยะทาง 300 เมตร - - 90,000        จ านวน น้ าไม่ทว่มขัง กองช่าง

ทา้ยนา - บา้นใต้วงัน้ าพุ (งบ อปท.) พื้นที่

312 โครงการขุดลอกหว้ยสามแยก เพื่อปอูงกันน้ าทว่มขัง ขุดลอกหว้ย ระยะทาง 300 เมตร - - 90,000        จ านวน น้ าไม่ทว่มขัง กองช่าง

หนองนาตีน - บา้นนางกอง ชูด า (งบ อปท.) พื้นที่

313 โครงการขุดลอกคูระบายน้ า เพื่อปอูงกันน้ าทว่มขัง ขุดลอกคูระบายน้ า ระยะทาง - 300,000      - จ านวน น้ าไม่ทว่มขัง กองช่าง

สามแยกบา้นหน้าฝ้ึง 1 กิโลเมตร (งบ อปท.) พื้นที่

314 โครงการขุดลอกคูระบายน้ า เพื่อปอูงกันน้ าทว่มขัง ขุลอกคูระบายน้ าพร้อมวางทอ่ - - 500,000      จ านวน น้ าไม่ทว่มขัง กองช่าง

พร้อมวางทอ่สายใสใหญ่ - ที่วงั (งบ อปท.) พื้นที่
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

315 โครงการขุดลอกคูระบายน้ า เพื่อปอูงกันน้ าทว่มขัง ขุดลอกคูระบายน้ า คสล. - 500,000 - จ านวน น้ าไม่ทว่มขัง กองช่าง

คสล. หน้าศาลาอเนกประสงค์ (งบ อปท.) พื้นที่

ม.8 ชุมชนบา้นควนเกียบ

316 โครงการขุดลอกคูระบายน้ าและ เพื่อปอูงกันน้ าทว่มขัง ขุดลอกคูระบายน้ าและวางทอ่ - - 500,000      จ านวน น้ าไม่ทว่มขัง กองช่าง

วางทอ่หลังวดัราษฎรประดิษฐ์ (งบ อปท.) พื้นที่

317 โครงการขุดลอกฝาย SML เพื่อปอูงกันน้ าทว่มขัง ขุดลอกฝาย SML - - 300,000      จ านวน น้ าไม่ทว่มขัง กองช่าง

 หว้ยปริก (งบ อปท.) พื้นที่

318 โครงการขุดลอกคูระบายน้ า จาก เพื่อปอูงกันน้ าทว่มขัง ขุดคูกวา้ง 2 เมตร ยาว 1,000 ม. - 500,000 - จ านวน ปอูงกันการเกิดน้ าทว่มขัง กองช่าง

กฝ.8-คลองทา่แพ ม.8 ลึก 0.5 เมตร (งบ อปท.) ระยะทาง

319 โครงการขุดลอกคูระบายน้ าหน้า เพื่อปอูงกันน้ าทว่มขัง ใช้ทอ่ มอก.Ø 60*100  ระยะทาง - 50,000 จ านวน ปอูงกันการเกิดน้ าทว่มขัง กองช่าง

ร.ร.น้ าพ ุ ม.10 300 เมตร (งบ อปท.) ระยะทาง
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

320 โครงการฝ๎งทอ่ระบายน้ าสายบา้น เพื่อปอูงกันน้ าทว่มขัง ใช้ทอ่ มอก.Ø 60*100  ระยะทาง - 50,000 - จ านวน ปอูงกันการเกิดน้ าทว่มขัง กองช่าง

นางคลาด-บา้นนายสมโชค  ม.10 300 เมตร (งบ อปท.) ระยะทาง

321 โครงการขยายเขตไฟฟาู เพื่อความสะดวกและความ ขยายเขต/ติดต้ังไฟฟาูสาธารณะ 700,000     700,000      700,000      จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง/

สาธารณะครัวเรือนตกค้าง ม.1-10 ปลอดภยัในการเดินทาง ม.1-10 (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื้นที่ และปลอดภยัในการเดินทาง การไฟฟาูส่วน

ภมูิภาค

322 โครงการขยายเขตไฟฟาู/และ เพื่อความสะดวกและความ ขยายเขต/ติดต้ังไฟฟาูสาธารณะ 400,000     250,000      250,000      จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง/

ติดต้ังไฟฟาูสาธารณะ ม.4 ปลอดภยัในการเดินทาง สายบา้นสวนเรียน ม.4 (งบ อปท.)/ (งบ อปท.)/ (งบ อปท.)/ พื้นที่ และปลอดภยัในการเดินทาง การไฟฟาูส่วน

(ทางเข้าส านักงานเทศบาลแหง่ใหม)่ (ทางเข้าส านักงานเทศบาลแหง่ใหม)่ (งบเงินกู)้ (งบเงินกู)้ (งบเงินกู)้ ภมูิภาค

323 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการ เพื่อขยายเขตไฟฟาูในต าบล อุดหนุนงบประมาณ ใหก้ารไฟฟาู 400,000     400,000      400,000      จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ด าเนินงานใหก้ารไฟฟาู ใหป้ระชาชนได้รับความ ส่วนภมูิภาคอ าเภอทุ่งสง/การไฟฟาู (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง และปลอดภยั การไฟฟาูส่วน

ส่วนภมูิภาค สะดวกยิ่งขึ้น ส่วนภมูิภาคอ าเภอร่อนพบิลูย์ ภมูิภาค
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

324 โครงการสนับสนุน/ซ่อมแซม เพื่ออ านวยความสะดวกให้ สนับสนุนระบบไฟฟาูโซล่าเซล/ - - 100,000 จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ระบบไฟฟาูกลุ่มระบบไฟฟาู แก่ประชาชน ซ่อมแซม/เปล่ียนหม้อแบตเตอร่ี (งบ อปท.) พื้นที่ ในการใช้ไฟฟาู

กลุ่มโซล่าเซล ม.2,4,6,9 และสนับสนุนอุปกรณ์อื่นที่จ าเปน็

325 โครงการขยายเขตโทรศัพท์ เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ ขยายเขตโทรศัพสาธารณะ 120,000 120,000 120,000 จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สาธารณะ  หมู่ที่ 1 -10 ติดต่อส่ือสารได้อย่างรวดเร็ว ภายในเขตเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่  (งบเงินกู)้/ (งบเงินกู)้/ (งบเงินกู)้/ พื้นที่ รวดเร็วในการติดต่อส่ือสาร

หมู่ที่ 1 - 10 (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

326 โครงการติดต้ังไฟฟาูสาธารณะ เพื่อความสะดวกและความ ติดต้ังไฟฟาูสาธารณะทกุชุมชน 500,000     500,000      500,000      จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

พร้อมพาดสายไฟดับทกุชุมชน ปลอดภยัในการเดินทาง ในเขตเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ชุมชน และปลอดภยัในการเดินทาง

327 โครงการย้ายเสาไฟฟาู ภายในเขต เพื่อความสะดวกและความ ย้ายเสาไฟฟาู ใหอ้ยู่ในที่ที่เหมาะสม 300,000 300,000 300,000 จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง/

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ ปลอดภยัในการเดินทาง ภายในเขตเทศบาล ม.1 - 10 (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) พื้นที่ และปลอดภยัในการเดินทาง การไฟฟาูส่วน

ม.1 - 10 ภมูิภาค



180
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

328 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่าย เพื่อความสะดวกและความ ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟาู 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ไฟฟาูแรงต่ าพร้อมติดต้ังเสาไฟ ปลอดภยัในการเดินทาง พร้อมติดต้ังเสาไฟ ม.1 - 10 (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) พื้นที่ และปลอดภยัในการเดินทาง

ม.1 - 10

-            

329 โครงการติดต้ังมิเตอร์ไฟฟาู เพื่อความสะดวกในการ ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟาู - - 200,000      จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ท ากิจกรรมต่างๆของชุมชน จ านวน 1 จุด (งบอปท.) พื้นที่ ด้านสถานที่ส าหรับ

(ที่ท าการชุมชนควนเกียบ) ท ากิจกรรมในชุมชน

พร้อมติดต้ังพดัลมเพดาน

330 โครงการขุดลอกคูระบายน้ า เพื่อการระบายน้ าคล่องตัว ขุดลอกคูระบายน้ า 500,000     - - จ านวน ลดปญ๎หาน้ าทว่มขัง กองช่าง

รอบ กกตชด.42 และ กฝ.8 มีความสะดวกและ รอบ กกตชด.42 และ กฝ.8 (งบอปท.) พื้นที่ ประชาชนได้รับความสะดวก

ความปลอดภยัในการเดินทาง และปลอดภยัในการเดินทาง

331 โครงการวางทอ่/ปรับปรุงทอ่ เพื่อการระบายน้ าคล่องตัว วางทอ่/ปรับปรุงที่ระบายน้ า 500,000     - - จ านวน ลดปญ๎หาน้ าทว่มขัง กองช่าง

ระบายน้ า ภายในต าบล ม.1-10 มีความสะดวกและ ภายในต าบล  หมู่ที่ 1 - 10 (งบอปท.) หมู่บา้น ประชาชนได้รับความสะดวก

ความปลอดภยัในการเดินทาง และปลอดภยัในการเดินทาง
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

332 โครงการตีเส้นจราจรถนน เพื่อความสะดวกและความ ตีเส้นจราจรถนนในเขตรับผิดชอบ 375,000     375,000      375,000      จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ในเขตรับผิดชอบของเทศบาล ปลอดภยัในการเดินทาง ของเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน และปลอดภยัในการเดินทาง

ต าบลถ้ าใหญ่ หมู่ที่ 1-10

333 โครงการจัดซ้ือรถก าจัดวชัพชื เพื่อใช้ก าจัดวชัพชืริมถนน จัดซ้ือรถก าจัดวชัพชื จ านวน 1 คัน 800,000     - - จ านวน ริมถนนและพื้นที่สาธารณะ กองช่าง

และพื้นที่สาธารณะ (งบอปท.) รถ มีความเปน็ระเบยีบเรียบร้อย

สะดวกปลอดภยัในการ

เดินทาง
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการประปาภเูขา หมู่ที่ 1,3 เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าส าหรับ ขยายประปาโดยใช้ทอ่เส้นผ่า - 400,000     400,000     จ านวน ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง

อุปโภค บริโภค ศูนย์กลาง 6 นิ้ว (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื้นที่ บริโภคอย่างเพยีงพอ

2 โครงการขยายเขตประปา เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าส าหรับ ขยายประปา ครัวเรือนตกค้าง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง

ในต าบลถ้ าใหญ่ อุปโภค บริโภค ทั้งต าบลถ้ าใหญ่  (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื้นที่ บริโภคอย่างเพยีงพอ

หมู่ที่ 1 

1. สายวงัปริง 

2. สายคลองเปกิ 

3. ขยายทอ่เมนประปาภเูขาวงัปริง

หมู่ที่ 2

1.ซอยลุงขวญั หลังเรือนจ า

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.2 สร้างและปรับปรุงระบบประปา แหล่งน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี( พ.ศ. 2559 - 2561 )

เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท)

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.2 สร้างและปรับปรุงระบบประปา แหล่งน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

งบประมาณและที่มา

หมู่ที่ 3

1. ขยายประปาหมู่บา้นสายคลอง

ขลบ

หมู่ที่ 4 

1. สายทางไฟ 

หมู่ที่ 6

1. สายนาตง  

2. บา้นวงัไทร  

3. สายปากช่องชก 

4. ซอยวงัขวญั 

5. ซอยปากวงั    

6. จาก ศพด.บา้นน้ าพ ุ- 

บา้นนายฟื้น  แก้วคง

หมู่ที่ 8

1. ซ.หนองสามหงษ-์ถ.ส าโรงวดั

ราษฎร์

2. สายบา้นนายจ าลอง ชนะสงคราม 
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท)

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.2 สร้างและปรับปรุงระบบประปา แหล่งน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

งบประมาณและที่มา

หมู่ที่ 10

1.ซอยมุกดา

3 โครงการขยายเขตประปา เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าส าหรับ ขยายประปาภมูิภาค ภายในต าบล 1,000,000  1,000,000  1,000,000  จ านวน ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง

ภมูิภาค ในต าบล ม.1 - ม.10 อุปโภค บริโภค ม.1 - ม.10 (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื้นที่ บริโภคอย่างเพยีงพอ

4 โครงการก่อสร้างหอถังประปา เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าส าหรับ ก่อสร้างหอถังประปา ดังนี้ 300,000    300,000    300,000    จ านวน ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง

ในต าบลถ้ าใหญ่ อุปโภค บริโภค (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื้นที่ บริโภคอย่างเพยีงพอ

1. หมู่ที่ 3

2. หมู่ที่ 5

3. หมู่ที่ 7 (หลัง กฝ 8)

4. หมู่ที่ 9

5. หมู่ที่ 10

5 โครงการก่อสร้างถังกักเก็บน้ า เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าส าหรับ ก่อสร้างถังกักเก็บน้ า  จ านวน 1 จุด 200,000    200,000     200,000     จ านวน ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง

ส าหรับใช้ในฤดูแล้ง อุปโภค บริโภค (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) จุด บริโภคอย่างเพยีงพอ

(ชุมชนบา้นตาว)
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5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.2 สร้างและปรับปรุงระบบประปา แหล่งน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

งบประมาณและที่มา

6 โครงการก่อสร้างประปา เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าส าหรับ ก่อสร้างประปา ดังนี้ 400,000 400,000 400,000 จ านวน ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง

ในต าบลถ้ าใหญ่ อุปโภค บริโภค (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื้นที่ บริโภคอย่างเพยีงพอ

1. หมู่ที่ 5 (บา้นบนควน)

2. หมู่ที่ 6 (บา้นวงัขวญั)

3. หมู่ที่ 6 (ถ้ าพระหอ)

4. หมู่ที่ 6 (บา้นบนควน)

5.หมู่ที่ 8  (ซอยควนฮูก 1,2)

7 โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าส าหรับ ซ่อมแซมระบบประปา ม.1-10 500,000    500,000     500,000     จ านวน ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง

ประปาหมู่บา้น  ม.1-10 อุปโภค บริโภค (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื้นที่ บริโภคอย่างเพยีงพอ

8 ก่อสร้างเขื่อนน้ าประปาบา้น เพื่อน้ าไปใช้ในการเกษตร สร้างเขื่อนน้ าประปา 1 แหง่ - - 500,000     จ านวน ประชาชนและเกษตรกรมีน้ า กองช่าง

ช่องนกแอ่น หมู่ที่ 9 และมีน้ าอุปโภคบริโภคตลอดปี (งบ อปท.) พื้นที่ อุปโภคบริโภคทกุครัวเรือน

และทกุฤดูกาล

9 โครงการเปล่ียนทอ่ประปาภเูขา เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าส าหรับ เปล่ียนทอ่ประปาภเูขาใหเ้ปน็ทอ่ PE 200,000    - - จ านวน ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง

สายวงัแหง้ 1 หมู่ที่ 9 อุปโภค บริโภค (งบ อปท.) พื้นที่ บริโภคอย่างเพยีงพอ
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10 โครงการปรับปรุงทอ่ประปา เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าส าหรับ เปล่ียนจากทอ่เหล็กเปน็ทอ่ยาง - - 200,000     จ านวน ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง

หมู่บา้น น้ ารอบ-วงัแหง้ หมู่ที่ 9 อุปโภค บริโภค หรือPVC (งบ อปท.) พื้นที่ บริโภคอย่างเพยีงพอ

11 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ าเพื่อ เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าส าหรับ ฝายกั้นน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค 300,000    - - จ านวน ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง

ใช้ผลิตประปา หมู่ที่ 10 อุปโภค บริโภค (งบ อปท.) พื้นที่ บริโภคอย่างเพยีงพอ

12 โครงการขุดบอ่บาดาลพร้อม เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าส าหรับ เจาะบอ่บาดาล และก่อสร้างถัง 1,000,000  1,000,000  1,000,000  จ านวน ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง

ติดต้ังถังแชมเปญเขตเทศบาล อุปโภค บริโภค ประปา (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื้นที่ บริโภคอย่างเพยีงพอ

ต าบลถ้ าใหญ่

13 โครงการเปล่ียนทอ่ประปา เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าใช้อย่าง เปล่ียนทอ่ประปา ทั้งหมู่บา้น 500,000    - - จ านวน ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง

ตลอดสาย ม.4 สะดวก (งบ อปท.) พื้นที่ บริโภคอย่างเพยีงพอ

14 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าส าหรับ ฝายกั้นน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค - - 200,000     จ านวน ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง

คลองน้ าพุ อุปโภค บริโภค (งบ อปท.) พื้นที่ บริโภคอย่างเพยีงพอ
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งบประมาณและที่มา

15 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าส าหรับ ฝายกั้นน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค - - 200,000     จ านวน ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง

คลองข้างบา้นนางเอื้อน อุปโภค บริโภค (งบ อปท.) พื้นที่ บริโภคอย่างเพยีงพอ

หน้าสวนนายไพบลูย์ 

ชุมชนบา้นจ าปานอก

16 โครงการก่อสร้างประตูฝายน้ าล้น เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าส าหรับ ประตูฝายน้ าล้น - 200,000     - จ านวน ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง

บา้นควนยางชุมชนบา้นนาตาแย้มใต้ อุปโภค บริโภค (งบ อปท.) พื้นที่ บริโภคอย่างเพยีงพอ

17 โครงการซ่อมแซมประปาหมู่บา้น เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าส าหรับ ปรับปรุงประปาหมู่บา้น 200,000    - - จ านวน ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง

สายวงัปริง -  นาเพชรคง  อุปโภค บริโภค จ านวน 1 จุด (งบ อปท.) พื้นที่ บริโภคอย่างเพยีงพอ

18 โครงการขยายเขตประปาภมูิภาค เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าส าหรับ ขยายเขตประปาภมูิภาค 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวน ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง

ม.4 อุปโภค บริโภค จ านวน 3  จุด ดังนี้ (งบ อปท.)/ (งบ อปท.)/ (งบ อปท.)/ พื้นที่ บริโภคอย่างเพยีงพอ

1.บา้นถ้ าใหญ่ (งบ เงินกู)้/ (งบ เงินกู)้/ (งบ เงินกู)้/

2.บา้นควนไสสูง

3.ชุมชนหว้ยชัน

4.สายบา้นสวนเรียน

(สายที่ท าการเทศบาลแหง่ใหม)่
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5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.2 สร้างและปรับปรุงระบบประปา แหล่งน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

งบประมาณและที่มา

19 โครงการปรับปรุงประปาหมู่บา้น เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าส าหรับ ปรับปรุงประปาหมู่บา้น จ านวน 300,000    300,000     300,000     จ านวน ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง

ชุมชนบา้นถ้ าใหญ่ปากแพรก  อุปโภค บริโภค 1 แหง่ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื้นที่ บริโภคอย่างเพยีงพอ

20 โครงการติดต้ังถังประปาพร้อม เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าส าหรับ ติดต้ังถังประปาพร้อมเคร่ืองกรอกน้ า 300,000    - - จ านวน ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง

เคร่ืองกรองน้ าชุมชนบา้นน้ ารอบ อุปโภค บริโภค จ านวน 1 แหง่ (งบ อปท.) พื้นที่ บริโภคอย่างเพยีงพอ

21 ขยายเขตประปาจากศูนย์พฒันา เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าส าหรับ ขยายเขตประปา ระยะทาง 3 กม. 2,000,000  2,000,000  2,000,000  จ านวน ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง

เด็กเล็กบา้นน้ าพ ุ-  ถ้ าพระหอ อุปโภค บริโภค (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ระยะทาง บริโภคอย่างเพยีงพอ

22 โครงการขยายเขตประปาจากซอย เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าส าหรับ ขยายเขตประปา ระยะทาง จ านวน ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง

ริมทุ่งถึงบา้นนายฟื้น แก้วคง อุปโภค บริโภค 100 เมตร ระยะทาง บริโภคอย่างเพยีงพอ

23 โครงการขยายเขตประปาเข้าซอย เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าส าหรับ ขยายเขตประปา ระยะทาง - - 300,000     จ านวน ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง

ริมทุ่งถึงบา้นนางถ้อง อุปโภค บริโภค 100 เมตร (งบ อปท.) ระยะทาง บริโภคอย่างเพยีงพอ

 เชาวช์่างเหล็ก
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.2 สร้างและปรับปรุงระบบประปา แหล่งน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

งบประมาณและที่มา

24 โครงการขยายเขตประปาซอย เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าส าหรับ ขยายเขตประปา ระยะทาง - 300,000     - จ านวน ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง

อ่าวอีแกะถึงบา้นนายด ารง อุปโภค บริโภค  700  เมตร (งบ อปท.) ระยะทาง บริโภคอย่างเพยีงพอ

รัตนสุภา 

25 โครงการขยายเขตประปาภมูิภาค เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าส าหรับ ขยายเขตประปา ระยะทาง 1,500,000  1,500,000  1,500,000  จ านวน ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง

สายนาตาแย้ม - หน้าแดง อุปโภค บริโภค 2.5 กิโลเมตร (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ระยะทาง บริโภคอย่างเพยีงพอ

26 โครงการปรับปรุงระบบประปา เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าส าหรับ ปรับปรุงระบบประปา จ านวน - 500,000     - จ านวน ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง

ชุมชนถ้ าพระหอ อุปโภค บริโภค 1  จุด (งบ อปท.) พื้นที่ บริโภคอย่างเพยีงพอ

27 โครงการเปล่ียนทอ่ประปาภเูขา เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าส าหรับ เปล่ียนทอ่ประปาภเูขา - 200,000     - จ านวน ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง

ซอยควนฮูก อุปโภค บริโภค จ านวน 1 จุด (งบ อปท.) พื้นที่ บริโภคอย่างเพยีงพอ

28 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บา้น เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าส าหรับ ก่อสร้างประปาหมู่บา้น ดังนี้ 400,000    400,000     400,000     จ านวน ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง

ม.6,ม.9 อุปโภค บริโภค 1.ชุมชนบา้นวงัไทร ม.6 (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื้นที่ บริโภคอย่างเพยีงพอ

2.ชุมชนจ าปา ม.9
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.2 สร้างและปรับปรุงระบบประปา แหล่งน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

งบประมาณและที่มา

29 โครงการขยายเขตประปาหมู่บา้น เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าส าหรับ ขยายเขตประปา ระยะทาง 100 ม. - 400,000     - จ านวน ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง

จากบา้นนายอ านาจ - นายดาว อุปโภค บริโภค (งบ อปท.) พื้นที่ บริโภคอย่างเพยีงพอ

หมู่ที่ 6 (ชุมชนบา้นวงัขวญั)

30 โครงการขยายเขตระบบประปา เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าส าหรับ ขยายเขตระบบประปา - - 500,000     จ านวน ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง

ส่วนภมูิภาคซอยบา้นกลาง อุปโภค บริโภค จ านวน  1 จุด (งบ อปท.) พื้นที่ บริโภคอย่างเพยีงพอ

สายบา้นผู้ใหญ่นิพนธ์

31 โครงการก่อสร้างถังประปาภเูขา เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าส าหรับ ก่อสร้างถังประปาภเูขา - 200,000     - จ านวน ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง

หน้าบา้ยนายบญัญัติ สามไหม อุปโภค บริโภค จ านวน 1 จุด (งบ อปท.) พื้นที่ บริโภคอย่างเพยีงพอ

32 โครงการขยายเขตประปา เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าส าหรับ ขยายเขตระบบประปา 500,000    - - จ านวน ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง

ภมูิภาคถนนวงัไทร - สามแยก อุปโภค บริโภค จ านวน 1 จุด (งบ อปท.) พื้นที่ บริโภคอย่างเพยีงพอ

บา้นบนควน

33 โครงการขยายเขตประปาภมูิภาค เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าส าหรับ ขยายเขตระบบประปา - 500,000     - จ านวน ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง

ถนนสายหว้ยบอ่จันทร์ - อุปโภค บริโภค จ านวน 1 แหง่ (งบ อปท.) พื้นที่ บริโภคอย่างเพยีงพอ

บา้นนายนิรันดร์
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.2 สร้างและปรับปรุงระบบประปา แหล่งน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

งบประมาณและที่มา

34 โครงการขยายเขตประปาภมูิภาค เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าส าหรับ ขยายเขตระบบประปา 100,000    100,000     100,000     จ านวน ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง

สายในวงั - หน้าอวด อุปโภค บริโภค ระยะทาง 800 เมตร (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ระยะทาง บริโภคอย่างเพยีงพอ

35 โครงการขยายเขตประปาภมูิภาค เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าส าหรับ ขยายเขตระบบประปา ดังนี้ 500,000    - - จ านวน ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง

ชุมชนหลังค่าย อุปโภค บริโภค 1.ซอยทองค าขาว (งบ อปท.) พื้นที่ บริโภคอย่างเพยีงพอ

2.ซอยสุขส าราญ

3.ซอยคึกฤทธิ์
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการ เพื่อส่งเสริม และสนับสนุน สนับสนุนงบประมาณในการ 210,000    210,000    210,000    จ านวน การด าเนินงานของ อสม. กองสาธารณสุข

ด าเนินงานด้านสาธารณสุข การด าเนินงานด้านสาธารณสุข ด าเนินงาน / กิจกรรมต่างๆ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) อสม.ที่ได้ มีประสิทธภิาพมากขึ้น และส่ิงแวดล้อม

 แก่ อสม. ของ อสม. ด้านสาธารณสุข แก่ อสม. รับสนับสนุน

เพื่อด าเนินงานในชุมชน 28 ชุมชน

2 โครงการพฒันาศักยภาพอบรม เพื่อพฒันาศักยภาพความรู้และ อาสาสมัครสาธารณสุขต าบลถ้ าใหญ่ - 300,000    - จ านวน อสม. อสม.ได้รับความรู้และ กองสาธารณสุข

ศึกษาดูงานของ อาสาสมัคร ประสบการณ์เพื่อใช้ในการ (งบ อปท.) ที่เข้าร่วม ประสบการณ์น ามาใช้ในการ และส่ิงแวดล้อม

สาธารณสุข ปฏบิติังานด้านสาธารณสุข โครงการ ปฏบิติังาน งานในหน้าที่

3 โครงการเฝูาระวงั  ปอูงกันและ เพื่อรณรงค์ปอูงกันและระงับ - จัดอบรมใหค้วามรู้ 150,000    150,000    150,000    จ านวน ประชาชนปลอดภยัจากโรค กองสาธารณสุข

ควบคุมโรคติดต่อ โรคติดต่อ เช่น โรคพษิสุนัขบา้, - สนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์ในการปอูงกัน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง และมีสุขภาพอนามัยที่ดี และส่ิงแวดล้อม

โรคไข้เลือดออก  โรคเอดส์ ฯลฯ โรคติดต่อ เช่นวคัซีนปอูงกันโรคพษิ

สุนัขบา้ , สารเคมีพน่หมอกควนัฯลฯ

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี( พ.ศ. 2559 - 2561 )

เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 6.1 ส่งเสริมสุขภาพชุมชนและสาธารณสุขมูลฐาน



193
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 6.1 ส่งเสริมสุขภาพชุมชนและสาธารณสุขมูลฐาน

4 โครงการสนับสนุนถังเก็บน้ า เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าด่ืมน้ าใช้ สนับสนุนถังเก็บน้ า ใหชุ้มชน 100,000 100,000 100,000 จ านวน ประชาชนมีน้ าด่ืมที่สะอาด กองสาธารณสุข

ส าหรับอุปโภค บริโภค ใหชุ้มชน เพยีงพอ ทั้ง 28 ชุมชน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชุมชน และส่ิงแวดล้อม

ในเขตเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

5 โครงการสนับนสนุนตู้น้ า เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าด่ืม สนับสนุนตู้น้ าหยอดเหรียญ ใหชุ้มชน 150,000 150,000 150,000 จ านวน ประชาชนมีน้ าด่ืมที่สะอาด ส านักปลัดเทศบาล

หยอดเหรียญใหชุ้มชนในเขต ที่เพยีงพอ ทั้ง 28 ชุมชน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชุมชน

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ ชุมชนบา้นน้ ารอบ 2 ตู้

ชุมชนน้ าตกปลิว  3 ตู้

ฯลฯ

6 โครงการอาหารปลอดภยั - เพื่ออบรมด้านสุขาภบิาลอาหาร สถานประกอบการร้านอาหาร/ 70,000 70,000 70,000 จ านวนร้าน - ร้านอาหาร/แผงลอย กองสาธารณสุข

ใหแ้ก่  ผู้ประกอบการ แผงลอย 100 แหง่ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) อาหาร/ ได้มาตรฐานด้านสุขาภบิาล และส่ิงแวดล้อม

ร้านอาหาร/แผงลอย แผงลอย อาหาร

- เพื่อพฒันายกระดับมาตรฐาน - ประชาชนได้บริโภคอาหาร

ร้านอาหาร/แผงลอย สะอาด ปลอดภยั

- เฝูาระวงัความปลอดภยั

สารปนเปื้อนในอาหาร
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 6.1 ส่งเสริมสุขภาพชุมชนและสาธารณสุขมูลฐาน

7 โครงการพฒันาสุขาภบิาลตู้น้ าด่ืม -เพื่อพฒันาส่งเสริมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ 20,000 20,000 20,000 จ านวน ประชาชนได้บริโภคน้ าด่ืม กองสาธารณสุข

หยอดเหรียญ ตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญได้มาตรฐาน ในเขตเทศบาล (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ตู้น้ าด่ืม ที่สะอาดปลอดภยั และส่ิงแวดล้อม

-เพื่อใหป้ระชาชนผู้บริโภค หยอดเหรียญ

ได้บริโภคน้ าด่ืมที่สะอาดปลอดภยั ที่ได้มาตรฐาน

8 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพ เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน จ้างเหมาบคุลากรผู้มีวฒิุด้าน 120,000 120,000 120,000 จ านวนคน การใหบ้ริการด้านสาธารณสุข กองสาธารณสุข

การปฏบิติังานด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณสุขมีประสิทธภิาพ สาธารณสุข ปฏบิติังานในต าแหน่ง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) แก่ประชาชนเกิดประสิทธภิาพ และส่ิงแวดล้อม

ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง ผช.เจ้าพนักงานสาธารณสุข คลอบคลุมตามภารกิจหน้าที่

เปน็ธรรมและเกิดความพงึพอใจ ชุมชน  จ านวน 1 คน

9 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองมือ เพื่อใหป้อูงกันการเกิดโรค จัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 200,000 200,000 200,000 จ านวน ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง กองสาธารณสุข

เคร่ืองใช้ในการปอูงกันและ ติดต่อต่างๆ เช่น เคร่ืองพน่หมอกควนัฯลฯ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) อุปกรณ์ และส่ิงแวดล้อม

ควบคุมโรคต่างๆ ที่จัดซ้ือ

10 โครงการอุดหนุนสมทบกองทนุ เพื่อใหก้ารด าเนินงานของกอง สนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ด าเนิน 280,000 280,000 280,000 จ านวน การด าเนินงานของกองทนุฯ กองสาธารณสุข

ประกันสุขภาพเทศบาล ทนุเปน็ไปอย่างมีประสิทธภิาพ การในกองทนุฯ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง มีประสิทธภิาพ และส่ิงแวดล้อม

ต าบลถ้ าใหญ่
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 6.1 ส่งเสริมสุขภาพชุมชนและสาธารณสุขมูลฐาน

11 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ จัดอบรม / ประชุม / กิจกรรม 50,000      50,000     50,000      จ านวน ประชาชนปลูกผักปลอด กองสาธารณสุข

ปลูกผักปลอดสารพษิในครัวเรือน ปลูกผักปลอดสารพษิใน ในการส่งเสริมและสนับสนุนการ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง สารพษิเพิ่มขึ้น และส่ิงแวดล้อม

ครัวเรือน ปลูกผักปลอดสารพษิในครัวเรือน

12 โครงการปอูงกันและแก้ไขปญ๎หา เพื่อสร้างภมูิคุ้มกันใหเ้ด็กและ จัดอบรม/กิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ - 60,000 60,000 จ านวน เด็กและเยาวชนใหม้ีความรู้ กองสาธารณสุข

การต้ังครรภก์่อนวยัอันควร เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ ใหแ้ก่เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง ความเข้าใจเกี่ยวกับปญ๎หา และส่ิงแวดล้อม

และโรคเอดส์ เกี่ยวกับปญ๎หาและผลกระทบ ผู้ปกครอง ครู ฯลฯ  100 คน และผลกระทบจากการ

จากการต้ังครรภก์่อนวยั ต้ังครรภก์่อนวยัอันควร

อันควร
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริม สนับสนุนสมาชิก เพื่อใหเ้ยาวชนและประชาชน จัดอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับการ 50,000 50,000 50,000 จ านวน ลดปญ๎หายาเสพติดในชุมชน กองสาธารณสุข

To Be Number One ใช้เวลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน์ ปอูงกันและแก้ไขปญ๎หายาเสพติด (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง /กองการศึกษา

ต าบลถ้ าใหญ่ หา่งไกลจากยาเสพติด ใหเ้ด็กและเยาวชน

2 โครงการปอูงกันและแก้ไขปญ๎หา เพื่อใหเ้ยาวชนและประชาชน จัดอบรมใหค้วามรู้ปอูงกัน/มาตรการ 200,000 200,000 200,000 จ านวน ลดปญ๎หายาเสพติดในชุมชน กองสาธารณสุข

ยาเสพติด ใช้เวลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน์ แก้ไขปญ๎หายาเสพติดใหเ้ด็กเยาวชน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง

หา่งไกลจากยาเสพติด และประชาชนในชุมชน

3 โครงการก่อสร้างลานกีฬาในเขต เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนได้ ก่อสร้างลานกีฬาในเขตเทศบาล 500,000 500,000 500,000 จ านวน ประชาชนและเยาวชนมี กองการศึกษา

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ ใช้เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ ต าบลถ้ าใหญ่ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ลานกีฬา สุขภาพร่างการแข็งแรง กองสาธารณสุข

ลดปญ๎หายาเสพติด กองช่าง

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 6.2  ปอูงกัน ต่อต้านยาเสพติดและรักษาความปลอดภยั

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี( พ.ศ. 2559 - 2561 )

เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 6.2  ปอูงกัน ต่อต้านยาเสพติดและรักษาความปลอดภยั

งบประมาณและที่มา

4 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาทอ้งถิ่น เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ จัดการแข่งขันกีฬาทอ้งถิ่นทุ่งสง 50,000      50,000      50,000      จ านวน อปท.มีความสัมพนัธอ์ันดี กองการศึกษา

ทุ่งสงสัมพนัธต้์านยาเสพติด สร้างความสัมพนัธอ์ันดีระหวา่ง สัมพนัธ ์จ านวน 1 คร้ัง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง ต่อกันและต่อต้านยาเสพติด

ทอ้งถิ่น

5 โครงการปรับปรุงลานกีฬาในเขต เพื่อปรับปรุงลานกีฬาใหม้ี ปรับปรุงลานกีฬาในเขตเทศบาล 200,000    200,000     200,000     จ านวน ประชาชนมีสถานที่ในการ กองการศึกษา

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ สภาพดี สามารถใช้ประโยชน์ ต าบลถ้ าใหญ่ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ลานกีฬา ออกก าลังกาย กองช่าง

ได้
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา เพื่อใหเ้ยาวชน นักเรียนและ สนับสนุนงบประมาณ,วสัดุ 600,000    600,000     600,000     จ านวน เยาวชน นักเรียนและประชาชน กองการศึกษา

และการแข่งขันกรีฑานักเรียน ประชาชนได้ท าร่วมท ากิจกรรม อุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง ในเขตเทศบาลมีสุขภาพแข็งแรง

และประชาชน และส่งเสริมสุขภาพใหแ้ข็งแรง ประจ าต าบล ,การแข่งขันกรีฑา และส่งเสริมความสามัคคีใน

นักเรียนและประชาชน , ชุมชน

การแข่งขันกีฬาต่างๆ

2 โครงการแข่งขันกีฬาเปตองส าหรับ เพื่อสนับสนุนใหผู้้สูงอายุ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา 30,000      30,000      30,000      จ านวน ผู้สุงอายุมีสุขภาพร่างกาย กองการศึกษา

เยาวชนและผู้สูงอายุ ได้ออกก าลังกาย และสุขภาพ เปตองส าหรับเยาวชนและ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง แข็งแรง

ร่างกายแข็งแรง ผู้สูงอายุจ านวน 1 คร้ัง

3 โครงการจัดซ้ือวสัดุ อุปกรณ์กีฬา เพื่อใหม้ีวสัดุ อุปกรณ์กีฬา จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์กีฬาต่างๆให้ 100,000 100,000 100,000 จ านวน ในชุมชนมีวสัดุ อุปกรณ์กีฬา กองการศึกษา

ใหชุ้มชนในเขตเทศบาล เพยีงพอในชุมชน ชุมชน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชุมชน ส าหรับผู้เล่นกีฬาได้เพยีงพอ

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี( พ.ศ. 2559 - 2561 )

เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 6.3  ส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 6.3  ส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ

4 โครงการสนับสนุนศูนย์กีฬา เพื่อสนับสนุนศูนย์กีฬา สนับสนุนศูนย์กีฬาในชุมชน 200,000    200,000     200,000     จ านวน การแข่งขันกีฬาหมู่บา้น กองการศึกษา

ในเขตเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ ในเขตเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ ในเขตเทศบาล (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ศูนย์ เปน็ไปด้วยความเรียบร้อย

5 โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพหลัง เพื่อใหป้ระชาชนมีสถานที่ ก่อสร้างสวนสุขภาพ บริเวณหลัง - 200,000 - จ านวน ประชาชนมีสถานที่ส าหรับ กองช่าง

ส านักงานเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ ส าหรับพกัผ่อนหย่อนใจ , ส านักงานเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ (งบ อปท.) สวนสุขภาพ พกัผ่อนหย่อนใจ และ

ออกก าลังกาย จ านวน 1 แหง่ ออกก าลังกาย

6 โครงการ เดิน – วิง่ สุขภาพดีเชื่อม เพื่อสนับสนุนสถาบนัครอบครัว จัดกิจกรรม เดิน - วิง่ - 10,000      10,000      จ านวน สถาบนัครอบครัวมีความ กองการศึกษา

สายใยรักแหง่ครอบครัว ใหม้ีความสัมพนัธอ์ันดีและมี จ านวน 60 คน (งบ อปท.) (งบ อปท.) คน สัมพนัธอ์ันดีและสมาชิกใน

สุขภาพร่างกายแข็งแรง ครอบครัวสุขภาพแข็งแรง

7 โครงการฝึกอบรมทกัษะกีฬา เพื่อใหป้ระชาชนทั่วไป เด็กและ จัดฝึกอบรมทกัษะพื้นฐาน 50,000      50,000      50,000      จ านวน ประชาชนมีทกัษะ กองการศึกษา

ขั้นพื้นฐานทกุประเภท เยาวชนมีทกัษะพื้นฐาน ในการออกก าลังกาย ปลีะ 1 คร้ัง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง ในการออกก าลังกาย

ในการออกก าลังกาย
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดซ้ือ/จัดหาวสัดุ ครุภณัฑ์ เพื่อใหม้ีอุปกรณ์เคร่ืองมือ จัดซ้ือ /จัดหา วสัดุ ครุภณัฑ์ อุปกรณ์ 1,000,000  1,000,000  1,000,000 จ านวน มีอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ส านักปลัดเทศบาล

อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ส าหรับ เคร่ืองใช้เพยีงพอในการ เคร่ืองมือ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง ในการปฏบิติังานอย่าง

การปอูงกันและบรรเทาสาธารณภยั ปฏบิติังาน ปอูงกันและบรรเทาสาธารณภยั เพยีงพอ

2 โครงการจัดซ้ือ/ จัดหาอุปกรณ์ เพื่อใหม้ีอุปกรณ์เคร่ืองมือ จัดซ้ือ / จัดหาอุปกรณ์ เคร่ืองมือ 60,000      60,000      60,000     จ านวน มีอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ส านักปลัดเทศบาล

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใหแ้ก่สมาชิก เคร่ืองใช้เพยีงพอในการ เคร่ืองใช้ ใหแ้ก่สมาชิก อปพร. (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คน ในการปฏบิติังานอย่าง

อปพร.ในต าบล ปฏบิติังาน เช่น ชุด อปพร. ,ฯลฯ เพยีงพอ

3 โครงการฝึกอบรม/ทบทวน เพื่อเพิ่มจ านวนสมาชิก ฝึกอบรม/ทบทวนสมาชิก อปพร. 70,000      70,000     70,000     จ านวน สมาชิกอปพร.มีความรู้และ ส านักปลัดเทศบาล

สมาชิก อปพร. อปพร. ในต าบล อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง มีสมาชิก อปพร.เพิ่มขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี( พ.ศ. 2559 - 2561 )

เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 6.4  ส่งเสริมระบบปอูงกันและบรรเทาสาธารณภยั

งบประมาณและที่มา
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 6.4  ส่งเสริมระบบปอูงกันและบรรเทาสาธารณภยั

งบประมาณและที่มา

4 โครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อใหค้วามช่วยเหลือและ สนับสนุนงบประมาณ ,วสัดุ , 1,000,000  1,000,000  1,000,000 จ านวน ประชาชนได้รับความ ส านักปลัดเทศบาล

ที่ได้รับความเดือดร้อนจาก บรรทกุข์ใหแ้ก่ประชาชน อุปกรณ์ต่างๆที่ได้รับความเสียหาย (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง ช่วยเหลือและสามารถ

สาธารณภยั ผู้ได้รับความเดือนร้อนจาก บรรเทาทกุข์ของประชาชนได้

สาธารณภยั

5 โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน จัดอบรม / จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ 100,000    100,000    100,000    จ านวน ประชาชนมีความรู้และ ส านักปลัดเทศบาล

การปอูงกันภยัใหแ้ก่ประชาชน มีความรู้และสามารถน า เช่น ซักซ้อมวธิกีารปฏบิติักรณีเกิด (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง สามารถปฏบิติัตนได้อย่าง

ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ เพลิงไหม,้ ใหค้วามรู้เกี่ยวกับการ ถูกต้องกรณีการเกิดภยัต่างๆ

ในการปอูงกันภยัได้ อัคคีภยัเบื้องต้น

6 โครงการปอูงกันและแก้ไขปญ๎หา เพื่อความปลอดภยัของ จัดกิจกรรมการรณรงค์ปอูงกันและ 100,000 100,000 100,000 จ านวน ประชาชนมีความปลอดภยัใน ส านักปลัดเทศบาล

อุบติัเหตุทางถนน ประชาชนในพื้นที่ แก้ไขปญ๎หาอุบติัเหตุทางถนน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง การใช้ถนน

7 โครงการติดต้ังกระจกส่องโค้ง เพื่อใหป้ระชาชนมีความ ติดต้ังกระจกส่องโค้ง   ภายในเขต 100,000    100,000    100,000    จ านวน ประชาชนมีความปลอดภยั ส านักปลัดเทศบาล/

ภายในเขตเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ ปลอดภยัในการสัญจร เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชุมชน ในการสัญจรมากขึ้น กองช่าง
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 6.4  ส่งเสริมระบบปอูงกันและบรรเทาสาธารณภยั

งบประมาณและที่มา

8 โครงการอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับ เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ อบรมใหค้วามรู้เร่ืองระเบยีบจราจร, 50,000      50,000      50,000     จ านวน -ประชาชนมีความรู้เร่ืองวนิัย ส านักปลัดแทศบาล

ระเบยีบวนิัยจราจร เกี่ยวกับระเบยีบวนิัยจราจร ทดสอบการขับขี่ ฯลฯ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง จราจร

- การเกิดอุบติัเหตุลดลง

9 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิใน เพื่อดูแลสอดส่องสถานที่ ติดต้ังกล้องวงจรปดิในชุมชนเขต 200,000    200,000    200,000    จ านวน -ประชาชนในชุมชนมีความ ส านักปลัดแทศบาล

ชุมชนเขตเทศบาล และความปลอดภยัในชุมชน เทศบาล (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชุมชน ปลอดภยัยิ่งขึ้น

10 โครงการติดต้ังปาูยจราจร เพื่อใหป้ระชาชนมี ติดต้ังปาูยจราจรในชุมชนเขตเทศบาล 200,000    200,000    200,000    จ านวน -ประชาชนมีความสะดวกและ ส านักปลัดเทศบาล

ในชุมชนเขตเทศบาล ความสะดวกและปลอดภยั ต าบลถ้ าใหญ่ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชุมชน ปลอดภยัในการใช้ถนน

ในการใช้ถนน

11 โครงการจัดซ้ือรถดับเพลิง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จัดซ้ือรถดับเพลิงของส านักงาน 3,000,000  - - จ านวน ประชาชนได้รับความ ส านักปลัดเทศบาล

ของส านักงานเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ ของประชาชนจากการเกิด เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ จ านวน 1 คัน (งบ อปท.)/ รถ ช่วยเหลือและสามารถ

อัคคีภยั (งบ เงินกู)้ บรรเทาความเดือนร้อน

จากการเกิดอัคคีภยัได้

12 โครงการก่อสร้าง/ต่อเติม/ซ่อมแซม เพื่อใหป้ระชาชนมีความ ก่อสร้าง/ต่อเติม/ซ่อมแซมปอูมยาม 70,000 70,000 70,000 จ านวน ประชาชนมีความปลอดภยั ส านักปลัดเทศบาล/

ปอูมยามรักษาความสงบเรียบร้อย ปลอดภยัในชีวติและ ในชุมชน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ปอูมยาม ในชีวติและทรัพย์สิน กองช่าง

ในชุมชนเขตเทศบาล ทรัพย์สิน
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
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6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 6.4  ส่งเสริมระบบปอูงกันและบรรเทาสาธารณภยั

งบประมาณและที่มา

13 โครงการจัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์ เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ จัดท าส่ือประชาสัมพนัธเ์กี่ยวกับ 50,000 50,000 50,000 จ านวน ประชาชนมีความปลอดภยั ส านักปลัดเทศบาล

ใหค้วามรู้เกี่ยวกับสาธารณภยั ในการปอูงกันตนเองให้ การปอูงกันภยั จากสาธารณภยัต่าง ๆ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง ในชีวติและทรัพย์สิน

ปลอดภยัเมื่อเกิดเหตุการณ์

สาธารณภยัต่าง ๆ

14 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์และซ่อมแซม เพื่อใช้ในงานปอูงกันและ จัดซ้ืออุปกรณ์และซ่อมแซมวทิยุส่ือสาร 200,000 200,000 200,000 จ านวน สามารถติดต่อส่ือสาร ส านักปลัดเทศบาล

วทิยุส่ือสารทั้งระบบ บรรเทาสาธารณภยั ทั้งระบบ ในงานปอูงกันและบรรเทา (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เคร่ือง ในการประสานงาน

สาธารณภยัของเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ ด้านการบรรเทาสาธารณภยั

ได้อย่างรวดเร็ว

15 โครงการปลูกต้นไม้เพื่อปอูงกัน เพื่อปอูงกันการกัดเซาะ ปลูกต้นไม้ในพื้นที่เส่ียงต่อการพงัทลาย 50,000 50,000 50,000 จ านวน สามารถปอูงกันการเกิด ส านักปลัดเทศบาล

การกัดเซาะของหน้าดินพงัทลาย ของหน้าดินไม่ใหพ้งัทลาย ของหน้าดิน ในพื้นที่เทศบาลต าบล (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื้นที่ ดินโคลนถล่มได้

ถ้ าใหญ่

16 โครงการจัดซ้ือถังกักเก็บน้ า เพื่อช่วยบรรเทาความเดือด จัดซ้ือถังกักเก็บน้ า ขนาด 2,000 ลิตร 250,000 250,000 250,000 จ านวนถัง สามารถบรรเทาความเดือดร้อน ส านักปลัดเทศบาล

ในการบริการประชาชนเพื่อแก้ปญ๎หา ร้อนของประชาชนจาก จ านวน 20 ใบ ในการบริการประชาชน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) กักเก็บน้ า ของประชาชนจากปญ๎หา

ภยัแล้ง ปญ๎หาภยัแล้ง ในพื้นที่ขาดแคลนน้ าในหน้าแล้ง ภยัแล้ง
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 6.4  ส่งเสริมระบบปอูงกันและบรรเทาสาธารณภยั

งบประมาณและที่มา

17 โครงการจัดท าแนวกันไฟ เพื่อปอูงกันไฟปาุและไฟ จัดท าแนวกันไฟในพื้นที่เส่ียงต่อ 200,000 200,000 200,000 จ านวน สามารถลดปญ๎หาจากการเกิด ส านักปลัดเทศบาล

ในพื้นที่เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ จากการจุดเผาลุกลาม การเกิดไฟปาุ และไฟจากการจุดเผา (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื้นที่ ไฟปาุ และไฟจากการจุดเผา

ในพื้นที่ต าบลถ้ าใหญ่ ลุกลาม
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1 โครงการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมการด ารงชีพ สนับสนุนเบี้ยยังชีพ ให ้ผู้สูงอายุ 9,500,000   9,500,000  9,500,000  จ านวน ผู้สูงอายุ ผู้พกิารและผู้ปวุยเอดส์ ส านักปลัดเทศบาล

 ผู้พกิาร และผู้ปวุยเอดส์ ของผู้สูงอายุ ผู้พกิาร และ ผู้พกิาร และผู้ปวุยเอดส์ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง มีเบี้ยยังชีพในการคลองชีพ

ผู้ปวุยเอดส์

2 โครงการพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก เพื่อส่งเสริมการพฒันา ส่งเสริม /สนับสนุนงบประมาณ 50,000       50,000      50,000      จ านวน เด็ก คนชรา คนพกิาร ส านักปลัดเทศบาล

คนชรา คนพกิาร ผู้ด้อยโอกาส คุณภาพชีวติเด็ก คนชรา ในการพฒันานาคุณภาพชีวติ เด็ก (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง ผู้ด้อยโอกาสและผู้ปวุยเอดส์

และผู้ปวุยเอดส์ คนพกิาร ผู้ด้อยโอกาสและ คนชรา คนพกิาร ผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

ผู้ปวุยเอดส์ และผู้ปวุยเอดส์

3 โครงการทนุการศึกษาผู้ด้อยโอกาส เพื่อใหผู้้ด้อยโอกาสมีโอกาส สนับสนุนทนุการศึกษาให ้ 50,000 50,000 50,000 จ านวน ผู้ด้อยโอกาสมีโอกาส ส านักปลัดเทศบาล

ในการศึกษา ผู้ด้อยโอกาสในต าบลถ้ าใหญ่ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คน ในการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี( พ.ศ. 2559 - 2561 )

เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 6.5  กาสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบประมาณและที่มา
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แนวทางที่ 6.5  กาสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบประมาณและที่มา

4 โครงการส่งเสริมโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมการพฒันาสตรี ส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับ 100,000     100,000    100,000     จ านวน กลุ่มสตรีและครอบครัวมีการ ส านักปลัดเทศบาล

การพฒันาสตรีและครอบครัว และครอบครัว สตรีและครอบครัว (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) กิจกรรม พฒันาอย่างมีประสิทธภิาพ

ในการศึกษา ผู้ด้อยโอกาสในต าบลถ้ าใหญ่ การศึกษา
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1 ปรับปรุงภมูิทศัน์วดัถ้ าใหญ่ ปรับภมูิทศัน์วดัถ้ าใหญ่ ปรับปรุงภมูิทศัน์ภายในบริเวณ 500,000    500,000     - จ านวน มีนักทอ่งเที่ยวเพิ่มขึ้นและท า กองการศึกษา

เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว วดัถ้ าใหญ่ (ตามแบบของเทศบาล (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื้นที่ ใหป้ระชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น - กองช่าง

ต าบลถ้ าใหญ่)

2 โครงการบรรพชาสามเณรภาค เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียนได้ จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณร 100,000    100,000    100,000    จ านวน นักเรียนได้เรียนรู้และปฏบิติั กองการศึกษา

ฤดูร้อน เรียนรู้และปฏบิติัตามหลัก ภาคฤดูร้อน  ปลีะ 1 คร้ัง (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) คร้ัง ตามหลักค าสอนใน

ค าสอนในพระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนา

3 โครงการฝึกอบรมพธิกีร เพื่อฝึกอบรมใหค้วามรู้ส าหรับ ฝึกอบรมพธิกีรทางศาสนา 30,000      30,000      30,000      จ านวน มีผู้น าที่มีความรู้ในการประกอบ กองการศึกษา

ทางศาสนา ผู้น าในการประกอบพธิทีาง จ านวน 1 คร้ัง (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) คร้ัง พธิทีางศาสนา

ศาสนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี( พ.ศ. 2559 - 2561 )

เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 6.6  การสนับสนุนการบ ารุงศาสนสถาน  รักษาขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศาสนาและภมูิปญ๎ญาทอ้งถิ่น

งบประมาณและที่มา
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4 โครงการปฎบิติัธรรม เพื่อใหป้ระชาชนได้ปฏบิติัธรรม จัดกิจกรรมปฏบิติัธรรม ปลีะ 1 คร้ัง 30,000      30,000      30,000      จ านวน ประชาชนได้ปฏบิติัธรรม กองการศึกษา

(งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) คร้ัง

5 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม เพื่อใหน้ักเรียนมีความรู้ จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม 60,000      60,000      60,000      จ านวน นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม กองการศึกษา

ความเข้าใจเร่ืองคุณธรรม ใหแ้ก่นักเรียน จ านวน 100 คน (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) คน

จริยธรรม

6 โครงการธรรมะเล็กจูงเด็กเข้าวดั เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กเล็กได้ จัดกิจกรรมใหเ้ด็ก จ านวน 60 คน - 5,000        5,000        จ านวน เด็กเล็กได้เข้าร่วมกิจกรรม กองการศึกษา

ร่วมกิจกรรมในวนัส าคัญทาง (งบอปท.) (งบอปท.) คน วนัส าคัญทางพระพทุธศาสนา

พระพทุธศาสนา

7 โครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ คัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่ - 30,000      30,000      จ านวน มีนักเรียน นักศึกษาเปน็ กองการศึกษา

ที่ประพฤติตนเปน็แบบอย่างที่ดี นักเรียน นักศึกษา เปน็ตัวอย่าง เปน็ตัวอย่างในสังคม (งบอปท.) (งบอปท.) คน แบบอย่างที่ดีในสังคม

ด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีในสังคม จ านวน 13 คน

8 โครงการยกย่องชูเกียรติคนดีศรี เพื่อส่งเสริม ยกย่องผู้ประพฤติ คัดเลือกบคุคลในต าบลผู้สมควร - 50,000      50,000      จ านวน มีบคุคลตัวอย่างในการ กองการศึกษา

ถ้ าใหญ่ ปฏบิติัตนเปน็คนดีในต าบล ได้รับการยกย่องเปน็คนดีในต าบล (งบอปท.) (งบอปท.) คร้ัง ประพฤติตนเปน็คนดีในสังคม

ปลีะ 1 คร้ัง
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 6.6  การสนับสนุนการบ ารุงศาสนสถาน  รักษาขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศาสนาและภมูิปญ๎ญาทอ้งถิ่น

งบประมาณและที่มา

9 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงาน 50,000      50,000      50,000      จ านวน ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม กองการศึกษา

การจัดงานรัฐพธิแีละศาสนา การจัดงานรัฐพธิแีละศาสนา รัฐพธิแีละศาสนา จ านวน 10 คร้ัง (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) คร้ัง ในงานรัฐพธิแีละศาสนา

10 โครงการคิดบวก พฒันาจิตใจ  เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน จัดกิจกรรมใหป้ระชาชน - 100,000    - จ านวน ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม กองการศึกษา

สืบสานวฒันธรรมไทย ร่วมกิจกรรมทางต่างๆ จ านวน  1 คร้ัง (งบอปท.) คร้ัง ทางพระพทุธศาสนา

ทางพระพทุธศาสนา

11 โครงการสนับสนุนกิจกรรมงาน เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม สนับสนุนงบประมาณ ในการจัดงาน 200,000    200,000    200,000    จ านวน ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองการศึกษา

ประเพณีต่างๆ ในชุมชน และอนุรักษป์ระเพณีต่างๆ ประเพณีต่างๆ เช่นตักบาตรวนัขึ้น (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ชุมชน ท ากิจกรรมและร่วมอนุรักษ์

ปใีหม่ ,วนัลอยกระทง, ชักพระ ประเพณีวฒันธรรม

งานสาร์ทเดือนสิบ, สงกรานต์ฯลฯ

12 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน อุดหนุนงบประมาณใหส้ภา 10,000      10,000      10,000      จ านวน ประชาชนร่วมอนุรักษป์ระเพณี กองการศึกษา

ด าเนินงานของสภาวฒันธรรมอ าเภอ ศิลปวฒันธรรม ประเพณี วฒันธรรมอ าเภอทุ่งสง ดังนี้ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) โครงการ วฒันธรรม

ในชุมชน 1.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้

ศาสนพธิ ี

2. โครงการสร้างภมูิคุ้มกันของสังคม

ในมิติวฒันธรรม



210
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 6.6  การสนับสนุนการบ ารุงศาสนสถาน  รักษาขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศาสนาและภมูิปญ๎ญาทอ้งถิ่น

งบประมาณและที่มา

13 โครงการสนับสนุนกลุ่มกลองยาว เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม สนับสนุนกลุ่มกลองยาว เช่น 250,000    250,000    250,000    จ านวน ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองการศึกษา

หมู่ที่ 2,3,5,6,7,9,10 ของประชาชนและร่วมอนุรักษ์ จัดหาอุปกรณ์กลองยาว,ชุดตีกลอง (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) หมู่บา้น ท ากิจกรรมและร่วมอนุรักษ์

วฒันธรรมประเพณีของชุมชน ฯลฯ ประเพณีวฒันธรรม

14 โครงการก่อสร้างทา่น้ า หมู่ที่ 3, 6 เพื่อใหป้ระชาชนมีสถานที่ ก่อสร้างศาลาทา่น้ าขนาด 2X5 เมตร - 200,000    200,000    จ านวน ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองการศึกษา/

ในการจัดงานประเพณี หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 (งบอปท.) (งบอปท.) หมู่บา้น ท ากิจกรรมและร่วมอนุรักษ์ กองช่าง

ลอยกระทง ประเพณีวฒันธรรม

15 โครงการปรับปรุง/ต่อเติมขยายศาลา เพื่อส่งเสริมใหน้ักทอ่งเที่ยว ปรับปรุง/ต่อเติมขยายศาลา - 20,000      - จ านวน นักทอ่งเที่ยวและประชาชน กองการศึกษา/

พอ่ทา่นคล้าย หมู่ที่ 9 และประชาชนทั่วไปได้ พอ่ทา่นคล้าย (งบอปท.) ศาลาที่ มีสถานที่ในการสักการะบชูา กองช่าง

สักการะบชูาพอ่ทา่นคล้าย ปรับปรุง พอ่ทา่นคล้าย

16 โครงการรดน้ าด าหวัผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ จัดกิจกรรมวนักตัญํูรดน้ าด าหวั 300,000    300,000    300,000    จ านวน ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ส านักปลัดเทศบาล

ประเพณีวฒันธรรม ผู้สูงอายุในต าบลถ้ าใหญ่ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) คร้ัง ท ากิจกรรมและร่วมอนุรักษ์

ปลีะ 1 คร้ัง ประเพณีวฒันธรรม
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 6.6  การสนับสนุนการบ ารุงศาสนสถาน  รักษาขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศาสนาและภมูิปญ๎ญาทอ้งถิ่น

งบประมาณและที่มา

17 โครงการสนับสนุนงานประเพณี เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม อุดหนุนงบประมาณใหท้ี่ท าการ 15,000      15,000      15,000      จ านวน ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองการศึกษา

เดือนสิบ ประจ าป ี2559 และอนุรักษป์ระเพณีเดือนสิบ ปกครองเภอทุ่งสง ปลีะ 1 คร้ัง (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) คร้ัง ท ากิจกรรมและร่วมอนุรักษ์

ประเพณีวฒันธรรม

18 โครงการสนับสนุนการจัดงาน เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม อุดหนุนงบประมาณใหท้ี่ท าการ 25,000      25,000      25,000      จ านวน ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองการศึกษา

เทศกาลประเพณีชักพระ และอนุรักษป์ระเพณีชักพระ ปกครองเภอทุ่งสง  ในการจัดงาน (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) คร้ัง ท ากิจกรรมและร่วมอนุรักษ์

อ าเภอทุ่งสง ประจ าป ี2559 ประเพณีชักพระ ปลีะ 1 คร้ัง ประเพณีวฒันธรรม

19 โครงการงานประเพณีมาฆบชูา เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม อุดหนุนงบประมาณใหท้ี่ท าการ 5,000       5,000        5,000        จ านวน ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองการศึกษา

แหผ้่าขึ้นธาตุ และอนุรักษป์ระเพณีมาฆบชูา ปกครองเภอทุ่งสง  ในการสนับสนุน (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) คร้ัง ท ากิจกรรมและร่วมอนุรักษ์

 การจัดงานประเพณีมาฆบชูาแหผ้่า  ประเพณีวฒันธรรม

ขึ้นธาตุ ปลีะ 1 คร้ัง
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน                                                                      

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. - เพื่อแก้ปญ๎หาในการสัญจร ถนนผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม. 5,138,000   - - จ านวน ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคม อบจ.นครศรีฯ

สายหว้ยขัน  หมู่ที่ 10 ต.ถ้ าใหญ่ - ในต าบล หนา 0.05 ม.  ระยะทาง 2,500 ม. งบ อบจ. ถนน และสัญจรไปมาได้รับความสะดวก

เชื่อมเขต ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง - เพื่อแก้ปญ๎หาในการล าเลียง หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 10,000 ตร.ม. ตลอดถึงการล าเลียงผลผลิต

ผลผลิตทางการเกษตร ทางการเกษตรสู่ตลาดได้อย่าง

ปลอดภยัมากยิ่งขึ้น

2 โครงการก่อสร้างถนนปทูบั - เพื่อแก้ปญ๎หาในการสัญจร ถนนผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม. 7,672,000   - - จ านวน ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคม อบจ.นครศรีฯ

แอสฟล๎ทติ์กคอนกรีตถนนมหาราช 3 ในต าบล หนา 0.05 ม.  ระยะทาง 4,000 ม. งบ อบจ. ถนน และสัญจรไปมาได้รับความสะดวก

ถึง ต าบลนาหลวงเสน - เพื่อแก้ปญ๎หาในการล าเลียง หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 20,000 ตร.ม. ตลอดถึงการล าเลียงผลผลิต

ผลผลิตทางการเกษตร ทางการเกษตรสู่ตลาดได้อย่าง

ปลอดภยัมากยิ่งขึ้น

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการประสานแผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.2559 -2561)

เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ ่ อ้าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรธีรรมราช

(ประสานไปยังหน่วยงานอ่ืน)

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน                                                                      

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

3 โครงการก่อสร้างทางเบี่ยง ริมถนน เพื่อแก้ปญ๎หาการกลับรถ ก่อสร้างทางเบี่ยง บริเวณสามแยก 3,000,000 - - จ านวน ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคม แขวงการทาง

ทางหลวง หมายเลข 41 ผิดกฎจราจร บา้นจ าปา (ช่องเขา) งบกรม ทางเบี่ยง และสัญจรไปมาได้รับความสะดวก ร่อนพบิลูย์

บริเวณสามแยกบา้นจ าปา (ช่องเขา) (ตามแบบแปลนของแขวงการทาง ทางหลวง ปลอดภยัมากยิ่งขึ้น

ร่อนพบิลูย์)

5 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟล๎ทติ์ก - เพื่อแก้ปญ๎หาในการสัญจร ถนนผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม. 10,000,000  10,000,000 10,000,000 จ านวน ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคม อบจ.นครศรีฯ

คอนกรีตถนนสายไสใหญ่ - ที่วงั ในต าบล หนา 0.05 ม.  ระยะทาง 6,000 ม. งบ อบจ. งบ อบจ. งบ อบจ. ถนน และสัญจรไปมาได้รับความสะดวก

- เพื่อแก้ปญ๎หาในการล าเลียง ตลอดถึงการล าเลียงผลผลิต

ผลผลิตทางการเกษตร ทางการเกษตรสู่ตลาดได้อย่าง

ปลอดภยัมากยิ่งขึ้น

6 โครงการขยายเขตไฟฟาูครัวเรือน เพื่อใหป้ระชาชนมีไฟฟาูใช้ ขยายเขตไฟฟาูครัวเรือนตกค้าง 1,000,000   1,000,000   1,000,000   จ านวน ประชาชนมีไฟฟาูใช้ทกุครัวเรือน การไฟฟาู

ตกค้างในพื้นที่ต าบลถ้ าใหญ่ ในพื้นที่ต าบลถ้ าใหญ่ การไฟฟาู การไฟฟาู การไฟฟาู ครัวเรือน ส่วนภมูิภาค

ส่วนภมูิภาค ส่วนภมูิภาค ส่วนภมูิภาค
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การสรา้งความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน                                                                      

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ระบบไฟฟาู โทรศัพท์

7 โครงการติดต่อประสานการไฟฟาู เพื่อความสะดวกและความ ติดต่อประสานการไฟฟาูในการ 100,000      100,000     100,000     จ านวน ประชาชนมีไฟฟาูใช้ทกุครัวเรือน การไฟฟาู

ในการย้ายเสาไฟ ปลอดภยัในการเดินทาง ย้ายเสาไฟ ดังนี้ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื้นที่ ส่วนภมูิภาค

1. จากที่ดินส่วนบคุคลไวใ้นที่

สาธารณะทั้งหมู่ที่ 4

2. จากหวัสะพาน สุดสายหมู่ที่ 6

3. จากที่ดินส่วนบคุคล หมู่ 6 

มาอยู่ริมถนน

8 โครงการขยายเขตโทรศัพท์ เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ ขยายเขตโทรศัพสาธารณะ 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได้รับความสะดวก องค์การ

สาธารณะ  หมู่ที่ 1 -10 ติดต่อส่ือสารได้อย่างรวดเร็ว ภายในเขตเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่  รวดเร็วในการติดต่อส่ือสาร โทรศัพท์

หมู่ที่ 1 - 10



215

ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ

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

1. ดา้นการศึกษา

   1.1 เพิม่ช่องทางและโอกาสการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ 5         540,000        9          1,140,000      10        2,640,000      24          4,320,000      

        ประชาชน

   1.2 พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและสนับสนุนทางด้าน 36       14,710,000    41        14,850,000     41        11,652,500     118         41,212,500     

        การศึกษา

   1.3 พัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาชน 4         580,000        4          580,000         3          530,000         11          1,690,000      

รวม 45       15,830,000   54        16,570,000    54        14,822,500    153        47,222,500    

2. ดา้นสิ่งแวดล้อม

   2.1 บ าบัดและก าจัดขยะและส่ิงปฏิกูล 5         3,510,000     8          17,610,000     7          10,310,000     20          31,430,000     

   2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการ 5         240,000        8          310,000         8          310,000         21          860,000         

       ส่ิงแวดล้อมและด าเนินการปูองกันมลภาวะ

   2.3 เพิม่ศักยภาพแหล่งท่องเทีย่ว 3         1,100,000     4          3,100,000      5          4,120,000      12          8,320,000      

รวม 13       4,850,000     20        21,020,000    20        14,740,000    53          40,610,000    

ส่วนที ่ 5  บัญชโีครงการพัฒนา

บัญชสีรุปโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามป(ีพ.ศ.2559-2561)

เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่

ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561 รวม 3  ปี
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ

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

ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561 รวม 3  ปี

3. ดา้นการเมอืง การบริหาร

   3.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 15       1,747,000     17        1,947,000      15        1,747,000      47          5,441,000      

   3.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครอง 22       33,367,000    24        33,617,000     20        6,517,000      66          73,501,000     

       ส่วนท้องถิ่น

รวม 37       35,114,000   41        35,564,000    35        8,264,000     113        78,942,000    

4. ดา้นเศรษฐกิจ

   4.1 พัฒนาและเพิม่ประสิทธิภาพการผลิต การตลาดให้แก่ 7         2,574,000     10        5,924,000      14        6,344,000      31          14,842,000     

       เกษตรกร

   4.2 เพิม่ศักยภาพกลุ่มทุนองค์กรประชาชน 3         900,000        2          400,000         2          400,000         7            1,700,000      

   4.3 พัฒนาแหล่งน้ าเพือ่การเกษตร 3         4,400,000     3          4,400,000      3          4,400,000      9            13,200,000     

รวม 13       7,874,000     15        10,724,000    19        11,144,000    47          29,742,000    

5. ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

   5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า 52       62,695,000    157       121,660,000   146       103,847,000   355        288,202,000  

       ท่อระบายน้ า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์ -                  

-                  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ

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

ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561 รวม 3  ปี

   5.2 สร้างและปรับปรุงระบบประปา แหล่งน้ า 20       12,700,000    21        12,500,000     20        12,100,000     61          37,300,000    

รวม 72       75,395,000   178      134,160,000  166      115,947,000  416        325,502,000  

6. ดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต

   6.1 ส่งเสริมสุขภาพชุมชนและสาธารณสุขมูลฐาน 9         1,280,000     12        1,710,000      10        1,340,000      31          4,330,000      

   6.2 ปูองกัน ต่อต้านยาเสพติดและรักษาความปลอดภัย 5         1,000,000     5          1,000,000      5          1,000,000      15          3,000,000      

   6.3 ส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ 5         980,000        7          1,190,000      6          990,000         18          3,160,000      

   6.4 ส่งเสริมระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 17       6,700,000     16        3,700,000      16        3,700,000      49          14,100,000     

   6.5 การสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 4         9,700,000     4          9,700,000      4          9,700,000      12          29,100,000     

   6.6 การสนับสนุนการบ ารุงศาสนสถาน 13       1,575,000     19        1,980,000      16        1,360,000      48          4,915,000      

รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนาและภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 

รวม 53       21,235,000   63        19,280,000    57        18,090,000    173        10,490,000    

รวมทัง้สิ้น 233     160,298,000 371      237,318,000  351      183,007,500  955        532,508,500  
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ส่วนที่ 4 
แนวทางการการติดตามประเมินผล 

4.1 กรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผล เป็นกระบวนการท าให้ทราบถึงผลการด าเนินงานขององค์กร ว่า
สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายและเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะช่วยในการบริหารจัดการองค์กร 
การก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงานต่างๆขององค์กรในอนาคต 

  การติดตาม 
  เป็นกระบวนการและวิธีการในการเร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณ  
และคุณภาพ  โดยมีกระบวนการติดตามอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 การประเมินผล 
  เป็นกระบวนการในการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับแผนที่ก าหนดไว้ การควบคุมการเร่งรัด
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน  การศึกษาปัญหาที่เกิดข้ึนในทางปฏิบัติเพ่ือแก้ไข ปรับปรุงการด าเนินงานให้
เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ที่ต้องการและเป็นการประเมินผลกระทบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบใน
การด าเนินโครงการต่อไป 
  เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล 
ถ้ าใหญ่  จะแต่งตั้งคณะท างานก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือด าเนินการพิจารณาตัวชี้วัดและก ากับตัวชี้วัดตามแผนพัฒนา  
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการวัดผลส าเร็จ   ความล้มเหลวของโครงการและด าเนินการประเมินผลการพัฒนาตาม
เป้าหมายในแผนพัฒนาสามปี  โดยพิจารณาวัดผลผลิตในแง่ประสิทธิภาพ  ด้านปริมาณ  ค่าใช้จ่าย  ระยะเวลาที่ใช้
พิจารณา  ในแง่ผลสัมฤทธิ์  ด้านคุณภาพ  ความพึงพอใจ  กลุ่มผู้รับประโยชน์ทั่วถึงคนส่วนใหญ่และเป็นธรรม   
วัดผลลัพธ์และทางวัตถุประสงค์  เป้าหมายของโครงการ  และแนวทางพัฒนา  ของจุดมุ่งหมายการพัฒนา  
(Goals)  ในยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ตั้งไว้เพียงใด 

 ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ ก าหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลระหว่างแผนพัฒนา (รายไตรมาส) 
เป็นการประเมินผลระหว่างปีงบประมาณ (รายไตรมาส)  เพ่ือติดตามและประเมินผลการ 

ด าเนินงานของโครงการ  การประเมินผลในลักษณะนี้จะช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงานว่ามี
ผลส าเร็จเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย หากมีความล่าช้า มีสาเหตุมาจากอะไร สมควรที่จะได้รับการแก้ไข
ด้วยวิธีการใด เพ่ือให้โครงการดังกล่าวลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
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  นอกจากนี้ การประเมินผลระหว่างการด าเนินงานยังเป็นเครื่องชี้วัดว่าแผนงาน/โครงการมีความ
สมบูรณ์ถูกต้อง ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากน้อยเพียงใด ผู้รับผิดชอบโครงการก็อาจปรับแผนหรือโครงการให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

2. การติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนา 
เป็นการติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาในแต่ละปีงบประมาณ เพ่ือหาข้อสรุป 

เกี่ยวกับการด าเนินงานตามโครงการว่าได้ผลเป็นเช่นไร โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไร เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ตามแผนหรือไม่ ประชาชนได้รับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานมากน้อยเพียงใด
การประเมินลักษณะนี้จะท าให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จและความล้มเหลวของการปฏิบัติงานใน
โครงการที่จะน ามาเป็นบทเรียนที่จะช่วยในการตัดสินใจส าหรับโครงการใหม่ๆ รวมถึงการปรับปรุงโครงการซึ่งมี
ลักษณะเช่นเดียวหรือใกล้เคียงกับโครงการที่ได้ประเมินไว้ 

4.2 ระเบียบ  วิธีและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
2548 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน 3 คน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน 2 คน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ 

อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปีและ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
  (1)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(2)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ     

ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

 
 


