
 

ค ำน ำ 

 

  การจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ของเทศบาลต าบลถ  าใหญ่ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ

น าประเด็นปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นมาจัดท าโครงการและแผนงาน โดยการแปลงแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามวิสัยทัศน์

ของเทศบาลต าบลถ  าใหญ่ เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในเขตการ

ปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล น าไปสู่การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา แบ่งออกเป็น  

6 ยุทธศาสตร์ ดังนี  

1. การพัฒนาด้านการศึกษา 

2. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

3. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 

4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

5. การพัฒนาด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 

6. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

โดยได้ล าดับความส าคัญของโครงการที่จะด าเนินการในสามปีข้างหน้า (พ.ศ. 2558-2560) 

ตามสภาพของปัญหา ความต้องการของประชาชนและสภาวการณ์ต่างๆทั งจากภายนอกและภายในเขต

เทศบาลต าบลถ  าใหญ่ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ของเทศบาลต าบลถ  าใหญ่ จึงถือได้ว่าเป็น

เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินงานการพัฒนาของท้องถิ่น ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเป็นระบบ ทั งยังสามารถช่วยประหยัดทรัพยากรของท้องถิ่นในทุกๆด้าน จึงหวังเป็นอย่างยิ่ง

ว่าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ของเทศบาลต าบลถ  าใหญ่ จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 

ตลอดจนการบริหารงานจัดการด้านต่างๆ ตอบสนองความต้องการของชุมชนและการแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
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ส่วนที่  1 
 

บทน ำ 
 

1. ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2558-2560) 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2548 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนพฒันาประจ าปีขึ้นส าหรบัปีงบประมาณแต่ละป ี อันมีลักษณะเป็น
แนวทางปฏิบัติและรายงานการประสานแผนงานและโครงการของจังหวัด อ าเภอ ต าบล และการด าเนินงานของประชาชนใน
ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  รวมทั้งแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
  แผนพัฒนาสามปี (2558-2560) เป็นแผนที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมลีักษณะเป็น
การก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจัดท าขึ้นส าหรบัปีงบประมาณแตล่ะปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหนา้
ครอบคลมุระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี ซึ่งจะน าไปสู่กระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี มีลักษณะดังนี ้

(1) เป็นการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคดิที่ว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดม้ากกว่าหน่ึงแนวทาง และภายใตแ้นวทางการพัฒนาหนึ่งๆจะมีแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ไดม้ากกว่าหน่ึงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องน ามาด าเนินการเพื่อให้บรรลตุามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
จุดมุ่งหมายการพัฒนาและวิสยัทัศน์ในท่ีสุด 

(2) เป็นแผนที่ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับงบประมาณ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้ 
แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเตมิ ดังนั้นโครงการที่จะบรรจุอยู่
ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในปีแรกจะต้องมีความพร้อม มคีวามแน่นอนของกิจกรรม 
ที่จะด าเนินการ รวมถึงควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการ/กิจกรรม และผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจาก
โครงการ 

(3) เป็นแผนพัฒนาที่มีความต่อเนื่อง เป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการ 
ทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทกุป ี
 

2. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
2.1 เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี ท่ีมีความสอดคล้องและสนองตอบต่อยุทธศาสตร ์

การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2 เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
2.3 เป็นเครื่องมือในการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนา 

สามปี ในปีท่ีจะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปไีปจัดท างบประมาณ  เพื่อให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความ
รอบคอบ และผ่านกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชน 
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3. ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี(พ.ศ. 2558-2560) 
การจัดท าแผนพัฒนาสามปี   ของเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่     ได้จัดท าบนพ้ืนฐาน 

ของข้อมูลและสภาพการณ์ที่เป็นจริง   ครอบคลุมทุกส่วนของสังคม  มีความสมัพันธ์เชื่อมโยงกันทุกเรือ่ง ทุกระดับ     รวมทั้งมี
ความต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   และแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์ โดยการเปลี่ยนแปลงแผนสู่
การปฏิบัติ  โดยการจัดท าแผนพัฒนาสามปี มีขั้นตอนในการจัดท า  7 ขั้นตอนดังน้ี 
          ขั้นตอนที่  1  กำรเตรียมกำรจัดท ำแผน 
                    1. หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบการจดัท าแผนพัฒนาควรเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์ ความส าคัญและ
ความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาสามปเีพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจท่ีจะต้องด าเนินการต่อไปและห้วงเวลาการเสนอโครงการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีและก าหนดปฏิทินการท างานไว้อย่างชัดเจน 
                   หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ แจ้งโครงการที่ไดร้ับอนุมัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานภายในขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและประชาคม 
           ขั้นตอนที่  2 กำรคัดเลือกยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ 

1. ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา จะสรุปยทุธศาสตร์การพัฒนาและ 
แนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพร้อมทั้งข้อมลูที่เกี่ยวข้องปัญหาความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งสรุป
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด / อ าเภอ และนโยบายของผูบ้ริหารทอ้งถิ่นเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
                 2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   ประชาคมท้องถิ่นและ
ส่วนราชการที่เกีย่วข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณา    
            ขั้นตอนที่  3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
                  1. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
                            คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการส ารวจและเกบ็รวบรวมข้อมลูจ าเป็นต่อ
การจัดท าแผนพัฒนาสามปี ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมลูพืน้ฐานทั่วไปแล้ว ยังจะต้องวิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา 
แนวทางการพัฒนาท่ีเลือก ต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษ    ตอ้งการข้อมูลของห้วงเวลาใดและจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใดเพื่อ
เป็นข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์   แนวทางการพัฒนา  โครงการ / กิจกรรม ได้อย่างถูกต้อง      โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้อง
เก็บข้อมูลทั้งข้อมูลภายในองค์กร     และข้อมลูภายนอกเพื่อสามารถน ามาวิเคราะห ์
 
                2. การวิเคราะห์ข้อมลูประกอบด้วย  4  กิจกรรมหลัก คือ 
                   (1) การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
                    (2) การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพฒันา 
                    (3) การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
                    (4) การตดัสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 
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             ขั้นตอนที่ 4  กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทำงกำรพัฒนำ 
                      หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว ให้ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
การพัฒนา มาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยทุธศาสตร์การพัฒนาจากแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสามปี โดยน าวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนว
ทางการพัฒนาในช่วงสามปี  บางครั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา  ตั้งแต่ขั้นตอน
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นแล้ว แต่อาจน ามาปรับให้ชัดเจนและสอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงสามปีในข้ันตอนน้ี 
ที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาก าหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะต้องด าเนินการตามแนวทางที่คัดเลือกและโดยที่กิจกรรมที่จะ
ด าเนินการย่อมมีความหลากหลาย 
            ขั้นตอนที่  5 กำรจัดท ำรำยละเอียดโครงกำร / กิจกรรมกำรพัฒนำ 
                    คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาคดัเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ในช่วงสามปี มาจัดท ารายละเอียดโครงการ ในด้านเป้าหมาย ผลผลติ  ผลลัพธ์  งบประมาณ  ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบและตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอยีดของกิจกรรมที่จะด าเนินการใน 
ปีแรกของแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 
            ขั้นตอนที่  6  กำรจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำสำมปี 
                 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี    โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย 
7  ส่วนดังนี ้
           ส่วนท่ี  1 บทน า   
           ส่วนท่ี  2  สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
           ส่วนท่ี  3  ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา 
           ส่วนท่ี  4  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
           ส่วนท่ี  5  บัญชีโครงการพัฒนา  
           ส่วนท่ี  6  การน าแผนพัฒนาสามปไีปสู่การปฏิบตัิและการติดตามประเมินผล 
 
               2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดเวทีประชาคม ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่นและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แล้วน าไป
ปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป 
               3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุงแล้วคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นเพื่อพิจารณา 
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ขั้นตอนที่  7  กำรอนุมัติและประกำศใช้แผนพัฒนำสำมป ี
                1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น      ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอด คล้องกับ
วิสัยทัศน์   พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา     ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา   ความต้องการของ
ประชาคมและชุมชน   โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปี 
                2. คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา    ปัญหาความต้องการและ
ข้อมูลน ามาจดัท าร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วน าเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
                 3. คณะกรรมการพฒันาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปเีพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
                4. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป 
 

4. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2558-2560)  
การจัดท าแผนพัฒนาสามปี  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ  

ให้เห็นถึงความเชือ่มโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ ที่อาจจะมีการเช่ือมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรค
ตอ่กัน เพื่อใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และใช้ทรัพยากรการบรหิารซึ่งหมายถึง เงิน 
คน วัสดุอุปกรณ์ และการบรหิารจดัการของเทศบาลต าบล อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์ตอ่สาธารณะสูงสุด 

นอกจากน้ีท าให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดสามารถ 
วางพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพคนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง สร้างความเป็นธรรมในสังคม 
ท าให้การพัฒนาน าไปสู่สังคมที่เอื้ออาทรต่อกัน มองประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และสามารถพัฒนาความคิด 
ทัศนคติและค่านิยมของชุมชนและสังคมไปสู่การปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ท าให้การพัฒนาน าไปสู่
สังคมคุณภาพที่มีความสมดุลพอดี เน้นการพึ่งพาตนเองเป็นหลัก นับเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคมที่ดี 
ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ประชาชน อันน าไปสู่ความอยู่ดีมีสุขของคนในสังคมต่อไป 
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ส่วนที่ 2 

สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐานของเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ 

1.   สภาพทั่วไป  
 ประวัติต้าบลถ้้าใหญ่ 
 เดิมทีต้ำบลถ ้ำใหญ่แบ่งเป็นสองส่วน  คือส่วนทำงทิศเหนือของทำงรถไฟเป็นเขตปกครองของต้ำบลปำกแพรก  ทำง
ทิศใต้ของทำงรถไฟเป็นเขตกำรปกครองของต้ำบลหนองเสม็ด  เมื่อปี พ.ศ.2484  ได้แบ่งแยกส่วนกำรปกครองออกอีกหนึ่ง
ต้ำบล  เรียกว่ำ “ต้ำบลถ ้ำใหญ่”  ซึ่งเรียกตำมช่องของถ ้ำหนึ่งที่มีควำมสวยงำมและกว้ำงใหญ่มำก  เมื่อครั งสงครำมโลกครั งที่  
2  อ้ำเภอทุ่งสงเป็นเป้ำหมำยของกำรโจมตีทำงอำกำศด้วย  ผู้คนในละแวกนั นได้เข้ำไปซ่อนตัวภำยในถ ้ำ  ต่อมำจึงเรียกต้ำบล
นี ว่ำ  “ต้ำบลถ ้ำใหญ่” 
 ต้ำบลถ ้ำใหญ่  อ้ำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมรำช  แบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น  7  หมู่บ้ำน  ในสมัยแรก  
ต่อมำเห็นว่ำบำงหมู่บ้ำนมีครัวเรือนที่ต้องรับผิดชอบมำกและเข้ำเกณฑ์ที่จะแบ่งหมู่บ้ำน  จึงมีกำรแบ่งหมู่บ้ำน  หมู่ที่  1  
ออกเป็นหมู่ที่  8 ,  หมู่ที่  3  ออกเป็นหมู่ที่  9 , หมู่ที่ 5 ออกเป็นหมู่ที่  10  สรุปได้ว่ำ  ปัจจุบันต้ำบลถ ้ำใหญ่  มีกำรปกครอง
ทั งหมด  10  หมู่บ้ำน กระทรวงมหำดไทย ได้ประกำศยกฐำนะสภำต้ำบลถ ้ำใหญ่ เป็นองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลถ ้ำใหญ่ โดย
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 2 ธันวำคม 2537 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2538 และองค์กำรบริหำรส่วน
ต้ำบลถ ้ำใหญ่ ยกฐำนะเป็นเทศบำลต้ำบลถ ้ำใหญ่ วันท่ี 7 ตุลำคม 2554 

 ที่ต้ังและอาณาเขต  
       ต้ำบลถ ้ำใหญ่  อ้ำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมรำช  ตั งอยู่ทำงด้ำนตะวันออก  ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอ้ำเภอทุ่งสงไป
ทำงทิศตะวันออก  ประมำณ  6  กิโลเมตร  มีอำณำเขตดังนี  
 ทิศเหนือ จด ต้ำบลนำหลวงเสน   อ้ำเภอทุ่งสง   จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
 ทิศใต้  จด ต้ำบลที่วัง  อ้ำเภอทุ่งสง   จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
 ทิศตะวันออก จด ต้ำบลร่อนพิบูลย ์  อ้ำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรธีรรมรำช 
 ทิศตะวันตก จด เทศบำลเมืองทุ่งสงและต้ำบลชะมำย อ้ำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

  เนื้อที ่
  เทศบำลต้ำบลถ ้ำใหญ่  มีเนื อที่ประมำณ  77.96  ตำรำงกิโลเมตร  หรือประมำณ  48,726  ไร่  ประมำณร้อย
ละ  9.71  ของพื นที่อ้ำเภอทุ่งสง   (อ้ำเภอทุ่งสงมีพื นที่ประมำณ  802.977  ตำรำงกิโลเมตร  หรือประมำณ  501,860.02  
ไร่)  หรือประมำณร้อยละ  0.22  ของพื นที่จังหวัดนครศรีธรรมรำช  (จังหวัดนครศรีธรรมรำช มีพื นที่ประมำณ  9,942.50  
ตำรำงกิโลเมตร  หรือประมำณ  6,214,064  ไร่) 

ภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศทำงทิศตะวันออกของต้ำบล ซึ่งเป็นแนวเขตติดต่อของอ้ำเภอทุ่งสง กับอ้ำเภอร่อนพิบูลย์ 
จังหวัดนครศรีธรรมรำช จะมีภูเขำใหญ่หลำยลูกสลับซับซ้อนกันเป็นแนว เป็นแหล่งก้ำเนิดต้นน ้ำล้ำธำรหลำยสำย    พื นที่เป็น
ควนเขำ  และมีล้ำคลองล้ำห้วยสลับกันเป็นจ้ำนวนมำก  เช่น  คลองท่ำโหลน  คลองชัยศรี  คลองโยง  คลองปำกแพรก  เป็น
ต้น  และลักษณะของพื นที่จะลำดเทลงมำทำงทิศตะวันตกเรื่อยๆ  จนสุดแนวเขตของต้ำบล  บำงส่วนซึ่งจะเป็นที่รำบของ
ต้ำบล 
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 ลักษณะดินของของต้าบล 
 สภำพดินของต้ำบลถ ้ำใหญ่  พื นที่เป็นควนเขำเนิน  ซึ่งดินบริเวณนี มีควำมสมบูรณ์ดีมำก  เหมำะแก่กำรเพำะปลูก
พืชทุกชนิด  ส่วนที่รำบควำมสมบูรณ์ของดินปำนกลำง  เหมำะแก่กำรปลูกพืชหลำยชนิด  ได้แก่ยำงพำรำ  ไม้ผลไม้ยืนต้น  
พืชไร่  พืชผัก  ไม้ดอกไม้ประดับ ฯลฯ 

 การแบ่งเขตการปกครอง 
 ต้ำบลถ ้ำใหญ่  ได้แบ่งกำรปกครองออกเป็น  10  หมู่บ้ำน  ดังนี  
  หมู่ที่    1    บ้ำนเปิก 
  หมู่ที่    2    บ้ำนไสใหญ ่
  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 
โดยเทศบำลตำ้บลถ ้ำใหญ่ ได้ประกำศจัดตั งชุมชนในเขตเทศบำล เมือ่วันท่ี 27 กันยำยน 2556จ้ำนวน 28 ชุมชน ดังนี  

1. ชุมชนบ้ำนสวนใหญ่คลองเปิก 
2. ชุมชนบ้ำนตำว 
3. ชุมชนบ้ำนเปิก 
4. ชุมชนบ้ำนไสใหญ ่
5. ชุมชนบ้ำนคลองใหญ่ 
6. ชุมชนน ้ำตกโยง 
7. ชุมชนบ้ำนหน้ำค่ำย 
8. ชุมชนในค่ำย 42 ก.ฝ.8 
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 



 

7 
20. ชุมชนบ้ำนจ้ำปำใน 
21. ชุมชนบ้ำนบนควน 
22. ชุมชนบ้ำนนำตำแย้มเหนือ 
23. ชุมชนบ้ำนนำตำแย้มใต ้
24. ชุมชนบ้ำนน ้ำพุ 
25. ชุมชนถ ้ำพระหอ 
26. ชุมชนบ้ำนวังขวัญ 
27. ชุมชนบ้ำนวังไทร 
28. ชุมชนหน้ำโรงเรียนบ้ำนน ้ำพุ 

 
 ประชากร 
 ประชำกรทั งสิ น  12,175  คน  แยกเป็น ชำย 6,084  คน  หญิง 6,091  คน 
(ข้อมูล ณ  เดือนพฤษภำคม  2557) 
  

หมู่ที ่ ช่ือหมู่บ้ำน 
จ้ำนวน

ครัวเรือน 
จ้ำนวนประชำกร 

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

1. บ้ำนเปิก 351 458 476 934 
2. บ้ำนไสใหญ ่ 1,462 837 875 1,712 
3. บ้ำนจ้ำปำ 428 603 649 1,252 
4. บ้ำนถ ้ำใหญ ่ 278 425 430 855 
5. บ้ำนนำตำแย้ม 259 473 465 938 
6. บ้ำนน ้ำพุ 310 705 716 1,421 
7. บ้ำนไสใหญ่เหนือ (หน้ำค่ำย) 1,642 1,010 912 1,922 
8. บ้ำนไร่ควน 361 520 523 1,043 
9. บ้ำนน ้ำรอบ 391 717 648 1,365 
10. บ้ำนห้วยด้ำ 180 336 397 733 

รวม 5,662 6,084 6,091 12,175 
 

ที่มา :  อ้าเภอทุ่งสง 
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2. สภาพทางเศรษฐกิจ 
ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพท้ำสวนยำงพำรำ  สวนผลไม้  ปลกูพืชผัก  ไม้ดอก 

ไม้ประดับ  เลี ยงสัตว ์ รับจ้ำง เปน็หลัก  รองลงมำคือ  ค้ำขำยและรับรำชกำร 
 
 2.1 ด้านการเกษตร  

ทรัพยำกรและผลผลิตที่ท้ำกินของประชำชน 
-  พื นที่ทั งหมดของต้ำบลถ ้ำใหญ่   48,726.0   ไร ่
-  พื นที่สำธำรณะ     15,543.5  ไร ่
-  พื นที่ท่ีดินท้ำกินทั งหมด    33,182.5  ไร ่

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

 2.2 การส่งเสริมอาชีพของประชาชนในต้าบล 
กลุ่มส่งเสรมิอำชีพเกษตรกร 

            1.  ศูนย์รวบรวมผลผลติกำรเกษตรต้ำบลถ ้ำใหญ ่  หมู่ที่ 2 
                             2.  กลุ่มเลี ยงสุกรตำ้บลถ ้ำใหญ่        หมู่ที ่9 
    3.  กลุ่มไมผ้ลบ้ำนจ้ำปำ   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.  กลุ่มอนุรักษ์ปลูกพืชสมุนไพร  หมู่ที่ 2 
   2.  กลุ่มเกษตรอินทรยี์ชีวภำพบ้ำนจ้ำปำ หมู่ที ่ 3 
   3.  ถำวรรุ่งเรืองกำรเกษตร  หมู่ที ่ 4 
   4.  ร้ำนค้ำชุมชน หมู่ที่  4  
   5.  ร้ำวงย้อนยุกต์บ้ำนนำตำแยม้ หมู่ที่  5 
    6.  กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร หมู่ที่  6 
    7.  แม่บ้ำนสุขส้ำรำญบ้ำนหลังค่ำย หมู่ที่  7 
    8.  กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภำพบ้ำนหลงัค่ำย หมู่ที่  7 
    9.  กลุ่มกลองยำวสุขส้ำรำญบ้ำนหลังค่ำย หมู่ที่  7 
    10. กลุ่มพัฒนำอำชีพแม่บ้ำนเกษตรกรค่ำยศรีนครินทร์  หมู่ท่ี  7 
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    11. แม่บ้ำนเกษตรน ้ำตกปลิว  หมูท่ี่  9 
    12. กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรบ้ำนน ำ้รอบ หมู่ที่  9 
    13. กลุ่มไม้กวำดดอกหญ้ำ หมู่ที่ 9 
    14. กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร หมู่ท ี่ 10 
 

2.3 แหล่งท่องเท่ียว / สถานทีดู่งาน 
  - สถำนท่ีท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  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 
  - สถำนท่ีดูงำนเชิงเกษตรอนุรักษ ์  

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

  4.  กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร      หมู่ที่  10 
  5.  ศูนย์เรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง(กก.ตชด. 42)  หมู่ที่   7 
  6.  กลุ่มอนุรักษ์พันธ์พืช (ก.ฝ.8)     หมู่ที่   7 
 
 2.4  การอุตสาหกรรม 
   - โรงงำนอุตสำหกรรม  จ้ำนวน   6    แห่ง 
   1. บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทร ีจ้ำกัด (มหำชน)  หมู่ที่  2 
   2. บริษัท เมืองใหม่คันทรี จ้ำกัด (มหำชน)  หมู่ที่  2 
   3. บริษัท ชูศักดิ์แอนด์พรรณลีีดเดอร์ จ้ำกัด  หมู่ที่  2 
   4. บริษัท เพิ่มผลศลิำ จ้ำกดั    หมู่ที่  2 
   5. บริษัท ยูนิรับเบอร์ จ้ำกดั    หมู่ที่  4 
   6. บริษัท ออกซิเจน ภำคใต้ จ้ำกัด   หมู่ที่  7 
    
 2.5 สถานประกอบการด้านบริการ 
   - ปั๊มน ้ำมัน  หมู่ที่ 7   จ้ำนวน    1   แห่ง 
   - โรงแรม /รีสอร์ท   จ้ำนวน    7   แห่ง 
   - แมนช่ัน    จ้ำนวน    2   แห่ง 
   - หอพัก    จ้ำนวน   34  แห่ง 
   - ร้ำนอำหำร   จ้ำนวน    4   แห่ง 
   - อู่ซ่อมรถยนต ์   จ้ำนวน    4   แห่ง 
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3. สภาพทางสังคม 
 1. กำรศึกษำ 
 
  -    ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัดเทศบำลต้ำบลถ ้ำใหญ ่ จ้ำนวน  3  แห่ง 
   1.  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดไตรวิทยำรำม  หมู่ที่    2 
   2.  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำตำแย้ม  หมู่ที่    5 
   3.  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนน ำ้พุ  หมู่ที่    6 
 
  -    โรงเรียนประถมศึกษำ    จ้ำนวน 6  แห่ง 

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

 
- โรงเรียนมัธยมศึกษำ    จ้ำนวน 1 แห่ง 

1. โรงเรียนทุ่งสง    หมู่ที ่ 2 
 

- มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลศรีวิชัย 
วิทยำเขตนครศรีธรรมรำช ไสใหญ)่                จ้ำนวน 1   แห่ง 

  
2. สถำบันและองค์กรทำงศำสนำ 

1. วัดไตรวิทยำรำม   หมู่ที ่ 2 
2. วัดถ ้ำใหญ่   หมู่ที ่ 4 

   3. วัดนำตำแย้มธรรมำรำม  หมู่ที ่ 5 
   4. ส้ำนักสงฆ์ถ ้ำพระหอ  หมู่ที ่ 6 
   5. วัดจ้ำปำวนำรำม   หมู่ที ่ 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 
   3. ศำลจังหวัดทุ่งสง     หมู่ที่  7 
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   4. กองก้ำกับกำร 8 กองก้ำกับกำรฝึกพิเศษ   หมู่ที่  7  
   5. กองก้ำกับกำรต้ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 42 (ค่ำยศรีนครินทรำ)   หมู่ที่  7 
   6. ส้ำนักงำนกำรประปำส่วนภูมิภำค    หมู่ที่  7 
 
4. การบริการพ้ืนฐาน 
 1. กำรคมนำคม ขนส่ง 
  กำรคมนำคม ขนส่ง ในเขตเทศบำลต้ำบลถ ้ำใหญ่ มีถนนสำยหลัก ดังนี  
   - ถนนทุ่งสง – นครศรีธรรมรำช (ทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข 403) 
   - ถนนเอเชีย (ทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข 41) 
  ภำยในเขตเทศบำลต้ำบลถ ้ำใหญ่ มถีนนหินคลุก  จ้ำนวน  58 สำย  ถนนลำดยำง  จ้ำนวน  33 สำย และ
ถนนคอนกรีต  จ้ำนวน 34 สำย  
   - กำรเดินทำงสำมำรถเดินทำงได้ โดยรถยนต์ , รถโดยสำรประจ้ำทำง ,รถไฟ 
(สถำนีรถไฟบ้ำนไสใหญ่) 
   
 2. กำรสื่อสำร โทรคมนำคม 

  - กำรไปรษณีย์อนุญำตเอกชน บ้ำนไสใหญ ่  จ้ำนวน  1  แห่ง 
  - สถำนีโทรคมนำคมอื่น ๆ    จ้ำนวน  3  แห่ง 
  - ที่อ่ำนหนังสือพิมพ์ประจ้ำหมู่บำ้น   จ้ำนวน  3  แห่ง 
  - อินเตอร์เน็ตตำ้บลให้บริกำรฟรี  ณ  ส้ำนักงำนเทศบำลต้ำบลถ ้ำใหญ่  
 

 3. กำรไฟฟ้ำ 
   - รำษฎรมีไฟฟ้ำใช้ทุกครัวเรือน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

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 
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5.  การเมือง  การบริหาร 

 โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ 

1.  ฝ่ายนิติบัญญัติ (สภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่) 
ประกอบด้วยสมำชิกสภำเทศบำล  มำจำกกำรเลือกตั งของแตล่ะเขต  จ้ำนวน  2  เขตเขตเลือกตั ง

ละ 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  และนำยกเทศมนตรีเป็นผูแ้ต่งตั งรองนำยกเทศมนตร ี 
2  คน  เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี  1  คน  และที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี  1  คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ส่วนการบริหารของเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่   
 
เทศบำลตำ้บลถ ้ำใหญ่ ได้แบ่งส่วนกำรบริหำรงำนออกเป็นกอง/ฝ่ำยและงำน โดยมีหัวหน้ำส่วน 

กำรบริหำรที่เรยีกว่ำผู้อ้ำนวยกำรกอง หรือหัวหน้ำส้ำนักปลดัเทศบำลเป็นผู้บังคับบัญชำของส้ำนักและกองนั นๆ และภำยใน
ส้ำนัก / กองจะแยกเป็นฝ่ำยและงำน  โดยมีปลัดเทศบำล เป็นผู้บังคบับัญชำพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ้ำ และพนักงำน
จ้ำง และควบคุมดูแลรำชกำรประจ้ำของเทศบำลให้เป็นไปตำมนโยบำยและมีอ้ำนำจหน้ำท่ีตำมที่กฎหมำยก้ำหนดหรือตำมที่
นำยกเทศมนตรีมอบหมำย 

 
 

 
 

นำยอนุวัตร  นำคฤทธิ์  
นำยกเทศมนตรีต้ำบลถ ้ำใหญ่ 

นำยสวงค์  เกิดบัวทอง 
รองนำยกเทศมนตรี  

นำยเมธำ  รอดจันทร ์
รองนำยกเทศมนตรี 

นำยศรำวุธ  หมื่นพันธ์ 
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี 

นำยกิตติ  กลิ่นพงศ ์
ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี 



 

ปลัดเทศบาล 

รองปลัดเทศบาล 

ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง กองการศึกษา กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 

1.ฝ่ายอ านวยการ 
- หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
   (นักบริหารงานทั่วไป)  
- จนท.วิเคราะห์ฯ 
- บุคลากร 
- นิตกิร 
- นักพัฒนาชุมชน 
- จพง.พัฒนาชุมชน 
2.ฝ่ายปกครอง 
- หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
   (นักบริหารงานทั่วไป)  
- จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.ฝ่ายธุรการ 
- หัวหน้าฝ่ายธุรการ 
   (นักบริหารงานทั่วไป)  
- จพง.ธุรการ 

1.ฝ่ายบริหารงานคลัง 
- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
   (นักบรหิารงานคลงั)  
- จนท.บริหารการเงินและบัญช ี
- นักวิชาการเงินและบัญช ี
- จพง.การเงินและบัญช ี
- นักวิชาการพัสดุ 
- จนท.พัสดุ 
- จพง.จัดเก็บรายได้ 
- จนท.จัดเก็บรายได้ 
- จพง.ธุรการ   

1.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
- หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
   (นักบริหารงานช่าง)  
- วิศวกรโยธา 
- นายช่างโยธา 
- จพง.ธุรการ 
- ช่างไฟฟ้า 
- จนท.การประปา 

1.ฝ่ายบริหารการศึกษา 
- หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
   (นักบริหารการศึกษา) 
- นักวิชาการศึกษา 
- ครูผู้ดูแลเดก็ 

1.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
   (นักบริหารงานสาธารณสุข) 
-เจ้าพนักงานธุรการ 

15 
โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
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อัตราก้าลังพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ้า และพนักงานจ้าง  มีดังนี้ 
  - นักบริหำรงำนเทศบำล   2  คน 
   - ปลัดเทศบำล   1         คน 
   - รองปลัดเทศบำล           1         คน 
 3.1 ส้านักปลัดเทศบาล 
  -  พนักงำนเทศบำล   11 คน 
  -  ลูกจ้ำงประจ้ำ    2 คน 
  -  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ            9 คน 
  -  พนักงำนจ้ำงทั่วไป   3 คน 
 3.2 กองคลัง 
  -  พนักงำนเทศบำล   6 คน 
  -  ลูกจ้ำงประจ้ำ   2 คน 
  -  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  1         คน 
 3.3 กองช่าง 
  -  พนักงำนเทศบำล   4 คน 
  -  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  4 คน 
  -  พนักงำนจ้ำงทั่วไป  6 คน 

3.4 กองการศึกษา 
 -  พนักงำนเทศบำล   1 คน 

  -  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  1 คน 
  -  ครูผู้ดูแลเด็ก   4 คน 
  -  ผู้ช่วยครผูู้ดูแลเด็ก  6         คน 
  -  ผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีดูแลเด็กเล็ก  2         คน 

3.5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 -  พนักงำนเทศบำล   1        คน 

  -  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  5 คน 
  -  พนักงำนจ้ำงทั่วไป  8 คน 
 

ที่มำ : ส้ำนักปลดัเทศบำล  (ข้อมูลเดือน มิถุนำยน  2557) 
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6. การคลัง 
 เทศบำลตำ้บลถ ้ำใหญ่ มีรำยรับ – รำยจ่ำย ประจ้ำปีงบประมำณ 2556 ดังนี  
 
รายรับ 

รายการ งบประมาณ (บาท) 
หมวดภำษีอำกร 3,315,620.87 
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต 1,090,833.00 
รำยได้จำกทรัพยส์ิน 357,796.09 
รำยได้เบ็ดเตล็ด 211,877.00 
ภำษีจัดสรร 28,772,063.83 
เงินอุดหนุน 11,118,748.59 
รวมรำยรับ 44,866,939.38 
เงินอุดหนุนที่รัฐบำลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค ์ 15,880,527.58 

รวมรายรับทั้งสิ้น 60,747,466.96 
 
รายจ่าย 

รายการ งบประมาณ (บาท) 
งบกลำง 1,708,828.00 
เงินเดือน 7,408,851.51 
ค่ำจ้ำงประจ้ำ 632,781.00 
ค่ำจำ้งช่ัวครำว 3,700,369.65 
ค่ำตอบแทน 841,465.00 
ค่ำใช้สอย 7,287,402.51 
ค่ำวัสด ุ 4,327,491.50 
ค่ำสำธำรณูปโภค 728,833.05 
เงินอุดหนุน 2,707,460.16 
ค่ำครุภณัฑ ์ 1,894,827.80 
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสรำ้ง 7,474,733.00 
รำยจ่ำยอื่น 0.00 
รวมรำยจ่ำย 38,713,043.18 
รำยจ่ำยที่จำ่ยจำกเงินอุดหนุนทีร่ัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค ์ 15,302,205.00 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 54,015,248.18 
 

ที่มา : กองคลัง 
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ส่วนที่  3 

 

ผลการพัฒนาเทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่ในปีท่ีผ่านมา 
 

จากการพัฒนาในปีที่ผ่านมา  เทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่  ได้แก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื นที่ให้ลดลง 
และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื นที่ได้ในระดับหนึ่ง  ส้าหรับการพัฒนาในปีที่ผ่านมา   
เทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่มีอุปสรรคในด้านงบประมาณและบุคลากร  เนื่องจากงบประมาณมีจ้ากัดไม่สมดุลกับปัญหา
ตามความต้องการที่ประชาชน  ประกอบกับบุคลากรมีไม่เพียงพอกับงานที่รับผิดชอบ จึงท้าใหผ้ลการพัฒนาเมื่อ
เปรียบเทียบจ้านวนแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนากับจ้านวนแผนงาน/โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละ 29.25 ของโครงการทั งหมด ส้าหรับงบประมาณที่ใช้ด้าเนินการจริง คิดเป็นร้อยละ 62.79   
ของงบประมาณท่ีได้รับการอนุมัติ  รายละเอียดดังตาราง 
 
ผลการด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2556-2558)  ประจ้าปี  2556 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โครงการตาม

แผนพัฒนาสามปี 
โครงการที่ได้รับ

การอนุมัติ 
โครงการที่ด้าเนินการ

แล้วเสร็จ 
จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 39 26.5 10 25.64 8 80 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 5 3.4 1 20.00 1 100 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  
    การบริหาร 

29 19.7 8 24.13 6 75 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

14 9.5 1 7.14 0 0 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม 
     และสาธารณูปโภค 

44 30 17 38.63 8 47.05 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 16 10.9 6 37.50 4 66.00 
รวม 147 100 43 29.25 27 62.79 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ้านวน
โครงการ
ตามแผนฯ 

จ้านวน
โครงการที่

ได้รับ
อนุมัติงบฯ 

ผลการด้าเนินงาน  (โครงการ) 
ไม่ได้

ด้าเนินการ 
อยู่

ระหว่าง
ด้าเนินการ 

ด้าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ร้อยละของ
โครงการที่
ได้รับอนุมัติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 39 10 1 1 8 25.64 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
    สิ่งแวดล้อม 

5 1 0 0 1 20.00 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  
    การบริหาร 

29 8 2 0 6 24.13 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 14 1 1 0 0 7.14 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม  
     และสาธารณูปโภค 

44 17 1 8 8 38.63 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

16 6 2 0 4 37.50 

รวม 147 43 7 9 27 29.25 
จ้านวนงบประมาณเปรียบเทียบระหว่างจ้านวนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ/จ้านวนงบประมาณที่

เบิกจ่ายจริงและจ้านวนงบประมาณผูกพัน รายละเอียดดังตาราง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

งบประมาณที่ได้รับการ
อนุมัติ 

งบประมาณท่ี 
เบิกจ่าย 

งบประมาณท่ี 
ผูกพัน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละ งบประมาณ 
(บาท 

ร้อยละ งบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละ 

1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา 6,094,300 35 4,342,720 71.25 457,000 7.49 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 1,140,000 6 1,136,360 99.68 - - 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  
     การบริหาร 

1,540,890 9 1,091,753 70.85 - - 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 40,000 - - - - - 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม 
    และสาธารณูปโภค 

 
8,482,833 

 
48 

 
3,191,693 

 
37.62 

 
4,879,500 

 
57.52 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 330,000 2 221,920 67.24 - - 
รวม 17,628,023 100 9,984,446 56.63 5,336,500 30.27 
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ส่วนที่ 4 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามป ี

 
4.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่ 

"เป็นศูนย์กระจายผลผลิต สิ่งแวดล้อมดี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม น าสู่อาชีพ" 
 

4.2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่ในช่วงระยะเวลา 3 ปี 
4.2.1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ประกอบด้วย 4 แนวทางการพัฒนา ดังนี   
แนวทางการพัฒนา 

(1) เพิ่มช่องทางและโอกาสการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 
(2) พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน 
(3) พัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาชน 
(4) ส่งเสริมดา้นศาสนา  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 3 แนวทางการพัฒนา ดังนี   
แนวทางการพัฒนา 

(1) บ าบัดและก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 
(2) สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล้อมและด าเนินการป้องกันมลภาวะ 
(3) เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว 

4.2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร ประกอบด้วย 3 แนวทางการพัฒนา ดังนี  
แนวทางการพัฒนา 

(1) ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน 
(2) ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
(3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

4.2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 3 แนวทางการพัฒนา ดังนี  
 แนวทางการพัฒนา 

(1) พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  การตลาดให้แก่เกษตรกร 
(2) เพิ่มศักยภาพกลุ่มทุนองค์กรประชาชน 
(3) พัฒนาแหล่งน  าเพื่อการเกษตร 

4.2.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค ประกอบด้วย 2 แนวทางการพัฒนา  
ดังนี  
แนวทางการพัฒนา 

(1) ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน  า 
(2) พัฒนาแหล่งน  าเพื่อการบริโภค 
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4.2.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย 3 แนวทางการพัฒนา ดังนี  
แนวทางการพัฒนา 

(1) พัฒนาคุณภาพชีวิตตามเกณฑ ์จปฐ. 
(2) ป้องกัน  ต่อต้านยาเสพติดและรักษาความปลอดภัย 
(3) ก่อสร้างและปรับปรุงศาสนสถาน 

 
4.3 กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 วิสัยทัศน ์
  “นครศรีธรรมราช จังหวัดน่าอยู่ท่ีสุด” 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ. 2557-2559) 
ได้ก าหนดขึ นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด “หลักความพอเพียง” ตามแนวพระราชด าริฯ โดย
อาศัยกรอบแนวทางจากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที1่1 นโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และภารกิจ 6 ด้านของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั นตอนการกระจายอ านาจฯ มาตรา 32 (1) รวมทั งได้ทบทวนจาก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. 2556 - 2558 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตรด์ังนี  
     4.3.1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
     พันธกิจ 

(1) สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อย พัฒนาองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) พัฒนาอาชีพท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชน และความต้องการของตลาด วสิาหกิจชุมชน สนับสนุนใช้

ปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการน าเทคโนโลยมีาใช้ในการเพิ่มมลูค่าการผลิต ด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ 

(3) ส่งเสริมการผลติและจ าหน่ายสินคา้เกษตรทั งที่เป็นอาหาร มิใช่อาหาร และพลังงานทดแทน 
(4) สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อการพฒันาชุมชนเมืองและชนบท 
(5) จัดให้มีระบบโครงสร้างพื นฐานและแหล่งน  าเพื่อการเกษตรอย่างท่ัวถึงและเพียงพอ 
(6) ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยว ทั งแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร ภาคการตลาด ประชาสัมพันธ์

การท่องเที่ยว เพื่อเสรมิสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด 
(7) ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ และพัฒนาธุรกิจที่เกีย่วเนื่องกับการท่องเที่ยว 
(8) ส่งเสริม สนับสนุนการวิจยัพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปญัญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่ สนับสนุน  การวิจยั

และพัฒนาร่วมระหว่างนักวิชาการและชุมชน โดยให้ความส าคญักับความสอดคล้องกับความต้องการ
ภาคเศรษฐกิจชุมชน 
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เป้าหมายการพัฒนา 
(1) รายได้ของชุมชนเพิ่มขึ นโดยเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี 
(2) ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเป็นธรรม ที่ดินมีคณุค่าและได้รับประโยชน์ 
    มากขึ น 
(3) จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมอืงน่าท่องเที่ยวติดอันดับของภาคใต้ 

 (4) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัด โดยให้ความส าคัญกับการ 
     เพิ่มการค้าการลงทุนของจังหวัด 

 
4.3.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
พันธกิจ      
      (1) ฟื้นฟูพื นที่ป่าและระบบนเิวศน์ให้เกิดความอุดมสมบูรณ ์

(2) ส่งเสริมการบริหารจัดการน  าในพื นท่ีต้นน  าและลุ่มน  าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มี 
    ระบบช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการน  า ระบบพยากรณ์และเตือนภัยน  าแล้งและ 
    น  าท่วม 

          (3) ส่งเสริมให้มมีาตรการควบคุมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน ให้อยู่ 
              ในขีดความสามารถการรองรับของระบบนเิวศน์ 

(4) ส่งเสริมการด ารงชีวิตตามวิถีไทย เพื่อปลูกฝังค่านิยมการบริโภค อย่างพอเพียงและ 
               ยั่งยืน การสร้างเครือข่ายชุมชน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
               ชุมชน 
     (5) ส่งเสริมให้ชุมชน หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบรหิารจดัการเพื่อลดมลพิษและควบคุม 

    กิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อคณุภาพชีวิตและประชาชน เสรมิสร้างประสิทธิภาพของ   
    กลไกการจัดการขยะชุมชน ขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเชื อ ส่งเสรมิให้มี  
    มาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดและคัดแยกขยะ ในแหล่งก าเนิด สนับสนุนการสร้าง 
    ธุรกิจจากขยะรีไซเคลิ และสนบัสนุนให้มีระบบเก็บขนและก าจดัขยะ แบบศูนย์รวม 

     (6) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการก าจัด บ าบัดมลพิษ ทั งด้านวิชาการ บุคลากร และสร้าง 
               จิตส านึกของชุมชนในการมีส่วนร่วมตดิตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
     (7) ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงาน 
              ใสสะอาด 
    (8) สนับสนุนส่งเสริมการรังวัดและจัดท าแผนท่ี เพื่อแสดงแนวเขตทีด่ินของรัฐ 
     (9) ผลักดันให้มีระบบคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรม อนุรักษ์ 

    ฟื้นฟู ความหลากหลายทางพันธุกรรมท้องถิ่น เพื่อรักษา ปกป้องระบบนิเวศน์ที่เช่ือมโยง 
   วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน 

               เป้าหมายการพัฒนา 
(1) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดลุเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืน ประชาชนม ี

การด ารงชีวิตอยู่อย่างมคีวามสุขภายใต้คุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี    
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(2) ประชาชนมีจิตส านึกและมสี่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

(3) ครัวเรือน ชุมชน มีทางเลือกในการใช้พลังงานและมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ 
(4) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน 

 
               4.3.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
               พันธกิจ 

(1) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชาสังคมใหม้ีศักยภาพเพื่อรองรับการพัฒนาในทุกด้าน 
(2) พัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการเรยีนรู้คู่คณุธรรม  จริยธรรม จัดการศึกษาทั งในและนอกระบบ 

สนับสนุนการจัดท าหลักสตูรท้องถิน่ ส่งเสรมิให้เยาวชน ประชาชน ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศ เชิงสรา้งสรรค์อย่างฉลาดเพื่อเสรมิสร้างการเรียนรู ้

(3) รณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามยั พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ 

(4) พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์แผนไทย  
(แพทย์ทางเลือก) ทั งในระดับชุมชน และ สถานพยาบาล 

(5) รณรงค์ ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาด ของยาเสพติดเพื่อลดจ านวนผู้เสพย์และ    
ผู้เกี่ยวข้องให้น้อยลง 

(6) รณรงค์ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและป้องกันการเกิดโรคไม่ตดิต่อ  
เฝ้าระวังป้องกันปัญหาการป่วยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่ 

(7) ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทา 
สาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน 

(8) พัฒนาการกีฬา เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกก าลังกายและเล่นกีฬา  
จัดหาสถานท่ีจดักิจกรรมออกก าลงักายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง 

(9) ส่งเสริมการท านุบ ารุงและรักษา ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภมูปิัญญาท้องถิ่น  
พัฒนา ฟื้นฟู ต่อยอดแหล่งเรียนรูท้างวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการเรยีนรู้ของเยาวชนและประชาชน
และเผยแพรสู่่สังคมโลก 

(10) สงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผูด้้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
และพึ่งพาตนเองได ้

(11) สร้างกระบวนการมสี่วนร่วมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนการจัดท าและ 
ใช้แผนชุมชนและส่งเสริมกจิกรรมชุมชน 

               เป้าหมายการพัฒนา 
                (1) ประชาชน/เยาวชน มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิตไดอ้ย่างปกติสุข 
               (2) ประชาชนได้รับสวสัดิการพื นฐานอย่างท่ัวถึงเป็นธรรม และมีความปลอดภัยในชีวิต 

    และทรัพย์สิน 
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                    (3)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตเพิม่ขึ นทั งทางร่างกาย จิตใจ สติปญัญา รวมทั งมีการอนามัย 
     เจริญพันธ์ุที่เหมาะสมในทุกช่วงวัย 
(4) ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงระบบสุขภาพที่มีคณุภาพเพิ่มขึ น และปัจจัยเสี่ยง 

ต่อสุขภาพลดลง 
 

               4.3.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
               พันธกิจ 

(1) พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในเขตพื นท่ีรับผิดชอบใหไ้ด้มาตรฐาน สะดวกปลอดภยั 
อย่างทั่วถึง 

                (2)  พัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐานให้มีประสิทธิภาพและครบถ้วนเพียงพอ 
                (3)  พัฒนาระบบสาธารณปูโภค สาธารณูปการขั นพื นฐานใหม้ีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง 

      ทุกพื นที่ 
(4) ผลักดันใหม้ีการใช้ผังเมืองรวมจังหวัดเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาด้านกายภาพ 

เศรษฐกิจ และสังคมของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
                (5) ผลักดันใหม้ีการใช้กฎหมายควบคุมอาคารอย่างเป็นรูปธรรม 

 
               เป้าหมายการพัฒนา 

(1) มีระบบโครงสร้างพื นฐาน ที่ไดม้าตรฐาน มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเช่ือมโยงกับระบบ
การขนส่งอ่ืน รวมทั งเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

 
               4.3.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
               พันธกิจ 

(1) รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยมตามหลักการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยและจิตส านึกธรรมาภิบาลให้แก่เยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่วน 

(2) พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
สนับสนุน ให้ใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุม้ค่า ปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบการให้บริการ
ประชาชน ลดขั นตอนการท างานเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

(3) พัฒนาและส่งเสรมิการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการในระดับชุมชนภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูลกลางและระบบการติดตาม
ประเมินผล 

(4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสรา้ง 
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ 
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               เป้าหมายการพัฒนา 
                (1) ประชาชนมีจิตส านึกท่ีดี มสี่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
                (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการแก้ปญัหาและให้บริการประชาชน 
                 (3) มีการบริหารจดัการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และเพิ่มการมสี่วนร่วมของทุกภาคี 

     ในการพัฒนา 
 

4.4 วิสัยทัศน์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
       “นครแห่งการเรียนรู้ เกษตร ท่องเที่ยว น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง” 
พันธกิจ  
      (1)  เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการภาคเกษตร เชื่อมโยงความหลากหลายทางธุรกจิและอุตสาหกรรม

ของจังหวัด บนพื นฐานการสนับสนุนจากระบบโลจสิติกส์และบริหารจัดการด้านการตลาด 
      (2) ยกระดับความสามารถการเรียนรู้ กระจายการเรียนรู้บนเครอืข่ายชุมชนและส่งเสรมิการสร้างชุมชนต้นแบบ 
      (3) พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื นฐานความหลากหลายของทรัพยากร 
      (4) เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนารูปแบบท่ี

หลากหลายทางพลังงาน 
      (5) พัฒนาคน องค์กร ระบบสวัสดิการสังคม และความมั่นคงบนพื นฐานการบริหารกิจการบา้นเมอืงที่ดี 

 
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่ 

เทศบาลต าบลถ  าใหญ่ ภายใต้การบริหารงานของผู้บริหารชุดปจัจุบนัได้ก าหนด วิสัยทัศน์ "วิสัยทัศน์ก้าวไกล  ใส่ใจ
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ถึงพร้อมโครงสร้างพื นฐาน เน้นงานการมสี่วนร่วม รวมน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง" ในการพัฒนา ใน
คราวแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต าบลถ  าใหญ่ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 ดังนี  

1.นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
1.1 พัฒนา ปรับปรุง สนับสนุนและบูรณะ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั นพื นฐาน 

เช่น ถนน ไฟฟ้า สาธารณะ ประปา คูระบายน  า โทรศัพท์ ไดม้าตรฐานครอบคลมุทั่วพื นท่ีของชุมชน โดยเน้นความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งจะน ามาสูค่วามสะดวกสบายกับชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 

1.2 พัฒนาแหล่งน  าเพื่ออุปโภคบรโิภค และแหล่งน  าเพื่อการเกษตร ขุดลอกห้วย หนอง คลอง บึง เพื่อ
แก้ไขปัญหาน  าท่วมและภัยแล้ง พร้อมทั งการพัฒนาแหล่งน  าจดืเพื่อประปาหมู่บ้าน 

1.3 ควบคุมการปลูกสร้างอาคาร การต่อเตมิอาคารใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
1.4 ใช้แผนชุมชน แผนประชาคม เป็นหลักในการพัฒนา 
1.5 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกบัองค์กรทั งภาครัฐและเอกชน 
1.6 ประสานขอความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการอื่น เพื่อท าหน้าที่สนับสนุน

เครื่องมือ เครื่องจักรกลและอื่นๆ ในลักษณะของการปฏิบัติงานร่วมกัน 
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1.7 ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ แสงสวา่งถนน ในเขตชมุชนหนาแน่น จุดอันตราย เพื่อลดอุบัติเหตุ เพิ่มความ
ปลอดภัย ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

1.8 พัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้วยระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสงู 
1.9 จัดให้มีเต็นท์ โตะ๊ เก้าอี  และสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ ของเทศบาล และบริการประชาชน 
1.10 จัดให้มีชุดเฉพาะกิจแก้ปัญหาด้านสาธารณปูโภค ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ 

   
2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 

2.1 ด าเนินการจัดท างบประมาณ และปรับปรุงระบบภาษี และแผนงานการบริหารทรัพย์สินของเทศบาล 
ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั งให้ปรับลด
รายจ่ายทีไ่ม่จ าเป็น 

2.2 ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ การสร้างงาน และการรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการกระจาย
รายได้และลดรายจ่ายแก่ประชาชน 

 2.3 จะส่งเสรมิการค้าภาคธรุกิจ การลงทุน รวมทั งแก้ปัญหาผลผลิตราคาตกต่ า 
 2.4 ส่งเสริมกลุ่มองค์กรต่างๆ ให้เป็นวิสาหกิจชุมชนอย่างแท้จริง 

2.5 ส่งเสริมสถาบันการเงิน การลงทุนต่อชุมชน และสหกรณ์ชุมชน 
2.6 ส่งเสริมพัฒนาการรวมกลุ่มสหกรณ์ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มแม่บ้านเทศบาลและตลาดนดัชุมชน 
2.7 ส่งเสริมใหม้ีตลาดเย็นหรือตลาดโตรุ้่งของเทศบาล 
2.8 ส่งเสริมสนับสนุนสินค้า OTOP หรือสินค้าชุมชน 
2.9 จัดมหกรรมอาชีพ ช่างฝีมือในต าบลปลีะ 1 ครั ง 
2.10 สนับสนุนภูมิปญัญาท้องถิ่นและส่งเสรมิการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ 

 3. นโยบายด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม  
3.1 ปรับปรุงพัฒนาโรงเรยีน ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก อย่างเป็นระบบครบวงจร ด าเนินการพัฒนาบคุลากร 

อาคารสถานท่ี ครูพี่เลี ยง และสภาพแวดล้อมท่ีเอื อต่อการเรียนรู้ชุมชน  
3.2 สนับสนุนกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ และกิจกรรมนักเรยีนในระดับต่างๆ เพื่อส่งเสรมิศักยภาพ

ของผู้เรียน 
3.3 จัดสร้างศูนย์การศึกษา กศน.ระดับต าบลที่เป็นรูปธรรม มีอาคารสถานท่ีของตนเอง  
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนใหส้ถานศึกษาพัฒนาการมีและใช้โน้ตบุ๊คและอินเตอร์เนต็ความเร็วสูงอย่างทั่วถงึและ

เพียงพอ  
3.5 สนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อรองรบัการพัฒนาเยาวชนอาเซยีน  
3.6 สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  
3.7 จัดให้โรงเรียนแต่ละแหง่น านกัเรียนไปทัศนศึกษาดูงานในวันเดก็แห่งชาติและวันส าคัญต่าง ๆ  
 
 
 
 
 



27 
 

3.8. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเกีย่วกับการอนุรักษ ์/ ฟื้นฟ ู/ สืบทอดงานประเพณ ีศิลปวัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น  

3.9 สนับสนุนให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ศึกษาธรรมและปฏิบตัิธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
จิตใจ  

3.10 สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาวัด และส านักสงฆ์ใหเ้ป็นสถานท่ีจัดกิจกรรมวันส าคญัทาง
พระพุทธศาสนา  

3.11 สนับสนุนส่งเสริม การจัดกิจกรรมของผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่นในทุก ๆ สาขา  
4. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และชุมชน  

4.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ยากไร้ คนชรา เด็กสตร ีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพที่ดี
และสามารถช่วยเหลือตนเองได ้ 

4.2 จัดสวัสดิการให้ผูสู้งอาย/ุผู้พิการให้ไดร้ับสิทธิเท่าเทียมกัน ตามวนัเวลาที่ก าหนด  
4.3 จัดสวัสดิการให้ผู้ทรงภูมิปญัญาท้องถิ่นทุกสาขาตามความรู้และความสามารถ 
4.4 ป้องกันและปราบปราม ดูแล บ้าบัดแก้ไขปญัหายาเสพตดิ ภัยคุกคามต่าง อบายมุขในทุกรูปแบบ  
4.5 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการลานกิจกรรมทุกชุมชน พร้อมอุปกรณส์ าหรับออกก าลังกายพร้อมให้มี

การแข่งขันกีฬาชุมชนทุกป ี 
4.6 สนับสนุนโครงการแก้ปัญหาความยากจนของรัฐบาลโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพ่ิมรายได ้ลดรายจ่ายและ

ขยายโอกาสให้กับประชาชน  
4.7 สนับสนุนส่งเสริมสวัสดิการแก่ชุด ชรบ. อปพร.และชุดอาสาสมคัรต ารวจหมู่บ้าน พร้อมจัดฝึกอบรม

ทบทวน เพื่อให้มีคณุภาพสูม่าตรฐาน  
4.8 สมทบงบประมาณ ให้กองทุนสวัสดิการชุมชนทุกปี  
4.9 ส่งเสริมใหม้ีการจดัระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยส์ิน  
4.10 คนตั งครรภ์จะไดร้ับการดูแลภายใต้โครงการ “ใส่ใจแมส่ายใยลกู”โดยจะประสานงานกับ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  
5. นโยบายด้านสาธารณสุข  

5.1 จัดแพทย์พยาบาลเคลื่อนที่ตรวจโรคเบาหวาน – โรคความดันและอื่น ๆ อย่างน้อยปีละ 2 ครั ง  
5.2 ส่งเสริมสนับสนุนวสัดุอุปกรณ ์เวชภัณฑ ์ครุภัณฑ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
5.3 สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และภมูิปัญญาการแพทย์แผนไทย การผลิตและแปรรูป

วิจัยและพัฒนาสมุนไพรเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพ ที่ดีของชุมชน  
5.4 ด าเนินการจัดระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อร้ายแรง โรคอุบตัิใหม่และอุบัติซ  า   
5.5 จัดระบบรถบริการฉุกเฉิน โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายส าหรับให้บริการประชาชนกรณีเกิดอุบตัิเหตุ 

เจ็บป่ายฉุกเฉินร้ายแรง อันอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตไว้บริการประชาชนตลอด 24 ช่ัวโมง  
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5.6 พัฒนาและดูแลรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลโดยพัฒนาประสิทธิภาพการเก็บขนขยะอย่างรวดเร็ว
เพียงพอและทั่วถึง  

5.7 สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  
5.8 ด าเนินการคุ้มครองผู้บรโิภคดา้นสุขภาพ ตลอดจนอาหารปลอดภัย  
5.9 เพิ่มประสิทธิภาพด้านประกันสุขภาพ ให้ประชาชนได้รับการบรกิารที่ด ี 
5.10 จัดให้ดูแลกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น กลุ่มเด็ก กลุ่มสตร ีกลุ่มผูสู้งอายุ/กลุ่มผู้พิการ รวมทั งแรงงาน

ต่างด้าว  
6. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

6.1 ให้ความรูด้้านบรหิารจดัการสิง่แวดล้อมชุมชน การรักษาคณุภาพน  าการจัดระบบก าจดัขยะมลูฝอย สิ่ง
ปฏิกูล การบ าบัดน  าเสียและมลพษิให้กับชุมชน เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบครบวงจรให้ชุมชนมสีภาพแวดล้อมท่ีด ี 

6.2 ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างองค์ความรูส้ าหรบัการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  
6.3 ส่งเสริมสนับสนุนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการให้ความรู้สร้างจิตส านึก

ให้แก่เยาวชนชุมชน ร่วมมือกับทุกภาคส่วนจดักิจกรรมปลูกป่า คืนความสมบรูณ์ให้กับผืนป่า  
ลดภาวะโลกร้อนในโอกาสต่าง ๆ  

6.4 สนับสนุนการผลติปุ๋ยอินทรียไ์ฟฟ้าพลังน  า และธนาคารต้นไม ้ 
6.5 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน  าตกทั ง 3 แห่งให้มีมาตรฐานและการบรกิารที่ด ีทั งเส้นทางคมนาคมและ

สถานท่ีเพื่อรองรับการมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและผูม้าเยือน  
6.6 ให้ผู้ที่ครอบครองที่ดินท าประโยชน์มานาน ได้มีเอกสารสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมายตามที่รัฐบาลได้เร่ง

ผลักดัน            
6.7 ปรับปรุงระบบการระบายน  าแต่ละชุมชนไม่ให้น  าท่วมขัง  
6.8 สนับสนุนกิจกรรมชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.)  
 

7.นโยบายด้านการบริหารการเมือง การปกครอง  
7.1 ส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมอืงแบบประชาธิปไตย และปลูกจติส านึก โดยใช้หลัก 

ธรรมาภิบาลและการมสี่วนร่วมของเยาวชนและประชาชน  
7.2 การบรหิารข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงด้วยระบบเสียงไรส้าย

หรือวิทยุชุมชน  
7.3 ด าเนินพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ตลอดจนการจัดเก็บรายไดท้ี่เป็น

ธรรม  
7.4 กระจายอ านาจการบริหารแบบมีส่วนร่วมและสรรหาบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถเข้ามามีส่วนรว่ม  
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7.5 สรรหาบุคลากรที่ความรู ้ความสามารถ มากประสบการณ ์มีคณุธรรมจรยิธรรม เข้ามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของเทศบาลทุกต าแหนง่  

7.6 เสริมสร้างขวัญก าลังใจ สวัสดกิาร สวัสดิภาพคณุธรรม จริยธรรม อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  
7.7 ร่วมมือกับสภาองค์กรชุมชนต าบลถ  าใหญ ่และองค์กรอื่น ๆ ในการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน  
7.8 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจ าหมู่บ้าน หรือทุกชุมชน  
7.9 สรา้งและพัฒนาห้องสมุดเทศบาลให้เป็นห้องสมุดที่มีชีวิต สามารถใช้เป็นแห่ลงเรยีนรู้ที่เกิดประโยชน์

สูงสุด  
7.10 ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรของเทศบาลไดเ้รียนรู้มีจติส านึกในการให้บริการประชาชน โดยยึดหลัก

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณท่ีดีของข้าราชการ  
 

 
 
 

 
 
 
 
  
  

 
 
 
 



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

1. ด้านการศึกษา
   1.1 เพ่ิมช่องทางและโอกาสการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่
        ประชาชน
   1.2 พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและสนับสนุนทางด้าน
        การศึกษา
   1.3 พัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาชน

   1.4 ส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

รวม
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
   2.1 บ าบัดและจัดการขยะ

   2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการ
       ส่ิงแวดล้อมและด าเนินการป้องกันมลภาวะ

   2.3 เพ่ิมศักยภาพแหล่งท่องเท่ียว

รวม

ส่วนท่ี  5  บัญชีโครงการพัฒนา
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560)

เทศบาลต าบลถ  าใหญ่
ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 รวม 3  ปี



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

3. ด้านการเมือง การบริหาร
   3.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

   3.2 ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

   3.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครอง
       ส่วนท้องถ่ิน

รวม
4. ด้านเศรษฐกิจ
   4.1 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การตลาดให้แก่
       เกษตรกร

   4.2 เพ่ิมศักยภาพกลุ่มทุนองค์กรประชาชน

   4.3 พัฒนาแหล่งน  าเพ่ือการเกษตร

รวม

ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 รวม 3  ปี



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

5. ด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค
   5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า
       ท่อระบายน  า

   5.2 พัฒนาแหล่งน  าเพ่ือการอุปโภค บริโภค

รวม
6. ด้านคุณภาพชีวิต
   6.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ จปฐ

   6.2 ป้องกัน ต่อต้านยาเสพติดและรักษาความปลอดภัย

   6.3 ก่อสร้างและปรับปรุงศาสนสถาน

รวม
รวมทั งสิ น

ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 รวม 3  ปี



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

1. ด้านการศึกษา
   1.1 เพ่ิมช่องทางและโอกาสการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ 6          2,010,000      7          710,000         4          310,000         17        3,030,000      
        ประชาชน
   1.2 พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและสนับสนุนทางด้าน 53        11,812,500     24        4,540,000      24        4,540,000      101       20,892,500     
        การศึกษา
   1.3 พัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาชน 3          670,000         3          670,000         3          670,000         9          2,010,000      

   1.4 ส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 14        1,240,000      10        955,000         9          755,000         33        2,950,000      

รวม 76        15,732,500    44        6,875,000     40        6,275,000     160      28,882,500    
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
   2.1 บ าบัดและจัดการขยะ 7          20,220,000     4          2,920,000      4          3,120,000      15        26,260,000     

   2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการ 3          120,000         5          240,000         -           -                  8          360,000         
       ส่ิงแวดล้อมและด าเนินการป้องกันมลภาวะ

   2.3 เพ่ิมศักยภาพแหล่งท่องเท่ียว 4          1,020,000      4          4,100,000      2          900,000         10        6,020,000      

รวม 14        21,360,000    13        7,260,000     6          4,020,000     33        32,640,000    

30
ส่วนท่ี  5  บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลต าบลถ  าใหญ่

ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 รวม 3  ปี



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

3. ด้านการเมือง การบริหาร
   3.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 13        3,590,000      12        3,570,000      11        3,470,000      36        10,630,000     

   3.2 ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 10        2,910,000      5          1,500,000      3          1,500,000      18        5,910,000      

   3.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครอง 27        29,719,000     17        4,122,000      17        4,122,000      61        37,963,000     
       ส่วนท้องถ่ิน

รวม 50        36,219,000    34        9,192,000     31        9,092,000     115      54,503,000    
4. ด้านเศรษฐกิจ
   4.1 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การตลาดให้แก่ 10        2,914,000      7          4,450,000      3          1,050,000      20        8,414,000      
       เกษตรกร

   4.2 เพ่ิมศักยภาพกลุ่มทุนองค์กรประชาชน 1          300,000         1          300,000         1          300,000         3          900,000         

   4.3 พัฒนาแหล่งน  าเพ่ือการเกษตร 3          13,190,000     2          4,150,000      -           -                  5          17,340,000     

รวม 14        16,404,000    10        8,900,000     4          1,350,000     28        26,654,000    

31
ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 รวม 3  ปี



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

5. ด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค
   5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า 200       139,472,000   141       99,825,000     30        20,630,000     371      259,927,000  
       ท่อระบายน  า -                  

-                  
   5.2 พัฒนาแหล่งน  าเพ่ือการอุปโภค บริโภค 25        14,800,000     8          7,600,000      3          1,000,000      36        23,400,000    

รวม 225      154,272,000  149      107,425,000  33        21,630,000    407      283,327,000  
6. ด้านคุณภาพชีวิต
   6.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ จปฐ 15        2,980,000      11        2,555,000      9          2,450,000      35        7,985,000      

   6.2 ป้องกัน ต่อต้านยาเสพติดและรักษาความปลอดภัย 7          1,320,000      4          570,000         3          370,000         14        2,260,000      

   6.3 ก่อสร้างและปรับปรุงศาสนสถาน 1          2,000,000      -           -                  -           -                  1          2,000,000      

รวม 23        6,300,000     15        3,125,000     12        2,820,000     50        12,245,000    
รวมทั งสิ น 402      250,287,500  265      142,777,000  126      45,187,000    793      438,251,500  

ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 รวม 3  ปี
32



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

1. ด้านการศึกษา
   1.1 เพ่ิมช่องทางและโอกาสการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ 6          2,010,000      7          710,000         4          310,000         17        3,030,000      
        ประชาชน
   1.2 พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและสนับสนุนทางด้าน 53        11,812,500     24        4,540,000      24        4,540,000      101       20,892,500     
        การศึกษา
   1.3 พัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาชน 3          670,000         3          670,000         3          670,000         9          2,010,000      

   1.4 ส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 14        1,240,000      10        955,000         9          755,000         33        2,950,000      

รวม 76        15,732,500    44        6,875,000     40        6,275,000     160      28,882,500    
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
   2.1 บ าบัดและจัดการขยะ 7          20,220,000     4          2,920,000      4          3,120,000      15        26,260,000     

   2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการ 3          120,000         5          240,000         -           -                  8          360,000         
       ส่ิงแวดล้อมและด าเนินการป้องกันมลภาวะ

   2.3 เพ่ิมศักยภาพแหล่งท่องเท่ียว 4          1,020,000      4          4,100,000      2          900,000         10        6,020,000      

รวม 14        21,360,000    13        7,260,000     6          4,020,000     33        32,640,000    

30
ส่วนท่ี  5  บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560)
เทศบาลต าบลถ  าใหญ่

ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 รวม 3  ปี



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

3. ด้านการเมือง การบริหาร
   3.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 12        3,560,000      11        3,540,000      10        3,440,000      33        10,540,000     

   3.2 ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 10        2,910,000      5          1,500,000      3          1,500,000      18        5,910,000      

   3.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครอง 27        29,719,000     17        4,122,000      17        4,122,000      61        37,963,000     
       ส่วนท้องถ่ิน

รวม 49        36,189,000    33        9,162,000     30        9,062,000     112      54,413,000    
4. ด้านเศรษฐกิจ
   4.1 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การตลาดให้แก่ 10        2,914,000      7          4,450,000      3          1,050,000      20        8,414,000      
       เกษตรกร

   4.2 เพ่ิมศักยภาพกลุ่มทุนองค์กรประชาชน 1          300,000         1          300,000         1          300,000         3          900,000         

   4.3 พัฒนาแหล่งน  าเพ่ือการเกษตร 3          13,190,000     2          4,150,000      -           -                  5          17,340,000     

รวม 14        16,404,000    10        8,900,000     4          1,350,000     28        26,654,000    

31
ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 รวม 3  ปี



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

5. ด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค
   5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า 200       139,472,000   141       99,825,000     30        20,630,000     371      259,927,000  
       ท่อระบายน  า -                  

-                  
   5.2 พัฒนาแหล่งน  าเพ่ือการอุปโภค บริโภค 25        14,800,000     8          7,600,000      3          1,000,000      36        23,400,000    

รวม 225      154,272,000  149      107,425,000  33        21,630,000    407      283,327,000  
6. ด้านคุณภาพชีวิต
   6.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ จปฐ 15        2,980,000      11        2,555,000      9          2,450,000      35        7,985,000      

   6.2 ป้องกัน ต่อต้านยาเสพติดและรักษาความปลอดภัย 7          1,320,000      4          570,000         3          370,000         14        2,260,000      

   6.3 ก่อสร้างและปรับปรุงศาสนสถาน 1          2,000,000      -           -                  -           -                  1          2,000,000      

รวม 23        6,300,000     15        3,125,000     12        2,820,000     50        12,245,000    
รวมทั งสิ น 401      250,257,500  264      142,747,000  125      45,157,000    790      438,161,500  

ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 รวม 3  ปี
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงอินเตอร์เน็ตต าบล เพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมูล ปรับปรุง / จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 50,000     50,000      50,000      จ านวนพ้ืนท่ี ประชาชนได้รับข้อมูล ข่าวสาร ส านักปลัดเทศบาล

ข่าวสารท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง ส าหรับบริการประชาชน (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ท่ีติดต้ัง ท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง

2 โครงการจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ า เพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมูล จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ส าหรับบริการ 50,000     50,000      50,000      จ านวน ประชาชนได้รับข้อมูล ข่าวสาร ส านักปลัดเทศบาล
หมู่บ้าน /ชุมชน ข่าวสารท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) หมู่บ้าน ท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง

3 โครงการเสียงไร้สายต าบลถ้ าใหญ่ เพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมูล จัดต้ังเสียงไร้สายในพ้ืนท่ีต าบล 1,500,000 - - จ านวนพ้ืนท่ี ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร ส านักปลัดเทศบาล
ข่าวสารของทางราชการ ถ้ าใหญ่ โดยแม่ข่ายอยู่ท่ี สนง. (งบอปท.) ท่ีติดต้ัง ของทางราชการได้อย่างรวดเร็ว
ได้รวดเร็ว ถูกต้อง เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ และถูกต้อง

4 โครงการติดต้ังอินเตอร์เน็ต เพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมูล ติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ต พร้อม 200,000    - - จ านวนพ้ืนท่ี ประชาชนได้รับข้อมูล ข่าวสาร ส านักปลัดเทศบาล
พร้อมติดต้ังสัญญาณ Wifi ชุมชน ข่าวสารท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง ติดต้ังสัญญาณ Wifi  จ านวน 28 (งบอปท.) ท่ีติดต้ัง ท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง

ชุมชน
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
แนวทางท่ี 1.1  เพ่ิมช่องทางและโอกาสการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2558 - 2560 )

เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการสร้างหอกระจายข่าว เพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมูล ก่อสร้างหอกระจายข่าว โดยมี - 300,000    - จ านวนพ้ืนท่ี ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร ส านักปลัดเทศบาล

ประจ าหมู่บ้าน (ม.6 , ม.10) ข่าวสารของทางราชการ เสาเหล็กสูง 25 เมตร เคร่ืองขยาย (งบอปท.) ท่ีติดต้ัง ของทางราชการได้อย่างรวดเร็ว
ได้รวดเร็ว ถูกต้อง เสียง 1,000 วัตต์ ล าโพง 4 ตัว และถูกต้อง

ไมล์ 1 ชุด ในบริเวณพ้ืนท่ีหมู่ท่ี6
และหมู่ท่ี 10

6 โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าว เพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมูล ซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจ า - 50,000      - จ านวนพ้ืนท่ี ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร ส านักปลัดเทศบาล
ประจ าหมู่บ้าน (ม.1-10) ข่าวสารของทางราชการ หมู่บ้านทุกหมู่บ้านให้อยู่ในสภาพ (งบอปท.) ท่ีซ่อมแซม ของทางราชการได้อย่างรวดเร็ว

ได้รวดเร็ว ถูกต้อง ท่ีใช้งานได้ตามปกติ และถูกต้อง

7 โครงการก่อสร้าง /ปรับปรุงท่ีอ่าน - เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการ ก่อสร้าง / ปรับปรุงสถานท่ีส าหรับ - 50,000      - จ านวนพ้ืนท่ี ประชาชนมีสถานท่ีส าหรับ ส านักปลัดเทศบาล
หนังสือประจ าหมู่บ้าน (ม.1-10) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ อ่านหนังสือ ขนาด 3X3 เมตร (งบอปท.) ท่ีปรับปรุง อ่านหนังสือ หรือจัดกิจกรรม

- เพ่ือเสริมสร้างโอกาสการ ประจ าหมู่บ้าน (ม.1-10) ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ให้
เรียนรู้ส าหรับประชาชน ประชาชนในพ้ืนท่ี

แนวทางท่ี 1.1  เพ่ิมช่องทางและโอกาสการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
งบประมาณและท่ีมา
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพ่ือประชาสัมพันธ์และ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร 10,000     10,000      10,000      จ านวนคร้ัง ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร กองการศึกษา

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

9 โครงการจัดต้ังและสนับสนุน - เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการ ปรับปรุงอาคารและสนับสนุน 200,000    200,000    200,000     จ านวนศูนย์ ประชาชนมีศูนย์กลางในการ กองการศึกษา
ศูนย์การเรียนรู้ เขต 1, 2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ อุปกรณ์การเรียนการสอน (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) จัดกิจกรรมการเรียนรู้

- เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนโอกาส
ในการเรียนรู้ส าหรับประชาชน
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
แนวทางท่ี 1.1  เพ่ิมช่องทางและโอกาสการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา เพ่ือรองรับจ านวนเด็กท่ีมี ก่อสร้างอาคารเรียน จ านวน 1 หลัง 3,000,000 - - จ านวน เด็กนักเรียนมีสถานท่ีเรียน กองการศึกษา

เด็กเล็ก หมู่ท่ี 9 ปริมาณเพ่ิมข้ึน (งบอปท.) อาคาร เพียงพอ

2 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติมบริเวณ 200,000    - - จ านวนศูนย์ เด็กนักเรียนได้รับความสะดวก กองการศึกษา
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนา อาคารเรียน, ห้องน้ า, ทาสี ฯลฯ (งบอปท.) ในการเรียน

เด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 3 
ศูนย์

3 โครการสนับสนุนเคร่ืองเล่นกลางแจ้ง เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการใน จัดหาเคร่ืองเล่นกลางแจ้ง 200,000    - - จ านวนศูนย์ เด็กนักเรียนมีพัฒนาการใน กองการศึกษา
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การเรียนรู้ของเด็ก ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน (งบอปท.) การเรียนรู้เพ่ิมข้ึน

3 ศูนย์

4 โครงการชุมชนสร้างผู้ปกครอง เพ่ือให้ความรู้ผู้ปกครองในการ จัดอบรมผู้ปกครองเด็กใน 10,000     - - จ านวนคร้ัง ผู้ปกครองเด็กนักเรียนมีความรู้ กองการศึกษา
ร่วมพัฒนาIQ-EQ เด็กปฐมวัย ส่งเสริมการพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 3 ศูนย์ (งบอปท.) ความเข้าใจในการส่งเสริม

ท่ีถูกต้อง จ านวน 1 คร้ัง การพัฒนาการของเด็กได้อย่าง
ถูกต้อง

5 สนับสนุนอุปกรณ์และส่ือการเรียน เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีอุปกรณ์ สนับสนุนอุปกรณ์และส่ือการเรียน 200,000    200,000    200,000     จ านวนศูนย์ เด็กนักเรียนมีอุปกรณ์การ กองการศึกษา
การสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การเรียนท่ีเพียงพอ การสอน เช่น หนังสือ เคร่ืองเขียน (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) เรียนท่ีเพียงพอ

เคร่ืองขยายเสียง ฯลฯ ให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 3 ศูนย์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
แนวทางท่ี 1.2  พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน

งบประมาณและท่ีมา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการจัดซ้ือท่ีนอนให้เด็กก่อน เพ่ือให้เด็กก่อนวัยเรียนได้มี จัดซ้ือท่ีนอนให้เด็กก่อนวัยเรียน 100,000 - - จ านวนศูนย์ เด็กก่อนวัยเรียนมีท่ีนอน กองการศึกษา

วัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่ีนอนเพียงพอต่อปริมาณ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน (งบอปท.) เพียงพอ
จ านวนเด็กท่ีเพ่ิมข้ึน 3  ศูนย์ รวมท้ังส้ิน 300 ชุด

7 โครงการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เพ่ือให้ส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ 50,000     - - จ านวน เด็กก่อนวัยเรียนมีความรู้ กองการศึกษา

และมีพัฒนาการครบท้ัง 4ด้าน และพัฒนาการให้เด็ก จ านวน (งบอปท.) นักเรียน และมีพัฒนาการดีย่ิงข้ึน
280 คน 

8 โครงการสนับสนุนเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้รับ จัดกิจกรรม Schoolnet (เครือข่าย 100,000    - - จ านวนคร้ัง เด็กและเยาวชนมีการพัฒนา กองการศึกษา
เด็กและเยาวชน การพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพ โรงเรียน) จ านวน 1 คร้ัง (งบอปท.) อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอม เพ่ือให้นักเรียน /นักศึกษาและ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯในช่วง 90,000     - - จ านวนผู้ นักเรียน / นักศึกษาและ กองการศึกษา
พิวเตอร์ให้กับนักเรียน /นักศึกษา ประชาชนมีความรู้และสามารถ ปิดภาคเรียนให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม (งบอปท.) เข้ารับอบรม ประชาชนมีความรู้และสามารถ
และประชาชนผู้สนใจ ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ จ านวน 50 คน ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
ในช่วงปิดภาคเรียน

10 โครงการศิลปินน้อย เพ่ือให้เด็กได้ฝึกฝนและมี จัดฝึกอบรมเด็กในพ้ืนท่ีต าบล 300,000    - - จ านวนคร้ัง เด็กมีความรู้ในด้านศิลปะ กองการศึกษา
ความรู้ในด้านศิลปะการวาดรูป ถ้ าใหญ่ (งบอปท.) การวาดรูป
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(บาท) (บาท) (บาท)
11 โครงการจิตรกรน้อย เพ่ือให้เด็กได้ฝึกฝนและมี จัดฝึกอบรมเด็กในพ้ืนท่ีต าบล 300,000    - - จ านวนคร้ัง เด็กมีความรู้ในด้านศิลปะ กองการศึกษา

ความรู้ในด้านศิลปะการ ถ้ าใหญ่ (งบอปท.) การเขียนลายไทย
เขียนลายไทย

12 โครงการพ้ืนท่ีสร้างสรรค์และเรียนรู้ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมี ก่อสร้างพ้ืนท่ีในการจัดกิจกรรม 50,000     50,000     50,000      จ านวนพ้ืนท่ี เด็กและเยาวชนมีสถานท่ี กองการศึกษา

ส าหรับเด็กและเยาวชน สถานท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 1 แห่ง (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ท่ีก่อสร้าง ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และรู้จักการใช้เวลาว่าง และใช้เวลาว่างให้เกิด
ให้เป็นประโยชน์ ประโยชน์

13 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือให้เด็กได้ท ากิจกรรมต่างๆ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 200,000    200,000    200,000    จ านวนคร้ัง เด็กนักเรียนได้ร่วมกิจกรรม กองการศึกษา
ในการส่งเสริมความรู้และ จ านวน 1 คร้ัง (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) และมีความรู้เสริมสร้าง
พัฒนาการของเด็ก พัฒนาการย่ิงข้ึน

14 โครงการคู่คิดวัยทีน เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี จัดอบรม จ านวน 1 คร้ัง 50,000     - - จ านวนคร้ัง นักเรียนมีเพ่ือนคู่คิดในการ กองการศึกษา
เพ่ือนคู่คิดส าหรับการแนะน า (งบอปท.) ให้ค าแนะน า ปรึกษา ช่วยเหลือ
ปรึกษา ช่วยเหลือแก้ไขปัญหา แก้ไขปัญหา
ต่างๆ
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(บาท) (บาท) (บาท)
15 โครงการเยาวชนพันธ์ใหม่เดินทางไป เพ่ือให้เยาวชนมีความรู้ใหม่ๆ จัดฝึกอบรม จ านวน 1 คร้ัง 50,000     - - จ านวนคร้ัง เยาวชนได้รับความรู้ใหม่ๆ กองการศึกษา

เรียนรู้ไปก้าวทันโลก ทันเหตุการณ์ปัจจุบัน เพ่ือน า (งบอปท.) ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน
ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต และน าความรู้ท่ีได้มาปรับใช้
ประจ าวัน ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้

16 โครงการจัดเก็บฐานข้อมูลเด็ก เพ่ือรวบรวมจัดเก็บฐานข้อมูล จัดเก็บข้อมูลของเด็กและเยาชน 20,000     - - จ านวนคร้ัง เทศบาลมีฐานข้อมูลของเด็ก กองการศึกษา
และเยาวชนต าบล ด้านเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี ในพ้ืนท่ี จ านวน 1 คร้ัง (งบอปท.) และเยาวชนเพ่ือน าไปใช้

และสามารถน าข้อมูลท่ีได้ ประโยชน์ในการพัฒนาเด็กและ
น าไปใช้ประโยชน์ในการ เยาวชนในอนาคต
พัฒนาเด็กและเยาวชนต่อไป

17 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือศึกษาเรียนรู้ศูนย์เยาวชน จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 20,000     - - จ านวนคร้ัง ผู้เข้ารับการอบรมและศึกษา กองการศึกษา
"ศูนย์เยาวชนต้นแบบ" ต้นแบบและน ามาปรับใช้ จ านวน 1 คร้ัง (งบอปท.) ดูงานมีความรู้และสามารถน า

ในการด าเนินงานได้ตามความ มาความรู้ท่ีได้มาปรับใช้ในการ
เหมาะสม ด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม

18 โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและ เพ่ือส่งเสริมบุคลากรใน จัดอบรมบุคลากรของศูนย์พัฒนา 100,000    100,000    100,000    จ านวนศูนย์ บุคลากรของศูนย์พัฒนา กองการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี เด็กเล็ก จ านวน 3 ศูนย์ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) เด็กเล็กมีความรู้ และมี (ศพด. 3 ศูนย์)

ประสิทธิภาพได้ตามมาตรฐาน ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
ท่ีก าหนด ท่ีก าหนด
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท)
19 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการให้ เพ่ือให้ความรู้ ทักษะในการใช้ ส่งเสริม/สนับสนุนงบประมาณใน 250,000    250,000    250,000    จ านวนคร้ัง เด็กนักเรียนมีความรู้ มีทักษะ กองการศึกษา

ความรู้ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ / ภาษาจีน ในการจัดโครงการ / กิจกรรมท่ี (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ด้านภาษาอังกฤษ / ภาษาจีน
เพ่ือความพร้อมสู่ประชาคม ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ให้ความรู้ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน เพ่ิมข้ึน
อาเซียน ประชาคมอาเซียน ส าหรับเด็กนักเรียน

20 โครงการแข่งขันทักษะด้านวิชาการ เพ่ือส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ สนับสนุนการส่งนักเรียนเข้าร่วม 100,000    100,000    100,000    จ านวน เด็ก นักเรียนโรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา
ให้แก่เด็ก นักเรียนโรงเรียน แข่งขันทักษะด้านวิชาการ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) โรงเรียน สพฐ มีทักษะด้านวิชาการ
ในสังกัดสพฐ เพ่ิมข้ึน

21 โครงการจัดหาส่ือวีดีทัศน์พร้อม เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีส่ือ จัดหาส่ือวีดีทัศน์ พร้อมอุปกรณ์ 100,000    - - จ านวนศูนย์ เด็กนักเรียนมีส่ืออุปกรณ์ กองการศึกษา
อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์ประกอบการเรียน การเรียนการสอนให้ศูนย์พัฒนา (งบอปท.) ประกอบการเรียน

เด็กเล็ก จ านวน 3 ศูนย์

22 โครงการผลิตส่ือการเรียนรู้ ด้วยมือ เพ่ือผลิตส่ือการเรียนรู้ส าหรับ ส่ือการเรียนรู้ต่างๆท่ีมีมาตรฐาน 15,000     15,000     15,000      จ านวนคร้ัง ส่ือการเรียนรู้มีมาตรฐาน ผ่าน กองการศึกษา
ครูผู้ดูแลเด็ก เด็กนักเรียนให้ได้มาตรฐาน (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) การประเมินคุณภาพท้ังภายใน

และภายนอก
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(บาท) (บาท) (บาท)
23 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมี จัดอบรมบุคลากร จ านวน 60 คน 50,000     50,000     50,000      จ านวนผู้ ผู้เข้ารับการอบรมน าความรู้ท่ี กองการศึกษา

ความรู้ สามารถน าความรู้ท่ีได้ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) เข้าอบรม ได้ไปประกอบอาชีพ
ไปประกอบอาชีพได้

24 โครงการสร้างขวัญและก าลังใจ เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ จัดกิจกรรมจ านวน 1 คร้ัง 15,000     15,000     15,000      จ านวนคร้ัง บุคลากรทางการศึกษา กองการศึกษา

ให้บุคลากรทางการศึกษา ให้บุคลากรทางการศึกษา (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) มีขวัญและก าลังใจ

25 โครงการอาหารเสริม(นม) เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพ สนับสนุนอาหารเสริม(นม) ให้เด็ก 800,000    800,000    800,000    จ านวน เด็กนักเรียนมีสุขภาพร่างกาย กองการศึกษา
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) นักเรียน ท่ีแข็งแรง สมบูรณ์
ในต าบลถ้ าใหญ่ จ านวน 3 ศูนย์และโรงเรียนใน

ต าบลถ้ าใหญ่

26 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน เพ่ือให้นักเรียนท่ีได้รับประทาน สนับสนุนอาหารกลางวันให้เด็ก 1,400,000 1,400,000 1,400,000  จ านวน นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย กองการศึกษา
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ อาหารกลางวันมีสุขภาพ นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) นักเรียน ท่ีแข็งแรง 
โรงเรียนในต าบลถ้ าใหญ่ ร่างกายแข็งแรง จ านวน 3 ศูนย์ และโรงเรียนใน

ต าบลถ้ าใหญ่

27 โครงการจัดท าสารสนเทศเพ่ือการ เพ่ือเป็นส่ือส าหรับให้ความรู้ จัดท าข้อมูลด้านการศึกษาของ 50,000     50,000     50,000      จ านวนคร้ัง ประชาชนมีความรู้และทราบ กองการศึกษา
ศึกษา ข้อมูลด้านการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 3 ศูนย์ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ข้อมูลด้านการศึกษา

และโรงเรียนในต าบล
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28 โครงการเตรียมความพร้อมรับการ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 50,000     - - จ านวนคร้ัง บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ กองการศึกษา

ถ่ายโอนการศึกษา ในการรองรับการถ่ายโอนด้าน (งบอปท.) ในการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
การศึกษา รองรับการถ่ายโอน

29 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม เพ่ือให้เด็กมีการพัฒนาการ จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการศึกษา 20,000     20,000     20,000      จ านวนคร้ัง เด็กนักเรียนมีพัฒนาการ กองการศึกษา

ด้านการศึกษา เก่ียวกับทักษะด้านต่างๆ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ด้านทักษะต่างๆเพ่ิมข้ึน

30 โครงการระดมทรัพยากรและ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม จัดอบรม /ประชุม /กิจกรรมท่ี 10,000     10,000     10,000      จ านวนคร้ัง หน่วยงานทุกภาคส่วนได้ กองการศึกษา
การลงทุนทางการศึกษา ในการจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการศึกษา (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) มีส่วนร่วมในการพัฒนา

การศึกษา

31 โครงการห้องสมุดเคล่ือนท่ี เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ จัดหน่วยบริการห้องสมุดเคล่ือนท่ี 100,000    100,000    100,000    จ านวนคร้ัง เด็กและประชาชนได้รับ กองการศึกษา
ให้ส าหรับเด็กและประชาชน ให้ประชาชนในพ้ืนท่ี (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ความสะดวกในการศึกษา

ค้นคว้า หาความรู้

32 โครงการวิจัยทางการศึกษา เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาในการ จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาใน 20,000     20,000     20,000      จ านวนคร้ัง น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา กองการศึกษา
จัดการศึกษา การจัดการศึกษา (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) วิจัยมาพัฒนาการศึกษา

ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน
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33 โครงการพัฒนาส่ือเทคโนโลยีและ เพ่ือปรับปรุงส่ือ่การเรียน จัดหา / ปรับปรุงส่ือการเรียน 30,000     30,000     30,000      จ านวน มีส่ือการเรียนการสอนท่ีมี กองการศึกษา

นวัตกรรมทางการศึกษา การสอนให้มีคุณภาพมากย่ิงข้ึน การสอนในสถานศึกษาทุกแห่ง (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) สถานศึกษา คุณภาพ
ในพ้ืนท่ีต าบลถ้ าใหญ่ 

34 โครงการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญา จัดส่งบุคลากรทางการศึกษา 30,000     30,000     30,000      จ านวนคร้ัง บุคลากรทางการศึกษาสามารถ กองการศึกษา

โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ท้องถ่ินการในน ามาพัฒนา เข้าร่วมอบรมตามหลักสูตร (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) น าความรู้ท่ีได้มาพัฒนา
หลักสูตรทางการศึกษา ท่ีเก่ียวข้อง หลักสูตรทางการศึกษาได้

35 โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดต้ัง เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนใน สนับสนุน ส่งเสริมการจัดต้ังกองทุน 50,000     50,000     50,000      จ านวนคร้ัง การจัดการด้านการศึกษา กองการศึกษา
กองทุนเพ่ือพัฒนาการศึกษา การจัดการด้านการศึกษา ในการจัดกิจกรรมต่างๆ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

เก่ียวกับการศึกษา

36 โครงการสนับสนุน / จัดต้ังแหล่ง เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน สนับสนุน / จัดต้ังแหล่งเรียนรู้ 50,000     50,000     50,000      จ านวนพ้ืนท่ี เด็กและประชาชนมีสถานท่ี กองการศึกษา
การเรียนรู้ส าหรับเด็กและประชาชน ให้มีแหล่งเรียนรู้ส าหรับเด็ก เช่น จัดต้ังห้องสมุด ฯลฯ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ท่ีสนับสนุน ในการค้นความหาความรู้

และประชาชน

37 โครงการบัณฑิตน้อย เพ่ือสร้างความประทับใจและ จัดกิจกรรม เช่นพิธีมอบ 50,000     50,000     50,000      จ านวนคร้ัง เด็กและผู้ปกครองประทับใจ กองการศึกษา
ภาคภูมิใจ ท้ังของเด็กและ ประกาศนียบัตร , ฯลฯ ให้ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ครูและ ศพด.
ผู้ปกครองท่ีมีต่อครูและ ศพด. เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จ านวน 3 ศูนย์
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(บาท) (บาท) (บาท)
38 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และ เพ่ือส่งเสริมและให้ จัดอบรม/ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 50,000     50,000     50,000      จ านวนคร้ัง บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็ก กองการศึกษา

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ส าหรับ ประสบการณ์ในการเรียนรู้แก่ ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) น าความรู้ ประสบการณ์ท่ีได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บุคลากรในศูนย์พัฒนา จ านวน  3 ศูนย์ มาพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ

เด็กเล็ก

39 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน/ เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดี ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายใน / 600,000    600,000    600,000    จ านวนศูนย์ เด็กนักเรียนอยู่ในสภาพ กองการศึกษา
ภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เด็กนักเรียน ภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) แวดล้อมท่ีดี  มีสุขภาพ

จ านวน  3 แห่ง กาย - ใจท่ีดี

40 โครงการจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ส าหรับ เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดซ้ือ/จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ส าหรับ 300,000    300,000    300,000     จ านวนศูนย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเคร่ือง กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท้ัง 3 ศูนย์ เช่น (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) เคร่ืองใช้เพียงพอ

การปฏิบัติงาน โต๊ะ เก้าอ้ี ฯลฯ

41 โครงการปรับปรุง/ต่อเติมศาลา เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีสถานท่ี ปรับปรุง/ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ 100,000    - - จ านวนคร้ัง เด็กนักเรียนมีสถานท่ีใน กองการศึกษา
อเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส าหรับท ากิจกรรมต่างๆได้ (งบอปท.) การท ากิจกรรมต่างๆ
บ้านน้ าพุ

42 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ืออ านวยความสะดวกใน ก่อสร้างถนนลาดยาง 3 ช้ัน 400,000    - - จ านวนถนน เด็กก่อนวัยเรียนได้รับความ กองการศึกษา
3 ช้ัน บริเวณทางเข้าศูนย์พัฒนา การเดินทางสัญจร ระยะทาง 350 เมตร กว้าง 3 เมตร (งบอปท.) ท่ีก่อสร้าง สะดวกในการเดินทางสัญจร
เด็กเล็กบ้านน้ าพุ
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43 โครงการก่อสร้างร้ัวศูนย์พัฒนา เพ่ือความปลอดภัยในทรัพย์สิน ก่อสร้างร้ัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 200,000    - - จ านวนร้ัว บุคลากรภายในศูนย์พัฒนา กองการศึกษา

เด็กเล็กบ้านน้ าพุ และบุคลากรในศูนย์ (งบอปท.) ท่ีก่อสร้าง เด็กเล็กมีความปลอดภัย
พัฒนาเด็กเล็ก

44 โครงการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม เพ่ือปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมและ 500,000    - - จ านวนศูนย์ ห้องเรียน และอาคารเรียน กองการศึกษา

และตกแต่งห้องเรียน อาคารเรียน และตกแต่งห้องเรียน อาคาร ตกแต่งห้องเรียน อาคารเรียนใน (งบอปท.) ท่ีปรับปรุง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าพุ เรียนให้มีความสวยงาม,ใช้การ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าพุ ดังน้ี ความสวยงาม ,ใช้การได้และ

ได้และสะดวกต่อการจัด 1.จัดท ากันสาดรอบอาคาร 300,000    สะดวกต่อการจัดการเรียน
การเรียนการสอน 2.ติดต้ังท่ีระบายอากาศ 100,000    การสอน

3.ปรับปรุงบันไดทางข้ึน 50,000     
4.ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 50,000     
ฯลฯ

45 โครงการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม เพ่ือปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมและ 500,000    - - จ านวนศูนย์ ห้องเรียน และอาคารเรียน กองการศึกษา
และตกแต่งห้องเรียน อาคารเรียน และตกแต่งห้องเรียน อาคาร ตกแต่งห้องเรียน อาคารเรียนใน (งบอปท.) ท่ีปรับปรุง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน เรียนให้มีความสวยงาม,ใช้การ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าพุ ดังน้ี ความสวยงาม ,ใช้การได้และ
นาตาแย้ม ได้และสะดวกต่อการจัด 1.ซ่อมแซมอาคารเรียน สะดวกต่อการจัดการเรียน

การเรียนการสอน 2. ปรับปรุงห้องเรียน การสอน
3.ติดต้ังถังดับเพลิงในอาคารเรียน
4.ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า ,ประปา
5.ติดต้ังมุ้งลวดรอบห้องเรียน
6.ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ
7.ปรับปรุงห้องน้ า
ฯลฯ
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46 โครงการสนามเด็กเล่นในชุมชน เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้มี สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียน 42,500     - - จ านวน ร.ร. เด็กนักเรียนมีกิจกรรม กองการศึกษา

กิจกรรมนันทนาการ บ้านนาตาแย้ม (งบอปท.) ท่ีสนับสนุน นันทนาการ

47 โครงการต่อเติมห้องน้ าส าหรับ เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้มี สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียน 50,000     - - จ านวน ร.ร. เด็กนักเรียนมีกิจกรรม กองการศึกษา

ศพด.บ้านนาตาแย้ม กิจกรรมนันทนาการ บ้านนาตาแย้ม (งบอปท.) ท่ีสนับสนุน นันทนาการ

48 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมสภาพ เพ่ืออ านวยความสะดวก สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง ซ่อมแซมสภาพ120,000    - - จ านวนร.ร. เด็กนักเรียนได้รับความ กองการศึกษา
แวดล้อมภายในโรงเรียนบ้านจ าปา และสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดี ซ่อมแซมสภาพแวดล้อมภายใน (งบอปท.) ท่ีปรับปรุง สะดวกสบายและอยู่ใน

ให้โรงเรียนบ้านจ าปา โรงเรียนบ้านจ าปา ดังน้ี สภาพแวดล้อมท่ีดี
1. ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบ
ประปา
2.ซ่อมแซมถนนลาดยาง
ระยะทาง 40 เมตร

49 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้ เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้พัฒนา สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียน 90,000 - - จ านวน ร.ร. เด็กนักเรียนมีคุณภาพทาง กองการศึกษา
รับการศึกษาภาคบังคับอย่างมี คุณภาพทางการศึกษา บ้านน้ าพุ (งบอปท.) ท่ีสนับสนุน การศึกษา
คุณภาพ

50 โครงการเคร่ืองเล่นสนามของหนู เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้มี สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียน 50,000     - - จ านวน ร.ร. เด็กนักเรียนมีกิจกรรม กองการศึกษา
สู่พัฒนาร่างกาย กิจกรรมนันทนาการ มหาราช 3 (งบอปท.) ท่ีสนับสนุน นันทนาการ
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
แนวทางท่ี 1.2  พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
51 โครงการส่งเสริมอัจฉริยะภาพ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียน 30,000     - - จ านวน นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ กองการศึกษา

ของนักเรียน มีความรู้ ความสามารถ วัดถ้ าใหญ่ (งบอปท.) โรงเรียน

52 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม เพ่ือให้เด็กมีสภาพแวดล้อม ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและซ่อมแซม 500,000    - - จ านวน
และซ่อมแซมศูนย์อบรมเด็กก่อน ในการเรียนท่ีดี ดังน้ี (งบอปท.) พ้ืนท่ี
เกณฑ์วัดไตรวิทยาคม - ติดต้ังป้ายช่ือศูนย์

-ปรับปรุงห้องเรียนพร้อมติดต้ัง
  มุ้งลวด
- ติดต้ังกันสาดระหว่างทางเดินไป
ห้องรับประทานอาหาร
-ซ่อมแซมฝ้าเพดานในอาคารเรียน
- สร้างศาลาท่ีพักผู้ปกครอง
- ฯลฯ

53 โครงการเคร่ืองเล่นสนามของหนู เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้มี สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียน 50,000     - - จ านวน ร.ร. เด็กนักเรียนมีกิจกรรม กองการศึกษา
สู่พัฒนาร่างกาย กิจกรรมนันทนาการ มหาราช 3 (งบอปท.) ท่ีสนับสนุน นันทนาการ
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
แนวทางท่ี 1.2  พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสนับสนุนองค์กรสตรี เพ่ือให้สนับสนุนให้กลุ่ม สนับสนุน / อุดหนุนงบประมาณ 200,000    200,000    200,000    จ านวน กลุ่มองค์กรสตรีต าบลถ้ าใหญ่ ส านักปลัดเทศบาล

ต าบลถ้ าใหญ่ องค์กรสตรีมีความเข้มแข็ง ให้แก่องค์กรสตรีต าบลถ้ าใหญ่ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) องค์กรท่ี มีความเข้มแข็ง และด าเนินงาน
ด าเนินงานได้อย่างมี สนับสนุน อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ

2 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการ เพ่ือส่งเสริม และสนับสนุน สนับสนุนงบประมาณในการ 420,000    420,000    420,000     จ านวน การด าเนินงานของ อสม. กองสาธารณสุข
ด าเนินงานให้ อสม. ให้การด าเนินงานต่างๆของ ด าเนินงาน / กิจกรรมต่างๆให้ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) อสม.ท่ีได้ มีประสิทธิภาพมากข้ึน และส่ิงแวดล้อม

อสม.มีประสิทธิภาพ อสม. รับสนับสนุน

3 โครงการสนับสนุน/ปรับปรุงศูนย์ เพ่ือสนับสนุน / ปรับปรุงศูนย์ ปรับปรุงอาคารเรียน และ 50,000     50,000     50,000      จ านวนศูนย์ ศูนย์การเรียนรู้วัดถ้ าใหญ่เป็น กองการศึกษา
การเรียนรู้วัดถ้ าใหญ่ การเรียนรู้วัดถ้ าใหญ่ให้เป็น สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ท่ีสนับสนุน แหล่งการเรียนรู้ท่ีมีความพร้อม

สถานท่ีท่ีมีความพร้อมในการ ในการศึกษา หาความรู้
ค้นคว้า ศึกษา หาข้อมูลต่างๆ

48
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
แนวทางท่ี 1.3  พัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาชน

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการบรรพชาสามเณรภาค เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณร 100,000    - - จ านวน นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติ กองการศึกษา

ฤดูร้อน เรียนรู้และปฏิบัติตามหลัก ภาคฤดูร้อน  ปีละ 1 คร้ัง (งบอปท.) คร้ัง ตามหลักค าสอนใน
ค าสอนในพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา

2 โครงการฝึกอบรมพิธีกรทางศาสนา เพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้ส าหรับ ฝึกอบรมพิธีกรทางศาสนา 30,000     30,000     30,000      จ านวน มีผู้น าท่ีมีความรู้ในการประกอบ กองการศึกษา

ผู้น าในการประกอบพิธีทาง จ านวน 1 คร้ัง (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) คร้ัง พิธีทางศาสนา
ศาสนา

3 โครงการปฎิบัติธรรม เพ่ือให้ประชาชนได้ปฏิบัติธรรม จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม ปีละ 1 คร้ัง 30,000     30,000     30,000      จ านวน ประชาชนได้ปฏิบัติธรรม กองการศึกษา
(งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) คร้ัง

4 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม 60,000     60,000     60,000      จ านวน นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม กองการศึกษา
ความเข้าใจเร่ืองคุณธรรม ให้แก่นักเรียน จ านวน 100 คน (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) คน
จริยธรรม

5 โครงการธรรมะเล็กจูงเด็กเข้าวัด เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเล็กได้ จัดกิจกรรมให้เด็ก จ านวน 60 คน 5,000       5,000       5,000        จ านวน เด็กเล็กได้เข้าร่วมกิจกรรม กองการศึกษา
ร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทาง (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) คน วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา

49
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
แนวทางท่ี 1.4  ส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ คัดเลือกนักเรียน นักศึกษาท่ี 30,000     30,000     30,000      จ านวน มีนักเรียน นักศึกษาเป็น กองการศึกษา

ท่ีประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี นักเรียน นักศึกษา เป็นตัวอย่าง เป็นตัวอย่างในสังคม จ านวน 13 คน (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) คน แบบอย่างท่ีดีในสังคม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ท่ีดีในสังคม

7 โครงการยกย่องชูเกียรติคนดีศรี เพ่ือส่งเสริม ยกย่องผู้ประพฤติ คัดเลือกบุคคลในต าบลผู้สมควร 50,000     50,000     50,000      จ านวน มีบุคคลตัวอย่างในการ กองการศึกษา

ถ้ าใหญ่ ปฏิบัติตนเป็นคนดีในต าบล ได้รับการยกย่องเป็นคนดีในต าบล (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) คร้ัง ประพฤติตนเป็นคนดีในสังคม
ปีละ 1 คร้ัง

8 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงาน 50,000     50,000     50,000      จ านวน ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม กองการศึกษา
การจัดงานรัฐพิธีและศาสนา การจัดงานรัฐพิธีและศาสนา รัฐพิธีและศาสนา จ านวน 10 คร้ัง (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) คร้ัง ในงานรัฐพิธีและศาสนา

9 โครงการคิดบวก พัฒนาจิตใจ  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน จัดกิจกรรมให้ประชาชน 100,000    - - จ านวน ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม กองการศึกษา
สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมกิจกรรมทางต่างๆ จ านวน  1 คร้ัง (งบอปท.) คร้ัง ทางพระพุทธศาสนา

ทางพระพุทธศาสนา

10 โครงการสนับสนุนกิจกรรมงาน เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม สนับสนุนงบประมาณ ในการจัดงาน 200,000    200,000    200,000    จ านวน ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองการศึกษา
ประเพณีต่างๆในชุมชน และอนุรักษ์ประเพณีต่างๆ ประเพณีต่างๆ เช่นตักบาตรวันข้ึน (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ชุมชน ท ากิจกรรมและร่วมอนุรักษ์

ปีใหม่ ,วันลอยกระทง, ชักพระ ประเพณีวัฒนธรรม
งานสาร์ทเดือนสิบ, สงกรานต์ฯลฯ

แนวทางท่ี 1.4  ส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
งบประมาณและท่ีมา

50
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
11 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน อุดหนุนงบประมาณให้สภา 15,000     - - จ านวน ประชาชนร่วมอนุรักษ์ประเพณี กองการศึกษา

ด าเนินงานของสภาวัฒนธรรมอ าเภอ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีใน วัฒนธรรมอ าเภอทุ่งสง ดังน้ี (งบอปท.) โครงการ วัฒนธรรม
ชุมชน 1.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ 5,000       

ศาสนพิธี 
2.โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 5,000       

ท้องถ่ิน(ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้า
ข้ึนธาตุ )
3. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคม 5,000       
ในมิติวัฒนธรรม

12 โครงการสนับสนุนกลุ่มกลองยาว เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม สนับสนุนกลุ่มกลองยาว เช่น 250,000    - - จ านวน ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองการศึกษา
หมู่ท่ี 2,3,5,6,7,9,10 ของประชาชนและร่วมอนุรักษ์ จัดหาอุปกรณ์กลองยาว,ชุดตีกลอง (งบอปท.) หมู่บ้าน ท ากิจกรรมและร่วมอนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน ฯลฯ ประเพณีวัฒนธรรม

13 โครงการก่อสร้างท่าน้ า หมู่ท่ี 3, 6 เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ี ก่อสร้างศาลาท่าน้ าขนาด 2X5 เมตร - 200,000    - จ านวน ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองช่าง
ในการจัดงานประเพณี หมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 6 (งบอปท.) หมู่บ้าน ท ากิจกรรมและร่วมอนุรักษ์
ลอยกระทง ประเพณีวัฒนธรรม

14 โครงการปรับปรุง/ต่อเติมขยายศาลา เพ่ือส่งเสริมให้นักท่องเท่ียว ปรับปรุง/ต่อเติมขยายศาลา 20,000     - - จ านวน นักท่องเท่ียวและประชาชน กองช่าง
พ่อท่านคล้าย หมู่ท่ี 9 และประชาชนท่ัวไปได้ พ่อท่านคล้าย (งบอปท.) ศาลาท่ี มีสถานท่ีในการสักการะบูชา

สักการะบูชาพ่อท่านคล้าย ปรับปรุง พ่อท่านคล้าย
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
แนวทางท่ี 1.4  ส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
15 โครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ จัดกิจกรรมวันกตัญญูรดน้ าด าหัว 300,000    300,000    300,000    จ านวน ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ส านักปลัดเทศบาล

ประเพณีวัฒนธรรม ผู้สูงอายุในต าบลถ้ าใหญ่ ปีละ 1 คร้ัง (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) คร้ัง ท ากิจกรรมและร่วมอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
แนวทางท่ี 1.4  ส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดหาท่ีรองรับขยะใน เพ่ือความสะอาด เรียบร้อย จัดหาภาชนะรองรับขยะภายในพ้ืนท่ี 300,000     300,000     300,000    จ านวน พ้ืนท่ีต าบลถ้ าใหญ่มีสภาพ กองสาธารณสุข

พ้ืนท่ีต าบลถ้ าใหญ่ ภายในต าบล ต าบลถ้ าใหญ่ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พ้ืนท่ี แวดล้อมท่ีดี สะอาด เรียบร้อย และส่ิงแวดล้อม

2 โครงการขยะรีไซเคิล เพ่ือให้ประชาชนรู้จักการ จัดหาท่ีคัดแยกขยะรีไซเคิลภายใน 140,000     140,000     140,000     จ านวน ประชาชนในต าบลรู้จักการ กองสาธารณสุข
คัดแยกขยะในชุมชน ชุมชนทุกชุมชน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชุมชน คัดแยกขยะ และส่ิงแวดล้อม

3 โครงการจัดซ้ือรถก าจัดส่ิงปฏิกูล เพ่ือความสะอาด เรียบร้อย จัดซ้ือรถก าจัดส่ิงปฏิกูล จ านวน 1 คัน 2,500,000   - - จ านวน พ้ืนท่ีต าบลถ้ าใหญ่มีสภาพ กองสาธารณสุข
ภายในต าบล (งบ อปท.) คัน แวดล้อมท่ีดี สะอาด เรียบร้อย และส่ิงแวดล้อม

4 โครงการจัดหาท่ีท้ิงขยะ เพ่ือความสะอาด เรียบร้อย จัดหาท่ีท้ิงขยะ จ านวน 1 แห่ง 480,000     480,000     480,000    จ านวน พ้ืนท่ีต าบลถ้ าใหญ่มีสภาพ กองสาธารณสุข
ภายในต าบล (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) แห่ง แวดล้อมท่ีดี สะอาด เรียบร้อย และส่ิงแวดล้อม

5 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะและ เพ่ือลดปัญหาขยะในชุมชน ก่อสร้างเตาเผาขยะพร้อมระบบ 10,000,000 - - จ านวน ปริมาณขยะลดลง ท าให้ กองสาธารณสุข
ระบบก าจัดขยะ บ าบัดขยะ  จ านวน 1 โรง (งบ อปท.) เตาเผาขยะ สภาพแวดล้อมดีข้ึน สะอาด และส่ิงแวดล้อม

เรียบร้อย
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2558 - 2560 )
เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม
แนวทางท่ี 2.1 บ าบัดและก าจัดขยะและส่ิงปฏิกูล

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการก าจัดขยะและแปรรูป เพ่ือน าขยะจากครัวเรือน ก่อสร้างโรงงานก าจัดขยะและ 5,000,000   - - จ านวน ปริมาณขยะลดลงและ กองสาธารณสุข

เป็นพลังงานไฟฟ้า มาแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า แปรรูปพลังงานไฟฟ้า (งบ อปท.) โครงการ มีพลังงานไฟฟ้าเพ่ิมข้ัน และส่ิงแวดล้อม

7 โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะ เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายด้าน จ้างเหมาบริการจัดเก็บ/ขนขยะ 1,800,000   2,000,000   2,200,000  จ านวน ภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคล กองสาธารณสุข
มูลฝอยไปก าจัด บุคคลในการจัดเก็บขยะ มูลฝอยในพ้ืนท่ีต าบลถ้ าใหญ่ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พ้ืนท่ี ลดลง และส่ิงแวดล้อม
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม
แนวทางท่ี 2.1 บ าบัดและก าจัดขยะและส่ิงปฏิกูล

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการท าประชาพิจารณ์และ เพ่ือให้ประชาชนตระหนัก จัดท าประชาพิจารณ์แบบมีส่วนร่วม - 50,000       - จ านวน ประชาชนเห็นความส าคัญ กองสาธารณสุข

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

2 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เช่น - 100,000     - จ านวน ประชาชนมีความรู้ กองสาธารณสุข
ให้ประชาชนทราบและตระหนัก และตระหนักถึงความส าคัญ จัดท าแผ่นพับ, ฯลฯ ปีละ 2 คร้ัง (งบ อปท.) คร้ัง และตระหนักถึงความส าคัญ และส่ิงแวดล้อม
ถึงความส าคัญของส่ิงแวดล้อม ของส่ิงแวดล้อม ของส่ิงแวดล้อม

3 โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติให้แก่ประชาชน - 50,000       - จ านวน ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ กองสาธารณสุข
ในการก าจัดขยะอย่างถูกต้อง ในการก าจัดขยะอย่างถูกต้อง จ านวน 1 คร้ัง (งบ อปท.) คร้ัง ในการก าจัดขยะอย่างถูกต้อง และส่ิงแวดล้อม

4 โครงการอบรมเยาวชนอนุรักษ์ เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ อบรมเยาวชน จ านวน 1 คร้ัง 50,000       - - จ านวน ประชาชนมีความรู้ กองสาธารณสุข
ส่ิงแวดล้อม และตระหนักถึงความส าคัญ (งบ อปท.) คร้ัง และตระหนักถึงความส าคัญ และส่ิงแวดล้อม

ของส่ิงแวดล้อม ของส่ิงแวดล้อม

5 โครงการร่วมดูแลส่ิงแวดล้อมใน เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอันดี จัดกิจกรรมผู้ประกอบการพบ 20,000       - - จ านวน ประชาชนปลอดภัยจากมลพิษ กองสาธารณสุข
หมู่บ้าน ระหว่างผู้ประกอบการและ ประชาชน จ านวน 1 คร้ัง (งบ อปท.) คร้ัง และส่ิงแวดล้อม

ประชาชนให้ปลอดภัยจาก
มลพิษ
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม
แนวทางท่ี 2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการส่ิงแวดล้อมและด าเนินการป้องกันมลภาวะ

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการสนับสนุนกลุ่มอาสา เพ่ือสนับสนุนการอนุรักษ์ สนับสนุนงบประมาณให้กลุ่ม 50,000       - - จ านวน ประชาชนร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติ -กองสาธารณสุข

สมัครพิทักษ์ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร (งบ อปท.) กลุ่ม และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม
หมู่บ้าน (ทสม.) ส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) -สนง.เกษตร

อ าเภอ

7 โครงการปลูกต้นไม้และบ ารุงรักษาเพ่ือให้พ้ืนท่ีต าบลถ้ าใหญ่ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และบ ารุง - 20,000       - จ านวน ต าบลถ้ าใหญ่มีสภาพแวดล้อม กองสาธารณสุข
ต้นไม้ มีสภาพแวดล้อมท่ีดี รักษาต้นไม้ในพ้ืนท่ีต าบล (งบ อปท.) พ้ืนท่ี ท่ีดี และส่ิงแวดล้อม

8 โครงการธนาคารต้นไม้ เพ่ือให้พ้ืนท่ีต าบลถ้ าใหญ่ จัดหาต้นไม้ให้ประชาชนเพ่ือน า - 20,000       - จ านวน ต าบลถ้ าใหญ่มีสภาพแวดล้อม กองสาธารณสุข
มีสภาพแวดล้อมท่ีดี ไปปลูกในพ้ืนท่ีต าบลถ้ าใหญ่ (งบ อปท.) พ้ืนท่ี ท่ีดี และส่ิงแวดล้อม
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม
แนวทางท่ี 2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการส่ิงแวดล้อมและด าเนินการป้องกันมลภาวะ

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล 500,000 500,000 500,000 จ านวน มีสถานท่ีท่องเท่ียวให้นัก -กองสาธารณสุข

เขตเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ ต่างๆภายในต าบลให้เป็น ต าบลถ้ าใหญ่ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พ้ืนท่ี ท่องเท่ียวและประชาชน และส่ิงแวดล้อม
แหล่งท่องเท่ียว เข้ามาพักผ่อนหย่อนใจใน - กองช่าง

ต าบลถ้ าใหญ่

2 โครงการเปิดแหล่งท่องเท่ียว เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว เปิดแหล่งท่องเท่ียวและประชาสัมพันธ์ 400,000 400,000 400,000 จ านวน มีสถานท่ีท่องเท่ียวให้นัก -กองสาธารณสุข
เพ่ือต้อนรับประชาคมเศรษฐกิจ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้นักท่องเท่ียวรู้จักสถานท่ีท่องเท่ียว (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พ้ืนท่ี ท่องเท่ียวและประชาชน และส่ิงแวดล้อม
อาเซียน ในเขตเทศบาลเพ่ิมข้ึน เข้ามาพักผ่อนหย่อนใจใน

ต าบลถ้ าใหญ่เพ่ิมข้ึน

3 โครงการก่อสร้างศาลาพักร้อน เพ่ือให้มีสถานท่ีส าหรับ ก่อสร้างศาลาพักร้อน 100,000     - - จ านวน มีนักท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึนและท า กองช่าง
บริเวณเข่ือนห้วยชัน ม. 10 พักผ่อนและส่งเสริมการ ขนาด 4X4 เมตร จ านวน 1 หลัง (งบ อปท.) หลัง ให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน

ท่องเท่ียวภายในต าบล

4 โครงการพัฒนาเข่ือนห้วยชัน เพ่ือปรับปรุงให้เป็นแหล่ง ปรับปรุง /พัฒนาเข่ือนห้วยชัน - 200,000     - จ านวน มีนักท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึนและท า กองช่าง
ท่องเท่ียว จ านวน 1 แห่ง (งบ อปท.) พ้ืนท่ี ให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน

5 โครงการส่งเสริม สนับสนุนกลุ่ม เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว - 3,000,000   - จ านวน มีนักท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึนและท า กองสาธารณสุข
การท่องเท่ียวอนุรักษ์ ม.7 กลุ่มการท่องเท่ียวอนุรักษ์ (งบ อปท.) กิจกรรม ให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน และส่ิงแวดล้อม
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการท่องเท่ียวในชุมชน ม.3 เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวและ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว 20,000       - - จ านวน มีนักท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึนและท า กองสาธารณสุข

เพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน จ านวน  1 คร้ัง (งบ อปท.) คร้ัง ให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน และส่ิงแวดล้อม
ในหมู่ท่ี 3
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการประชุมประชาคมเพ่ือจัด เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล จัดประชุมประชาคมเพ่ือรับฟังปัญหา 100,000     100,000    100,000     จ านวน มีแผนพัฒนาเทศบาล ซ่ึงมา ส านักปลัดเทศบาล

ท าแผนพัฒนาเทศบาล โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม ความต้องการของประชาชนและจัด (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง จากการมีส่วนร่วมของ
ในการจัดท าแผน ท าแผนพัฒนาสามปี จ านวน 1 คร้ัง ประชาชน

2 โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ีพบ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี จัดกิจกรรมเทศบาลเคล่ือนท่ี 40,000       40,000      40,000      จ านวน ประชาชนมีความรู้และเข้าใจ ส านักปลัดเทศบาล

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

เทศบาลมากข้ึน

3 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์/ 20,000       - - จ านวน ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ส านักปลัดเทศบาล
การมีส่วนร่วม ความรู้ ความเข้าใจ ในการ อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน (งบ อปท.) คร้ัง ในการมีส่วนร่วมแบบ

มีส่วนร่วมแบบประชาธิปไตย จ านวน 1 คร้ัง ประชาธิปไตย

4 โครงการสนับสนุนกระบวนการ เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชน สนับสนุนงบประมาณ / ประชุม/ 100,000     100,000    100,000     จ านวน ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ส านักปลัดเทศบาล
ทบทวน ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพ มีส่วนร่วมในการปรับปรุง อบรมให้ความรู้ในกระบวนการ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง ทบทวน ปรับปรุงการพัฒนา
แผนชุมชน ทบทวน พัฒนาแผนชุมชน ทบทวน ปรับปรุง พัฒนาแผนชุมชน แผนชุมชน

ปีละ 1 คร้ัง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความ จัดกิจกรรมวันเทศบาล จ านวน 1คร้ัง 100,000     100,000    100,000     จ านวน ประชาชนให้ความส าคัญ ส านักปลัดเทศบาล

ส าคัญให้เทศบาลและส่งเสริม (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง กับเทศบาลและมีความ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง สัมพันธ์อันดีกับเทศบาล
เทศบาลกับประชาชน มากข้ึน

6 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา เพ่ือพัฒนาความรู้และ จัดฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงาน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน ผู้เข้าฝึกอบรม และทัศนศึกษา ส านักปลัดเทศบาล
ดูงานของผู้บริหาร ,สมาชิกสภา น าประสบการณ์ท่ีได้มา ของผู้บริหาร ,สมาชิกสภาเทศบาล (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง ดูงานสามารถน าความรู้และ
เทศบาล, พนักงานเทศบาล, ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจ า ประสบการณ์ท่ีได้มาปฏิบัติ
ลูกจ้างประจ า,พนักงานจ้าง, เกิดประสิทธิภาพ พนักงานจ้าง,ผู้น าชุมชนและ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้น าชุมชน และกลุ่มองค์กรต่างๆ กลุ่มองค์กรต่างๆ  ปีละ 1 คร้ัง

7 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ จัดอบรม ทัศนศึกษาดูงาน/ ประชุม/ 300,000     300,000    300,000     จ านวน คณะกรรมการชุมชนมี ส านักปลัดเทศบาล
คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการชุมชน จัดกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนา (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง ศักยภาพในการท างาน

ศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน

8 โครงการประดับธงชาติและธง เพ่ือเป็นการแสดงออกถึง จัดซ้ือธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ 100,000     100,000    100,000     จ านวน มีธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ ส านักปลัดเทศบาล
ตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ความจงรักภักดีต่อพระบาท ในวันท่ี 5 ธ.ค.และ 12 ส.ค. ดังน้ี (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง ประดับในวันท่ี 5 ธ.ค. และ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ 1.แท่นปักธง พร้อมเสา วันท่ี 12 ส.ค.
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม 2. ธงชาติ
ราชินีนาถ ราชินีนาถ 3. ธงตราสัญลักษณ์ ภม.

4. ธงตราสัญลักษณ์ สก.
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการก่อสร้าง/ ปรับปรุงอาคาร เพ่ือให้มีสถานท่ีในการจัด ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 700,000     700,000    700,000     จ านวน ประชาชนมีสถานท่ีในการจัด ส านักปลัดเทศบาล

อเนกประสงค์ในเขตเทศบาล กิจกรรมในชุมชน ชุมชนในเขตเทศบาล (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชุมชน กิจกรรมในชุมชน กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างศาลาพักร้อน เพ่ือให้ประชาชนได้มีสถานท่ี ก่อสร้างศาลาพักร้อนริมทาง 100,000     - - จ านวน ประชาชนมีสถานท่ีในการ ส านักปลัดเทศบาล

ริมทาง หน้าโรงเรียนมหาราช 3 พักผ่อนริมทาง จ านวน 1 หลัง (งบ อปท.) หลัง พักผ่อนริมทาง กองช่าง
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

11 โครงการปรับปรุง /ต่อเติมโรงเรือน เพ่ือให้มีสถานท่ีในการจัด ปรับปรุง /ต่อเติมโรงเรือน SML - 100,000    - จ านวน ประชาชนมีสถานท่ีในการจัด ส านักปลัดเทศบาล
SML  หมู่ท่ี 9 กิจกรรมในหมู่บ้าน เช่น เช่น จัดหาโต๊ะ เก้าอ้ี ,ฯลฯ (งบ อปท.) โรงเรือน กิจกรรมต่างๆในแต่หมู่บ้าน กองช่าง

จัดประชุมต่างๆ ,ฯลฯ

12 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงท่ีท าการ เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนได้ ก่อสร้าง/ปรับปรุงท่ีท าการชุมชน 800,000 800,000 800,000 จ านวน ประชาชนในชุมชนมีสถานท่ี ส านักปลัดเทศบาล
ชุมชนในเขตเทศบาล มีสถานท่ีจัดกิจกรรมต่างๆ ในเขตเทศบาล (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชุมชน ในการจัดกิจกรรม กองช่าง

13 โครงการจัดท าป้ายช่ือชุมชนใน เพ่ือประชาสัมพันธ์และเป็น จัดท าป้ายช่ือชุมชนในเขตเทศบาล 200,000 200,000 200,000 จ านวน ชุมชนเป็นท่ีรู้จักของประชาชน ส านักปลัดเทศบาล
เขตเทศบาล สัญลักษณ์ของชุมชน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชุมชน ท่ัวไป

14 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสหกรณ์ เพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้านการ จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้แก่ 30,000 30,000 30,000 จ านวน ประชาชนในชุมชนได้มีความรู้ ส านักปลัดเทศบาล
ให้แก่เจ้าหน้าท่ีภาครัฐระดับต าบล สหกรณ์ให้แก่เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ เจ้าหน้าท่ีภาครัฐระดับต าบล ผู้น า (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง
ผู้น าชุมชนและกลุ่มต่างๆในชุมชน ระดับต าบล ผู้น าชุมชนและ ชุมชน และกลุ่มต่างๆในชุมชน

กลุ่มต่างๆในชุมชน ปีละ 1 คร้ัง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดซ้ือ/จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือให้มีอุปกรณ์เคร่ืองมือ จัดซ้ือ /จัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ 1,000,000   - - จ านวน มีอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ส านักปลัดเทศบาล

อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ส าหรับ เคร่ืองใช้เพียงพอในการ เคร่ืองมือ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ (งบ อปท.) คร้ัง ในการปฏิบัติงานอย่าง
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพียงพอ

2 โครงการจัดซ้ือ/ จัดหาอุปกรณ์ เพ่ือให้มีอุปกรณ์เคร่ืองมือ จัดซ้ือ / จัดหาอุปกรณ์ เคร่ืองมือ 60,000       - - จ านวน มีอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ส านักปลัดเทศบาล
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้แก่สมาชิก เคร่ืองใช้เพียงพอในการ เคร่ืองใช้ ให้แก่สมาชิก อปพร. (งบ อปท.) คน ในการปฏิบัติงานอย่าง
อปพร.ในต าบล ปฏิบัติงาน เช่น ชุด อปพร. ,ฯลฯ เพียงพอ

3 โครงการฝึกอบรม/ทบทวน สมาชิก เพ่ือเพ่ิมจ านวนสมาชิก อปพร. ฝึกอบรม/ทบทวนสมาชิก อปพร. 100,000     - - จ านวน สมาชิกอปพร.มีความรู้และ ส านักปลัดเทศบาล
อปพร. ในต าบล อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง (งบ อปท.) คร้ัง มีสมาชิก อปพร.เพ่ิมข้ึน

4 โครงการช่วยเหลือประชาชน เพ่ือให้ความช่วยเหลือและ สนับสนุนงบประมาณ ,วัสดุ , 1,000,000   1,000,000  1,000,000  จ านวน ประชาชนได้รับความ ส านักปลัดเทศบาล
ท่ีได้รับความเดือดร้อนจาก บรรทุกข์ให้แก่ประชาชน อุปกรณ์ต่างๆท่ีได้รับความเสียหาย (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง ช่วยเหลือและสามารถ
สาธารณภัย ผู้ได้รับความเดือนร้อนจาก บรรเทาทุกข์ของประชาชนได้

สาธารณภัย

5 โครงการส่งเสริมความรู้เก่ียวกับ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน จัดอบรม / จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ 100,000     100,000    100,000     จ านวน ประชาชนมีความรู้และ ส านักปลัดเทศบาล
การป้องกันภัยให้แก่ประชาชน มีความรู้และสามารถน า เช่น ซักซ้อมวิธีการปฏิบัติกรณีเกิด (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง สามารถปฏิบัติตนได้อย่าง

ความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ เพลิงไหม้, ให้ความรู้เก่ียวกับการ ถูกต้องกรณีการเกิดภัยต่างๆ
ในการป้องกันภัยได้ อัคคีภัยเบ้ืองต้น
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือความปลอดภัยของ จัดกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและ 100,000 100,000 100,000 จ านวน ประชาชนมีความปลอดภัยใน ส านักปลัดเทศบาล

อุบัติเหตุทางถนน ประชาชนในพ้ืนท่ี แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง การใช้ถนน

7 โครงการติดต้ังกระจกส่องโค้ง เพ่ือให้ประชาชนมีความ ติดต้ังกระจกส่องโค้ง   ภายในเขต 100,000     100,000    100,000     จ านวน ประชาชนมีความปลอดภัย ส านักปลัดเทศบาล
ภายในเขตเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ ปลอดภัยในการสัญจร เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชุมชน ในการสัญจรมากข้ึน กองช่าง

8 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ อบรมให้ความรู้เร่ืองระเบียบจราจร, 50,000       - - จ านวน -ประชาชนมีความรู้เร่ืองวินัย ส านักปลัดแทศบาล
ระเบียบวินัยจราจร เก่ียวกับระเบียบวินัยจราจร ทดสอบการขับข่ี ฯลฯ (งบ อปท.) คร้ัง จราจร

- การเกิดอุบัติเหตุลดลง

9 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิดใน เพ่ือดูแลสอดส่องสถานท่ีและ ติดต้ังกล้องวงจรปิดในชุมชนเขต 200,000     200,000    200,000     จ านวน -ประชาชนในชุมชนมีความ ส านักปลัดแทศบาล
ชุมชนเขตเทศบาล ความปลอดภัยในชุมชน เทศบาล (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชุมชน ปลอดภัยย่ิงข้ึน

10 โครงการติดต้ังป้ายจราจร เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ติดต้ังป้ายจราจรในชุมชนเขตเทศบาล 200,000     - - จ านวน -ประชาชนมีความสะดวกและ ส านักปลัดเทศบาล
ในชุมชนเขตเทศบาล และปลอดภัยในการใช้ถนน ต าบลถ้ าใหญ่ (งบ อปท.) ชุมชน ปลอดภัยในการใช้ถนน
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างอาคารส านักงาน เพ่ือให้ประชาชนท่ีมาติดต่อ ก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาล 20,000,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความพึงพอใจ ส านักปลัดเทศบาล

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ (แห่งใหม่) ราชการมีความสะดวก รวดเร็ว ต าบลถ้ าใหญ่ จ านวน 1 หลัง (งบ อปท.) อาคาร ในการติดต่อราชการ
มากข้ึน (ตามแบบแปลนของเทศบาล)

2 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ เพ่ือให้ประชาชนท่ีมาติดต่อ ก่อสร้างโรงจอดรถ 200,000     - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก ส านักปลัดเทศบาล

ราชการได้รับความสะดวก ขนาด 3X20 เมตร (งบ อปท.) โรงจอดรถ ในการมาติดต่อราชการ

3 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม เพ่ือให้ประชาชนท่ีมาติดต่อ ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม 500,000     - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก ส านักปลัดเทศบาล
อาคารโรงเก็บของเทศบาล ราชการมีความสะดวก รวดเร็ว อาคารโรงเก็บของเทศบาล (งบ อปท.) อาคาร ในการติดต่อราชการ

4 โครงการจัดท าผังเมืองรวมตาม เพ่ือให้การจัดท าผังเมืองเป็นไป จัดเก็บข้อมูลเพ่ือด าเนินการท า 200,000     - - จ านวน การจัดท าผังเมืองรวมเป็นไป กองช่าง
โครงการถ่ายโอนฯ ด้วยความถูกต้องเรียบร้อย ผังเมืองรวม (งบ อปท.) คร้ัง ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง

5 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการ เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าในต าบล อุดหนุนงบประมาณ ให้การไฟฟ้า 1,000,000   - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ด าเนินงานให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ประชาชนได้รับความ ส่วนภูมิภาคอ าเภอทุ่งสง (งบ อปท.) คร้ัง และปลอดภัย
อ าเภอทุ่งสง สะดวกย่ิงข้ึน

6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือให้ส านักงานเทศบาล ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณส านักงาน 300,000     300,000    300,000     จ านวน บริเวณส านักงานเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
บริเวณส านักงานเทศบาล ดูสวยงาม เรียบร้อย มีสภาพ เทศบาล เช่น จัดสวนหย่อม ,ฯลฯ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พ้ืนท่ี ดูสวยงาม เรียบร้อย

แวดล้อมท่ีดี มีสภาพแวดล้อมท่ีดี

งบประมาณและท่ีมา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูล, จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงเหล็ก 72,000       72,000      72,000      จ านวน ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ส านักปลัดเทศบาล
กิจกรรมต่างๆของเทศบาล จ านวน 10 ป้าย (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ป้าย กิจกรรมต่างๆของเทศบาล
ให้ประชาชนได้รับทราบ ได้อย่างท่ัวถึง

8 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน สนับสนุนทุนการศึกษาในระดับ 200,000     200,000    200,000     จ านวน บุคลากรในเทศบาลต าบล ส านักปลัดเทศบาล

ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ให้บุคลากรในเทศบาลต าบล ปริญญาตรี และปริญญาโท ให้ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คน ถ้ าใหญ่มีความรู้เพ่ิมข้ึน
ส าหรับผู้บริหาร, สมาชิกสภา ถ้ าใหญ่มีการพัฒนาความรู้ ผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล
เทศบาล, พนักงานเทศบาล, เพ่ิมข้ีน  พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจ า
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของ และพนักงานจ้างของเทศบาล
เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ ต าบลถ้ าใหญ่

9 โครงการบริการให้ค าแนะน า ปรึกษาเพ่ือให้ค าแนะน า ปรึกษาปัญหาจัดต้ังศูนย์ให้ค าแนะน าปรึกษาปัญหา 50,000       50,000      50,000      จ านวน ประชาชนมีความรู้และ ส านักปลัดเทศบาล
ปัญหาด้านกฎหมาย ส าหรับ ด้านกฎหมายส าหรับประชาชน ด้านกฎหมายส าหรับประชาชน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง ความเข้าใจ สามารถแก้
ประชาชน ผู้สนใจ นอกเวลาราชการสัปดาห์ละ 3-4 คร้ัง ปัญหาในเร่ืองกฎหมาย

10 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้บุคลากร เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ จัดฝึกอบรมบุคลากรในเทศบาล 200,000     200,000    200,000     จ านวน บุคลากรมีความรู้ ความ ส านักปลัดเทศบาล
เก่ียวกับการปฏิบัติงาน ความสามารถในการปฏิบัติงาน จ านวน 1 คร้ัง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง สามารถในการปฏิบัติงาน

ได้อย่างถูกต้อง ได้อย่างถูกต้อง

แนวทางท่ี 3.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
งบประมาณและท่ีมา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
11 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการ เพ่ือให้การด าเนินงาน อุดหนุนงบประมาณในการด าเนินงาน 97,000      -         -          จ านวน การด าเนินงานตามกิจกรรม ส านักปลัดเทศบาล

ด าเนินงานให้ท่ีท าการปกครอง เป็นไปอย่างเรียบร้อย ให้ท่ีท าการปกครองอ าเภอทุ่งสง (งบ อปท.) กิจกรรม ต่างๆเป็นไปอย่างเรียบร้อย กองการศึกษา
อ าเภอทุ่งสง มีประสิทธิภาพ ดังน้ี และมีประสิทธิภาพ

1. การจัดงานประเพณีเดือนสิบ 15,000       (กองการศึกษา)

2. การจัดงานเทศกาลประเพณีชักพระ 25,000       (กองการศึกษา)
อ าเภอทุ่งสง
3.การจัดงานรัฐพิธี 7,000         (ส านักปลัด)

4.โครงการขับเคล่ือนสมัชชาหมู่บ้าน/ 50,000       (ส านักปลัด)
ชุมชนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
อ าเภอทุ่งสง

12 โครงการสนับสนุนการด าเนินงาน เพ่ือให้ส่งเสริมและสนับสนุน อุดหนุนงบประมาณให้หน่วยงาน 400,000     400,000    400,000     จ านวน การด าเนินงานตามกิจกรรม ส านักปลัดเทศบาล
ของหน่วยงาน ,กลุ่ม , องค์กรต่างๆ การด าเนินงานในกิจกรรม กลุ่ม,องค์กรต่างๆ ในการจัดโครงการ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) หน่วยงาน ต่างๆเป็นไปอย่างเรียบร้อย กองการศึกษา

ให้แก่หน่วยงาน ,กลุ่ม, หรือกิจกรรม  ดังน้ี กลุ่ม องค์กร และมีประสิทธิภาพ
องค์กรต่างๆ ตามอ านาจหน้าท่ี 1.ส านักปลัดเทศบาล 200,000     200,000    200,000     ท่ีสนับสนุน
ของเทศบาลให้เป็นไปอย่าง 2.กองการศึกษา 200,000     200,000    200,000     
มีประสิทธิภาพ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
13 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่องค์การ 25,000       25,000      25,000      จ านวน การด าเนินงานของศูนย์ ส านักปลัดเทศบาล

ด าเนินงานของศูนย์ข้อมูล ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บริหารส่วนต าบลนาหลวงเสน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่าง
ข่าวสารขององค์กรปกครอง ให้ด าเนินงานได้อย่างมี ตามโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร มีประสิทธิภาพ
ส่วนท้องถ่ินระดับอ าเภอ ประสิทธิภาพ การซ้ือหรือการจ้างของอปท.ระดับ

อ าเภอ อ าเภอทุ่งสงประจ าปี
พ.ศ. 2558

14 โครงการผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ เพ่ือเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์ จัดท าส่ือโฆษณาและส่ือประชา- 200,000     200,000    200,000     จ านวน ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร ส านักปลัดเทศบาล
เก่ียวกับกิจการเทศบาล เก่ียวกับกิจการเทศบาล สัมพันธ์เผยแพร่ เช่น แผ่นปลิว, (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง กิจการของเทศบาล

แผ่นพับ,สปอร์ทวิทยุ,โทรทัศน์
ฯลฯ

15 โครงการจ้างท่ีปรึกษาวิจัย เพ่ือให้การด าเนินงานของ จ้างท่ีปรึกษาในการประเมินความ 25,000       25,000      25,000      จ านวน การด าเนินงานของเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ เทศบาลเป็นไปอย่างมี พึงพอใจของประชาชนต่อเทศบาล (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ ปีละ 1 คร้ัง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
16 โครงการติดต้ังป้ายไฟว่ิงภายนอก เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูล ติดต้ังป้ายไฟว่ิงภายนอกอาคาร 800,000     - - จ านวน ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล ส านักปลัดเทศบาล

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

17 โครงการจัดท าวารสาร เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ 100,000     100,000    100,000     จ านวน ประชาชนได้รับข่าวสารของ ส านักปลัดเทศบาล
ประชาสัมพันธ์เทศบาล ของเทศบาล เทศบาล ปีละ 1 คร้ัง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง เทศบาลและเข้าใจเก่ียวกับ

บทบาทหน้าท่ีของเทศบาล

18 โครงการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี -เพ่ือให้การด าเนินการเลือกต้ัง เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการด าเนินการ 300,000     300,000    300,000     จ านวน มีนายกเทศมนตรี ส านักปลัดเทศบาล
และสมาชิกสภาเทศบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ เลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง และสมาชิกสภาเทศบาล

บรรลุวัตถุประสงค์ นายกเทศมนตรี ครบตามจ านวนและการ
- เพ่ือเลือกต้ังนายกเทศมนตรี เลือกต้ังเป็นไปด้วยความ
และสมาชิกสภาเทศบาล เรียบร้อย
กรณีครบวาระหรือต าแหน่ง
ว่างลง

19 โครงการจัดซ้ือรถยนต์เพ่ือใช้ใน เพ่ือความสะดวกในการ จัดซ้ือรถยนต์ เพ่ือใช้ในกิจการของ 1,500,000   - จ านวน มีความสะดวกในการ กองช่าง
กิจการของเทศบาล ปฏิบัติงานและการด าเนินงาน เทศบาล  จ านวน  2 คัน (งบ อปท.) รถยนต์ ปฏิบัติงานและและการ กองสาธารณสุข

ของเทศบาลมีประสิทธิภาพ ด าเนินงานมีประสิทธิภาพ และส่ิงแวดล้อม
มากข้ึน

งบประมาณและท่ีมา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
20 โครงการส ารวจภาษีโรงเรือนและ เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง ออกส ารวจข้อมูลภายในพ้ืนท่ี 100,000     100,000    100,000     จ านวน มีข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน กองคลัง

ท่ีดิน,ภาษีบ ารุงท้องท่ีและภาษีป้าย ครบถ้วน ในเขตเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) พ้ืนท่ี ท าให้การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

21 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ -เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการช าระ จัดท ากิจกรรมต่างๆ เช่น 100,000     100,000    100,000     จ านวน การจัดเก็บภาษีของเทศบาล กองคลัง
จัดเก็บภาษีรายได้ ภาษี - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ช าระภาษี (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) กิจกรรม มีประสิทธิภาพมากข้ึน

-เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ - มอบของของรางวัล/ของท่ีระลึก
ประชาชนในการช าระภาษี ให้ผู้ช าระภาษีดีเด่นประจ าปี

-ให้บริการออกจัดเก็บภาษี
นอกสถานท่ีในเขตเทศบาล

22 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ จัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน 500,000     500,000    500,000     ร้อยละ20 การจัดเก็บรายได้ของเทศบาล กองคลัง
ทะเบียนทรัพย์สิน จัดเก็บรายได้ของเทศบาล ทรัพย์สิน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ของการ มีประสิทธิภาพมากข้ึน

ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ด าเนินการ
เหมาะสม แล้วเสร็จ

แนวทางท่ี 3.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
งบประมาณและท่ีมา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
23 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี จัดอบรมผู้ใหญ่บ้าน,ผู้น าชุมชนและ 50,000       50,000      50,000      จ านวน ประชาชนมีความรู้ เก่ียวกับ กองคลัง

ภาษีท้องถ่ินและค่าธรรมเนียมต่างๆ ความรู้เก่ียวกับภาษีท้องถ่ิน ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) คร้ัง ภาษีท้องถ่ินและค่าธรรมเนียม
และค่าธรรมเนียมต่างๆ ถ้ าใหญ่ ปีละ  1 คร้ังจ านวน 120 คน ต่างๆ

24 โครงการซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ 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 ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ กองคลัง
เทศบาล สภาพใช้งานได้อย่างเพียงพอ กองช่าง

กองสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา

25 โครงการจัดซ้ือเต้นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี เพ่ือให้มี เต้น โต๊ะ เก้าอ้ี จัดซ้ือ เต้นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี ส าหรับใช้ 300,000     - - จ านวน เต้นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี มีเพียงพอ ส านักปลัดเทศบาล
ส าหรับใช้ในกิจการของเทศบาล เพียงพอส าหรับหารใช้งาน ในกิจการของเทศบาล (งบ อปท.) คร้ัง ส าหรับใช้งาน

26 โครงการด าเนินงานตามโครงการ/ เพ่ือให้การด าเนินงานของ ด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 1,000,000   1,000,000  1,000,000  จ านวน การด าเนินงานของเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ เทศบาลเป็นไปอย่างมี ท่ีเป็นประโยชน์ เช่น การจ้างเหมา (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) กิจกรรม มีประสิทธิภาพและประชาชน กองคลัง
เทศบาลและประชาชน ประสิทธิภาพและประชาชน บริการต่างๆ ,ซ้ือดวงตราไปรษณีย์, ได้รับประโยชน์ในการด าเนิน กองช่าง

ได้รับผลประโยชน์สูงสุด กิจกรรมของเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
27 โครงการจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ เคร่ืองมือ 1,000,000  - - จ านวน มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้เพียงพอ ส านักปลัดเทศบาล

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในส านักงาน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ เคร่ืองใช้ต่างในส านักงาน ดังน้ี (งบ อปท.) หน่วยงาน ในการปฏิบัติงาน กองคลัง
เทศบาล ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 1.จัดซ้ือครุภัณฑ์ (สป) เช่น 200,000     ท่ีจัดซ้ือ กองช่าง

- กล้องถ่ายภาพดิจิตอล จ านวน 1 ตัว กองสาธารณสุขฯ
- คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ   1  เคร่ือง กองการศึกษา

- คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 2 เคร่ือง
- โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ีท างาน 
จ านวน 1 ชุด
- เก้าอ้ีท างาน 

2.จัดซ้ือครุภัณฑ์ (คลัง) เช่น 200,000     
-ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน 3 ตู้
- คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 2 เคร่ือง
-โต๊ท างานพร้อมเก้าอ้ี  จ านวน 2ชุด
- เก้าอ้ีท างาน 4 ตัว ,ฯลฯ

3. จัดซ้ือครุภัณฑ์(สาธารณสุขฯ) เช่น 200,000     
- กล้องวิดีโอดิจิตอล จ านวน 1 ตัว
- คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 1 เคร่ือง
ฯลฯ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
แนวทางท่ี 3.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

งบประมาณและท่ีมา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
4. จัดซ้ือครุภัณฑ์(กองช่าง) เช่น 200,000     
- คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะพร้อม
เคร่ืองปร้ินเตอร์
-โต๊ท างานพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 2ชุด
ฯลฯ

5. จัดซ้ือครุภัณฑ์(กองการศึกษา) เช่น 200,000     
- คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ  พร้อม
 เคร่ืองปร้ินเตอร์ จ านวน  2 ชุด
-โต๊ท างานระดับ 3-6พร้อมเก้าอ้ี 1ชุด
-โต๊ท างานระดับ 1-3พร้อมเก้าอ้ี 3ชุด
-ตู้เก็บเอกสาร  จ านวน 1 ตู้
-เก้าอ้ีท างาน จ านวน 2 ตัว
-คูลเลอร์เก็บน้ าด่ืม จ านวน 3 ใบ
ฯลฯ
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งบประมาณและท่ีมา

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
แนวทางท่ี 3.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสร้างโรงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เพ่ือน าวัสดุท้องถ่ินมาใช้ให้เป็น ก่อสร้างโรงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 1 โรง 800,000 - - จ านวนโรง ท าให้เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยหมัก กองสาธารณสุข

ประจ าต าบลถ  าใหญ่ ประโยชน์ ลดต้นทุนการผลิต ขนาด8x10เมตร พร้อม (งบ อปท.) ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยน  าชีวภาพเพ่ือเพ่ิมผล และส่ิงแวดล้อม
สามารถปรับสภาพดินและเพ่ิม เคร่ืองผลิตปุ๋ย ผลิตและท าให้ดินอุดมสมบูรณ์
ผลผลิตได้มากย่ิงขึ น มากย่ิงขึ น

2 โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของคณะ อุดหนุนงบประมาณในการประชุม 524,000    - - จ านวน คณะกรรมการฯมีก าลังใจใน ส านักปลัดเทศบาล
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการบริหารศูนย์เป็นไป การปฏิบัติงาน และวัสดุอุปกรณ์ (งบ อปท.) ศูนย์ การปฏิบัติงาน ส านักงานเกษตร
ประจ าต าบล อย่างมีประสิทธิภาพ อ าเภอ

3 โครงการสนันสนุนการจัดท าแผน เพ่ือเป็นการส่งเสริมด้านการ สนับสนุนงบประมาณในการจัดท า 20,000      - - จ านวน การเกษตรได้รับการพัฒนา กองสาธารณสุข
พัฒนาการเกษตรระดับต าบล เกษตร แผนพัฒนาการเกษตร (งบ อปท.) ครั ง และส่ิงแวดล้อม

ส านักงานเกษตร
อ าเภอ

4 โครงการการส่งเสริมการผลิตสินค้า เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางด้าน อบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร - 50,000 - จ านวน กลุ่มเกษตรกรได้ความรู้เพ่ือ กองสาธารณสุข
เกษตรท่ีปลอดภัยและได้มาตรฐาน ผลลิตทางการเกษตร ทุกกลุ่ม (งบ อปท.) ครั ง พัฒนาคุณภาพผลผลิตมากขึ น และส่ิงแวดล้อม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2558 - 2560 )
เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางท่ี 4.1  พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การตลาดให้แก่เกษตรกร

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการสร้างโรงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เพ่ือน าวัสดุท้องถ่ินมาใช้ให้เป็น ก่อสร้างโรงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ - 3,000,000  - จ านวน ท าให้เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยหมัก ส านักปลัดเทศบาล

หมู่ท่ี 1-10 ประโยชน์ ลดต้นทุนการผลิต ขนาด 5*20 ม.หมู่บ้านละ 1 โรง (งบ อปท.) หมู่บ้าน และปุ๋ยน  าชีวภาพเพ่ือเพ่ิมผล
สามารถปรับสภาพดินและเพ่ิม พร้อมเคร่ืองผสมปุ๋ย ผลิตและท าให้ดินอุดมสมบูรณ์
ผลผลิตดี มากย่ิงขึ น

6 โครงการก่อสร้างโรงเพาะเห็ด ม.5,7 เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนใน ก่อสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด 50,000 - - จ านวน ประชาชนมีรายได้เพ่ิม ส านักปลัดเทศบาล
ชุมชนมีรายได้เพ่ิม และเป็น ขนาด3*6 ม. ในหมู่ท่ี 5 และ 7 (งบ อปท.) หมู่บ้าน
แหล่งเรียนรู้ชุมชน

7 โครงการก่อสร้างโรงเรือนผลิต เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนใน ก่อสร้างโรงเรือนขนาด6*6 เมตร 200,000    - - จ านวน ประชาชนมีรายได้เพ่ิม ส านักปลัดเทศบาล
เคร่ืองแกง ม.5 ชุมชนมีรายได้เพ่ิม (งบ อปท.) โรงเรือน

8 โครงการสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนใน สนับสนุงบประมาณการก่อสร้าง - 300,000     - จ านวน ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ น ส านักปลัดเทศบาล
ก่อสร้างโรงเรือนผลิตผลิตภัณฑ์ ชุมชนมีรายได้เพ่ิม โรงเรือนให้ชุมชน (งบ อปท.) ชุมชน
ของใช้ในครัวเรือน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางท่ี 4.1  พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การตลาดให้แก่เกษตรกร

งบประมาณและท่ีมา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพให้ เพ่ือให้กลุ่มอาชีพเข้มแข็ง อุดหนุนงบประมาณให้กลุ่มอาชีพ 500,000 500,000 500,000 จ านวน กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง ส านักปลัดเทศบาล

ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลถ  าใหญ่ สามารถพัฒนาต าบลได้อย่างมี ให้แก่กลุ่มผักสวนครัว,กลุ่มเลี ยงสัตว์, (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชุมชน มีรายได้เพ่ิมากขึ น
ประสิทธิภาพ กลุ่มเลี ยงปลา,กลุ่มผักปลอดสารพิษ

กลุ่มผ้าบาติก,กลุ่มปุ๋ยหมักและปุ๋ย
 ชีวภาพ ฯลฯ

10 โครงการก่อสร้างตลาดนัดเทศบาล  เพ่ือเป็นท่ีค้าขายสินค้าของ ก่อสร้างอาคารตลาดนัด 500,000 500,000 500,000 จ านวน มีสถานท่ีขายของอย่างเป็น ส านักปลัดเทศบาล
ชุมชนมีความเป็นระเบียบ จ านวน 1 หลัง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) อาคาร ระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมี
เรียบร้อย รายได้เพ่ิมขึ น

11 โครงการเช่าท่ีดินการรถไฟ เพ่ือใช้เป็นท่ีตั งของตลาดชุมชน เช่าท่ีดินการรถไฟ บริเวณสถานี 70,000      - - จ านวน เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิม ส านักปลัดเทศบาล
รถไฟไสใหญ่ (งบ อปท.) พื นท่ี มากขึ น

12 โครงการต่อเติมศูนย์รวบรวม เพ่ือให้ศูนย์รวบรวมฯใช้งานได้ ต่อเติมอาคารศูนย์รวบรวมฯ - 50,000 - จ านวน ประชาชนสามารถค้าขายผล ส านักปลัดเทศบาล
ผลผลิต ม.3 อย่างสะดวก และมี (งบ อปท.) อาคาร ผลิตได้สะดวก

ประสิทธิภาพ 

13 โครงการจัดตั งร้านค้าชุมชนเทศบาล เพ่ือสร้างอาชีพและรายได้ให้ ก่อสร้างร้านค้าชุมชนบริเวณข้าง 200,000    - - จ านวน ประชาชนสามารถค้าขายผล ส านักปลัดเทศบาล
กับประชาชนในหมู่บ้าน ถนนเอเซีย (งบ อปท.) ร้านค้า ผลิตได้สะดวก

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางท่ี 4.1  พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การตลาดให้แก่เกษตรกร

งบประมาณและท่ีมา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
14 โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ ส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ 50,000      50,000      50,000      จ านวน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน ส านักปลัดเทศบาล

เศรษฐกิจชุมชนในค่าย ตชด.42 เศรษฐกิจชุมชนให้มี ชุมชนในค่าย ตชด.42 กฝ.8 (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ศูนย์ มีประสิทธิภาพย่ิงขึ น
กฝ.8 ประสิทธิภาพย่ิงขึ น

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางท่ี 4.1 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การตลาดให้แก่เกษตรกร

งบประมาณและท่ีมา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ให้ชุมชน 300,000    300,000     300,000     จ านวน ชุมชนได้มีวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ส านักปลัดเทศบาล

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

งบประมาณและท่ีมา
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางท่ี 4.2  เพ่ิมศักยภาพกลุ่มทุนองค์กรประชาชน



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างฝายน  าล้น/ เพ่ือให้ประชาชนมีน  าส าหรับ ก่อสร้างฝายน  าล้น/ฝายเก็บกักน  า/ 4,700,000 1,050,000 -          จ านวน ประชาชนมีน  าส าหรับ กองช่าง

ฝายเก็บกักน  า/เข่ือนน  าล้น อุปโภค และป้องกันน  าท่วม เข่ือนน  าล้น  ดังนี (งบ อปท.) (งบ อปท.) หมู่บ้าน อุปโภคและป้องกันน  าท่วม

หมู่ท่ี 1 600,000   -          -          
1. ก่อสร้างฝายน  าล้นบ้านวังปริง 600,000    

ขนาด 6x10 เมตร พร้อมเรียงหิน
หน้าฝาย

หมู่ท่ี 2 800,000   -          -          
 ก่อสร้างฝายน  าล้นห้วยเล้าหมู  800,000    
 ขนาดกว้าง 4 ม. สูง 2 ม. ยาว 4 ม.

หมู่ท่ี 3 1,300,000 50,000     -          

1. สร้างฝายน  าล้นคลองจ าปาพื นท่ี 500,000
การเกษตร 300 ไร่ เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์
2. ก่อสร้างฝายน  าล้นข้างบ้านยาย 800,000    
เอื อน อู่สาธารณะ ขนาดกว้าง 4 ม. 
สูง 2 ม.ยาว 4 ม.
3. จัดท าฝายแม้วจากบ้านอบต.แดง- 50,000      
ถนนสายเอเซีย จัดท าฝายแม้ว 
จ านวน 10 จุด
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางท่ี 4.3  พัฒนาแหล่งน  าเพ่ือการเกษตร
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ท่ี 4 -          500,000    -          
ก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเหมืองน  า 500,000     
ตั งแต่บ้านนายล้อม ภักดีชน-
บ้านนายเร่ิม ผล่อน ก าแพงคอนกรีต
ขนาด 3*500 ม.

หมู่ท่ี 5 900,000   -          -          

1. ก่อสร้างฝายกั นน  า คลองวังปริก 300,000
ฝายกั นน  าคลองวังปริกจ านวน 3 จุด
2. ก่อสร้างฝายเก็บน  าห้วยน  าด า 400,000
ขนาดกว้าง 4 ม. สูง 2 ม. ยาว 4 ม.
3. ก่อสร้างฝายน  าล้นห้วยบ่อจันทร์ 200,000
ขนาดกว้าง 4 ม. สูง 2 ม. ยาว 4 ม.

หมู่ท่ี 6 600,000   -          -          

1.  ก่อสร้างฝายน  าล้นบ้านวังไทร 200,000    
ขนาดกว้าง 4 ม. สูง 2 ม. ยาว 4 ม.
2. ก่อสร้างฝายน  าล้นวังน  าพรุ 200,000
ขนาดกว้าง 4 ม. สูง 2 ม. ยาว 4 ม.
3. ก่อสร้างฝายน  าล้น บ้านวังขวัญ 200,000
 ขนาดกว้าง 4 ม. สูง 2 ม. ยาว 4 ม.

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางท่ี 4.3  พัฒนาแหล่งน  าเพ่ือการเกษตร

งบประมาณและท่ีมา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ท่ี 7 -          300,000    -          

ก่อสร้างเข่ือนน  าล้นบ้านน  าตกโยง 300,000     
 เข่ือน คสล. ระยะทาง 300 เมตร 

หมู่ท่ี 9 -          200,000    
ก่อสร้างฝายน  าล้น 2 จุดบริเวณบ้าน 200,000     
พรุชิง และบ้านนายกองพัน
ขนาดกว้าง 4 ม. สูง 2 ม. ยาว 4 ม.

หมู่ท่ี 10 500,000   -          -          

1.  ก่อสร้างฝายน  าล้นคลองน  าพุ 200,000
ขนาดกว้าง 4 ม. สูง 2 ม. ยาว 4 ม.
2. ก่อสร้างฝายน  าล้นข้างศาลา 300,000
อเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 4 ม. 
สูง 2 ม. ยาว 4 ม.

งบประมาณและท่ีมา
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางท่ี 4.3 พัฒนาแหล่งน  าเพ่ือการเกษตร 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการก่อสร้างสะพานน  าล้น 1. สร้างฝายเก็บกักน  าไว้ใน ก่อสร้างสะพานน  าล้น  ดังนี 1,560,000 -          -          จ านวน ประชาชนมีน  าใช้ตลอดปี กองช่าง

ในต าบลถ  าใหญ่ หน้าแล้ง (งบ อปท.) หมู่บ้าน น  าไม่ท่วม
2. ใช้น  าท าการเกษตรได้ตลอด หมู่ท่ี 1 1,560,000 -          -          
ปีและป้องกันน  าท่วม

1. ก่อสร้างสะพานน  าล้นสายตาว 600,000

ขนาด 6x10 เมตร พร้อมวางท่อ
2. ก่อสร้างสะพานน  าล้นเช่ือมถนน 600,000    
สายวังปลิงกับสายเลียบวังปลิง
 ขนาด 6x10 ม.
3. สะพานน  าล้นขนาด 10*2*5 ม. 360,000    

3 โครงการขุดลอกคลอง/ห้วย/ เพ่ือให้ประชาชนมีน  าอุปโภค ขุดลอกคลอง/เหมืองน  า   ดังนี 6,930,000 3,100,000 -          จ านวน ประชาชนมีน  าใช้ตลอดปี กองช่าง
เหมืองน  า/ฝาย ในต าบล บริโภคเพียงพอและเพ่ือ (งบ อปท.) (งบ อปท.) หมู่บ้าน น  าไม่ท่วม

ป้องกันน  าท่วม หมูท่ี  1 -          500,000    -          

ขุดลอกหน้าฝายวังปลิง กว้างเฉล่ีย 500,000     
10 ม.ยาวเฉล่ีย 200 ม.ลึกฉล่ีย 3 ม.

หมูท่ี  2 3,000,000 1,200,000 -          

1. ขุดลอกคลองห้วยบางเหล็กกว้าง 450,000
เฉล่ีย 10 ม.ยาวเฉล่ีย 200 ม
ลึกเฉล่ีย  3 ม.
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางท่ี 4.3  พัฒนาแหล่งน  าเพ่ือการเกษตร

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
2. ขุดลอกเหมืองน  าชุมพร หลัง 50,000
วัดไตรฯ ระยะทาง 1,000 เมตร
3. ขุดลอกคลองปากแพรก 3,000,000  
(จากสะพานคลองสาย-คลองท่าไฟ)
 ขนาดกว้าง 4 ม. สูง 2 ม. ยาว 4 ม.

ระยะทาง 10,00 เมตร
4. ขุดลอกห้วยกราก กว้าง 10 ม. 700,000
ระยะทาง 1,000 เมตร

หมูท่ี  3 -          50,000     -          

ขุดลอกคลองจ าปา หมู่ท่ี 3 50,000
ระยะทาง 1,000 เมตร

หมูท่ี  4 2,350,000 -          -          

1. ขุดลอกเหมืองน  าเหมืองหัวนอน 50,000
จ านวน 1 แห่ง ระยะทาง 1,000 ม.
2. ขุดลอกเหมืองถ  าใหญ่ จากบ้าน 400,000
นายมีศักด์ิ - สุดเขต จ านวน 1 แห่ง 
ระยะทาง 2,000 เมตร

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางท่ี 4.3  พัฒนาแหล่งน  าเพ่ือการเกษตร

งบประมาณและท่ีมา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
3. ขุดลอกเหมือง สายหน้าบ้าน 300,000    
นายเหล่ียม- บ้าน ผช.ญา จ านวน 
1 แห่ง ระยะทาง 1,500 เมตร
4.  ขุดลอกคลองปากแพรก 300,000    
(ข้างโรงงานยูนิ-บ้าน ผญ เด่น)

ขนาดกว้าง 4 ม. สูง 2 ม. ยาว 4 ม.
ระยะทาง 1,500 เมตร
5. ขุดลอกห้วยหน้าบ้านนายสาย 300,000    
ชนะสงคราม - ห้วยชัน
ขนาดกว้าง 4 ม. สูง 2 ม. ยาว 4 ม.
ระยะทาง 1,500 เมตร
6.ขุดลอกเข่ือนหลังบ้าน 800,000
นางเก้า สมศิริ ระยะทาง 1,000 ม.
7.ขุดลอกเหมืองน  าสายเจ็ดเจ้า 200,000
ระยะทาง 500 ม.

หมู่ท่ี 5 400,000   -          -          

1. ขุดลอกคลองสายหน้าอวด 200,000    
ขนาดกว้าง 4 ม. สูง 2 ม. ยาว 4 ม.
2.  ขุดลอกเข่ือน(ข้างวัดนาตาแย้ม) 200,000
ขนาดกว้าง 10 ม.  ยาว 50 ม.
พร้อมตกแต่งรอบขอบสระ

งบประมาณและท่ีมา
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แนวทางท่ี 4.3  พัฒนาแหล่งน  าเพ่ือการเกษตร



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ท่ี 6 530,000   200,000    -          

1. ขุดลอกป่าสาคูท้ายนา-วังน  าพุ 400,000    
จ านวน 1 แห่ง ระยะทาง 2,000 ม.
2.ขุดลอกห้วยสาธารณะประโยชน์ 150,000     

 กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร
3. ขุดลอกคลองบ้านวังขวัญ จ านวน 50,000      
1 แห่ง ระยะทาง 1,000 เมตร
4. ขุดลอกล าคลองบ้านนาตง ขนาด 80,000
กว้าง6 ม.ลึก3 ม.ระยะทาง1,500 ม.
5. ขุดลอกคลองปากวัง  จ านวน  1 50,000
แห่ง ระยะทาง 5,000 เมตร

หมู่ท่ี 7 50,000     -          -          

ขุดลอกคลองน  าตกโยง-คลองท่าแพ 50,000
1 แห่ง ระยะทาง 500 เมตร
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ท่ี 8 50,000     650,000    -          

1. ขุดลอกฝายกักเก็บน  าบ้านควน 50,000      
ดอกไม้ 1 แห่ง ระยะทาง 500 เมตร
2. ขุดลอกคลองสายไร่ควน กว้าง 100,000     

เฉล่ีย 20 ม. ยาวเฉล่ีย 30 ม.
ปริมาตรดินขุด 2,500ม.
3. ขุดลอกห้วยริมถนนทุกสายกว้าง 100,000     
เฉล่ีย 5 ม. ยาวเฉล่ีย 30 ม.
4. ขุดลอกเหมืองเก่ากว้างเฉล่ีย5 ม. 150,000     
ยาวเฉล่ีย 30 ม.
5. ขุดลอกคลองสายคลองตมกว้าง 300,000
เฉล่ีย 20 ม. ยาวเฉล่ีย30 ม.ปริมาตร
ดินขุด 1,500ม.

หมู่ท่ี 9 150,000   -          -          

1. ขุดลอกคลองสายน  ารอบ - สาย 100,000
ปากแพรกระยะทาง 1,000 เมตร
2. ซ่อมแซมฝายปากแพรกขนาด 50,000      
กว้าง 4 ม. สูง 2 ม. ยาว 4 ม.

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางท่ี 4.3 พัฒนาแหล่งน  าเพ่ือการเกษตร

งบประมาณและท่ีมา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ท่ี 10 400,000   500,000    -          

1. ขุดลอกคลองจากต้นน  า ม.6 500,000     
บรรจบคลองใหญ่กว้าง 7 ม.
ระยะทาง 1,500 เมตร

2. ขุดลอกห้วย คลอง หน้าบ้าน 400,000
ผู้ใหญ่บ้าน ให้กว้าง 10 ม.ระยะทาง 
1,000 เมตร

งบประมาณและท่ีมา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนลาดยาง 1,000,000    - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านตาว ม.1 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 3 x 1,000 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
เดินทางสัญจร สัญจร

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

คลองเปิก ม.1 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 4 x 700 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
เดินทางสัญจร สัญจร

3 โครงการถนนลาดยางซอย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนลาดยาง - 840,000     จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บ้านนางจิตร ม.1 สะดวก ปลอดภัยในการ  ขนาด 4 x 700 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนลาดยาง 400,000      - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ตลาดโค - ทางเข้าห้วยเล้าหมู สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 3 เมตร หนา 0.5 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ม. 2 เดินทางสัญจร ระยะทาง 400 เมตร สัญจร

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนลาดยาง 1,500,000    - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สามแยกโรงสี- ถนนตก (ส่ีแยก) สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 10 ม. ระยะทาง (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ม.4 เดินทางสัญจร 2,000 เมตร สัญจร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2558 - 2560 )
เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนลาดยาง 900,000      - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ซอยสามแยกบ้านนางบุญเรือน - สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 2.5 ซ.ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
บ้านนางกลับ-บ้านนายแก้ว เดินทางสัญจร ระยะทาง 750 เมตร สัญจร
ม. 4

7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนลาดยาง 560,000      - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ซอยวังค้างคาว-ถนนสายวัดถ  าใหญ่ สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
 - วัดถ  าพระหอ  ม. 4 เดินทางสัญจร ระยะทาง 400 เมตร สัญจร

8 โครงการถนนลาดยางสายบ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนลาดยาง - 1,300,000   - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
นายสมบูรณ์-บ้านนายเสริม สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 3 x 1,000 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ม. 4 เดินทางสัญจร สัญจร

9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนลาดยาง - 1,000,000   - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
เลียบสายเอเชียตั งแต่บริเวณ สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 3 x 1,000 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ยูเทิร์น - อู่สามพ่ีน้อง ม. 4 เดินทางสัญจร สัญจร

10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนลาดยาง - 3,600,000   - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
เขตแดน ม.5 - ม.10 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 4 x 2,000 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า

งบประมาณและท่ีมา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 4,480,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

แอสฟัลท์ติกวัดถ  าพระหอ - สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
 สามแยกบ้านวังขวัญ  ม. 6 เดินทางสัญจร ระยะทาง 2,800 เมตร สัญจร

12 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 4,480,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
แอสฟัลท์ติกจากควนไสสูง - สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
วัดถ  าพระหอ ม.6 เดินทางสัญจร ระยะทาง 2,800 เมตร สัญจร

13 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนลาดยาง - 6,000,000   - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บริเวณเช่ือมต่อระหว่างบ้าน สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 4 x 5,000 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
นายปรีชา ม.6 ต าบลถ  าใหญ่ เดินทางสัญจร หนา 2.5 ซ.ม. สัญจร
ถึงหมู่ท่ี 8 ต าบลท่ีวัง

14 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนลาดยาง - 6,000,000   - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สามแยกบ้านวังขวัญเข้าวังไทร ม.6 - สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 4 x 5,000 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
หมู่ท่ี 8 ต าบลท่ีวัง เดินทางสัญจร หนา 2.5 ซ.ม. สัญจร

15 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนลาดยาง - 200,000 - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สนามยิงปืน ม.7 สะดวก ปลอดภัยในการ ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร ระยะทางประมาณ 500 เมตร สัญจร

งบประมาณและท่ีมา
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
16 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนลาดยาง พร้อมคู 600,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ซอยมหาราช 1 พร้อมคูระบายน  า สะดวก ปลอดภัยในการ ระบายน  าระยะทางประมาณ 300 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ม. 7 เดินทางสัญจร โดยวางท่อ มอก.ø 60*100 สัญจร

17 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนลาดยาง 3,000,000    - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายหนองรังไก่ -บ้านเปิก ม.8 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 15 ซ.ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร ระยะทาง 1,800 เมตร สัญจร

18 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนลาดยาง - 400,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายควนนกฮูก 3 ม.8 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 15 ซ.ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร ระยะทาง 350 เมตร สัญจร

19 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนลาดยาง 840,000      - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บ้านลุงพร้อม-บ้านนางพุ่ม คชนูด สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 4 x 600 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ม.8 เดินทางสัญจร สัญจร

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า

งบประมาณและท่ีมา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
20 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนลาดยาง 1,200,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายวังแห้ง 1 ม.9 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 4 x 900 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
เดินทางสัญจร สัญจร

21 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 3,200,000    - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
แอสฟัลท์ติกสายน  าตกปลิว สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 4 x 2,000 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ม. 9 เดินทางสัญจร สัญจร

22 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนลาดยาง - 900,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ซอยประปา ม.10 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 4 x 800 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

23 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนลาดยาง 3,240,000    - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายสามแยกบ้านผู้ใหญ่พล - สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 4 x 1,800 ม. หนา 2.5 ซ.ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ส่ีแยกห้วยขัน ม.10 เดินทางสัญจร สัญจร

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า

งบประมาณและท่ีมา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1,800,000    - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายบ้านตาว ม.1 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 4 x 1,000 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
เดินทางสัญจร สัญจร

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 900,000      - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายวังปริง ม.1 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 4 x 500 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 400,000      - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บ้านนางจิตร ม. 1 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 4 x 300 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 360,000      - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ซอยบ้านนายช่วง ม. 1 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 4 x 300 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

งบประมาณและท่ีมา
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีตวงแหวน 360,000      - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

วงแหวน - บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 4 x 200 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
เทคโนโลยีราชมงคล(ไสใหญ่)  ม. 2 เดินทางสัญจร สัญจร

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 250,000      - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายห้วยบางเหล็ก ม.2 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร ประมาณ 150 เมตร สัญจร

30 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคสล. - 2,700,000   - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายจ าปา -วังใน  ม. 3 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร ระยะทาง 2,000 เมตร สัญจร

31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 300,000      - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายชุมชนบ้านหน้าถนน ม. 3 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร ระยะทาง 200 เมตร สัญจร

32 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคสล. 1,000,000    - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายทางรถไฟ ม. 3 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวประมาณ (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร 500 เมตร สัญจร

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า

งบประมาณและท่ีมา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
33 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคสล. 400,000      - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

.สายจ าปาสามัคคี 3 ม. 3 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
เดินทางสัญจร ระยะทาง 200 เมตร สัญจร

34 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคสล. - 400,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
จากบ้านนายดวง  ศรีสมโภช ม.3 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
 - บริเวณเขตหมู่ท่ี 9 ต าบลถ  าใหญ่ เดินทางสัญจร ระยะทาง 300 เมตร สัญจร

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคสล. 3,700,000    - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายช่องนกแอ่น ม.3 - ม.9 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 3 x3,500 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

36 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคสล. - 300,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บ้านยายเอียด ม. 3 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 150 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

37 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคสล. 600,000      - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ซอยจ าปาพัฒนา 1 ม.3 - สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 300 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ห้วยกาหลา เดินทางสัญจร สัญจร

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า

งบประมาณและท่ีมา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
38 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคสล. 600,000      - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายจ าปา -วังใน ม. 3 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 300 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
เดินทางสัญจร สัญจร

39 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคสล. - 2,000,000   - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนายนอบ ม. 3 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 3 x1,500 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

40 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคสล. - 1,350,000   - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายควนไสสูง ม.4 -บริเวณบ้าน สะดวก ปลอดภัยในการ ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
นายยินดี ม. 10 เดินทางสัญจร สัญจร

41 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคสล. - 900,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนางอุษา -ซอยลุงข า สะดวก ปลอดภัยในการ ระยะทางประมาณ 700 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ม. 4 เดินทางสัญจร สัญจร

42 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคสล. 900,000      - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนายสุธา ม. 5 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร ระยะทางประมาณ 500 เมตร สัญจร

งบประมาณและท่ีมา
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
43 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคสล. 2,700,000    - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายบ้านวังไทร - นาตาแย้ม ม. 5 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
เดินทางสัญจร ระยะทางประมาณ 1,500 เมตร สัญจร

44 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคสล. - 360,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายทางขึ น ส านักงานกองทุน สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สงเคราะห์การท าสวนยาง ม. 5 เดินทางสัญจร ประมาณ 200 เมตร สัญจร

45 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคสล. - 360,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายสามแยกหน้าวัดนาตาแย้ม - สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
 ในวัง ม.5 เดินทางสัญจร ประมาณ 500 เมตร สัญจร

46 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคสล. 900,000      - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายสามแยก - เขาหน้าแดง ม.5 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร ระยะทางประมาณ 1,500 เมตร สัญจร

47 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคสล. 900,000      - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
 สายควนยาง ม. 5 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร ระยะทางประมาณ 2,000 เมตร สัญจร

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า

งบประมาณและท่ีมา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
48 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคสล. 2,700,000    - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายเขาหน้าผึ ง ม.5 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
เดินทางสัญจร ประมาณ 1,500 เมตร สัญจร

49 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคสล. 1,400,000    - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายวังปริก  ม. 5 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร ประมาณ 1,000 เมตร สัญจร

50 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคสล. - 900,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายนาตาแย้ม - วังไทร สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด  4 x 500 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ม. 6 เดินทางสัญจร สัญจร

51 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคสล. - 900,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนายเลียบ  ม. 6 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด  4 x 500 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

52 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคสล. 600,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ซอยบ้านปราณี ม. 7 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 4 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร สัญจร

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า

งบประมาณและท่ีมา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
53 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคสล. 300,000      - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ซอยทองค าขาว ม.7 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 4 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
เดินทางสัญจร ระยะทางประมาณ 200 เมตร สัญจร

54 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคูระบายน  า 500,000      - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
พร้อมคูระบายน  าตัวU สะดวก ปลอดภัยในการ ตัว U ขนาดกว้าง 4 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ซอยหน้าค่าย 1/1 ม. 7 เดินทางสัญจร  ระยะทางประมาณ 200 เมตร สัญจร

55 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคสล. - 270,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ซอยหน้าศาล ม. 7 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด  3 x 200 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

56 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคสล. 350,000      - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ซอยวาสนา 3/1 ม.7 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด  3 x 500 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร พร้อมคูระบายน  า สัญจร

57 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล. 350,000      - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ซอยวาสนา 3/2 ม.7 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด  3 x 500 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร พร้อมคูระบายน  า สัญจร

งบประมาณและท่ีมา
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
58 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล. - 250,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

พร้อมคูระบายน  า ซอยหน้าค่าย ม.7 สะดวก ปลอดภัยในการ พร้อมคูระบายน  า (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
เดินทางสัญจร ขนาด3 x 200 เมตร สัญจร

59 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล. - 1,800,000   - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายห้วยกาหลา ม. 9 - ม. 3 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด  4 x 1,000 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

60 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล. 3,240,000    - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายน  าตกปลิว(น  ารอบ) ม. 9 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด  4 x 1,800 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

61 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล. - 1,800,000   - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
.เลียบสายเอเชีย41 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 4 x 1,000 ม. หนา 2.5 ซ.ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
(จากซอยวังแห้ง - สามแยก) ม. 9 เดินทางสัญจร สัญจร

62 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล. 6,120,000    - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายวังแห้ง - ม.9 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด  4 x 3,400 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า

งบประมาณและท่ีมา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
63 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล. 800,000      - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายช่องแอ่น -คอกลิง ม. 9 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด  3.5 x 500 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
เดินทางสัญจร สัญจร

64 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล. - 3,600,000   - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายพรุชิง - น  ารอบ ม.9 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด  4 x 2,000 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

65 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล. - 750,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายช่องแอน - วังใน ม. 9 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด  4 x 500 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

66 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล. - 500,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายน  ารอบ -คลองขลบ ม.9 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด  4 x 310 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

67 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงโดยขยายผิวถนน คสล. - 540,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ถนนคสล. สายพรุชิง ม.9 สะดวก ปลอดภัยในการ  ระยะทาง 2,000 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า

งบประมาณและท่ีมา

101



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
68 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล. - 900,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บริเวณทางเข้า ร.ร. บ้านนาตาแย้ม สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด  4 x 500 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ม. 10 เดินทางสัญจร สัญจร

69 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 2,000,000    - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บริเวณเช่ือมต่อระหว่าง ม.10 - ม.6 สะดวก ปลอดภัยในการ ระยะทาง 1,500 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

70 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีต จ านวน 1 แห่ง 1,000,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บ้านตาว - น  าตกโยง สะดวก ปลอดภัยในการ ระยะ 3 ,000 เมตร (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

71 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนหินคลุก จ านวน 1 แห่ง 200,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สามแยกบ้านนางเนียม เทพทัศน์ สะดวก ปลอดภัยในการ ระยะทาง 700 เมตร (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ถึงบ้านนายสมเกียรติ พรหมชัยศรี เดินทางสัญจร สัญจร
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งบประมาณและท่ีมา

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
72 โครงการปรับปรุงถนนสาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน จ านวน 1 สาย - 100,000 - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

นาเพชรคง - ควนฮูก สะดวก ปลอดภัยในการ (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
เดินทางสัญจร สัญจร

73 โครงการปรับปรุงถนนสาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน จ านวน 1 สาย - 100,000 - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บ้านนายช่วง สะดวก ปลอดภัยในการ (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

74 โครงการก่อสร้างถนนเลียบถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน พร้อมติดตั งป้ายจราจร - 150,000 - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
เอเชีย ตั งแต่บ้านนางเทียม - ชูศักด์ิ สะดวก ปลอดภัยในการ จ านวน 1 แห่ง ขนาด 3X600 เมตร (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
พร้อมป้ายจราจร เดินทางสัญจร สัญจร

สัญจร

75 โครงการขยายถนนถ  าใหญ่ - เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขยายถนน จ านวน 1  สาย - - 200,000 จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ถ  าพระหอ สะดวก ปลอดภัยในการ (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า

งบประมาณและท่ีมา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
76 โครงการขยายทางเท้าสายน  าตกโยง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขยายทางเท้า พร้อมคูระบายน  า 200,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

พร้อมคูระบายน  า ซอยวาสนา สะดวก ปลอดภัยในการ จ านวน 1 สาย (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
เดินทางสัญจร สัญจร

77 โครงการขยายไหล่ทางถนนสาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขยายไหล่ทางถนนสายจ านวน 1 แห่ง 500,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
คลองขลบ บ้านน  ารอบ สะดวก ปลอดภัยในการ ระยะทาง 2 กิโลเมตร (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

78 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีต จ านวน 3 จุด 1,500,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
พร้อมคูระบายน  า ซอยวาสนา สะดวก ปลอดภัยในการ พร้อมคูระบายน  า ดังนี (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร 1.ซอยวาสนา 3/1 (ชุมชนหน้าค่าย) สัญจร
2.ซอยวาสนา 3/2 (ชุมชนหน้าค่าย)
3.ซอยวาสนา 3/3 (ชุมชนหน้าค่าย)

แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า
งบประมาณและท่ีมา

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
79 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีต จ านวน 5 จุด - 2,500,000 - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

พร้อมคูระบายน  า ซอยหน้าค่าย สะดวก ปลอดภัยในการ พร้อมคูระบายน  า ดังนี (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
เดินทางสัญจร 1.ซอยหน้าค่าย 1 สัญจร

2.ซอยหน้าค่าย 2
3.ซอยหน้าค่าย 1/1
4.ซอยหน้าค่าย 1/2
5.ซอยหน้าค่าย 1/3

80 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีต - 1,000,000 - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
พร้อมคูระบายน  า ซอยหน้าประปา สะดวก ปลอดภัยในการ พร้อมคูระบายน  า จ านวน 1 สาย (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

81 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีต - 1,000,000 - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
พร้อมคูระบายน  า ซอยมหาราช 2 สะดวก ปลอดภัยในการ พร้อมคูระบายน  า จ านวน 1  สาย (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
82 โครงการขยายผิวจราจร จากถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขยายผิวรจราจร จ านวน 1  แห่ง - - 500,000     จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายสามแยกหนองนาตีน - สะดวก ปลอดภัยในการ ระยะทาง 2,500 เมตร (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ส านักสงฆ์ ถ  าพระหอ เดินทางสัญจร สัญจร

83 โครงการก่อสร้างแนวถนนกั นดิน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างแนวถนนกั นดิน จ านวน 1 จุด - 1,000,000 - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บริเวณ ศพด.น  าพุ สะดวก ปลอดภัยในการ ระยะทาง 150 เมตร (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

84 โครงการขยายผิวจราจรถนนลาดยางเพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขยายผิวจราจรถนนลาดยาง 1,000,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
พร้อมก่อสร้างคูระบายน  าแบบ สะดวก ปลอดภัยในการ พร้อมคูระบายน  า (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
คอนกรีต สายถ  าพระหอ - ช่องชก เดินทางสัญจร จ านวน 1 สาย สัญจร
 

85 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,000,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
เสริมเหล็ก บ้านวังไทร - ม.8 ท่ีวัง สะดวก ปลอดภัยในการ จ านวน 1 สาย (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร
 

86 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 1,000,000 - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายสามแยกบ้านวังไทร -  บ้าน สะดวก ปลอดภัยในการ จ านวน 1 สาย (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
อดีตผู้ใหญ่นวย เดินทางสัญจร สัญจร

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า

งบประมาณและท่ีมา

106



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
87 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,000,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

เสริมเหล็ก บ้านนางจงดี ศรีกลับ สะดวก ปลอดภัยในการ จ านวน 1 แห่ง (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
เดินทางสัญจร สัญจร

88 โครงการก่อสร้างถนนสายจ าปา เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน จ านวน 1  สาย - - 700,000 จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สามัคคี ร้านข้าวแกงต้อย - บ้าน สะดวก ปลอดภัยในการ (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
นายเหมือง เดินทางสัญจร สัญจร

89 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 1,000,000 จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
เสริมเหล็กสายวังไทร (ปากทาง) สะดวก ปลอดภัยในการ จ านวน 1 สาย (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

90 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 1,000,000 - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
เสริมเหล็กสายวังใน หน้าอวด สะดวก ปลอดภัยในการ จ านวน 1 สาย (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

91 โครงการก่อสร้างถนนเลียบราง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนเลียบรางรถไฟ 1,500,000    1,500,000   1,500,000  จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
รถไฟสถานีไสใหญ่ ถึงถนนหน้าบ้าน สะดวก ปลอดภัยในการ จ านวน 1 สาย (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
จ่าสุคนธ์ (ลุงแพบอุทิศ) เดินทางสัญจร สัญจร

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า

งบประมาณและท่ีมา

107



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
93 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 800,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ซอยทองค าขาว สะดวก ปลอดภัยในการ ระยะทาง 300  เมตร (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
เดินทางสัญจร สัญจร

93 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,000,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
เสริมเหล็ก ซอยวังขวัญ - ช่องชก สะดวก ปลอดภัยในการ ระยะทาง 700  เมตร (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

94 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
เสริมเหล็ก ซอยวังขวัญ 1  สะดวก ปลอดภัยในการ ระยะทาง 200  เมตร (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

95 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 500,000 จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
เสริมเหล็ก ซอยวังขวัญ 2 สะดวก ปลอดภัยในการ ระยะทาง 300  เมตร (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

96 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 1,000,000 - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
เสริมเหล็กสายสามแยก สะดวก ปลอดภัยในการ ระยะทาง 1,000  เมตร (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ซอยวังขวัญ - วังไทร เดินทางสัญจร สัญจร

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า

งบประมาณและท่ีมา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
97 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,000,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

เสริมเหล็ก สายนาตาแย้ม - สะดวก ปลอดภัยในการ จ านวน  1 จุด (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
 - หน้าแดง เดินทางสัญจร สัญจร

98 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 150,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านตาว ม. 1 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม. ระยะทาง 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

99 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 150,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายเหมืองราง ม. 1 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม. ระยะทาง1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

100 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 150,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายวังปริงและสายเลียบคลอง สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม. ระยะทาง 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
วังปริง ม.1

101 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 200,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านเปิก ม. 1 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม. ระยะทาง 1,500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

109

แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
102 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 150,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายควนฮูก  ม.1 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม. ระยะทาง 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

103 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 100,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายหน้า ร.ร.มหาราช 3 -นาเพชรคง สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม. ระยะทาง 700 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ม. 1

104 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 200,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
ซอยบ้านจ่าไสว ม.2 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม. ระยะทาง 2,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

105 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 100,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนายคล้อย ม.2 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

106 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 200,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายห้วยเล้าหมู ม.2 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางระยะทางประมาณ 2,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

107 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 150,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายเลียบทางรถไฟจากหอ สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง 600 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
แพรไหม-  ถนนบ้านลุงแพบ ม.2

108 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 200,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
ซอยปราณี ม.2 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางระยะทางประมาณ 1,500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
109 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 300,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายน  าตกโยง - ไสใหญ่ ม. 2 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 5 ม.ระยะทาง3,500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

110 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 150,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
หาดทรายขาว ม.2 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางระยะทางประมาณ 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

111 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 100,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายหลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง ระยะทางประมาณ 500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ราชมงคล(ไสใหญ่) - ถนนน  าตกโยง

112 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 350,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
ลาดยางสายห้วยเล้าหมู - สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางระยะทางประมาณ 3,500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ห้วยบางเหล็ก ม. 2

113 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 20,000        - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
ซอยเทพทัศน์ 2 ม. 2 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางระยะทางประมาณ 200 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า

งบประมาณและท่ีมา

111



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
114 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 250,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายทางไฟฝ่ังตะวันออก ม.3 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง2,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

115 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 250,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายในยวน ม.3 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางระยะทางประมาณ 2,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

116 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 250,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนายเอื อม ม.3 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 3 ม.ระยะทาง1,500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

117 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 300,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายหน้าบ้านนายสุชีพ ม. 3 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 3 ม.ระยะทาง2,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

118 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 250,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านห้วยน  าผุด ม.3 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 3 ม.ระยะทาง1,200 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

119 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 300,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายคลองขลบ ม.3 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 3 ม.ระยะทาง2,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

120 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 250,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายทางรถไฟ ม. 3 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางระยะทางประมาณ 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า
งบประมาณและท่ีมา
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
121 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 200,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายบ้านนายวิชัย สามไหม สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาด กว้าง 4.5 ม. ระยะทาง (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ม.3 700 ม.

122 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 200,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนางแปลก บุญชู - สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางระยะทางประมาณ 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
บ้านนางกลับ ม.4

123 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 200,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายสามแยกบ้านลุงนอบ ม.4 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางระยะทางประมาณ 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

124 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน พร้อมสร้าง 500,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนายประจวบ -บ้านนายแก้วสะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางสะพาน ผิวจราจรกว้าง 4.5 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
พร้อมสร้างสะพาน ม.4 ระยะทางประมาณ 500 ม.

125 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน พร้อมฝังท่อ 260,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านห้วยชัน บ้านนางถาวร สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางจ านวน 2 จุด ระยะทาง 2,200 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
 ถนนไสใหญ่ - ท่ีวัง  พร้อมฝังท่อ
จ านวน 2 จุด
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
126 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 200,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายหน้าบ้านนางประจบ - บ้าน สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง 200 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
นางเขียว ม.4

127 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 250,000     จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนายเช่ือง ตรีรัตนกิจ - สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง 700 ม. - (งบอปท.) - ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
บ้านนายสมใจ ฤทธิศักด์ิ ม.4

128 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 300,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนายเผียน รอดจันทร์ ม.4 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

129 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 150,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
บ้านนายแก้ว - ถนนเอเชีย ม. 4 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง 300 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

130 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน  พร้อมวางท่อ 400,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนายแนบ - บ้านนายปัญญา สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางระบายน  า ขนาดผิวจราจร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
พร้อมวางท่อระบายน  า ม.4 กว้าง 4 ม.ระยะทาง 800 ม.

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า

งบประมาณและท่ีมา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
131 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 300,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายบ้านนายช่วง  ชนะสงคราม - สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สามแยกหนองนาตีบ ม. 6

132 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 300,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
ซอยห้วยชัน ม.4 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

133 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 900,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
เลียบควนหน้าอวด ม.5 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง3,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

134 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 200,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
เลียบควน - แยกวังไทร ม.5 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางผิวจราจรกว้าง 4.5 ม.ระยะทาง (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

1,500 ม.

135 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 400,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายคลังไส - นายแก๊ง ม.5 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง2,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า
งบประมาณและท่ีมา
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
136 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 150,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายบ่อจันทร์ - บ้านนายนิรันต์ สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง 700 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ม.5

137 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 100,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายวังไทร - ทุ่งคาน  าซับ ม.5 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง 500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

138 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 200,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
หน้าบ้านนายประสิทธ์ิ -สามแยก สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ห้วยบ่อจันทร์ ม.5

139 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 150,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายควนยาง ม.5 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง 700 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

140 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 300,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ่อสองลูก - บ้านนายสน ม.5 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง1,500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

141 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 100,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายควนศรีจันทร์ ม.5 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางระยะทาง 500 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
142 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 400,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายบ้านนายเลียบ ม.5 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง2,100 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

143 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 50,000        - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายวังปริก ม.5 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง 250 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

144 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 50,000       - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
คอนกรีตโรงรมฯ ม.5 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง 250 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

145 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 300,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายควนนายสุธา ม.5 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 6 ม.ระยะทาง2,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

146 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 300,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายหน้าอวด ม.5 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 6 ม.ระยะทาง2,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

147 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 100,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบนควนหน้าแดง ม.5 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง 500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
148 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 300,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ซอยบ้านนายเขียว ม.5 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 5 ม.ระยะทาง 500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

149 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 800,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายในวัง ม.5 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง2,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

150 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 500,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนางประภัย - สวนนายชลิต สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 5 ม.ระยะทาง1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ม.5

151 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 1,000,000   - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านพะเนิน - จดเขตท่ีวัง สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 5 ม.ระยะทาง2,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ม.5

152 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 800,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
ควนยางเขตม.6 -ช่องชกนาตาแย้ม สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 5 ม.ระยะทาง1,500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
วังไทร ม.5

แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า
งบประมาณและท่ีมา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
153 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 1,000,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

บ้านนางละออง - ถนนนาตาแย้ม สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 5 ม.ระยะทาง2,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
วังไทร ม.5

154 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 200,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนางทอง ม.5 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 6 ม.ระยะทาง 500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

155 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 400,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายวังขวัญ - ควนยาง ม.5 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 6 ม.ระยะทาง3,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

156 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 300,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายห้วยจันทร์ -ควนหน้าแดง ม.5 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

157 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 300,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนายยุทธ ชูฟอง ม.5 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

158 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 150,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านบนควน - บ้านนายนัด สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางระยะทาง1,000 ม (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ม.5
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
159 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 200,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายบ้านบนควน - นาตาแย้ม สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางระยะทาง 2,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ม.6

160 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 300,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านวังไทร 2 จ านวน 2 สาย สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางจ านวน 2 สาย ระยะทาง สายละ (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ม.6 1500 ม.

161 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 50,000       - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายชุมชนบ้านเกาะเคียร ม.6 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง 300 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

162 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 200,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
ซอยบ้านถ  าพระหอ ม.6 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง1,200 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

163 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 250,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายอ่าวอีแกะ ม.6 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง1,500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

164 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 250,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
ซอยเจริญร่วมใจ ม.6 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง1,500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
165 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 250,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายช้างหัก ม.6 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 3 ม.ระยะทาง1,500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

166 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 300,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
จากคลองปากวัง ม.6จดเขต ม.5 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางโดยการฝังท่อตลอดสาย (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
(เลียบเขาศรีพงศ์ศา)

167 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 200,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายนางมนทิพย์ ม.6- หมู่ท่ี 10 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางระยะทางประมาณ 2,000 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

168 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 250,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายถ  าตลอด ม.6 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 3 ม.ระยะทาง1,500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

169 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 400,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายวังอีนุ้ย ม.6 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 3 ม.ระยะทาง2,500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

170 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 200,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายวังขวัญ ม.6 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 3 ม.ระยะทาง1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
171 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 200,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ซอยสันติภาพ ม.6 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 3 ม.ระยะทาง1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

172 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 250,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
เช่ือมต่อระหว่างหมู่ท่ี 6 -หมู่ท่ี 10 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางระยะทางประมาณ 1,800 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
พร้อมฝังท่อคอนกรีต

173 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 15,000       - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนายจัด แสงแก้ว ม.6 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง 150 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

174 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 200,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนายกระจ่าง  ม.6 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางระยะทาง 1,500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

175 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 30,000       - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านควนไสสูง ม.6 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง 300 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

176 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 30,000       - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนายไสว ยังสีสุข ม.6 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง 300 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

177 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 300,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านกลาง ม.6 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 3 ม.ระยะทาง1,500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
178 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 600,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายบ้านนาตง ม.6 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง1,500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

179 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 300,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายช่องชก ม.6 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

180 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 300,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
ซอยปากวัง ม.6 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

181 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 500,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนายเชื อ - สามแยก สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง2,400 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
บ้านผู้ใหญ่อ านวย ม.6

182 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 300,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านวังขวัญ ม.6 เช่ือมต่อ สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
 ม.8 ต.ท่ีวัง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า

งบประมาณและท่ีมา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
183 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 200,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

หลังค่าย - บ้านเปิก สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 3 ม.ระยะทาง1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

184 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 20,000        - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
ซอยทองค าขาว ม.7 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 3 ม.ระยะทาง 200 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

185 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 250,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านตาว - เขตหมู่ท่ี 1 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

186 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 50,000       - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายโหลกเพ - บ้านนายถ้อง ม.8 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง 400 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

187 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 200,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายหนองสามหงษ์ ม.8 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า
งบประมาณและท่ีมา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
188 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 100,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายบ้านนางฉิมพร้อมคูระบายน  า สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางพร้อมคูระบายน  า ระยะทาง 500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ม.8

189 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 200,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนายแหลม ม.8 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางระยะทาง 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

190 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 500,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
ภายใน กฝ.8 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางระยะทาง 5,000 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

191 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 200,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายควนนกฮูกจากบ้านหมอเล็ก - สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางระยะทาง 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ถึงวัดราษฎร์ประดิษฐ์

192 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 3,000,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
ลาดยางสามชั นในพื นท่ี ม. 9 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางลาดยางสามชั นในพื นท่ี ม. 9 (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
เป็นถนนแอสฟัลท์ติก เป็นถนนแอสฟัลท์ติก
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
193 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 300,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายช่องแอ่น - ห้วยกาหลา ม.9 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางระยะทาง 3,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

194 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 50,000        - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนายสุฑล หนูมี - สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางระยะทาง 200 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สวนนายสุพล สุขเอียด

195 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 200,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายช่องแอ่น - น  าลุเขา ม.9 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

196 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 200,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
ช่องแอ่นผ่านสวนนายสมจิต - สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
บ้านนานสุรไทย ม.9

197 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 50,000       - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
เลียบสายเอเชียสายวังแห้ง - สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง 300 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สามแยกจ าปา ม.9

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า

งบประมาณและท่ีมา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
198 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 50,000       - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ซอยคอกลิง ม.9 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง 300 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

199 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 200,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายคมนาคม ม.9 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 5 ม.ระยะทาง1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

200 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 500,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายพรุชิง ม.9 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 5 ม.ระยะทาง3,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

201 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 250,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
นายสุภาพ - สายวังแห้ง ม.9 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 5 ม.ระยะทาง1,500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

202 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 500,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายวังใน ม.9 -ช่องนกแอ่น ม.3 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 5 ม.ระยะทาง4,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

203 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 100,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายประชาร่วมใจ ม.9 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง 500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า
งบประมาณและท่ีมา
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
204 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน พร้อมวางท่อ 300,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายช่องแอ่น - คอกลิง พร้อมวาง สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางจ านวน 2 จุด  ระยะทาง 2,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ท่อ จ านวน 2 จุด ม.9

205 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 150,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนายสุฑล - สวนน้าแดง สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 3 ม.ระยะทาง 500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ม.9

206 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน พร้อมวางท่อ - 500,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายกลุ่มไม้กวาด - สามแยกพรุชิง สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางจ านวน 2 จุด  ระยะทาง 1,500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
พร้อมวางท่อ จ านวน 2 จุด ม.9

207 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 150,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายห้วยกาหลา สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง 500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

208 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 200,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายปากแพรก - เขาหัวช้าง ม.9 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางระยะทาง 800 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
209 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน พร้อมวางท่อ - 2,000,000   - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

พร้อมวางท่อซอยประชาอุทิศ ม.9 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง2,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

210 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 300,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลท์ติกสายวังแห้ง - สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางระยะทาง 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ช่องแอ่น

211 โครงการปรับปรุงพนังกั นดิน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงพนังกั นดินคอกลิง 600,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
คอกลิง  ม.9 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางระยะทาง 2,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

212 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 150,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สามแยกบ้านนายก๋วน - บ้านหน้าผึ ง สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง 500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ม.10

213 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 600,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายหนองฉีด ม.10 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 3 ม.ระยะทาง2,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า

งบประมาณและท่ีมา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
214 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 600,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายริมเขาศรีพงศ์ศา ม.10 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางระยะทาง 3,500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

215 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 600,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านผู้ใหญ่สวาท  - เขตอบต. สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางระยะทาง3,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ชะมาย

216 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 400,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านห้วยชัน -บ้านนายจาย สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางระยะทาง2,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ม.10

217 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน  พร้อมวางท่อ 1,000,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนายทอง -ถนนนาตาแย้ม สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง3,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
วังไทร พร้อมวางท่อ

218 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 400,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านโกถ้วน - เขาหน้าผึ ง สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางระยะทาง 2,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า
งบประมาณและท่ีมา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
219 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 500,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายแยกบ้านผู้ใหญ่พันธ์ - สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางระยะทาง 2,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
บ้านผู้ใหญ่หวาด 

220 โครงการซ่อมแซมถนนสาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ซ่อมแซมถนน จ านวน 1 แห่ง 300,000      - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง
นาเพชรคง  (ชุมชนบ้านเปิก) สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร

สัญจร

221 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนาง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ระยะทาง 700 เมตร - 150,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง
นางดวงกมล บุญเจริญ ม.2 สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร
(ห้วยนางเหล็ก - ห้วยท่าช้าง) สัญจร

222 โครงการปรับปรุงไหล่ทางคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงไหล่ทางถนน 2 ข้าง ข้างละ - 500,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง
สายบ้านนางเทียม 2 ข้าง สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง 1 เมตร ยาว 1,000 เมตร (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร

สัญจร

223 โครงการปรับปรุงถนนซอย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน จ านวน 1 แห่ง - 500,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง
นางปราณีถ  าใหญ่ - ถ  าพระหอ ม.6 สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร

สัญจร

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า

งบประมาณและท่ีมา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
224 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน จ านวน 1 แห่ง - 300,000 - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง

บนควนไสสูง - บ้านนางยินดี สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร
สัญจร

225 โครงการปรับปรุงถนนสายซอย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน จ านวน 1 แห่ง - - 200,000     จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง
น้ากรึก (ชุมชนบ้านถ  าใหญ่- สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร
ควนไสสูง) สัญจร

226 โครงการซ่อมแซมถนนภายในชุมชน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ซ่อมแซมถนน จ านวน 1 แห่ง - 500,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง
ถ  าใหญ่ควนไสสูง ม.6 สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร

สัญจร

227 ปรับปรุงถนนสายบ้านนายแนบ - เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ระยะทาง 800 เมตร 200,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง
นายทองปัญญา (ชุมชนบ้านถ  าใหญ่ สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร
ปากแพรก) สัญจร

228 โครงการปรับปรุงถนนสาธารณะสาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน จ านวน 1 แห่ง 500,000      - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง
บ้านนางไล่,สายบ้านนายจ่ายและ สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร
บริเวณใต้ไฟฟ้าแรงสูง (ชุมชนบ้าน สัญจร
ถ  าใหญ่ห้วยชัน)

งบประมาณและท่ีมา
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
229 โครงการปรับปรุงถนนสายหัวช้าง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน จ านวน 1 แห่ง 500,000      - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง

(บ้านน  ารอบ) สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร
สัญจร

230 โครงการปรับปรุงถนนสายพาด เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน จ านวน 1 แห่ง - 250,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง
รถไฟ - คลองขลบ (บ้านน  ารอบ) สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร

สัญจร

231 โครงการปรับปรุงถนนสายพรุชิง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ระยะทาง 2 กม. 450,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง
 (ชุมชนน  าตกปลิว) สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร

สัญจร

232 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ระยะทาง 1 กม. - - 250,000 จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง
ทางเข้าบ้านน  ารอบพร้อมติดตั ง สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร
โซลาเซลบริเวณบ้านพรุชิง สัญจร

233 โครงการปรับปรุงสายริมทุ่ง - เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ระยะทาง 2 กม. 300,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง
นาคันตง เป็นถนนคอนกรีต สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร
พร้อมสะพานคอนกรีต สัญจร

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า

งบประมาณและท่ีมา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
234 โครงการปรับปรุงถนนสายอ่าวอีแกะ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ระยะทาง 2 กม. 560,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง

เป็นคอนกรีตพร้อมสะพานคอนกรีต สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร
สัญจร

235 โครงการบุกเบิกถนนจากสวนนาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิกถนนจ านวน 1 แห่ง - 700,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง
นายปรีชา ทองเกิด - อ่าวอีแกะใน สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร

236 โครงการปรับปรุงถนนสายในวัง - เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ระยะทาง 2.5 กม. 400,000      - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง
หน้าอวด สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร

สัญจร

237 โครงการบุกเบิกถนนนายนัด เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิกถนน ระยะทาง 1.5 กม. 300,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง
ชอบท ากิจ สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร

สัญจร

238 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน จ านวน 1 แห่ง - - 250,000     จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง
นายเขียว กล่ินพงศ์ สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร

สัญจร

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า

งบประมาณและท่ีมา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
239 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ระยะทาง 500 เมตร - 200,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง

เสถียร เหล่ากอ สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร
สัญจร

240 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ระยะทาง 300 เมตร - - 200,000 จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง
นางทอง พิมพ์ศรี สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร

สัญจร

241 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านหน้า เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน จ านวน 1 แห่ง 400,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง
แดง ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร

สัญจร

242 โครงการปรับปรุงถนนจากบ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน จ านวน 1 แห่ง 500,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง
นายวิลาส - ถนนเอเชีย สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร
(ชุมชนบ้านจ าปานอก) สัญจร

243 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตสาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน จ านวน 1 แห่ง - 500,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง
ทางไฟ - ถนนสายเอเชีย (ชุมชนบ้านสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร
จ าปานอก สัญจร

งบประมาณและท่ีมา
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
244 โครงการบุกเบิกถนนสายทางเข้า - เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิกถนน ระยะทาง 1.5 กม. 450,000      - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง

ในวัง บ้านไสเพชรทอง ม.9 สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร
(ต าบลท่ีวัง) สัญจร

245 โครงการบุกเบิกถนนซอยบ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิกถนน ระยะทาง 1.5 กม. - - 450,000     จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง
นางพุม (นาตาแย้มใต้) สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร

สัญจร

246 โครงการปรับปรุงถนนห้วยบ่อจันทร์-เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ระยะทาง 1 กม. - 250,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง
บ้านนายนิรันดร์ สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร

สัญจร

247 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสองข้าง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนนซ่อมแซมถนน - - 450,000     จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง
ถนนสายวังไทร (สามแยกบ้าน สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง  ระยะทาง 50 เมตร (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร
ควนยาง) สัญจร
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
248 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ระยะทาง 1.5 กม. - 240,000 - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง

เหล็กสายวังปริก (นาตาแย้มใต้) สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร
สัญจร

249 โครงการปรับปรุงถนนสายควนยาง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน จ านวน 1 แห่ง - - 200,000     จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง
(นาตาแย้มใต้) สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร

สัญจร

250 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ระยะทาง - 170,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง
ไสใหญ่เหนือ (หน้าบ้านผู้ใหญ่ สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง 900 เมตร (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร
ปราโมทย์ ใจดี) พร้อมติดตั งไฟฟ้า สัญจร
สาธารณะ

251 โครงการบุกเบิกถนนสายวังยายนุ้ย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิกถนน ระยะทาง 500 เมตร - 145,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง
(บ้านวังขวัญ) สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร

สัญจร

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า

งบประมาณและท่ีมา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
252 โครงการบุกเบิกถนนสายหน้าบ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิกถนน ระยะทาง 600 เมตร - - 250,000 จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง

นายส าราญ - ควนป้อม สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร
สัญจร

253 โครงการซ่อมแซมถนนบริเวณในค่ายเพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ซ่อมแซมถนน ระยะทาง 500 เมตร 250,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง
ศรีนครินทรา สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร

สัญจร

254 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ซ่อมแซมถนน จ านวน 1 แห่ง - 200,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง
ในชุมชนบ้านถ  าใหญ่ห้วยชัน 3 สาย สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร
(สายบ้านนายจ่าย,สายบ้าน สัญจร
นายวิรัตน์ - ไฟฟ้าแรงสูงบริเวณ
เข่ือนห้วยชัน)

255 โครงการขยายถนน สายบ้านตาว เพ่ือให้ประชาชนใช้เส้นทาง ขยายถนน ระยะทาง 300 ม. 100,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ม.1 คมนาคมท่ีสะดวกและ (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

ปลอดภัย

งบประมาณและท่ีมา
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(บาท) (บาท) (บาท)
256 โครงการขยายระยะทางถนนวง เพ่ือให้ประชาชนใช้เส้นทาง ขยายถนนระยะให้เช่ือมต่อทุกจุดกับ 1,000,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

แหวนหน้าสถานีจากหอแพรไหม - คมนาคมท่ีสะดวกและ ถนนสายเอเชีย (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ถนนพาดรถไฟระยะให้เช่ือมต่อทุก ปลอดภัย
จุดกับถนนสาย ม.2

257 โครงการขยายไหล่และปรับปรุง เพ่ือให้ประชาชนใช้เส้นทาง ขยายไหล่ทางและปรับปรุงผิวจราจร 100,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ผิวจราจรทางถนน สายน  าตกโยง คมนาคมท่ีสะดวกและ ระยะทาง300 เมตร (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ม.2 ปลอดภัย

258 โครงการขยายไหล่ทางถนน  สาย เพ่ือให้ประชาชนใช้เส้นทาง ขยายถนน ระยะทาง 5,000 ม. ขยาย 2,000,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
วัดถ  าใหญ่ ม.2 ,4 ,6 คมนาคมท่ีสะดวกและ ผิวจราจร 2 ม. (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

ปลอดภัย

259 โครงการขยายเขตถนนซ.บ้านลุง เพ่ือให้ประชาชนใช้เส้นทาง ขยายถนน ระยะทาง 300 ม 200,000      - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
แพบ ม.2 พร้อมขุดคูระบายน  า คมนาคมท่ีสะดวกและ พร้อขุดคูระบายน  า (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

ปลอดภัย

260 โครงการขยายเขตถนน ซ.บ้าน เพ่ือให้ประชาชนใช้เส้นทาง ขยายถนน ระยะทาง 300 ม. 100,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
นางปราณี - ถนนสายวัดถ  าใหญ่ คมนาคมท่ีสะดวกและ (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

ปลอดภัย

แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า
งบประมาณและท่ีมา
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(บาท) (บาท) (บาท)
261 โครงการขยายไหล่ทางสายหลัก จ าปา- เพ่ือให้ประชาชนใช้เส้นทาง ขยายถนน ระยะทาง3,000 ม. ขยาย - 7,000,000 - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

วังใน  ม.3 คมนาคมท่ีสะดวกและ ออกข้างละ 0.5 ม. (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ปลอดภัย

262 โครงการขยายไหล่ทางสายคลอง เพ่ือให้ประชาชนใช้เส้นทาง ขยายถนน ระยะทาง2,000 ม. ขยาย - 500,000 - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ขลบ ม.3 คมนาคมท่ีสะดวกและ ออกข้างละ 0.5 ม. (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

ปลอดภัย

263 โครงการขยายเขตถนน คสล. สาย เพ่ือให้ประชาชนใช้เส้นทาง ขยายถนน ขนาด 1* 300 ม. 300,000      - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บ้านนายพร้อม ซ.3  ม.3 คมนาคมท่ีสะดวกและ (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

ปลอดภัย

264 โครงการขยายผิวจราจรสายบ้านนาย เพ่ือให้ประชาชนใช้เส้นทาง ขยายถนน ระยะทาง500 ม.ขยายเป็น - 300,000 - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ประจวบ-บ้านสวนเรียน  ม.4 คมนาคมท่ีสะดวกและ  500 ม. (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

ปลอดภัย

265 โครงการขยายผิวจราจรสายหน้า เพ่ือให้ประชาชนใช้เส้นทาง ขยายถนน ระยะทาง5,000 ม. ขยาย - 1,000,000 - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ศรีตรัง ม.4-วัดถ  าพระหอ คมนาคมท่ีสะดวกและ ออกข้างละ 0.5 ม. (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

ปลอดภัย

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า
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(บาท) (บาท) (บาท)
266 โครงการปรับปรุงผิวจราจรสาย เพ่ือให้ประชาชนใช้เส้นทาง ปรับปรุง ขยาย ซ่อมแซม ปะหลุม 50,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

คึกฤทธ์ิพัฒนา ม.7 คมนาคมท่ีสะดวกและ บ่อถนน ระยะทาง 300 ม. (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ปลอดภัย

267 โครงการปรับปรุงผิวจราจรสาย เพ่ือให้ประชาชนใช้เส้นทาง ปรับปรุง ขยาย ซ่อมแซม ปะหลุม 50,000        - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ท่าแห้ง -ช่องแอน  ม.9 คมนาคมท่ีสะดวกและ บ่อ ถนน ระยะทาง 300 ม. (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

ปลอดภัย

268 โครงการปรับปรุงผิวจราจรสาย เพ่ือให้ประชาชนใช้เส้นทาง ปรับปรุง ขยาย ซ่อมแซม ปะหลุม 50,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ท่าแห้ง 1  ม.9 คมนาคมท่ีสะดวกและ บ่อ ถนน ระยะทาง 300 ม. (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

ปลอดภัย

269 โครงการปรับปรุงถนนสายไสใหญ่ - เพ่ือให้ประชาชนใช้เส้นทาง ปรับปรุงผิวจราจร โดยการปะลาดทับ 3,000,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ท่ีวัง  คมนาคมท่ีสะดวกและ ผิวจราจรตลอดสาย (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

ปลอดภัย

270 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนใช้เส้นทาง ก่อสร้างสะพานขนาด4*12 700,000 - - จ านวน ประชาชน ได้รับความสะดวก กองช่าง
สายน  าตกวังปริง ขนาด4*12 คมนาคมได้สะดวก ปลอดภัย (งบ อปท.) สะพาน ปลอดภัยในการคมนาคม

งบประมาณและท่ีมา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท)
271 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนใช้เส้นทาง ก่อสร้างสะพานขนาด4*12 700,000 - - จ านวน ประชาชน ได้รับความสะดวก กองช่าง

ข้ามคลองใหญ่ ถนนใต้สายไฟขนาด คมนาคมได้สะดวก ปลอดภัย (งบ อปท.) สะพาน ปลอดภัยในการคมนาคม
4*12

272 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนใช้เส้นทาง ก่อสร้างสะพานคอนกรีต - 2,000,000 - จ านวน ประชาชน ได้รับความสะดวก กองช่าง
คลองนาตง ขนาด 3*10 ม. คมนาคมได้สะดวก ปลอดภัย ขนาด 3*10 ม. (งบ อปท.) สะพาน ปลอดภัยในการคมนาคม

273 โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้าม เพ่ือให้ประชาชนใช้เส้นทาง ก่อสร้างสะพานเหล็ก ขนาด 3*60 ม. 400,000 - - จ านวน ประชาชน ได้รับความสะดวก กองช่าง

คลอง - ถนนสายใต้ทางไฟ คมนาคมได้สะดวก ปลอดภัย จ านวน 2 จุด (งบ อปท.) สะพาน ปลอดภัยในการคมนาคม

274 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามเข่ือน เพ่ือให้ประชาชนใช้เส้นทาง ก่อสร้างสะพานเหล็ก ขนาด 3*60 ม. 200,000 - - จ านวน ประชาชน ได้รับความสะดวก กองช่าง
 ซ.ริมทุ่ง ขนาด 3*60 ม. คมนาคมได้สะดวก ปลอดภัย (งบ อปท.) สะพาน ปลอดภัยในการคมนาคม

275 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนใช้เส้นทาง ก่อสร้างสะพานคอนกรีต 300,000 - - จ านวน ประชาชน ได้รับความสะดวก กองช่าง
ซอยจ าปาสามัคคี 4  ม.3 คมนาคมได้สะดวก ปลอดภัย จ านวน 1 จุด (งบ อปท.) สะพาน ปลอดภัยในการคมนาคม

276 โครงการก่อสร้างสะพานน  าล้น เพ่ือให้ประชาชนใช้เส้นทาง ก่อสร้างสะพานคอนกรีต 200,000 - - จ านวน ประชาชน ได้รับความสะดวก กองช่าง
ซอยจ าปสามัคคี 5 บริเวณ คมนาคมได้สะดวก ปลอดภัย จ านวน 1 จุด (งบ อปท.) สะพาน ปลอดภัยในการคมนาคม
บ้านนางเอื อน  ม. 3

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า

งบประมาณและท่ีมา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
277 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมสะพาน ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน 100,000 - - จ านวน ประชาชน ได้รับความสะดวก กองช่าง

น  าล้น สายบ้านตาว ให้ประชาชนได้รับความสะดวก จ านวน 3 จุด ระยะทาง จุดละ (งบ อปท.) สะพาน ปลอดภัยในการคมนาคม
10 เมตร

278 โครงการก่อสร้างสะพาน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างสะพาน จ านวน 1 จุด - 100,000 - จ านวน ประชาชน ได้รับความสะดวก กองช่าง
ซอยใต้สายไฟเช่ือมต่อเทศบาล สะดวกในการสัญจร (งบ อปท.) สะพาน ปลอดภัยในการคมนาคม

ต าบลชะมาย

279 โครงการก่อสร้างสะพาน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างสะพาน ขนาดกว้าง - 100,000 - จ านวน ประชาชน ได้รับความสะดวก กองช่าง
คลองวังน  าพุ ถนนสายถ  าใหญ่ - สะดวกในการสัญจร 6 เมตร จ านวน 1 จุด (งบ อปท.) สะพาน ปลอดภัยในการคมนาคม
ชุมชนถ  าพระหอ

280 โครงการก่อสร้างสะพานคลองใหญ่ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างสะพาน จ านวน 1 จุด 7,000,000    7,000,000   7,000,000  จ านวน ประชาชน ได้รับความสะดวก กองช่าง
เช่ือมต่อระหว่างหมู่ท่ี 4 ถ  าใหญ่ สะดวกในการสัญจร (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) สะพาน ปลอดภัยในการคมนาคม
และเทศบาลต าบลชะมาย

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า

งบประมาณและท่ีมา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
281 โครงการวางท่อระบายน  าในต าบล เพ่ือป้องกันการเกิดน  าท่วมขัง - วางท่อระบายน  า โดยใช้ท่อ มอก. 6,300,000   3,520,000  -          จ านวน ลดปัญหาน  าท่วมขัง กองช่าง

ถ  าใหญ่ ø 0.60x1.00 ม.จ านวน 3 จุด ดังนี (งบอปท.) (งบอปท.) ท่อระบายน  า
หมู่ท่ี 1 -            900,000    -          
1. ถนนสายวังปริง ระยะทาง 200 ม. 400,000     
2.บริเวณบ้านนายประนอม 200,000     
ระยะทาง 100 ม.
3.บริเวณบ้านนางเหลียว ระยะทาง 300,000     
150 ม.

หมู่ท่ี 2 300,000     220,000    -          
1. ซอยลุงแพบอุทิศ 300,000      
ใช้ท่อ มอก.ø 0.60x1.00 ม
บริเวณ 2 ข้าง ระยะทาง 500 เมตร
2.สายน  าตกโยงระยะทาง 100 ม. 220,000     

หมู่ท่ี 5 2,000,000   400,000    -          
1. บริเวณถนนหน้าบ้าน 400,000     
นายประเสริฐ ระยะทาง 200 เมตร
2.ถนนสายหน้าแดง 2,000,000    
ระยะทาง 1,000 เมตร

แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า
งบประมาณและท่ีมา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ท่ี 6 2,400,000   2,000,000  -          

1.ถนนสายกลางทุ่งนา 2,000,000    
ระยะทาง 1,000 เมตร
2.ถนนสายวังไทร -วังใหญ่ 400,000      
ระยะทาง 500 เมตร
3.ถนนสายช่องชก 2,000,000   
ระยะทาง 1,000 เมตร

หมู่ท่ี 7 600,000     -           -          

1.ซอยหน้าค่าย 2ระยะทาง 100เมตร 600,000      

หมู่ท่ี 8 600,000     -           -          
1.ถนนสายไร่ควน - สวนส้ม 600,000
ระยะทาง 100 เมตร

หมู่ท่ี 9 400,000     -           -          
1.บริเวณหน้าบ้านนางด้วง ชูแก้ว 300,000      
(ชุมชนบ้านน  ารอบ)
2. สายวังแห้ง 100,000      
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
282 โครงการก่อสร้างคูระบายน  าถนน เพ่ือป้องกันการเกิดน  าท่วมขัง ก่อสร้างคูระบายน  าคอนกรีตชนิด - 500,000     - จ านวน ลดปัญหาน  าท่วมขัง กองช่าง

สายไสใหญ่ - ท่ีวัง หมู่ท่ี 2 ฝาเปิด ระยะทาง 100 เมตร (งบ อปท.) คูระบายน  า
จ านวน 2 ข้างทาง

283 โครงการก่อสร้างคูระบายน  า เพ่ือป้องกันการเกิดน  าท่วมขัง ขุดคูระบายน  า ระยะทางประมาณ 50,000        - - จ านวน ลดปัญหาน  าท่วมขัง กองช่าง
ตั งแต่บ้านนายสมหมาย ทองใส - 500 เมตร (งบ อปท.) คูระบายน  า
หน้า ร.พ.สต. ถ  าใหญ่ หมู่ท่ี 4

284 โครงการก่อสร้างคูระบายน  าตั งแต่ เพ่ือป้องกันการเกิดน  าท่วมขัง ขุดคูระบายน  า ระยะทางประมาณ 50,000        - - จ านวน ลดปัญหาน  าท่วมขัง กองช่าง
สามแยกประตูน  าบ้านนายล้อม 500 เมตร (งบ อปท.) คูระบายน  า
ภักดีชน - บ้านนายยงยุทธ สมศิริ
ม.4

285 โครงการก่อสร้างคูระบายน  าซอย เพ่ือป้องกันการเกิดน  าท่วมขัง ก่อสร้างคูระบายน  า ระยะทาง 100,000      - - จ านวน ลดปัญหาน  าท่วมขัง กองช่าง
หน้าประปา ม.7 ประมาณ 700 เมตร (งบ อปท.) คูระบายน  า

286 โครงการก่อสร้างคูระบายน  าถนน เพ่ือป้องกันการเกิดน  าท่วมขัง ก่อสร้างคูระบายน  า ระยะทาง 200,000      - - จ านวน ลดปัญหาน  าท่วมขัง กองช่าง
สายบ้านนางสมคิด - บ้านผู้ใหญ่ ประมาณ 300 เมตร (งบ อปท.) คูระบายน  า
ม.9

แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า
งบประมาณและท่ีมา

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
287 โครงการปรับปรุงคูระบายน  า เพ่ือป้องกันการเกิดน  าท่วมขัง ปรับปรุงคูระบายน  า 2 ข้างถนน 500,000      - - จ านวน ลดปัญหาน  าท่วมขัง กองช่าง

2 ข้างถนนไสใหญ่ - ท่ีวัง ไสใหญ่ - ท่ีวัง ระยะทาง 2,000เมตร (งบ อปท.) คูระบายน  า

288 โครงการก่อสร้างคูระบายน  าซอย ก่อสร้างคูระบายน  า ระยะทาง - 100,000     - จ านวน ลดปัญหาน  าท่วมขัง กองช่าง
บ้านผู้ใหญ่สมพร ชอบท ากิจ 500 เมตร (งบ อปท.) คูระบายน  า

289 โครงการจัดเรียงหินป้องกันน  า เพ่ือป้องกันน  ากัดเซาะตล่ิง จัดเรียงหิน บริเวณดังนี 700,000     -           -          จ านวน น  าไม่กัดเซาะตล่ิง และใน กองช่าง
กัดเซาะตล่ิง และเพ่ือให้เกิดความสวยงาม (งบอปท.) หมู่บ้าน พื นท่ีมีความสวยงาม

ในพื นท่ี หมู่ท่ี 4 300,000     -            -           
1. บริเวณหัวสะพานปากแพรก 300,000      
ทั ง 2 ข้าง ขนาดกว้างประมาณ
5 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.80 เมตร

หมู่ท่ี 8 200,000     -           -          
1.บริเวณคลองข้างศาลา 200,000      
อเนกประสงค์ ขนาดกว้างประมาณ
5 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.80 เมตร

หมู่ท่ี 9 200,000     -            -           
1.บริเวณ ริมคลองปากแพรก 200,000      
ขนาดกว้างประมาณ 5 เมตร
 ลึกเฉล่ีย 1.80 เมตร
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
290 โครงการขุดลอกทางเบ่ียงน  าเสีย เพ่ือช่วยให้การระบายน  าเสีย ขุดลอกทางเบ่ียงน  า - 50,000       - จ านวน การระบายน  าเสียเป็นไป กองช่าง

จากเรือนจ า - บริเวณด้านข้างสระน  าสะดวกย่ิงขึ น ระยะทางประมาณ 350 เมตร (งบ อปท.) ระยะทาง อย่างมีระบบ
ห้วยเล้าหมู หมู่ท่ี 2

291 โครงการเสริมไหล่ทางถนนสาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ เสริมไหล่ทางถนน ระยะทาง - 150,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
โรงเรียนมหาราช 3 - บ้านเปิก ม.7 สะดวกในการเดินทางสัญจร ประมาณ 500 เมตร (งบ อปท.) ระยะทาง สะดวกในการเดินทางสัญจร

292 โครงการยกระดับถนนซอย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ยกระดับถนนขนาดกว้าง 4 เมตร 200,000      - - จ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หน้าค่ายศรีนครินทรา ม.7 สะดวกในการเดินทางสัญจร สูง 0.05 เมตร ระยะทาง 500 เมตร (งบ อปท.) ระยะทาง สะดวกในการเดินทางสัญจร

293 โครงการก่อสร้างคันดินป้องกัน เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ก่อสร้างคันดิน ขนาด กว้าง 4 เมตร 200,000      - - จ านวน ไม่มีน  าท่วมขัง กองช่าง
น  าท่วม กองก ากับการต ารวจ ระยะทาง 800 เมตร (งบ อปท.) ระยะทาง
ตระเวณชายแดน 42

294 โครงการจัดท ารางระบายน  า 2 ข้าง เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง จัดท ารางระบายน  า รูปตัววี 500,000      - - จ านวนราง ไม่มีน  าท่วมขัง กองช่าง
ถนน หมู่ท่ี 9 ในพื นท่ีหมู่ท่ี 9 (งบ อปท.) ระบายน  า

295 โครงการก่อสร้างลูกระนาดบริเวณ เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ก่อสร้างลูกระนาด 50,000        - - จ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สามแยกวัดจ าปา - วัดจ าปา ความปลอดภัยในการสัญจร (งบ อปท.) ลูกระนาดท่ี ปลอดภัยในการสัญจร
หมู่ท่ี 9 ก่อสร้าง

งบประมาณและท่ีมา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
296 โครงการก่อสร้างบล็อคคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างบล็อคคอนกรีต 2 จุด 200,000      - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนวังแห้ง-ช่องแอ่น หมู่ท่ี 9 สะดวกและปลอดภัยในการ ขนาด 2X6 ม. (งบ อปท.) พื นท่ี และปลอดภัยในการสัญจร
สัญจร

297 โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียมข้าม เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างท่อเหล่ียม ขนาด 2X6 ม. 120,000      - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
คลองพรุชิง หมู่ท่ี 9 สะดวกและปลอดภัยในการ (งบ อปท.) ท่อเหล่ียม และปลอดภัยในการสัญจร

สัญจร

298 โครงการขุดคูระบายน  าสายบ้าน เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ขุดคูระบายน  าระยะทาง 320 ม. 300,000      - - จ านวน ป้องกันการเกิดน  าท่วมขัง กองช่าง
เปิก-สามแยกวังปริง  ม.1 พร้อมวางท่อ 60 ม. (งบ อปท.) ระยะทาง

299 โครงการก่อสร้างบล็อกข้ามถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างบล็อกข้ามถนนถ  าใหญ่ - 500,000      - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ถ  าใหญ่-ถ  าพระหอ บริเวณศูนย์ สะดวกและปลอดภัยในการ ถ  าพระหอ หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (งบ อปท.) ระยะทาง และปลอดภัยในการสัญจร
พัฒนาเด็กเล็กบ้านน  าพุ ม.6 สัญจร บ้านน  าพุ

300 โครงการก่อสร้างบล็อกข้ามถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างบล็อกข้ามถนนถ  าใหญ่ - - 300,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ซอยอ่าวอีแกะ หมู่ท่ี 6 สะดวกและปลอดภัยในการ ถ  าพระหอ หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (งบ อปท.) ระยะทาง และปลอดภัยในการสัญจร

สัญจร บ้านน  าพุ
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
301 โครงการขุดคูระบายน  าจากหอพัก เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ขุดคูระบายน  าระยะทาง 320 ม. 32,000 - - จ านวน ป้องกันการเกิดน  าท่วมขัง กองช่าง

สหายรักษ์ -ห้วยกราก  ม.2 (งบ อปท.) ระยะทาง

302 โครงการขุดคูระบายน  าจากทางตัด เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ขุดคูระบายน  าระยะทาง 350 ม. - 35,000 - จ านวน ป้องกันการเกิดน  าท่วมขัง กองช่าง
ถนนรถไฟ-ห้วยกราก ม.2  (งบ อปท.) ระยะทาง

303 โครงการขุดคูระบายน  าหลังชุมชน เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ขุดคูระบายน  าระยะทาง 300 ม. 50,000        - - จ านวน ป้องกันการเกิดน  าท่วมขัง กองช่าง
หน้า ร.ร.ทุ่งสง - ห้วยกราก ม.2 (งบ อปท.) ระยะทาง

304 โครงการขุดคูระบายน  าข้างวัดไตรฯ เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ขุดคูลงไปหลัง ร.ร. ทุ่งสง 500,000 - - จ านวน ป้องกันการเกิดน  าท่วมขัง กองช่าง
 ขุดคูลงไปหลัง ร.ร. ทุ่งสง ขนาด 1,000*4 เมตร (งบ อปท.) คูระบายน  า

305 โครงการขุดคูระบายน  าจากถนน เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ขุดคูโดยใช้ท่อ มอก.Ø 60*100 - 500,000     - จ านวน ป้องกันการเกิดน  าท่วมขัง กองช่าง
ไสใหญ่-ท่ีวัง  - ห้วยกราก ขนาด 700 เมตร (งบ อปท.) คูระบายน  า
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
306 โครงการขุดคูระบายน  าห้วยแห้ง เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง โดยใช้ท่อ มอก.Ø 60*100 ระยะทาง - 1,000,000   - จ านวน ป้องกันการเกิดน  าท่วมขัง กองช่าง

 หน้าร.ร.นาตาแย้ม ม.5  1,000 เมตร (งบ อปท.) ระยะทาง

307 โครงการขุดคูระบายน  าเขต ม.5 - เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ขุดคูระบายน  าระยะทาง 500 ม. 500,000 - - จ านวน ป้องกันการเกิดน  าท่วมขัง กองช่าง
ม.10 บ้านหน้าแดง พร้อมวางท่อ พร้อมวางท่อ 60 ม. (งบ อปท.) ระยะทาง

308 โครงการขุดคูระบายน  าสายถ  า เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ขุดคูระบายน  าระยะทาง 320 ม. 300,000 - - จ านวน ป้องกันการเกิดน  าท่วมขัง กองช่าง
พระหอ  ม.6 พร้อมวางท่อ พร้อมวางท่อ 60 ม. (งบ อปท.) ระยะทาง

309 โครงการขุดคูระบายน  าสายบ้าน เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ขุดคูกว้าง 2 เมตร ยาว 350 ม - 50,000 - จ านวน ป้องกันการเกิดน  าท่วมขัง กองช่าง
หน้าเขา-คลองนาตง ม.6 ลึก 2 เมตร (งบ อปท.) คูระบายน  า

310 โครงการขุดคูระบายน  า ซ.หน้าค่าย เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ขุดคูระบายน  าระยะทาง 150 ม. 300,000 - - จ านวน ป้องกันการเกิดน  าท่วมขัง กองช่าง

พร้อมวางท่อ  ม.7 พร้อมวางท่อ 100 ม. (งบ อปท.) ระยะทาง

311 โครงการขุดทางระบายน  าเขตริมทาง เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ขุดทางระบายน  าริมทางรถไฟ 300,000 - - จ านวน ป้องกันการเกิดน  าท่วมขัง กองช่าง
รถไฟตลอดสาย ม.7 ตลอดสาย (งบ อปท.) คูระบายน  า

312 โครงการปรับปรุงคูระบายน  า ซ.1 เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ปรับปรุงคูระบายน  า ยาว 300 ม. - 100,000     - จ านวน ป้องกันการเกิดน  าท่วมขัง กองช่าง
หน้าค่าย  ม.7 (งบ อปท.) ระยะทาง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า

งบประมาณและท่ีมา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
313 โครงการขุดลอกสระน  าสาธารณะ เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ขุดลอกสระ จ านวน 1จุด - 200,000     - จ านวน น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง

ห้วยเล้าหมู (งบ อปท.) พื นท่ี

314 โครงการขุดลอกห้วยเล้าหมู - เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ขุดลอกห้วย จ านวน 1 จุด - 100,000     - จ านวน น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
ถนนเอเซีย (งบ อปท.) พื นท่ี

315 โครงการขุดลอกคูคลองใหญ่ -ท่าไฟ เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ขุดลอกคูคลองใหญ่ - ท่าไฟ 1,000,000    - - จ านวน น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
ขนาดกว้าง 15 ม. ยาว 5,000 ม. (งบ อปท.) พื นท่ี

316 โครงการขุดลอกห้วยจาก มทร. เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ขุดลอกห้วย ขนาดกว้าง 2 เมตร - 500,000     - จ านวน น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
ไสใหญ่ - คลองใหญ่(ท่าไฟ) ยาว 2,000 เมตร (งบ อปท.) พื นท่ี

317 โครงการขุดลอกเหมืองเก่า เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ขุดลอกเหมืองเก่า ระยะทาง 800,000      - - จ านวน น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
ตั งแต่บริเวณเข่ือน - บริเวณหลัง 3.5 กืโลเมตร (งบ อปท.) ระยะทาง
มทร.ไสใหญ่

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
318 โครงการขุดลอกคลองจากประตูน  า เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ขุดลอกคลอง ระยะทาง 1 กิโลเมตร 300,000      - - จ านวน น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง

วัดราษฎรประดิษฐ์ - ฝายน  าล้น (งบ อปท.) ระยะทาง
ไร่ควน

319 โครงการขุดลอกเหมืองเจ็ดเจ้า เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ขุดลอกเหมือง จ านวน 1 จุด 300,000      - - จ านวน น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
ชุมชนบ้านถ  าใหญ่ควนไสสูง (งบ อปท.) พื นท่ี

กองช่าง
320 โครงการขุดลอกห้วยชันพร้อม เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ขุดลอกห้วยพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ - - 500,000     จ านวน น  าไม่ท่วมขัง

ปรับปรุงภูมิทัศน์ (งบ อปท.) พื นท่ี

321 โครงการขุดลอกคูระบายน  าถนน เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ขุดลอกคูระบายน  า - 50,000       - จ านวน น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
สายถ  าใหญ่ ถ  าพระหอ จากบ้าน ระยะทาง 150 เมตร (งบ อปท.) ระยะทาง
นายหัตญา หอมธนู ถึงห้วยป่า
สาคูท้ายนา

322 โครงการขุลอกห้วยป่าสาคูจาก เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ขุดลอกห้วย ระยะทาง 300 เมตร - - 90,000      จ านวน น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
ท้ายนา - บ้านใต้วังน  าพุ (งบ อปท.) พื นท่ี

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า

งบประมาณและท่ีมา
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(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
323 โครงการขุดลอกห้วยสามแยก เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ขุดลอกห้วย ระยะทาง 300 เมตร - - 90,000      จ านวน น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง

หนองนาตีน - บ้านนางกอง ชูด า (งบ อปท.) พื นท่ี

324 โครงการขุดลอกคูระบายน  า เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ขุดลอกคูระบายน  า ระยะทาง - 300,000     - จ านวน น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
สามแยกบ้านหน้าฝ้ึง 1 กิโลเมตร (งบ อปท.) พื นท่ี

325 โครงการขุดลอกคูระบายน  าพร้อม เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ขุลอกคูระบายน  าพร้อมวางท่อ - - 500,000     จ านวน น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
วางท่อสายใสใหญ่ - ท่ีวัง (งบ อปท.) พื นท่ี

326 โครงการขุดลอกคูระบายน  า คสล. เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ขุดลอกคูระบายน  า คสล. 500,000 - - จ านวน น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
หน้าศาลาอเนกประสงค์ ม.8 (งบ อปท.) พื นท่ี
ชุมชนบ้านควนเกียบ

327 โครงการขุดลอกคูระบายน  าและ เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ขุดลอกคูระบายน  าและวางท่อ - - 500,000     จ านวน น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
วางท่อหลังวัดราษฎรประดิษฐ์ (งบ อปท.) พื นท่ี
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(บาท) (บาท) (บาท)
328 โครงการขุดลอกฝาย SML ห้วยปริก เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ขุดลอกฝาย SML - - 300,000     จ านวน น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง

(งบ อปท.) พื นท่ี

329 โครงการขุดลอกคูระบายน  า จาก เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ขุดคูกว้าง 2 เมตร ยาว 1,000 ม. - 500,000 - จ านวน ป้องกันการเกิดน  าท่วมขัง กองช่าง
กฝ.8-คลองท่าแพ ม.8 ลึก 0.5 เมตร (งบ อปท.) ระยะทาง

330 โครงการขุดลอกคูระบายน  าหน้า เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ใช้ท่อ มอก.Ø 60*100  ระยะทาง 50,000 - - จ านวน ป้องกันการเกิดน  าท่วมขัง กองช่าง
ร.ร.น  าพุ  ม.10 300 เมตร (งบ อปท.) ระยะทาง

331 โครงการฝังท่อระบายน  าสายบ้าน เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ใช้ท่อ มอก.Ø 60*100  ระยะทาง - 50,000 - จ านวน ป้องกันการเกิดน  าท่วมขัง กองช่าง
นางคลาด-บ้านนายสมโชค  ม.10 300 เมตร (งบ อปท.) ระยะทาง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท)
332 โครงการขยายเขตไฟฟ้า/และติดตั ง เพ่ือความสะดวกและความ ขยายเขต/ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ ดังนี -            100,000    -          จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ไฟฟ้าสาธารณะ ม.1 ปลอดภัยในการเดินทาง (งบ อปท.) พื นท่ี และปลอดภัยในการเดินทาง
1. สายควนฮูก ซ.หมวดทนง 50,000       

2. ซ.บ้านนางจิตร 50000

333 โครงการขยายเขตไฟฟ้า/และติดตั ง เพ่ือความสะดวกและความ ขยายเขต/ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ ดังนี 100,000     50,000 -          จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ไฟฟ้าสาธารณะ ม.2 ปลอดภัยในการเดินทาง (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื นท่ี และปลอดภัยในการเดินทาง

1. ซ.น  าตกโยง 1 50,000       

2. จากควนต้นกระท้อน-น  าตกโยง 100,000      

334 โครงการขยายเขตไฟฟ้า/และติดตั ง เพ่ือความสะดวกและความ ขยายเขต/ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ ดังนี 50,000 50,000      -          จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ไฟฟ้าสาธารณะ ม.3 ปลอดภัยในการเดินทาง (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื นท่ี และปลอดภัยในการเดินทาง

1. ขยายเขตไฟฟ้า 50,000
2. จุดทางแยกทั งต าบล 50,000       

แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า
งบประมาณและท่ีมา
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(บาท) (บาท) (บาท)
335 โครงการขยายเขตไฟฟ้า/และติดตั ง เพ่ือความสะดวกและความ ขยายเขต/ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ ดังนี 100,000     200,000    -          จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ไฟฟ้าสาธารณะ ม.4 ปลอดภัยในการเดินทาง (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื นท่ี และปลอดภัยในการเดินทาง
1. สายใต้ทางไฟ - บ้านนายวิรัช 50,000
เหมทานนท์

2. ตั งแต่บ้านนายยงยุทธ สมศิริ - 50,000
บ้านนายธวัชชัย พรหมปาน

3. ตั งแต่บ้านนายบุญเอก รัตนพันธ์ - 50,000       
บ้าน ผช.ปัญญา  รอดจันทร์ 

4. ตั งแต่บ้านนายสุพรรณ-สามแยก 50,000       
บ้านนางประนอม เดชเชียร
(เรียบถนนสายห้วยชัน)

157

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท)
336 โครงการขยายเขตไฟฟ้า/และติดตั ง เพ่ือความสะดวกและความ ขยายเขต/ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ ดังนี 100,000     -           -          จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ไฟฟ้าสาธารณะ ม.5 ปลอดภัยในการเดินทาง (งบ อปท.) พื นท่ี และปลอดภัยในการเดินทาง
1. สายควนในวัง 50,000        

2. สายหน้าอวด 50,000

337 โครงการขยายเขตไฟฟ้า/และติดตั ง เพ่ือความสะดวกและความ ขยายเขต/ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ ดังนี 100,000     -           -          จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ไฟฟ้าสาธารณะ ม.8 ปลอดภัยในการเดินทาง (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื นท่ี และปลอดภัยในการเดินทาง

1. ซ.หนองสามหงษ์ - ถ.ส าโรง - 50,000        
วัดราษฎร์ ม.8 

2. สายบ้านนายถ้อง 50,000        

338 โครงการติดต่อประสานการไฟฟ้า เพ่ือความสะดวกและความ ติดต่อประสานการไฟฟ้าในการ -            20,000      -          จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ในการย้ายเสาไฟ ปลอดภัยในการเดินทาง ย้ายเสาไฟ ดังนี (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื นท่ี และปลอดภัยในการเดินทาง

1. จากท่ีดินส่วนบุคคลไว้ในท่ี 10,000       
สาธารณะทั งหมู่ท่ี 4
2. จากหัวสะพาน สุดสายหมู่ท่ี 6 10,000       

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
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(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
339 โครงการขยายเขตไฟฟ้าภูมิภาค เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ ขยายไฟฟ้าครัวเรือนตกค้าง  ดังนี 100,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ครัวเรือนตกค้าง แก่ประชาชน (งบ อปท.) พื นท่ี ในการใช้ไฟฟ้า
1.ขุนคลัง-บ้านนายประเทือง จันทร์ชู
 ม.3
2. สายหน้าอวด

3.ไฟฟ้า 15 แอมป์ให้กลุ่มเคร่ืองแกง 
 ม.5
4. สายควนในวัง ม.5

340 โครงการสนับสนุนกลุ่มโซล่าเซล เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ เปล่ียนหม้อแบตเตอร่ีและ - 100,000 - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ม.2,4,6,9 แก่ประชาชน สนับสนุนอุปกรณ์อ่ืนท่ีจ าเป็น (งบ อปท.) พื นท่ี ในการใช้ไฟฟ้า

341 โครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้ากลุ่ม เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ ซ่อมแซม/เปล่ียนหม้อแบตเตอร่ี 100,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
โซล่าเซล ม.2,4,6,9 แก่ประชาชน และสนับสนุนอุปกรณ์อ่ืนท่ีจ าเป็น (งบ อปท.) พื นท่ี ในการใช้ไฟฟ้า

342 โครงการติดตั งตู้โทรศัพท์สาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนสามารถติดต่อ ติดตั งตู้โทรศัพท์สาธารณะบริเวณ 60,000 - - ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ท่ี 1-10 ส่ือสารได้อย่างรวดเร็ว ชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน (งบ อปท.) รวดเร็วในการติดต่อส่ือสาร

งบประมาณและท่ีมา
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(บาท) (บาท) (บาท)
343 โครงการติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือความสะดวกและความ ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะทุกชุมชน 1,000,000    1,000,000   1,000,000  จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ทุกชุมชน ปลอดภัยในการเดินทาง ในเขตเทศบาลต าบลถ  าใหญ่ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ชุมชน และปลอดภัยในการเดินทาง

344 โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านนางจิตรเพ่ือความสะดวกและความ ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน 1 จุด - 500,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
เส้งสุย ม.1 (ชุมชนบ้านตาว) ปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) พื นท่ี และปลอดภัยในการเดินทาง

345 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยบ้าน เพ่ือความสะดวกและความ ขยายเขตไฟฟ้า จ านวน 1 จุด - - 500,000     จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
น้าไข่ (ชุมชนถ  าใหญ่ควนไสสูง) ปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) พื นท่ี และปลอดภัยในการเดินทาง

346 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ทางขึ นบ้าน เพ่ือความสะดวกและความ ขยายเขตไฟฟ้า จ านวน 1 จุด - 500,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
น  ารอบและติดตั งเสาไฟฟ้า ปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) พื นท่ี และปลอดภัยในการเดินทาง
ซอยน  ารอบ

347 โครงการย้ายเสาไฟฟ้า จากบ้าน เพ่ือความสะดวกและความ ย้ายเสาไฟฟ้า จ านวน 1 จุด - - 300,000 จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
นางตั ง แว่นแก้ว ไปแนวถนนซอย ปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) พื นท่ี และปลอดภัยในการเดินทาง
อ่าวอีแกะ - บ้านนายด ารง รัตนสุภา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท)
348 โครงการติดตั งไฟฟ้าจากบ้าน เพ่ือความสะดวกและความ ติดตั งไฟฟ้า พร้อมพาดสายไฟดับ - 300,000 - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

นายเสริม ทรัพย์เจริญ -บ้านนาย ปลอดภัยในการเดินทาง จ านวน 1 จุด (งบอปท.) พื นท่ี และปลอดภัยในการเดินทาง
ศุภชัย รัตนบุรี พร้อมพาดสายไฟดับ

349 โครงการติดตั งไฟฟ้าจากบ้าน เพ่ือความสะดวกและความ ติดตั งไฟฟ้า พร้อมพาดสายไฟดับ - - 200,000 จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
นางศิราณี รอดสีเสน - บ้านนายนัฐ ปลอดภัยในการเดินทาง จ านวน 1 จุด ระยะทาง  200  เมตร (งบอปท.) ระยะทาง และปลอดภัยในการเดินทาง
พงศ์บุญชู 

350 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ถนนบ้าน เพ่ือความสะดวกและความ ขยายเขตไฟฟ้า จ านวน 1  จุด - 500,000 - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
นายเขียว กล่ินพงศ์ ปลอดภัยในการเดินทาง ระยะทาง  500  เมตร (งบอปท.) ระยะทาง และปลอดภัยในการเดินทาง

351 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายบ้าน เพ่ือความสะดวกและความ ขยายเขตไฟฟ้า จ านวน 1  จุด - - 300,000 จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
นายทอง พิมพ์ศรี ปลอดภัยในการเดินทาง ระยะทาง  300  เมตร (งบอปท.) ระยะทาง และปลอดภัยในการเดินทาง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
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แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า
งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
352 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่าย เพ่ือความสะดวกและความ ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 1,000,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ไฟฟ้าแรงต่ าพร้อมติดตั งเสาไฟ ปลอดภัยในการเดินทาง พร้อมติดตั งเสาไฟ จ านวน 1 จุด (งบอปท.) พื นท่ี และปลอดภัยในการเดินทาง
ซอยสันติภาพ - อ่าวอีแกะ

353 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่าย เพ่ือความสะดวกและความ ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 1,000,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ไฟฟ้าแรงต่ าพร้อมติดตั งเสาไฟ ปลอดภัยในการเดินทาง พร้อมติดตั งเสาไฟ จ านวน 1 จุด (งบอปท.) พื นท่ี และปลอดภัยในการเดินทาง
ซอยนาตง - ซอยริมทุ่ง 

354 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่าย เพ่ือความสะดวกและความ ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า - - 1,000,000 จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ไฟฟ้าแรงต่ า พร้อมติดตั งเสาไฟ ปลอดภัยในการเดินทาง พร้อมติดตั งเสาไฟ จ านวน 1 จุด (งบอปท.) พื นท่ี และปลอดภัยในการเดินทาง
ซอยปราบแรด - วัดถ  าพระหอ 

355 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่าย เพ่ือความสะดวกและความ ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า 1,000,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ไฟฟ้าแรงต่ า พร้อมติดตั งเสาไฟ ปลอดภัยในการเดินทาง พร้อมติดตั งเสาไฟ จ านวน 1 จุด (งบอปท.) พื นท่ี และปลอดภัยในการเดินทาง
ซอยเจริญร่วมใจ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า

งบประมาณและท่ีมา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
356 โครงการติดตั งเสาไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือความสะดวกและความ ติดตั งเสาไฟฟ้าสาธารณะ 1,000,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายโหลกตรีก - หลังโรงเรียนวัด ปลอดภัยในการเดินทาง จ านวน 2  จุด ดังนี (งบอปท.) พื นท่ี และปลอดภัยในการเดินทาง
ราษฎรประดิษฐ์ 1.สายโหลกตรีด

2.หลัง รร.วัดราษฎรประดิษฐ์

357 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่าย เพ่ือความสะดวกและความ ขยายเขตระบบจ าหน่าย - 1,000,000 - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ไฟฟ้าแรงต่ าซอยบ้านนางพุม ปลอดภัยในการเดินทาง จ านวน 1  จุด ระยะทาง 1 กม. (งบอปท.) ระยะทาง และปลอดภัยในการเดินทาง

358 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่าย เพ่ือความสะดวกและความ ขยายเขตระบบจ าหน่าย - - 1,000,000 จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ไฟฟ้าแรงต่ าซอยบ้านในวัง ปลอดภัยในการเดินทาง จ านวน 1  จุด ระยะทาง 1 กม. (งบอปท.) ระยะทาง และปลอดภัยในการเดินทาง

359 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่าย เพ่ือความสะดวกและความ ขยายเขตระบบจ าหน่าย - 800,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ไฟฟ้าแรงต่ า ซอยบ้านควนยาง ปลอดภัยในการเดินทาง จ านวน 1  จุด ระยะทาง 800 ม. (งบอปท.) ระยะทาง และปลอดภัยในการเดินทาง

360 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือความสะดวกและความ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ - - 500,000     จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ซอยใต้สายไฟแรงสูง (ชุมชนบ้าน ปลอดภัยในการเดินทาง จ านวน 1 จุด (งบอปท.) พื นท่ี และปลอดภัยในการเดินทาง
จ าปานอก)

แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า
งบประมาณและท่ีมา

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
361 โครงการติดตั งมิเตอร์ไฟฟ้าศาลา เพ่ือความสะดวกในการ ติดตั งมิเตอร์ไฟฟ้า - - 200,000     จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

อเนกประสงค์ ม.8 (ท่ีท าการชุมชน ท ากิจกรรมต่างๆของชุมชน จ านวน 1 จุด (งบอปท.) พื นท่ี ด้านสถานท่ีส าหรับท ากิจกรรม
ควนเกียบ) พร้อมติดตั งพัดลม ในชุมชน
เพดาน

งบประมาณและท่ีมา
แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการประปาภูเขา หมู่ท่ี 1,3 เพ่ือให้ประชาชนมีน  าส าหรับ ขยายประปาโดยใช้ท่อเส้นผ่า - 400,000     - จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง

อุปโภค บริโภค ศูนย์กลาง 6 นิ ว (งบ อปท.) พื นท่ี บริโภคอย่างเพียงพอ

2 โครงการขยายเขตประปา เพ่ือให้ประชาชนมีน  าส าหรับ ขยายประปา ครัวเรือนตกค้าง 1,000,000 - - จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง
ในต าบลถ  าใหญ่ อุปโภค บริโภค ทั งต าบลถ  าใหญ่  (งบ อปท.) พื นท่ี บริโภคอย่างเพียงพอ

หมู่ท่ี 1 
1. สายวังปริง 
2. สายคลองเปิก 
3. ขยายท่อเมนประปาภูเขาวังปริง
หมู่ท่ี 3
1. ขยายประปาหมู่บ้านสายคลอง
ขลบ
หมู่ท่ี 4 
1. สายทางไฟ 
หมู่ท่ี 6
1. สายนาตง  
2. บ้านวังไทร  
3. สายปากช่องชก 
4. ซอยวังขวัญ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
แนวทางท่ี 5.2 สร้างและปรับปรุงระบบประปา

งบประมาณและท่ีมา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ท่ี 8
1. ซ.หนองสามหงษ์-ถ.ส าโรงวัด
ราษฎร์
2. สายบ้านนายจ าลอง ชนะสงคราม 

3 โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนมีน  าส าหรับ ขยายประปา ภายในต าบล 1,000,000    - - จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง
ตั งแต่ ม.1 - ม.10 อุปโภค บริโภค ตั งแต่ ม.1 - ม.10 (งบ อปท.) พื นท่ี บริโภคอย่างเพียงพอ

4 โครงการก่อสร้างหอถังประปา เพ่ือให้ประชาชนมีน  าส าหรับ ก่อสร้างหอถังประปา ดังนี 300,000     500,000    700,000    จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง
ในต าบลถ  าใหญ่ อุปโภค บริโภค (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื นท่ี บริโภคอย่างเพียงพอ

1. หมู่ท่ี 3 300,000
2. หมู่ท่ี 5 300,000      
3. หมู่ท่ี 7 (หลัง กฝ 8) 100,000     
4. หมู่ท่ี 9 400,000     
5. หมู่ท่ี 10 400,000
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
แนวทางท่ี 5.2 สร้างและปรับปรุงระบบประปา

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการก่อสร้างประปาในต าบล เพ่ือให้ประชาชนมีน  าส าหรับ ก่อสร้างประปา ดังนี 400,000 2,100,000 -           จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง

ถ  าใหญ่ อุปโภค บริโภค (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื นท่ี บริโภคอย่างเพียงพอ
1. หมู่ท่ี 5 (บ้านบนควน) 900,000     
2. หมู่ท่ี 6 (บ้านวังขวัญ) 900,000     
3. หมู่ท่ี 6 (ถ  าพระหอ) 400,000      
4. หมู่ท่ี 6 (บ้านบนควน) 300,000     

6 โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงประปา เพ่ือให้ประชาชนมีน  าส าหรับ ซ่อมแซมระบบประปา ม.1-10 - 2,000,000   - จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง
หมู่บ้าน  ม.1-10 อุปโภค บริโภค (งบ อปท.) พื นท่ี บริโภคอย่างเพียงพอ

7 ก่อสร้างเข่ือนน  าประปาบ้าน เพ่ือน  าไปใช้ในการเกษตร สร้างเข่ือนน  าประปา 1 แห่ง - 400,000 - จ านวน ประชาชนและเกษตรกรมีน  า กองช่าง
ช่องนกแอ่น หมู่ท่ี 9 และมีน  าอุปโภคบริโภคตลอดปี (งบ อปท.) พื นท่ี อุปโภคบริโภคทุกครัวเรือน

และทุกฤดูกาล

8 โครงการเปล่ียนท่อประปาภูเขา เพ่ือให้ประชาชนมีน  าส าหรับ เปล่ียนท่อประปาภูเขาให้เป็นท่อ PE 400,000      - - จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง
สายวังแห้ง 1 หมู่ท่ี 9 อุปโภค บริโภค (งบ อปท.) พื นท่ี บริโภคอย่างเพียงพอ

9 โครงการปรับปรุงท่อประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน  าส าหรับ เปล่ียนจากท่อเหล็กเป็นท่อยาง 2,000,000    - - จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง
น  ารอบ-วังแห้ง หมู่ท่ี 9 อุปโภค บริโภค หรือPVC (งบ อปท.) พื นท่ี บริโภคอย่างเพียงพอ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
แนวทางท่ี 5.2 สร้างและปรับปรุงระบบประปา

งบประมาณและท่ีมา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
10 โครงการก่อสร้างฝายกั นน  าเพ่ือ เพ่ือให้ประชาชนมีน  าส าหรับ ฝายกั นน  าเพ่ือการอุปโภค บริโภค - 150,000     - จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง

ใช้ผลิตประปา หมู่ท่ี 10 อุปโภค บริโภค (งบ อปท.) พื นท่ี บริโภคอย่างเพียงพอ

11 โครงการขุดบ่อบาดาลพร้อมติดตั ง เพ่ือให้ประชาชนมีน  าส าหรับ เจาะบ่อบาดาล และก่อสร้างถัง - 2,000,000   - จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง
ถังแชมเปญเขตเทศบาลต าบล อุปโภค บริโภค ประปา (งบ อปท.) พื นท่ี บริโภคอย่างเพียงพอ
ถ  าใหญ่

12 โครงการเปล่ียนท่อประปา เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้อย่าง เปล่ียนท่อประปา ทั งหมู่บ้าน 500,000 - - จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง
ตลอดสาย ม.4 สะดวก (งบ อปท.) พื นท่ี บริโภคอย่างเพียงพอ

13 โครงการก่อสร้างฝายน  าล้นคลอง เพ่ือให้ประชาชนมีน  าส าหรับ ฝายกั นน  าเพ่ือการอุปโภค บริโภค - - 200,000     จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง
น  าพุ อุปโภค บริโภค (งบ อปท.) พื นท่ี บริโภคอย่างเพียงพอ

14 โครงการก่อสร้างฝายน  าล้น เพ่ือให้ประชาชนมีน  าส าหรับ ฝายกั นน  าเพ่ือการอุปโภค บริโภค - - 100,000     จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง
คลองข้างบ้านนางเอื อน หน้าสวน อุปโภค บริโภค (งบ อปท.) พื นท่ี บริโภคอย่างเพียงพอ
นายไพบูลย์ ชุมชนบ้านจ าปานอก

15 โครงการก่อสร้างประตูฝายน  าล้น เพ่ือให้ประชาชนมีน  าส าหรับ ประตูฝายน  าล้น - 50,000       - จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง
บ้านควนยางชุมชนบ้านนาตาแย้มใต้ อุปโภค บริโภค (งบ อปท.) พื นท่ี บริโภคอย่างเพียงพอ
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
16 โครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน  าส าหรับ ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน 300,000      - - จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง

สายวังปริง -  นาเพชรคง  อุปโภค บริโภค จ านวน 1 จุด (งบ อปท.) พื นท่ี บริโภคอย่างเพียงพอ

17 โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนมีน  าส าหรับ ขยายเขตประปาภูมิภาค 600,000 - - จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง
ม.4 อุปโภค บริโภค จ านวน 3  จุด ดังนี (งบ อปท.) พื นท่ี บริโภคอย่างเพียงพอ

1.บ้านถ  าใหญ่
2.บ้านควนไสสูง
3.ชุมชนห้วยชัน

18 โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน  าส าหรับ ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน จ านวน 300,000      - - จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง
ชุมชนบ้านถ  าใหญ่ปากแพรก  อุปโภค บริโภค 1 แห่ง (งบ อปท.) พื นท่ี บริโภคอย่างเพียงพอ

19 โครงการติดตั งถังประปาพร้อม เพ่ือให้ประชาชนมีน  าส าหรับ ติดตั งถังประปาพร้อมเคร่ืองกรอกน  า 300,000      - - จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง
เคร่ืองกรอกน  าชุมชนบ้านน  ารอบ อุปโภค บริโภค จ านวน 1 แห่ง (งบ อปท.) พื นท่ี บริโภคอย่างเพียงพอ

แนวทางท่ี 5.2 สร้างและปรับปรุงระบบประปา
งบประมาณและท่ีมา

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
20 ขยายเขตประปาจากศูนย์พัฒนา เพ่ือให้ประชาชนมีน  าส าหรับ ขยายเขตประปา ระยะทาง 3 กม. 2,000,000    - - จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง

เด็กเล็กบ้านน  าพุ -  ถ  าพระหอ อุปโภค บริโภค (งบ อปท.) ระยะทาง บริโภคอย่างเพียงพอ

21 โครงการขยายเขตประปาจากซอย เพ่ือให้ประชาชนมีน  าส าหรับ ขยายเขตประปา ระยะทาง 100,000      - - จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง
ริมทุ่งถึงบ้านนายฟ้ืน แก้วคง อุปโภค บริโภค 100 เมตร (งบ อปท.) ระยะทาง บริโภคอย่างเพียงพอ

22 โครงการขยายเขตประปาเข้าซอย เพ่ือให้ประชาชนมีน  าส าหรับ ขยายเขตประปา ระยะทาง 100,000      - - จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง
ริมทุ่งถึงบ้านนางถ้อง เชาว์ช่างเหล็ก อุปโภค บริโภค 100 เมตร (งบ อปท.) ระยะทาง บริโภคอย่างเพียงพอ

23 โครงการขยายเขตประปาซอย เพ่ือให้ประชาชนมีน  าส าหรับ ขยายเขตประปา ระยะทาง 700,000      - - จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง
อ่าวอีแกะถึงบ้านนายด ารง รัตนสุภา อุปโภค บริโภค  700  เมตร (งบ อปท.) ระยะทาง บริโภคอย่างเพียงพอ

24 โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนมีน  าส าหรับ ขยายเขตประปา ระยะทาง 1,500,000    - - จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง
สายนาตาแย้ม - หน้าแดง อุปโภค บริโภค 2.5 กิโลเมตร (งบ อปท.) ระยะทาง บริโภคอย่างเพียงพอ

25 โครงการปรับปรุงระบบประปา เพ่ือให้ประชาชนมีน  าส าหรับ ปรับปรุงระบบประปา จ านวน 500,000      - - จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง
ชุมชนถ  าพระหอ อุปโภค บริโภค 1  จุด (งบ อปท.) พื นท่ี บริโภคอย่างเพียงพอ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
แนวทางท่ี 5.2 สร้างและปรับปรุงระบบประปา

งบประมาณและท่ีมา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
26 โครงการเปล่ียนท่อประปาภูเขา เพ่ือให้ประชาชนมีน  าส าหรับ เปล่ียนท่อประปาภูเขา 200,000      - - จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง

ซอยควนฮูก อุปโภค บริโภค จ านวน 1 จุด (งบ อปท.) พื นท่ี บริโภคอย่างเพียงพอ

27 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน  าส าหรับ ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ดังนี 400,000      - - จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง
ม.6,ม.9 อุปโภค บริโภค 1.ชุมชนบ้านวังไทร ม.6 (งบ อปท.) พื นท่ี บริโภคอย่างเพียงพอ

2.ชุมชนจ าปา ม.9

28 โครงการขยายเขตระบบประปา เพ่ือให้ประชาชนมีน  าส าหรับ ขยายเขตระบบประปา 200,000      - - จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง
ส่วนภูมิภาคซอยบ้านกลาง อุปโภค บริโภค จ านวน  1 จุด (งบ อปท.) พื นท่ี บริโภคอย่างเพียงพอ
สายบ้านผู้ใหญ่นิพนธ์

29 โครงการก่อสร้างถังประปาภูเขา เพ่ือให้ประชาชนมีน  าส าหรับ ก่อสร้างถังประปาภูเขา 300,000      - - จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง
หน้าบ้ายนายบัญญัติ สามไหม อุปโภค บริโภค จ านวน 1 จุด (งบ อปท.) พื นท่ี บริโภคอย่างเพียงพอ

30 โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนมีน  าส าหรับ ขยายเขตระบบประปา 500,000      - - จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง
ถนนวังไทร - สามแยกบ้านบนควน อุปโภค บริโภค จ านวน 1 จุด (งบ อปท.) พื นท่ี บริโภคอย่างเพียงพอ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
แนวทางท่ี 5.2 สร้างและปรับปรุงระบบประปา

งบประมาณและท่ีมา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
31 โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนมีน  าส าหรับ ขยายเขตระบบประปา 500,000      - - จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง

ถนนสายห้วยบ่อจันทร์ - อุปโภค บริโภค จ านวน 1 แห่ง (งบ อปท.) พื นท่ี บริโภคอย่างเพียงพอ
บ้านนายนิรันดร์

32 โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนมีน  าส าหรับ ขยายเขตระบบประปา 100,000      - - จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง
สายในวัง - หน้าอวด อุปโภค บริโภค ระยะทาง 800 เมตร (งบ อปท.) ระยะทาง บริโภคอย่างเพียงพอ

33 โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนมีน  าส าหรับ ขยายเขตระบบประปา ดังนี 600,000      - - จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง
ชุมชนหลังค่าย อุปโภค บริโภค 1.ซอยทองค าขาว (งบ อปท.) พื นท่ี บริโภคอย่างเพียงพอ

2.ซอยสุขส าราญ
3.ซอยคึกฤทธ์ิ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
แนวทางท่ี 5.2 สร้างและปรับปรุงระบบประปา

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนลาดยาง 1,000,000  - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บ้านตาว ม.1 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 3 x 1,000 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
เดินทางสัญจร สัญจร

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

คลองเปิก ม.1 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 4 x 700 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
เดินทางสัญจร สัญจร

3 โครงการถนนลาดยางซอย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนลาดยาง - 840,000     จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บ้านนางจิตร ม.1 สะดวก ปลอดภัยในการ  ขนาด 4 x 700 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนลาดยาง 400,000    - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ตลาดโค - ทางเข้าห้วยเล้าหมู สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 3 เมตร หนา 0.5 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ม. 2 เดินทางสัญจร ระยะทาง 400 เมตร สัญจร

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนลาดยาง 1,500,000  - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สามแยกโรงสี- ถนนตก (ส่ีแยก) สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 10 ม. ระยะทาง (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ม.4 เดินทางสัญจร 2,000 เมตร สัญจร
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6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนลาดยาง 900,000    - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ซอยสามแยกบ้านนางบุญเรือน - สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 2.5 ซ.ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
บ้านนางกลับ-บ้านนายแก้ว เดินทางสัญจร ระยะทาง 750 เมตร สัญจร
ม. 4

7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนลาดยาง 560,000    - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ซอยวังค้างคาว-ถนนสายวัดถ  าใหญ่ สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
 - วัดถ  าพระหอ  ม. 4 เดินทางสัญจร ระยะทาง 400 เมตร สัญจร

8 โครงการถนนลาดยางสายบ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนลาดยาง - 1,300,000  - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
นายสมบูรณ์-บ้านนายเสริม สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 3 x 1,000 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ม. 4 เดินทางสัญจร สัญจร

9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนลาดยาง - 1,000,000  - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
เลียบสายเอเชียตั งแต่บริเวณ สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 3 x 1,000 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ยูเทิร์น - อู่สามพ่ีน้อง ม. 4 เดินทางสัญจร สัญจร

10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนลาดยาง - 3,600,000  - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
เขตแดน ม.5 - ม.10 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 4 x 2,000 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร
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11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 4,480,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

แอสฟัลท์ติกวัดถ  าพระหอ - สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
 สามแยกบ้านวังขวัญ  ม. 6 เดินทางสัญจร ระยะทาง 2,800 เมตร สัญจร

12 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 4,480,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

แอสฟัลท์ติกจากควนไสสูง - สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
วัดถ  าพระหอ ม.6 เดินทางสัญจร ระยะทาง 2,800 เมตร สัญจร

13 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนลาดยาง - 6,000,000  - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บริเวณเช่ือมต่อระหว่างบ้าน สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 4 x 5,000 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
นายปรีชา ม.6 ต าบลถ  าใหญ่ เดินทางสัญจร หนา 2.5 ซ.ม. สัญจร
ถึงหมู่ท่ี 8 ต าบลท่ีวัง

14 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนลาดยาง - 6,000,000  - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สามแยกบ้านวังขวัญเข้าวังไทร ม.6 - สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 4 x 5,000 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
หมู่ท่ี 8 ต าบลท่ีวัง เดินทางสัญจร หนา 2.5 ซ.ม. สัญจร

15 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนลาดยาง - 200,000 - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สนามยิงปืน ม.7 สะดวก ปลอดภัยในการ ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร ระยะทางประมาณ 500 เมตร สัญจร
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16 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนลาดยาง พร้อมคู 600,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ซอยมหาราช 1 พร้อมคูระบายน  า สะดวก ปลอดภัยในการ ระบายน  าระยะทางประมาณ 300 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ม. 7 เดินทางสัญจร โดยวางท่อ มอก.ø 60*100 สัญจร

17 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนลาดยาง 3,000,000  - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายหนองรังไก่ -บ้านเปิก ม.8 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 15 ซ.ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร ระยะทาง 1,800 เมตร สัญจร

18 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนลาดยาง - 400,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายควนนกฮูก 3 ม.8 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 15 ซ.ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร ระยะทาง 350 เมตร สัญจร

19 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนลาดยาง 840,000    - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บ้านลุงพร้อม-บ้านนางพุ่ม คชนูด สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 4 x 600 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ม.8 เดินทางสัญจร สัญจร
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20 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนลาดยาง 1,200,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายวังแห้ง 1 ม.9 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 4 x 900 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
เดินทางสัญจร สัญจร

21 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 3,200,000  - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

แอสฟัลท์ติกสายน  าตกปลิว สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 4 x 2,000 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ม. 9 เดินทางสัญจร สัญจร

22 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนลาดยาง - 900,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ซอยประปา ม.10 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 4 x 800 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

23 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนลาดยาง 3,240,000  - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายสามแยกบ้านผู้ใหญ่พล - สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 4 x 1,800 ม. หนา 2.5 ซ.ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ส่ีแยกห้วยขัน ม.10 เดินทางสัญจร สัญจร
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24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1,800,000  - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายบ้านตาว ม.1 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 4 x 1,000 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
เดินทางสัญจร สัญจร

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 900,000    - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายวังปริง ม.1 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 4 x 500 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
เดินทางสัญจร สัญจร

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 400,000    - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บ้านนางจิตร ม. 1 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 4 x 300 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 360,000    - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ซอยบ้านนายช่วง ม. 1 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 4 x 300 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร
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28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีตวงแหวน 360,000    - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

วงแหวน - บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 4 x 200 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
เทคโนโลยีราชมงคล(ไสใหญ่)  ม. 2 เดินทางสัญจร สัญจร

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 250,000    - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายห้วยบางเหล็ก ม.2 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
เดินทางสัญจร ประมาณ 150 เมตร สัญจร

30 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคสล. - 2,700,000  - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายจ าปา -วังใน  ม. 3 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร ระยะทาง 2,000 เมตร สัญจร

31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 300,000    - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายชุมชนบ้านหน้าถนน ม. 3 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร ระยะทาง 200 เมตร สัญจร

32 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคสล. 1,000,000  - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายทางรถไฟ ม. 3 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวประมาณ (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร 500 เมตร สัญจร
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33 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคสล. 400,000    - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

.สายจ าปาสามัคคี 3 ม. 3 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
เดินทางสัญจร ระยะทาง 200 เมตร สัญจร

34 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคสล. - 400,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
จากบ้านนายดวง  ศรีสมโภช ม.3 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
 - บริเวณเขตหมู่ท่ี 9 ต าบลถ  าใหญ่ เดินทางสัญจร ระยะทาง 300 เมตร สัญจร

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคสล. 3,700,000  - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายช่องนกแอ่น ม.3 - ม.9 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 3 x3,500 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

36 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคสล. - 300,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บ้านยายเอียด ม. 3 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 150 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

37 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคสล. 600,000    - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ซอยจ าปาพัฒนา 1 ม.3 - สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 300 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ห้วยกาหลา เดินทางสัญจร สัญจร
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38 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคสล. 600,000    - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายจ าปา -วังใน ม. 3 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 300 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
เดินทางสัญจร สัญจร

39 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคสล. - 2,000,000  - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนายนอบ ม. 3 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 3 x1,500 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

40 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคสล. - 1,350,000  - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายควนไสสูง ม.4 -บริเวณบ้าน สะดวก ปลอดภัยในการ ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
นายยินดี ม. 10 เดินทางสัญจร สัญจร

41 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคสล. - 900,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนางอุษา -ซอยลุงข า สะดวก ปลอดภัยในการ ระยะทางประมาณ 700 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ม. 4 เดินทางสัญจร สัญจร

42 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคสล. 900,000    - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนายสุธา ม. 5 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร ระยะทางประมาณ 500 เมตร สัญจร
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43 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคสล. 2,700,000  - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายบ้านวังไทร - นาตาแย้ม ม. 5 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
เดินทางสัญจร ระยะทางประมาณ 1,500 เมตร สัญจร

44 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคสล. - 360,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายทางขึ น ส านักงานกองทุน สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สงเคราะห์การท าสวนยาง ม. 5 เดินทางสัญจร ประมาณ 200 เมตร สัญจร

45 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคสล. - 360,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายสามแยกหน้าวัดนาตาแย้ม - สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
 ในวัง ม.5 เดินทางสัญจร ประมาณ 500 เมตร สัญจร

46 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคสล. 900,000    - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายสามแยก - เขาหน้าแดง ม.5 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร ระยะทางประมาณ 1,500 เมตร สัญจร

47 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคสล. 900,000    - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
 สายควนยาง ม. 5 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร ระยะทางประมาณ 2,000 เมตร สัญจร
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48 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคสล. 2,700,000  - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายเขาหน้าผึ ง ม.5 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
เดินทางสัญจร ประมาณ 1,500 เมตร สัญจร

49 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคสล. 1,400,000  - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายวังปริก  ม. 5 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร ประมาณ 1,000 เมตร สัญจร

50 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคสล. - 900,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายนาตาแย้ม - วังไทร สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด  4 x 500 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ม. 6 เดินทางสัญจร สัญจร

51 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคสล. - 900,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนายเลียบ  ม. 6 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด  4 x 500 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

52 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคสล. 600,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ซอยบ้านปราณี ม. 7 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 4 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร สัญจร
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53 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคสล. 300,000    - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ซอยทองค าขาว ม.7 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 4 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
เดินทางสัญจร ระยะทางประมาณ 200 เมตร สัญจร

54 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคสล.พร้อมคูระบายน  า 500,000    - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
พร้อมคูระบายน  าตัวU สะดวก ปลอดภัยในการ ตัว U ขนาดกว้าง 4 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ซอยหน้าค่าย 1/1 ม. 7 เดินทางสัญจร  ระยะทางประมาณ 200 เมตร สัญจร

55 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคสล. - 270,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ซอยหน้าศาล ม. 7 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด  3 x 200 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

56 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคสล. 350,000    - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ซอยวาสนา 3/1 ม.7 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด  3 x 500 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร พร้อมคูระบายน  า สัญจร

57 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล. 350,000    - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ซอยวาสนา 3/2 ม.7 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด  3 x 500 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร พร้อมคูระบายน  า สัญจร
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58 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล. - 250,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

พร้อมคูระบายน  า ซอยหน้าค่าย ม.7 สะดวก ปลอดภัยในการ พร้อมคูระบายน  า (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
เดินทางสัญจร ขนาด3 x 200 เมตร สัญจร

59 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล. - 1,800,000  - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายห้วยกาหลา ม. 9 - ม. 3 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด  4 x 1,000 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

60 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล. 3,240,000  - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายน  าตกปลิว(น  ารอบ) ม. 9 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด  4 x 1,800 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

61 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล. - 1,800,000  - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
.เลียบสายเอเชีย41 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 4 x 1,000 ม. หนา 2.5 ซ.ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
(จากซอยวังแห้ง - สามแยก) ม. 9 เดินทางสัญจร สัญจร

62 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล. 6,120,000  - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายวังแห้ง - ม.9 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด  4 x 3,400 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร
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63 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล. 800,000    - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายช่องแอ่น -คอกลิง ม. 9 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด  3.5 x 500 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
เดินทางสัญจร สัญจร

64 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล. - 3,600,000  - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายพรุชิง - น  ารอบ ม.9 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด  4 x 2,000 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

65 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล. - 750,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายช่องแอน - วังใน ม. 9 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด  4 x 500 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

66 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล. - 500,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายน  ารอบ -คลองขลบ ม.9 สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด  4 x 310 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

67 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงโดยขยายผิวถนน คสล. - 540,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ถนนคสล. สายพรุชิง ม.9 สะดวก ปลอดภัยในการ  ระยะทาง 2,000 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร
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68 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล. - 900,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บริเวณทางเข้า ร.ร. บ้านนาตาแย้ม สะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด  4 x 500 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ม. 10 เดินทางสัญจร สัญจร

69 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 2,000,000  - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บริเวณเช่ือมต่อระหว่าง ม.10 - ม.6 สะดวก ปลอดภัยในการ ระยะทาง 1,500 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

70 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีต จ านวน 1 แห่ง 1,000,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บ้านตาว - น  าตกโยง สะดวก ปลอดภัยในการ ระยะ 3 ,000 เมตร (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

71 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนหินคลุก จ านวน 1 แห่ง 200,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สามแยกบ้านนางเนียม เทพทัศน์ สะดวก ปลอดภัยในการ ระยะทาง 700 เมตร (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ถึงบ้านนายสมเกียรติ พรหมชัยศรี เดินทางสัญจร สัญจร

101
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
72 โครงการปรับปรุงถนนสาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน จ านวน 1 สาย - 100,000 - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

นาเพชรคง - ควนฮูก สะดวก ปลอดภัยในการ (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
เดินทางสัญจร สัญจร

73 โครงการปรับปรุงถนนสาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน จ านวน 1 สาย - 100,000 - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บ้านนายช่วง สะดวก ปลอดภัยในการ (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

74 โครงการก่อสร้างถนนเลียบถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน พร้อมติดตั งป้ายจราจร - 150,000 - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
เอเชีย ตั งแต่บ้านนางเทียม - ชูศักด์ิ สะดวก ปลอดภัยในการ จ านวน 1 แห่ง ขนาด 3X600 เมตร (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
พร้อมป้ายจราจร เดินทางสัญจร สัญจร

สัญจร

75 โครงการขยายถนนถ  าใหญ่ - เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขยายถนน จ านวน 1  สาย - - 200,000 จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ถ  าพระหอ สะดวก ปลอดภัยในการ (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท)
76 โครงการขยายทางเท้าสายน  าตกโยง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขยายทางเท้า พร้อมคูระบายน  า 200,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

พร้อมคูระบายน  า ซอยวาสนา สะดวก ปลอดภัยในการ จ านวน 1 สาย (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
เดินทางสัญจร สัญจร

77 โครงการขยายไหล่ทางถนนสาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขยายไหล่ทางถนนสายจ านวน 1 แห่ง 500,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
คลองขลบ บ้านน  ารอบ สะดวก ปลอดภัยในการ ระยะทาง 2 กิโลเมตร (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

78 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีต จ านวน 3 จุด 1,500,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
พร้อมคูระบายน  า ซอยวาสนา สะดวก ปลอดภัยในการ พร้อมคูระบายน  า ดังนี (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร 1.ซอยวาสนา 3/1 (ชุมชนหน้าค่าย) สัญจร
2.ซอยวาสนา 3/2 (ชุมชนหน้าค่าย)
3.ซอยวาสนา 3/3 (ชุมชนหน้าค่าย)

103
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
79 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีต จ านวน 5 จุด - 2,500,000 - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

พร้อมคูระบายน  า ซอยหน้าค่าย สะดวก ปลอดภัยในการ พร้อมคูระบายน  า ดังนี (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
เดินทางสัญจร 1.ซอยหน้าค่าย 1 สัญจร

2.ซอยหน้าค่าย 2
3.ซอยหน้าค่าย 1/1
4.ซอยหน้าค่าย 1/2
5.ซอยหน้าค่าย 1/3

80 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีต - 1,000,000 - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
พร้อมคูระบายน  า ซอยหน้าประปา สะดวก ปลอดภัยในการ พร้อมคูระบายน  า จ านวน 1 สาย (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

81 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีต - 1,000,000 - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
พร้อมคูระบายน  า ซอยมหาราช 2 สะดวก ปลอดภัยในการ พร้อมคูระบายน  า จ านวน 1  สาย (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร
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82 โครงการขยายผิวจราจร จากถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขยายผิวรจราจร จ านวน 1  แห่ง - - 500,000     จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายสามแยกหนองนาตีน - สะดวก ปลอดภัยในการ ระยะทาง 2,500 เมตร (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ส านักสงฆ์ ถ  าพระหอ เดินทางสัญจร สัญจร

83 โครงการก่อสร้างแนวถนนกั นดิน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างแนวถนนกั นดิน จ านวน 1 จุด - 1,000,000 - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บริเวณ ศพด.น  าพุ สะดวก ปลอดภัยในการ ระยะทาง 150 เมตร (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

84 โครงการขยายผิวจราจรถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ขยายผิวจราจรถนนลาดยาง 1,000,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
พร้อมก่อสร้างคูระบายน  าแบบ สะดวก ปลอดภัยในการ พร้อมคูระบายน  า (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
คอนกรีต สายถ  าพระหอ - ช่องชก เดินทางสัญจร จ านวน 1 สาย สัญจร
 

85 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,000,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
เสริมเหล็ก บ้านวังไทร - ม.8 ท่ีวัง สะดวก ปลอดภัยในการ จ านวน 1 สาย (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร
 

86 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 1,000,000 - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายสามแยกบ้านวังไทร -  บ้าน สะดวก ปลอดภัยในการ จ านวน 1 สาย (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
อดีตผู้ใหญ่นวย เดินทางสัญจร สัญจร
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87 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,000,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

เสริมเหล็ก บ้านนางจงดี ศรีกลับ สะดวก ปลอดภัยในการ จ านวน 1 แห่ง (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
เดินทางสัญจร สัญจร

88 โครงการก่อสร้างถนนสายจ าปา เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน จ านวน 1  สาย - - 700,000 จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สามัคคี ร้านข้าวแกงต้อย - บ้าน สะดวก ปลอดภัยในการ (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
นายเหมือง เดินทางสัญจร สัญจร

89 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 1,000,000 จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
เสริมเหล็กสายวังไทร (ปากทาง) สะดวก ปลอดภัยในการ จ านวน 1 สาย (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

90 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 1,000,000 - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
เสริมเหล็กสายวังใน หน้าอวด สะดวก ปลอดภัยในการ จ านวน 1 สาย (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

91 โครงการก่อสร้างถนนเลียบราง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนเลียบรางรถไฟ 1,500,000  1,500,000  1,500,000  จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
รถไฟสถานีไสใหญ่ ถึงถนนหน้าบ้าน สะดวก ปลอดภัยในการ จ านวน 1 สาย (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
จ่าสุคนธ์ (ลุงแพบอุทิศ) เดินทางสัญจร สัญจร
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92 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 800,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ซอยทองค าขาว สะดวก ปลอดภัยในการ ระยะทาง 300  เมตร (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
เดินทางสัญจร สัญจร

93 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,000,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
เสริมเหล็ก ซอยวังขวัญ - ช่องชก สะดวก ปลอดภัยในการ ระยะทาง 700  เมตร (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

94 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
เสริมเหล็ก ซอยวังขวัญ 1  สะดวก ปลอดภัยในการ ระยะทาง 200  เมตร (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

95 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 500,000 จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
เสริมเหล็ก ซอยวังขวัญ 2 สะดวก ปลอดภัยในการ ระยะทาง 300  เมตร (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

เดินทางสัญจร สัญจร

96 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 1,000,000 - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
เสริมเหล็กสายสามแยก สะดวก ปลอดภัยในการ ระยะทาง 1,000  เมตร (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ซอยวังขวัญ - วังไทร เดินทางสัญจร สัญจร

107
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
97 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,000,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

เสริมเหล็ก สายนาตาแย้ม - สะดวก ปลอดภัยในการ จ านวน  1 จุด (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
 - หน้าแดง เดินทางสัญจร สัญจร

98 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 150,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านตาว ม. 1 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม. ระยะทาง 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

99 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 150,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายเหมืองราง ม. 1 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม. ระยะทาง1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

100 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 150,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายวังปริงและสายเลียบคลอง สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม. ระยะทาง 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
วังปริง ม.1

101 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 200,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านเปิก ม. 1 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม. ระยะทาง 1,500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

108
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
102 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 150,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายควนฮูก  ม.1 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม. ระยะทาง 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

103 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 100,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายหน้า ร.ร.มหาราช 3 -นาเพชรคง สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม. ระยะทาง 700 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ม. 1

104 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 200,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
ซอยบ้านจ่าไสว ม.2 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม. ระยะทาง 2,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

105 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 100,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนายคล้อย ม.2 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

106 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 200,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายห้วยเล้าหมู ม.2 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางระยะทางประมาณ 2,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

107 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 150,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายเลียบทางรถไฟจากหอ สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง 600 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
แพรไหม-  ถนนบ้านลุงแพบ ม.2

108 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 200,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
ซอยปราณี ม.2 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางระยะทางประมาณ 1,500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

109
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
109 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 300,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายน  าตกโยง - ไสใหญ่ ม. 2 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 5 ม.ระยะทาง3,500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

110 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 150,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
หาดทรายขาว ม.2 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางระยะทางประมาณ 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

111 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 100,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายหลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง ระยะทางประมาณ 500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ราชมงคล(ไสใหญ่) - ถนนน  าตกโยง

112 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 350,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
ลาดยางสายห้วยเล้าหมู - สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางระยะทางประมาณ 3,500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ห้วยบางเหล็ก ม. 2

113 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 20,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
ซอยเทพทัศน์ 2 ม. 2 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางระยะทางประมาณ 200 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

110
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
114 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 250,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายทางไฟฝ่ังตะวันออก ม.3 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง2,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

115 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 250,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายในยวน ม.3 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางระยะทางประมาณ 2,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

116 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 250,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนายเอื อม ม.3 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 3 ม.ระยะทาง1,500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

117 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 300,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายหน้าบ้านนายสุชีพ ม. 3 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 3 ม.ระยะทาง2,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

118 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 250,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านห้วยน  าผุด ม.3 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 3 ม.ระยะทาง1,200 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

119 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 300,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายคลองขลบ ม.3 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 3 ม.ระยะทาง2,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

120 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 250,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายทางรถไฟ ม. 3 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางระยะทางประมาณ 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

111
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
แนวทางท่ี 5.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน  า

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
121 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 200,000    - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายบ้านนายวิชัย สามไหม สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาด กว้าง 4.5 ม. ระยะทาง (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ม.3 700 ม.

122 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 200,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนางแปลก บุญชู - สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางระยะทางประมาณ 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
บ้านนางกลับ ม.4

123 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 200,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายสามแยกบ้านลุงนอบ ม.4 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางระยะทางประมาณ 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

124 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน พร้อมสร้าง 500,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนายประจวบ -บ้านนายแก้ว สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางสะพาน ผิวจราจรกว้าง 4.5 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
พร้อมสร้างสะพาน ม.4 ระยะทางประมาณ 500 ม.

125 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน พร้อมฝังท่อ 260,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านห้วยชัน บ้านนางถาวร สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางจ านวน 2 จุด ระยะทาง 2,200 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
 ถนนไสใหญ่ - ท่ีวัง  พร้อมฝังท่อ
จ านวน 2 จุด
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126 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 200,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายหน้าบ้านนางประจบ - บ้าน สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง 200 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
นางเขียว ม.4

127 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 250,000     จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนายเช่ือง ตรีรัตนกิจ - สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง 700 ม. - (งบอปท.) - ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
บ้านนายสมใจ ฤทธิศักด์ิ ม.4

128 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 300,000    - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนายเผียน รอดจันทร์ ม.4 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

129 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 150,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
บ้านนายแก้ว - ถนนเอเชีย ม. 4 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง 300 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

130 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน  พร้อมวางท่อ 400,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนายแนบ - บ้านนายปัญญา สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางระบายน  า ขนาดผิวจราจร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
พร้อมวางท่อระบายน  า ม.4 กว้าง 4 ม.ระยะทาง 800 ม.
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131 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 300,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายบ้านนายช่วง  ชนะสงคราม - สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สามแยกหนองนาตีบ ม. 6

132 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 300,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
ซอยห้วยชัน ม.4 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

133 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 900,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
เลียบควนหน้าอวด ม.5 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง3,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

134 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 200,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
เลียบควน - แยกวังไทร ม.5 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางผิวจราจรกว้าง 4.5 ม.ระยะทาง (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

1,500 ม.

135 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 400,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายคลังไส - นายแก๊ง ม.5 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง2,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
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136 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 150,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายบ่อจันทร์ - บ้านนายนิรันต์ สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง 700 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ม.5

137 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 100,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายวังไทร - ทุ่งคาน  าซับ ม.5 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง 500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

138 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 200,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
หน้าบ้านนายประสิทธ์ิ -สามแยก สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ห้วยบ่อจันทร์ ม.5

139 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 150,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายควนยาง ม.5 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง 700 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

140 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 300,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ่อสองลูก - บ้านนายสน ม.5 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง1,500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

141 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 100,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายควนศรีจันทร์ ม.5 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางระยะทาง 500 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
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142 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 400,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายบ้านนายเลียบ ม.5 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง2,100 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

143 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 50,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายวังปริก ม.5 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง 250 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

144 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 50,000      - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
คอนกรีตโรงรมฯ ม.5 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง 250 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

145 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 300,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายควนนายสุธา ม.5 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 6 ม.ระยะทาง2,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

146 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 300,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายหน้าอวด ม.5 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 6 ม.ระยะทาง2,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

147 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 100,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบนควนหน้าแดง ม.5 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง 500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท)
148 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 300,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ซอยบ้านนายเขียว ม.5 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 5 ม.ระยะทาง 500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

149 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 800,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายในวัง ม.5 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง2,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

150 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 500,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนางประภัย - สวนนายชลิต สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 5 ม.ระยะทาง1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ม.5

151 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 1,000,000  - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านพะเนิน - จดเขตท่ีวัง สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 5 ม.ระยะทาง2,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ม.5

152 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 800,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
ควนยางเขตม.6 -ช่องชกนาตาแย้ม สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 5 ม.ระยะทาง1,500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
วังไทร ม.5
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
153 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 1,000,000  - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

บ้านนางละออง - ถนนนาตาแย้ม สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 5 ม.ระยะทาง2,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
วังไทร ม.5

154 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 200,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนางทอง ม.5 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 6 ม.ระยะทาง 500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

155 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 400,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายวังขวัญ - ควนยาง ม.5 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 6 ม.ระยะทาง3,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

156 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 300,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายห้วยจันทร์ -ควนหน้าแดง ม.5 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

157 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 300,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนายยุทธ ชูฟอง ม.5 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

158 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 150,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านบนควน - บ้านนายนัด สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางระยะทาง1,000 ม (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ม.5
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท)
159 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 200,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายบ้านบนควน - นาตาแย้ม สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางระยะทาง 2,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ม.6

160 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 300,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านวังไทร 2 จ านวน 2 สาย สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางจ านวน 2 สาย ระยะทาง สายละ (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ม.6 1500 ม.

161 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 50,000      - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายชุมชนบ้านเกาะเคียร ม.6 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง 300 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

162 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 200,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
ซอยบ้านถ  าพระหอ ม.6 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง1,200 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

163 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 250,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายอ่าวอีแกะ ม.6 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง1,500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

164 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 250,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
ซอยเจริญร่วมใจ ม.6 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง1,500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท)
165 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 250,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายช้างหัก ม.6 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 3 ม.ระยะทาง1,500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

166 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 300,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
จากคลองปากวัง ม.6จดเขต ม.5 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางโดยการฝังท่อตลอดสาย (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
(เลียบเขาศรีพงศ์ศา)

167 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 200,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายนางมนทิพย์ ม.6- หมู่ท่ี 10 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางระยะทางประมาณ 2,000 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

168 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 250,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายถ  าตลอด ม.6 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 3 ม.ระยะทาง1,500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

169 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 400,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายวังอีนุ้ย ม.6 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 3 ม.ระยะทาง2,500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

170 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 200,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายวังขวัญ ม.6 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 3 ม.ระยะทาง1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท)
171 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 200,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ซอยสันติภาพ ม.6 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 3 ม.ระยะทาง1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

172 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 250,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
เช่ือมต่อระหว่างหมู่ท่ี 6 -หมู่ท่ี 10 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางระยะทางประมาณ 1,800 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
พร้อมฝังท่อคอนกรีต

173 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 15,000      - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนายจัด แสงแก้ว ม.6 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง 150 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

174 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 200,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนายกระจ่าง  ม.6 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางระยะทาง 1,500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

175 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 30,000      - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านควนไสสูง ม.6 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง 300 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

176 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 30,000      - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนายไสว ยังสีสุข ม.6 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง 300 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

177 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 300,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านกลาง ม.6 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 3 ม.ระยะทาง1,500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
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178 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 600,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายบ้านนาตง ม.6 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง1,500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

179 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 300,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายช่องชก ม.6 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

180 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 300,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
ซอยปากวัง ม.6 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

181 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 500,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนายเชื อ - สามแยก สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง2,400 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
บ้านผู้ใหญ่อ านวย ม.6

182 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 300,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านวังขวัญ ม.6 เช่ือมต่อ สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
 ม.8 ต.ท่ีวัง
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183 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 200,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

หลังค่าย - บ้านเปิก สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 3 ม.ระยะทาง1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

184 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 20,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
ซอยทองค าขาว ม.7 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 3 ม.ระยะทาง 200 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

185 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 250,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านตาว - เขตหมู่ท่ี 1 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

186 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 50,000      - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายโหลกเพ - บ้านนายถ้อง ม.8 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง 400 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

187 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 200,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายหนองสามหงษ์ ม.8 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
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188 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 100,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายบ้านนางฉิมพร้อมคูระบายน  า สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางพร้อมคูระบายน  า ระยะทาง 500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ม.8

189 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 200,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนายแหลม ม.8 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางระยะทาง 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

190 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 500,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
ภายใน กฝ.8 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางระยะทาง 5,000 เมตร (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

191 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 200,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายควนนกฮูกจากบ้านหมอเล็ก - สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางระยะทาง 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ถึงวัดราษฎร์ประดิษฐ์

192 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 3,000,000  - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
ลาดยางสามชั นในพื นท่ี ม. 9 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางลาดยางสามชั นในพื นท่ี ม. 9 (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
เป็นถนนแอสฟัลท์ติก เป็นถนนแอสฟัลท์ติก
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193 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 300,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายช่องแอ่น - ห้วยกาหลา ม.9 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางระยะทาง 3,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

194 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 50,000      - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนายสุฑล หนูมี - สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางระยะทาง 200 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สวนนายสุพล สุขเอียด

195 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 200,000    - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายช่องแอ่น - น  าลุเขา ม.9 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

196 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 200,000    - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
ช่องแอ่นผ่านสวนนายสมจิต - สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
บ้านนานสุรไทย ม.9

197 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 50,000      - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
เลียบสายเอเชียสายวังแห้ง - สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง 300 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สามแยกจ าปา ม.9
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท)
198 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 50,000      - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ซอยคอกลิง ม.9 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง 300 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

199 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 200,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายคมนาคม ม.9 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 5 ม.ระยะทาง1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

200 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 500,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายพรุชิง ม.9 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 5 ม.ระยะทาง3,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

201 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 250,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
นายสุภาพ - สายวังแห้ง ม.9 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 5 ม.ระยะทาง1,500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

202 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 500,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายวังใน ม.9 -ช่องนกแอ่น ม.3 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 5 ม.ระยะทาง4,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

203 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 100,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายประชาร่วมใจ ม.9 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง 500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท)
204 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน พร้อมวางท่อ 300,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายช่องแอ่น - คอกลิง พร้อมวาง สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางจ านวน 2 จุด  ระยะทาง 2,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ท่อ จ านวน 2 จุด ม.9

205 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน - 150,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนายสุฑล - สวนน้าแดง สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 3 ม.ระยะทาง 500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ม.9

206 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน พร้อมวางท่อ - 500,000     - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายกลุ่มไม้กวาด - สามแยกพรุชิง สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางจ านวน 2 จุด  ระยะทาง 1,500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
พร้อมวางท่อ จ านวน 2 จุด ม.9

207 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 150,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายห้วยกาหลา สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง 500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

208 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 200,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายปากแพรก - เขาหัวช้าง ม.9 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางระยะทาง 800 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
209 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน พร้อมวางท่อ - 2,000,000  - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

พร้อมวางท่อซอยประชาอุทิศ ม.9 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง2,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

210 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 300,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลท์ติกสายวังแห้ง - สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางระยะทาง 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ช่องแอ่น

211 โครงการปรับปรุงพนังกั นดิน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงพนังกั นดินคอกลิง 600,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
คอกลิง  ม.9 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางระยะทาง 2,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

212 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 150,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สามแยกบ้านนายก๋วน - บ้านหน้าผึ ง สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง 500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ม.10

213 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 600,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายหนองฉีด ม.10 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 3 ม.ระยะทาง2,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
214 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 600,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายริมเขาศรีพงศ์ศา ม.10 สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางระยะทาง 3,500 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

215 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 600,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านผู้ใหญ่สวาท  - เขตอบต. สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางระยะทาง3,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ชะมาย

216 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 400,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านห้วยชัน -บ้านนายจาย สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางระยะทาง2,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ม.10

217 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน  พร้อมวางท่อ 1,000,000  - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านนายทอง -ถนนนาตาแย้ม สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง3,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
วังไทร พร้อมวางท่อ

218 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 400,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง
สายบ้านโกถ้วน - เขาหน้าผึ ง สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางระยะทาง 2,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
219 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน 500,000    - - จ านวน ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สายแยกบ้านผู้ใหญ่พันธ์ - สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทางระยะทาง 2,000 ม. (งบอปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
บ้านผู้ใหญ่หวาด 

220 โครงการซ่อมแซมถนนสาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ซ่อมแซมถนน จ านวน 1 แห่ง 300,000    - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง
นาเพชรคง  (ชุมชนบ้านเปิก) สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร

สัญจร

221 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนาง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ระยะทาง 700 เมตร - 150,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง
นางดวงกมล บุญเจริญ ม.2 สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร
(ห้วยนางเหล็ก - ห้วยท่าช้าง) สัญจร

222 โครงการปรับปรุงไหล่ทางคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงไหล่ทางถนน 2 ข้าง ข้างละ - 500,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง
สายบ้านนางเทียม 2 ข้าง สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง 1 เมตร ยาว 1,000 เมตร (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร

สัญจร

223 โครงการปรับปรุงถนนซอย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน จ านวน 1 แห่ง - 500,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง
นางปราณีถ  าใหญ่ - ถ  าพระหอ ม.6 สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร

สัญจร
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224 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน จ านวน 1 แห่ง - 300,000 - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง

บนควนไสสูง - บ้านนางยินดี สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร
สัญจร

225 โครงการปรับปรุงถนนสายซอย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน จ านวน 1 แห่ง - - 200,000     จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง
น้ากรึก (ชุมชนบ้านถ  าใหญ่- สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร
ควนไสสูง) สัญจร

226 โครงการซ่อมแซมถนนภายในชุมชน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ซ่อมแซมถนน จ านวน 1 แห่ง - 500,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง
ถ  าใหญ่ควนไสสูง ม.6 สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร

สัญจร

227 ปรับปรุงถนนสายบ้านนายแนบ - เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ระยะทาง 800 เมตร 200,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง
นายทองปัญญา (ชุมชนบ้านถ  าใหญ่ สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร
ปากแพรก) สัญจร

228 โครงการปรับปรุงถนนสาธารณะสาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน จ านวน 1 แห่ง 500,000    - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง
บ้านนางไล่,สายบ้านนายจ่ายและ สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร
บริเวณใต้ไฟฟ้าแรงสูง (ชุมชนบ้าน สัญจร
ถ  าใหญ่ห้วยชัน)
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229 โครงการปรับปรุงถนนสายหัวช้าง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน จ านวน 1 แห่ง 500,000    - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง

(บ้านน  ารอบ) สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร
สัญจร

230 โครงการปรับปรุงถนนสายพาด เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน จ านวน 1 แห่ง - 250,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง
รถไฟ - คลองขลบ (บ้านน  ารอบ) สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร

สัญจร

231 โครงการปรับปรุงถนนสายพรุชิง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ระยะทาง 2 กม. 450,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง
 (ชุมชนน  าตกปลิว) สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร

สัญจร

232 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ระยะทาง 1 กม. - - 250,000 จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง
ทางเข้าบ้านน  ารอบพร้อมติดตั ง สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร
โซลาเซลบริเวณบ้านพรุชิง สัญจร

233 โครงการปรับปรุงสายริมทุ่ง - เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ระยะทาง 2 กม. 300,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง
นาคันตง เป็นถนนคอนกรีต สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร
พร้อมสะพานคอนกรีต สัญจร
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234 โครงการปรับปรุงถนนสายอ่าวอีแกะ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ระยะทาง 2 กม. 560,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง

เป็นคอนกรีตพร้อมสะพานคอนกรีต สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร
สัญจร

235 โครงการบุกเบิกถนนจากสวนนาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิกถนนจ านวน 1 แห่ง - 700,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง
นายปรีชา ทองเกิด - อ่าวอีแกะใน สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร

236 โครงการปรับปรุงถนนสายในวัง - เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ระยะทาง 2.5 กม. 400,000    - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง
หน้าอวด สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร

สัญจร

237 โครงการบุกเบิกถนนนายนัด เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิกถนน ระยะทาง 1.5 กม. 300,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง
ชอบท ากิจ สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร

สัญจร

238 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน จ านวน 1 แห่ง - - 250,000     จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง
นายเขียว กล่ินพงศ์ สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร

สัญจร
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239 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ระยะทาง 500 เมตร - 200,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง

เสถียร เหล่ากอ สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร
สัญจร

240 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ระยะทาง 300 เมตร - - 200,000 จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง
นางทอง พิมพ์ศรี สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร

สัญจร

241 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านหน้า เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน จ านวน 1 แห่ง 400,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง
แดง ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร

สัญจร

242 โครงการปรับปรุงถนนจากบ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน จ านวน 1 แห่ง 500,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง
นายวิลาส - ถนนเอเชีย สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร
(ชุมชนบ้านจ าปานอก) สัญจร

243 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตสาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน จ านวน 1 แห่ง - 500,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง
ทางไฟ - ถนนสายเอเชีย (ชุมชนบ้าน สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร
จ าปานอก สัญจร
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244 โครงการบุกเบิกถนนสายทางเข้า - เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิกถนน ระยะทาง 1.5 กม. 450,000    - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง

ในวัง บ้านไสเพชรทอง ม.9 สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร
(ต าบลท่ีวัง) สัญจร

245 โครงการบุกเบิกถนนซอยบ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิกถนน ระยะทาง 1.5 กม. - - 450,000     จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง
นางพุม (นาตาแย้มใต้) สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร

สัญจร

246 โครงการปรับปรุงถนนห้วยบ่อจันทร์- เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ระยะทาง 1 กม. - 250,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง
บ้านนายนิรันดร์ สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร

สัญจร

247 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสองข้าง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนนซ่อมแซมถนน - - 450,000     จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง
ถนนสายวังไทร (สามแยกบ้าน สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง  ระยะทาง 50 เมตร (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร
ควนยาง) สัญจร
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248 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ระยะทาง 1.5 กม. - 240,000 - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง

เหล็กสายวังปริก (นาตาแย้มใต้) สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร
สัญจร

249 โครงการปรับปรุงถนนสายควนยาง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน จ านวน 1 แห่ง - - 200,000     จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง
(นาตาแย้มใต้) สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร

สัญจร

250 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ระยะทาง - 170,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง
ไสใหญ่เหนือ (หน้าบ้านผู้ใหญ่ สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง 900 เมตร (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร
ปราโมทย์ ใจดี) พร้อมติดตั งไฟฟ้า สัญจร
สาธารณะ

251 โครงการบุกเบิกถนนสายวังยายนุ้ย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิกถนน ระยะทาง 500 เมตร - 145,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง
(บ้านวังขวัญ) สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร

สัญจร
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252 โครงการบุกเบิกถนนสายหน้าบ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิกถนน ระยะทาง 600 เมตร - - 250,000 จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง

นายส าราญ - ควนป้อม สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร
สัญจร

253 โครงการซ่อมแซมถนนบริเวณในค่าย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ซ่อมแซมถนน ระยะทาง 500 เมตร 250,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง
ศรีนครินทรา สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร

สัญจร

254 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ซ่อมแซมถนน จ านวน 1 แห่ง - 200,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง
ในชุมชนบ้านถ  าใหญ่ห้วยชัน 3 สาย สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร
(สายบ้านนายจ่าย,สายบ้าน สัญจร
นายวิรัตน์ - ไฟฟ้าแรงสูงบริเวณ
เข่ือนห้วยชัน)

255 โครงการขยายถนน สายบ้านตาว เพ่ือให้ประชาชนใช้เส้นทาง ขยายถนน ระยะทาง 300 ม. 100,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ม.1 คมนาคมท่ีสะดวกและ (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

ปลอดภัย
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256 โครงการขยายระยะทางถนนวง เพ่ือให้ประชาชนใช้เส้นทาง ขยายถนนระยะให้เช่ือมต่อทุกจุดกับ 1,000,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

แหวนหน้าสถานีจากหอแพรไหม - คมนาคมท่ีสะดวกและ ถนนสายเอเชีย (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ถนนพาดรถไฟระยะให้เช่ือมต่อทุก ปลอดภัย
จุดกับถนนสาย ม.2

257 โครงการขยายไหล่และปรับปรุง เพ่ือให้ประชาชนใช้เส้นทาง ขยายไหล่ทางและปรับปรุงผิวจราจร 100,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ผิวจราจรทางถนน สายน  าตกโยง คมนาคมท่ีสะดวกและ ระยะทาง300 เมตร (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ม.2 ปลอดภัย

258 โครงการขยายไหล่ทางถนน  สาย เพ่ือให้ประชาชนใช้เส้นทาง ขยายถนน ระยะทาง 5,000 ม. ขยาย 2,000,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
วัดถ  าใหญ่ ม.2 ,4 ,6 คมนาคมท่ีสะดวกและ ผิวจราจร 2 ม. (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

ปลอดภัย

259 โครงการขยายเขตถนนซ.บ้านลุง เพ่ือให้ประชาชนใช้เส้นทาง ขยายถนน ระยะทาง 300 ม 200,000    - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
แพบ ม.2 พร้อมขุดคูระบายน  า คมนาคมท่ีสะดวกและ พร้อขุดคูระบายน  า (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

ปลอดภัย

260 โครงการขยายเขตถนน ซ.บ้าน เพ่ือให้ประชาชนใช้เส้นทาง ขยายถนน ระยะทาง 300 ม. 100,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
นางปราณี - ถนนสายวัดถ  าใหญ่ คมนาคมท่ีสะดวกและ (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

ปลอดภัย
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261 โครงการขยายไหล่ทางสายหลัก จ าปา- เพ่ือให้ประชาชนใช้เส้นทาง ขยายถนน ระยะทาง3,000 ม. ขยาย - 7,000,000 - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

วังใน  ม.3 คมนาคมท่ีสะดวกและ ออกข้างละ 0.5 ม. (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ปลอดภัย

262 โครงการขยายไหล่ทางสายคลอง เพ่ือให้ประชาชนใช้เส้นทาง ขยายถนน ระยะทาง2,000 ม. ขยาย - 500,000 - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ขลบ ม.3 คมนาคมท่ีสะดวกและ ออกข้างละ 0.5 ม. (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

ปลอดภัย

263 โครงการขยายเขตถนน คสล. สาย เพ่ือให้ประชาชนใช้เส้นทาง ขยายถนน ขนาด 1* 300 ม. 300,000    - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บ้านนายพร้อม ซ.3  ม.3 คมนาคมท่ีสะดวกและ (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

ปลอดภัย

264 โครงการขยายผิวจราจรสายบ้านนาย เพ่ือให้ประชาชนใช้เส้นทาง ขยายถนน ระยะทาง500 ม.ขยายเป็น - 300,000 - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ประจวบ-บ้านสวนเรียน  ม.4 คมนาคมท่ีสะดวกและ  500 ม. (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

ปลอดภัย

265 โครงการขยายผิวจราจรสายหน้า เพ่ือให้ประชาชนใช้เส้นทาง ขยายถนน ระยะทาง5,000 ม. ขยาย - 1,000,000 - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ศรีตรัง ม.4-วัดถ  าพระหอ คมนาคมท่ีสะดวกและ ออกข้างละ 0.5 ม. (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

ปลอดภัย
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266 โครงการปรับปรุงผิวจราจรสาย เพ่ือให้ประชาชนใช้เส้นทาง ปรับปรุง ขยาย ซ่อมแซม ปะหลุม 50,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

คึกฤทธ์ิพัฒนา ม.7 คมนาคมท่ีสะดวกและ บ่อถนน ระยะทาง 300 ม. (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
ปลอดภัย

267 โครงการปรับปรุงผิวจราจรสาย เพ่ือให้ประชาชนใช้เส้นทาง ปรับปรุง ขยาย ซ่อมแซม ปะหลุม 50,000      - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ท่าแห้ง -ช่องแอน  ม.9 คมนาคมท่ีสะดวกและ บ่อ ถนน ระยะทาง 300 ม. (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

ปลอดภัย

268 โครงการปรับปรุงผิวจราจรสาย เพ่ือให้ประชาชนใช้เส้นทาง ปรับปรุง ขยาย ซ่อมแซม ปะหลุม 50,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ท่าแห้ง 1  ม.9 คมนาคมท่ีสะดวกและ บ่อ ถนน ระยะทาง 300 ม. (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

ปลอดภัย

269 โครงการปรับปรุงถนนสายไสใหญ่ - เพ่ือให้ประชาชนใช้เส้นทาง ปรับปรุงผิวจราจร โดยการปะลาดทับ 3,000,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ท่ีวัง  คมนาคมท่ีสะดวกและ ผิวจราจรตลอดสาย (งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

ปลอดภัย

270 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนใช้เส้นทาง ก่อสร้างสะพานขนาด4*12 700,000 - - จ านวน ประชาชน ได้รับความสะดวก กองช่าง
สายน  าตกวังปริง ขนาด4*12 คมนาคมได้สะดวก ปลอดภัย (งบ อปท.) สะพาน ปลอดภัยในการคมนาคม
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271 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนใช้เส้นทาง ก่อสร้างสะพานขนาด4*12 700,000 - - จ านวน ประชาชน ได้รับความสะดวก กองช่าง

ข้ามคลองใหญ่ ถนนใต้สายไฟขนาด คมนาคมได้สะดวก ปลอดภัย (งบ อปท.) สะพาน ปลอดภัยในการคมนาคม
4*12

272 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนใช้เส้นทาง ก่อสร้างสะพานคอนกรีต - 2,000,000 - จ านวน ประชาชน ได้รับความสะดวก กองช่าง
คลองนาตง ขนาด 3*10 ม. คมนาคมได้สะดวก ปลอดภัย ขนาด 3*10 ม. (งบ อปท.) สะพาน ปลอดภัยในการคมนาคม

273 โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้าม เพ่ือให้ประชาชนใช้เส้นทาง ก่อสร้างสะพานเหล็ก ขนาด 3*60 ม. 400,000 - - จ านวน ประชาชน ได้รับความสะดวก กองช่าง
คลอง - ถนนสายใต้ทางไฟ คมนาคมได้สะดวก ปลอดภัย จ านวน 2 จุด (งบ อปท.) สะพาน ปลอดภัยในการคมนาคม

274 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามเข่ือน เพ่ือให้ประชาชนใช้เส้นทาง ก่อสร้างสะพานเหล็ก ขนาด 3*60 ม. 200,000 - - จ านวน ประชาชน ได้รับความสะดวก กองช่าง
 ซ.ริมทุ่ง ขนาด 3*60 ม. คมนาคมได้สะดวก ปลอดภัย (งบ อปท.) สะพาน ปลอดภัยในการคมนาคม

275 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนใช้เส้นทาง ก่อสร้างสะพานคอนกรีต 300,000 - - จ านวน ประชาชน ได้รับความสะดวก กองช่าง
ซอยจ าปาสามัคคี 4  ม.3 คมนาคมได้สะดวก ปลอดภัย จ านวน 1 จุด (งบ อปท.) สะพาน ปลอดภัยในการคมนาคม

276 โครงการก่อสร้างสะพานน  าล้น เพ่ือให้ประชาชนใช้เส้นทาง ก่อสร้างสะพานคอนกรีต 200,000 - - จ านวน ประชาชน ได้รับความสะดวก กองช่าง
ซอยจ าปสามัคคี 5 บริเวณ คมนาคมได้สะดวก ปลอดภัย จ านวน 1 จุด (งบ อปท.) สะพาน ปลอดภัยในการคมนาคม
บ้านนางเอื อน  ม. 3
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277 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมสะพาน ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน 100,000 - - จ านวน ประชาชน ได้รับความสะดวก กองช่าง

น  าล้น สายบ้านตาว ให้ประชาชนได้รับความสะดวก จ านวน 3 จุด ระยะทาง จุดละ (งบ อปท.) สะพาน ปลอดภัยในการคมนาคม
10 เมตร

278 โครงการก่อสร้างสะพาน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างสะพาน จ านวน 1 จุด - 100,000 - จ านวน ประชาชน ได้รับความสะดวก กองช่าง
ซอยใต้สายไฟเช่ือมต่อเทศบาล สะดวกในการสัญจร (งบ อปท.) สะพาน ปลอดภัยในการคมนาคม
ต าบลชะมาย

279 โครงการก่อสร้างสะพาน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างสะพาน ขนาดกว้าง - 100,000 - จ านวน ประชาชน ได้รับความสะดวก กองช่าง
คลองวังน  าพุ ถนนสายถ  าใหญ่ - สะดวกในการสัญจร 6 เมตร จ านวน 1 จุด (งบ อปท.) สะพาน ปลอดภัยในการคมนาคม
ชุมชนถ  าพระหอ

280 โครงการก่อสร้างสะพานคลองใหญ่ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างสะพาน จ านวน 1 จุด 7,000,000  7,000,000  7,000,000  จ านวน ประชาชน ได้รับความสะดวก กองช่าง
เช่ือมต่อระหว่างหมู่ท่ี 4 ถ  าใหญ่ สะดวกในการสัญจร (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) สะพาน ปลอดภัยในการคมนาคม
และเทศบาลต าบลชะมาย
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281 โครงการวางท่อระบายน  าในต าบล เพ่ือป้องกันการเกิดน  าท่วมขัง - วางท่อระบายน  า โดยใช้ท่อ มอก. 6,300,000 3,520,000 -          จ านวน ลดปัญหาน  าท่วมขัง กองช่าง

ถ  าใหญ่ ø 0.60x1.00 ม.จ านวน 3 จุด ดังนี (งบอปท.) (งบอปท.) ท่อระบายน  า
หมู่ท่ี 1 -          900,000    -          
1. ถนนสายวังปริง ระยะทาง 200 ม. 400,000     
2.บริเวณบ้านนายประนอม 200,000     
ระยะทาง 100 ม.
3.บริเวณบ้านนางเหลียว ระยะทาง 300,000     
150 ม.

หมู่ท่ี 2 300,000   220,000    -          
1. ซอยลุงแพบอุทิศ 300,000    
ใช้ท่อ มอก.ø 0.60x1.00 ม
บริเวณ 2 ข้าง ระยะทาง 500 เมตร
2.สายน  าตกโยงระยะทาง 100 ม. 220,000     

หมู่ท่ี 5 2,000,000 400,000    -          
1. บริเวณถนนหน้าบ้าน 400,000     
นายประเสริฐ ระยะทาง 200 เมตร
2.ถนนสายหน้าแดง 2,000,000  
ระยะทาง 1,000 เมตร
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หมู่ท่ี 6 2,400,000 2,000,000 -          

1.ถนนสายกลางทุ่งนา 2,000,000  
ระยะทาง 1,000 เมตร
2.ถนนสายวังไทร -วังใหญ่ 400,000    
ระยะทาง 500 เมตร
3.ถนนสายช่องชก 2,000,000  
ระยะทาง 1,000 เมตร

หมู่ท่ี 7 600,000   -          -          

1.ซอยหน้าค่าย 2ระยะทาง 100เมตร 600,000    

หมู่ท่ี 8 600,000   -          -          
1.ถนนสายไร่ควน - สวนส้ม 600,000
ระยะทาง 100 เมตร

หมู่ท่ี 9 400,000   -          -          
1.บริเวณหน้าบ้านนางด้วง ชูแก้ว 300,000    
(ชุมชนบ้านน  ารอบ)
2. สายวังแห้ง 100,000    
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282 โครงการก่อสร้างคูระบายน  าถนน เพ่ือป้องกันการเกิดน  าท่วมขัง ก่อสร้างคูระบายน  าคอนกรีตชนิด - 500,000     - จ านวน ลดปัญหาน  าท่วมขัง กองช่าง

สายไสใหญ่ - ท่ีวัง หมู่ท่ี 2 ฝาเปิด ระยะทาง 100 เมตร (งบ อปท.) คูระบายน  า
จ านวน 2 ข้างทาง

283 โครงการก่อสร้างคูระบายน  า เพ่ือป้องกันการเกิดน  าท่วมขัง ขุดคูระบายน  า ระยะทางประมาณ 50,000      - - จ านวน ลดปัญหาน  าท่วมขัง กองช่าง
ตั งแต่บ้านนายสมหมาย ทองใส - 500 เมตร (งบ อปท.) คูระบายน  า
หน้า ร.พ.สต. ถ  าใหญ่ หมู่ท่ี 4

284 โครงการก่อสร้างคูระบายน  าตั งแต่ เพ่ือป้องกันการเกิดน  าท่วมขัง ขุดคูระบายน  า ระยะทางประมาณ 50,000      - - จ านวน ลดปัญหาน  าท่วมขัง กองช่าง
สามแยกประตูน  าบ้านนายล้อม 500 เมตร (งบ อปท.) คูระบายน  า
ภักดีชน - บ้านนายยงยุทธ สมศิริ
ม.4

285 โครงการก่อสร้างคูระบายน  าซอย เพ่ือป้องกันการเกิดน  าท่วมขัง ก่อสร้างคูระบายน  า ระยะทาง 100,000    - - จ านวน ลดปัญหาน  าท่วมขัง กองช่าง
หน้าประปา ม.7 ประมาณ 700 เมตร (งบ อปท.) คูระบายน  า

286 โครงการก่อสร้างคูระบายน  าถนน เพ่ือป้องกันการเกิดน  าท่วมขัง ก่อสร้างคูระบายน  า ระยะทาง 200,000    - - จ านวน ลดปัญหาน  าท่วมขัง กองช่าง
สายบ้านนางสมคิด - บ้านผู้ใหญ่ ประมาณ 300 เมตร (งบ อปท.) คูระบายน  า
ม.9
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287 โครงการปรับปรุงคูระบายน  า เพ่ือป้องกันการเกิดน  าท่วมขัง ปรับปรุงคูระบายน  า 2 ข้างถนน 500,000    - - จ านวน ลดปัญหาน  าท่วมขัง กองช่าง

2 ข้างถนนไสใหญ่ - ท่ีวัง ไสใหญ่ - ท่ีวัง ระยะทาง 2,000เมตร (งบ อปท.) คูระบายน  า

288 โครงการก่อสร้างคูระบายน  าซอย ก่อสร้างคูระบายน  า ระยะทาง - 100,000     - จ านวน ลดปัญหาน  าท่วมขัง กองช่าง
บ้านผู้ใหญ่สมพร ชอบท ากิจ 500 เมตร (งบ อปท.) คูระบายน  า

289 โครงการจัดเรียงหินป้องกันน  า เพ่ือป้องกันน  ากัดเซาะตล่ิง จัดเรียงหิน บริเวณดังนี 700,000   -          -          จ านวน น  าไม่กัดเซาะตล่ิง และใน กองช่าง
กัดเซาะตล่ิง และเพ่ือให้เกิดความสวยงาม (งบอปท.) หมู่บ้าน พื นท่ีมีความสวยงาม

ในพื นท่ี หมู่ท่ี 4 300,000   -           -           
1. บริเวณหัวสะพานปากแพรก 300,000    
ทั ง 2 ข้าง ขนาดกว้างประมาณ
5 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.80 เมตร

หมู่ท่ี 8 200,000   -          -          
1.บริเวณคลองข้างศาลา 200,000    
อเนกประสงค์ ขนาดกว้างประมาณ
5 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.80 เมตร

หมู่ท่ี 9 200,000   -           -           
1.บริเวณ ริมคลองปากแพรก 200,000    
ขนาดกว้างประมาณ 5 เมตร
 ลึกเฉล่ีย 1.80 เมตร
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290 โครงการขุดลอกทางเบ่ียงน  าเสีย เพ่ือช่วยให้การระบายน  าเสีย ขุดลอกทางเบ่ียงน  า - 50,000      - จ านวน การระบายน  าเสียเป็นไป กองช่าง

จากเรือนจ า - บริเวณด้านข้างสระน  า สะดวกย่ิงขึ น ระยะทางประมาณ 350 เมตร (งบ อปท.) ระยะทาง อย่างมีระบบ
ห้วยเล้าหมู หมู่ท่ี 2

291 โครงการเสริมไหล่ทางถนนสาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ เสริมไหล่ทางถนน ระยะทาง - 150,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
โรงเรียนมหาราช 3 - บ้านเปิก ม.7 สะดวกในการเดินทางสัญจร ประมาณ 500 เมตร (งบ อปท.) ระยะทาง สะดวกในการเดินทางสัญจร

292 โครงการยกระดับถนนซอย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ยกระดับถนนขนาดกว้าง 4 เมตร 200,000    - - จ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หน้าค่ายศรีนครินทรา ม.7 สะดวกในการเดินทางสัญจร สูง 0.05 เมตร ระยะทาง 500 เมตร (งบ อปท.) ระยะทาง สะดวกในการเดินทางสัญจร

293 โครงการก่อสร้างคันดินป้องกัน เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ก่อสร้างคันดิน ขนาด กว้าง 4 เมตร 200,000    - - จ านวน ไม่มีน  าท่วมขัง กองช่าง
น  าท่วม กองก ากับการต ารวจ ระยะทาง 800 เมตร (งบ อปท.) ระยะทาง
ตระเวณชายแดน 42

294 โครงการจัดท ารางระบายน  า 2 ข้าง เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง จัดท ารางระบายน  า รูปตัววี 500,000    - - จ านวนราง ไม่มีน  าท่วมขัง กองช่าง
ถนน หมู่ท่ี 9 ในพื นท่ีหมู่ท่ี 9 (งบ อปท.) ระบายน  า

295 โครงการก่อสร้างลูกระนาดบริเวณ เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ก่อสร้างลูกระนาด 50,000      - - จ านวน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สามแยกวัดจ าปา - วัดจ าปา ความปลอดภัยในการสัญจร (งบ อปท.) ลูกระนาดท่ี ปลอดภัยในการสัญจร
หมู่ท่ี 9 ก่อสร้าง
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296 โครงการก่อสร้างบล็อคคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างบล็อคคอนกรีต 2 จุด 200,000    - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ถนนวังแห้ง-ช่องแอ่น หมู่ท่ี 9 สะดวกและปลอดภัยในการ ขนาด 2X6 ม. (งบ อปท.) พื นท่ี และปลอดภัยในการสัญจร
สัญจร

297 โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียมข้าม เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างท่อเหล่ียม ขนาด 2X6 ม. 120,000    - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
คลองพรุชิง หมู่ท่ี 9 สะดวกและปลอดภัยในการ (งบ อปท.) ท่อเหล่ียม และปลอดภัยในการสัญจร

สัญจร

298 โครงการขุดคูระบายน  าสายบ้าน เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ขุดคูระบายน  าระยะทาง 320 ม. 300,000    - - จ านวน ป้องกันการเกิดน  าท่วมขัง กองช่าง
เปิก-สามแยกวังปริง  ม.1 พร้อมวางท่อ 60 ม. (งบ อปท.) ระยะทาง

299 โครงการก่อสร้างบล็อกข้ามถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างบล็อกข้ามถนนถ  าใหญ่ - 500,000    - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ถ  าใหญ่-ถ  าพระหอ บริเวณศูนย์ สะดวกและปลอดภัยในการ ถ  าพระหอ หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (งบ อปท.) ระยะทาง และปลอดภัยในการสัญจร
พัฒนาเด็กเล็กบ้านน  าพุ ม.6 สัญจร บ้านน  าพุ

300 โครงการก่อสร้างบล็อกข้ามถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างบล็อกข้ามถนนถ  าใหญ่ - - 300,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ซอยอ่าวอีแกะ หมู่ท่ี 6 สะดวกและปลอดภัยในการ ถ  าพระหอ หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (งบ อปท.) ระยะทาง และปลอดภัยในการสัญจร

สัญจร บ้านน  าพุ
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301 โครงการขุดคูระบายน  าจากหอพัก เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ขุดคูระบายน  าระยะทาง 320 ม. 32,000 - - จ านวน ป้องกันการเกิดน  าท่วมขัง กองช่าง

สหายรักษ์ -ห้วยกราก  ม.2 (งบ อปท.) ระยะทาง

302 โครงการขุดคูระบายน  าจากทางตัด เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ขุดคูระบายน  าระยะทาง 350 ม. - 35,000 - จ านวน ป้องกันการเกิดน  าท่วมขัง กองช่าง
ถนนรถไฟ-ห้วยกราก ม.2  (งบ อปท.) ระยะทาง

303 โครงการขุดคูระบายน  าหลังชุมชน เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ขุดคูระบายน  าระยะทาง 300 ม. 50,000      - - จ านวน ป้องกันการเกิดน  าท่วมขัง กองช่าง
หน้า ร.ร.ทุ่งสง - ห้วยกราก ม.2 (งบ อปท.) ระยะทาง

304 โครงการขุดคูระบายน  าข้างวัดไตรฯ เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ขุดคูลงไปหลัง ร.ร. ทุ่งสง 500,000 - - จ านวน ป้องกันการเกิดน  าท่วมขัง กองช่าง
 ขุดคูลงไปหลัง ร.ร. ทุ่งสง ขนาด 1,000*4 เมตร (งบ อปท.) คูระบายน  า

305 โครงการขุดคูระบายน  าจากถนน เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ขุดคูโดยใช้ท่อ มอก.Ø 60*100 - 500,000     - จ านวน ป้องกันการเกิดน  าท่วมขัง กองช่าง
ไสใหญ่-ท่ีวัง  - ห้วยกราก ขนาด 700 เมตร (งบ อปท.) คูระบายน  า
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306 โครงการขุดคูระบายน  าห้วยแห้ง เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง โดยใช้ท่อ มอก.Ø 60*100 ระยะทาง - 1,000,000  - จ านวน ป้องกันการเกิดน  าท่วมขัง กองช่าง

 หน้าร.ร.นาตาแย้ม ม.5  1,000 เมตร (งบ อปท.) ระยะทาง

307 โครงการขุดคูระบายน  าเขต ม.5 - เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ขุดคูระบายน  าระยะทาง 500 ม. 500,000 - - จ านวน ป้องกันการเกิดน  าท่วมขัง กองช่าง
ม.10 บ้านหน้าแดง พร้อมวางท่อ พร้อมวางท่อ 60 ม. (งบ อปท.) ระยะทาง

308 โครงการขุดคูระบายน  าสายถ  า เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ขุดคูระบายน  าระยะทาง 320 ม. 300,000 - - จ านวน ป้องกันการเกิดน  าท่วมขัง กองช่าง
พระหอ  ม.6 พร้อมวางท่อ พร้อมวางท่อ 60 ม. (งบ อปท.) ระยะทาง

309 โครงการขุดคูระบายน  าสายบ้าน เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ขุดคูกว้าง 2 เมตร ยาว 350 ม - 50,000 - จ านวน ป้องกันการเกิดน  าท่วมขัง กองช่าง
หน้าเขา-คลองนาตง ม.6 ลึก 2 เมตร (งบ อปท.) คูระบายน  า

310 โครงการขุดคูระบายน  า ซ.หน้าค่าย เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ขุดคูระบายน  าระยะทาง 150 ม. 300,000 - - จ านวน ป้องกันการเกิดน  าท่วมขัง กองช่าง
พร้อมวางท่อ  ม.7 พร้อมวางท่อ 100 ม. (งบ อปท.) ระยะทาง

311 โครงการขุดทางระบายน  าเขตริมทาง เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ขุดทางระบายน  าริมทางรถไฟ 300,000 - - จ านวน ป้องกันการเกิดน  าท่วมขัง กองช่าง
รถไฟตลอดสาย ม.7 ตลอดสาย (งบ อปท.) คูระบายน  า

312 โครงการปรับปรุงคูระบายน  า ซ.1 เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ปรับปรุงคูระบายน  า ยาว 300 ม. - 100,000     - จ านวน ป้องกันการเกิดน  าท่วมขัง กองช่าง
หน้าค่าย  ม.7 (งบ อปท.) ระยะทาง
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313 โครงการขุดลอกสระน  าสาธารณะ เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ขุดลอกสระ จ านวน 1จุด - 200,000     - จ านวน น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง

ห้วยเล้าหมู (งบ อปท.) พื นท่ี

314 โครงการขุดลอกห้วยเล้าหมู - เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ขุดลอกห้วย จ านวน 1 จุด - 100,000     - จ านวน น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
ถนนเอเซีย (งบ อปท.) พื นท่ี

315 โครงการขุดลอกคูคลองใหญ่ -ท่าไฟ เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ขุดลอกคูคลองใหญ่ - ท่าไฟ 1,000,000  - - จ านวน น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
ขนาดกว้าง 15 ม. ยาว 5,000 ม. (งบ อปท.) พื นท่ี

316 โครงการขุดลอกห้วยจาก มทร. เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ขุดลอกห้วย ขนาดกว้าง 2 เมตร - 500,000     - จ านวน น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
ไสใหญ่ - คลองใหญ่(ท่าไฟ) ยาว 2,000 เมตร (งบ อปท.) พื นท่ี

317 โครงการขุดลอกเหมืองเก่า เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ขุดลอกเหมืองเก่า ระยะทาง 800,000    - - จ านวน น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
ตั งแต่บริเวณเข่ือน - บริเวณหลัง 3.5 กืโลเมตร (งบ อปท.) ระยะทาง
มทร.ไสใหญ่
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318 โครงการขุดลอกคลองจากประตูน  า เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ขุดลอกคลอง ระยะทาง 1 กิโลเมตร 300,000    - - จ านวน น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง

วัดราษฎรประดิษฐ์ - ฝายน  าล้น (งบ อปท.) ระยะทาง
ไร่ควน

319 โครงการขุดลอกเหมืองเจ็ดเจ้า เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ขุดลอกเหมือง จ านวน 1 จุด 300,000    - - จ านวน น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
ชุมชนบ้านถ  าใหญ่ควนไสสูง (งบ อปท.) พื นท่ี

กองช่าง
320 โครงการขุดลอกห้วยชันพร้อม เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ขุดลอกห้วยพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ - - 500,000     จ านวน น  าไม่ท่วมขัง

ปรับปรุงภูมิทัศน์ (งบ อปท.) พื นท่ี

321 โครงการขุดลอกคูระบายน  าถนน เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ขุดลอกคูระบายน  า - 50,000      - จ านวน น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
สายถ  าใหญ่ ถ  าพระหอ จากบ้าน ระยะทาง 150 เมตร (งบ อปท.) ระยะทาง
นายหัตญา หอมธนู ถึงห้วยป่า
สาคูท้ายนา

322 โครงการขุลอกห้วยป่าสาคูจาก เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ขุดลอกห้วย ระยะทาง 300 เมตร - - 90,000      จ านวน น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
ท้ายนา - บ้านใต้วังน  าพุ (งบ อปท.) พื นท่ี
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323 โครงการขุดลอกห้วยสามแยก เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ขุดลอกห้วย ระยะทาง 300 เมตร - - 90,000      จ านวน น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง

หนองนาตีน - บ้านนางกอง ชูด า (งบ อปท.) พื นท่ี

324 โครงการขุดลอกคูระบายน  า เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ขุดลอกคูระบายน  า ระยะทาง - 300,000     - จ านวน น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
สามแยกบ้านหน้าฝ้ึง 1 กิโลเมตร (งบ อปท.) พื นท่ี

325 โครงการขุดลอกคูระบายน  าพร้อม เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ขุลอกคูระบายน  าพร้อมวางท่อ - - 500,000     จ านวน น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
วางท่อสายใสใหญ่ - ท่ีวัง (งบ อปท.) พื นท่ี

326 โครงการขุดลอกคูระบายน  า คสล. เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ขุดลอกคูระบายน  า คสล. 500,000 - - จ านวน น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
หน้าศาลาอเนกประสงค์ ม.8 (งบ อปท.) พื นท่ี
ชุมชนบ้านควนเกียบ

327 โครงการขุดลอกคูระบายน  าและ เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ขุดลอกคูระบายน  าและวางท่อ - - 500,000     จ านวน น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง
วางท่อหลังวัดราษฎรประดิษฐ์ (งบ อปท.) พื นท่ี
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328 โครงการขุดลอกฝาย SML ห้วยปริก เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ขุดลอกฝาย SML - - 300,000     จ านวน น  าไม่ท่วมขัง กองช่าง

(งบ อปท.) พื นท่ี

329 โครงการขุดลอกคูระบายน  า จาก เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ขุดคูกว้าง 2 เมตร ยาว 1,000 ม. - 500,000 - จ านวน ป้องกันการเกิดน  าท่วมขัง กองช่าง
กฝ.8-คลองท่าแพ ม.8 ลึก 0.5 เมตร (งบ อปท.) ระยะทาง

330 โครงการขุดลอกคูระบายน  าหน้า เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ใช้ท่อ มอก.Ø 60*100  ระยะทาง 50,000 - - จ านวน ป้องกันการเกิดน  าท่วมขัง กองช่าง
ร.ร.น  าพุ  ม.10 300 เมตร (งบ อปท.) ระยะทาง

331 โครงการฝังท่อระบายน  าสายบ้าน เพ่ือป้องกันน  าท่วมขัง ใช้ท่อ มอก.Ø 60*100  ระยะทาง - 50,000 - จ านวน ป้องกันการเกิดน  าท่วมขัง กองช่าง
นางคลาด-บ้านนายสมโชค  ม.10 300 เมตร (งบ อปท.) ระยะทาง
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332 โครงการขยายเขตไฟฟ้า/และติดตั ง เพ่ือความสะดวกและความ ขยายเขต/ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ ดังนี -          100,000    -          จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ไฟฟ้าสาธารณะ ม.1 ปลอดภัยในการเดินทาง (งบ อปท.) พื นท่ี และปลอดภัยในการเดินทาง
1. สายควนฮูก ซ.หมวดทนง 50,000      

2. ซ.บ้านนางจิตร 50000

333 โครงการขยายเขตไฟฟ้า/และติดตั ง เพ่ือความสะดวกและความ ขยายเขต/ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ ดังนี 100,000   50,000 -          จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ไฟฟ้าสาธารณะ ม.2 ปลอดภัยในการเดินทาง (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื นท่ี และปลอดภัยในการเดินทาง

1. ซ.น  าตกโยง 1 50,000      

2. จากควนต้นกระท้อน-น  าตกโยง 100,000    

334 โครงการขยายเขตไฟฟ้า/และติดตั ง เพ่ือความสะดวกและความ ขยายเขต/ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ ดังนี 50,000 50,000     -          จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ไฟฟ้าสาธารณะ ม.3 ปลอดภัยในการเดินทาง (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื นท่ี และปลอดภัยในการเดินทาง

1. ขยายเขตไฟฟ้า 50,000
2. จุดทางแยกทั งต าบล 50,000      
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335 โครงการขยายเขตไฟฟ้า/และติดตั ง เพ่ือความสะดวกและความ ขยายเขต/ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ ดังนี 100,000   200,000    -          จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ไฟฟ้าสาธารณะ ม.4 ปลอดภัยในการเดินทาง (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื นท่ี และปลอดภัยในการเดินทาง
1. สายใต้ทางไฟ - บ้านนายวิรัช 50,000
เหมทานนท์

2. ตั งแต่บ้านนายยงยุทธ สมศิริ - 50,000
บ้านนายธวัชชัย พรหมปาน

3. ตั งแต่บ้านนายบุญเอก รัตนพันธ์ - 50,000      
บ้าน ผช.ปัญญา  รอดจันทร์ 

4. ตั งแต่บ้านนายสุพรรณ-สามแยก 50,000      
บ้านนางประนอม เดชเชียร
(เรียบถนนสายห้วยชัน)
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336 โครงการขยายเขตไฟฟ้า/และติดตั ง เพ่ือความสะดวกและความ ขยายเขต/ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ ดังนี 100,000   -          -          จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ไฟฟ้าสาธารณะ ม.5 ปลอดภัยในการเดินทาง (งบ อปท.) พื นท่ี และปลอดภัยในการเดินทาง
1. สายควนในวัง 50,000      

2. สายหน้าอวด 50,000

337 โครงการขยายเขตไฟฟ้า/และติดตั ง เพ่ือความสะดวกและความ ขยายเขต/ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ ดังนี 100,000   -          -          จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ไฟฟ้าสาธารณะ ม.8 ปลอดภัยในการเดินทาง (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื นท่ี และปลอดภัยในการเดินทาง

1. ซ.หนองสามหงษ์ - ถ.ส าโรง - 50,000      
วัดราษฎร์ ม.8 

2. สายบ้านนายถ้อง 50,000      

338 โครงการติดต่อประสานการไฟฟ้า เพ่ือความสะดวกและความ ติดต่อประสานการไฟฟ้าในการ -          20,000     -          จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ในการย้ายเสาไฟ ปลอดภัยในการเดินทาง ย้ายเสาไฟ ดังนี (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื นท่ี และปลอดภัยในการเดินทาง

1. จากท่ีดินส่วนบุคคลไว้ในท่ี 10,000      
สาธารณะทั งหมู่ท่ี 4
2. จากหัวสะพาน สุดสายหมู่ท่ี 6 10,000      
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339 โครงการขยายเขตไฟฟ้าภูมิภาค เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ ขยายไฟฟ้าครัวเรือนตกค้าง  ดังนี 100,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ครัวเรือนตกค้าง แก่ประชาชน (งบ อปท.) พื นท่ี ในการใช้ไฟฟ้า
1.ขุนคลัง-บ้านนายประเทือง จันทร์ชู
 ม.3
2. สายหน้าอวด
3.ไฟฟ้า 15 แอมป์ให้กลุ่มเคร่ืองแกง 
 ม.5
4. สายควนในวัง ม.5

340 โครงการสนับสนุนกลุ่มโซล่าเซล เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ เปล่ียนหม้อแบตเตอร่ีและ - 100,000 - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ม.2,4,6,9 แก่ประชาชน สนับสนุนอุปกรณ์อ่ืนท่ีจ าเป็น (งบ อปท.) พื นท่ี ในการใช้ไฟฟ้า

341 โครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้ากลุ่ม เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ ซ่อมแซม/เปล่ียนหม้อแบตเตอร่ี 100,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
โซล่าเซล ม.2,4,6,9 แก่ประชาชน และสนับสนุนอุปกรณ์อ่ืนท่ีจ าเป็น (งบ อปท.) พื นท่ี ในการใช้ไฟฟ้า

342 โครงการติดตั งตู้โทรศัพท์สาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนสามารถติดต่อ ติดตั งตู้โทรศัพท์สาธารณะบริเวณ 60,000 - - ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ท่ี 1-10 ส่ือสารได้อย่างรวดเร็ว ชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน (งบ อปท.) รวดเร็วในการติดต่อส่ือสาร
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343 โครงการติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือความสะดวกและความ ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะทุกชุมชน 1,000,000  1,000,000  1,000,000  จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ทุกชุมชน ปลอดภัยในการเดินทาง ในเขตเทศบาลต าบลถ  าใหญ่ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ชุมชน และปลอดภัยในการเดินทาง

344 โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านนางจิตร เพ่ือความสะดวกและความ ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน 1 จุด - 500,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
เส้งสุย ม.1 (ชุมชนบ้านตาว) ปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) พื นท่ี และปลอดภัยในการเดินทาง

345 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยบ้าน เพ่ือความสะดวกและความ ขยายเขตไฟฟ้า จ านวน 1 จุด - - 500,000     จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
น้าไข่ (ชุมชนถ  าใหญ่ควนไสสูง) ปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) พื นท่ี และปลอดภัยในการเดินทาง

346 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ทางขึ นบ้าน เพ่ือความสะดวกและความ ขยายเขตไฟฟ้า จ านวน 1 จุด - 500,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
น  ารอบและติดตั งเสาไฟฟ้า ปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) พื นท่ี และปลอดภัยในการเดินทาง
ซอยน  ารอบ

347 โครงการย้ายเสาไฟฟ้า จากบ้าน เพ่ือความสะดวกและความ ย้ายเสาไฟฟ้า จ านวน 1 จุด - - 300,000 จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
นางตั ง แว่นแก้ว ไปแนวถนนซอย ปลอดภัยในการเดินทาง (งบอปท.) พื นท่ี และปลอดภัยในการเดินทาง
อ่าวอีแกะ - บ้านนายด ารง รัตนสุภา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท)
348 โครงการติดตั งไฟฟ้าจากบ้าน เพ่ือความสะดวกและความ ติดตั งไฟฟ้า พร้อมพาดสายไฟดับ - 300,000 - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

นายเสริม ทรัพย์เจริญ -บ้านนาย ปลอดภัยในการเดินทาง จ านวน 1 จุด (งบอปท.) พื นท่ี และปลอดภัยในการเดินทาง
ศุภชัย รัตนบุรี พร้อมพาดสายไฟดับ

349 โครงการติดตั งไฟฟ้าจากบ้าน เพ่ือความสะดวกและความ ติดตั งไฟฟ้า พร้อมพาดสายไฟดับ - - 200,000 จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
นางศิราณี รอดสีเสน - บ้านนายนัฐ ปลอดภัยในการเดินทาง จ านวน 1 จุด ระยะทาง  200  เมตร (งบอปท.) ระยะทาง และปลอดภัยในการเดินทาง
พงศ์บุญชู 

350 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ถนนบ้าน เพ่ือความสะดวกและความ ขยายเขตไฟฟ้า จ านวน 1  จุด - 500,000 - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
นายเขียว กล่ินพงศ์ ปลอดภัยในการเดินทาง ระยะทาง  500  เมตร (งบอปท.) ระยะทาง และปลอดภัยในการเดินทาง

351 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายบ้าน เพ่ือความสะดวกและความ ขยายเขตไฟฟ้า จ านวน 1  จุด - - 300,000 จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
นายทอง พิมพ์ศรี ปลอดภัยในการเดินทาง ระยะทาง  300  เมตร (งบอปท.) ระยะทาง และปลอดภัยในการเดินทาง
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(บาท) (บาท) (บาท)
352 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่าย เพ่ือความสะดวกและความ ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 1,000,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ไฟฟ้าแรงต่ าพร้อมติดตั งเสาไฟ ปลอดภัยในการเดินทาง พร้อมติดตั งเสาไฟ จ านวน 1 จุด (งบอปท.) พื นท่ี และปลอดภัยในการเดินทาง
ซอยสันติภาพ - อ่าวอีแกะ

353 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่าย เพ่ือความสะดวกและความ ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 1,000,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ไฟฟ้าแรงต่ าพร้อมติดตั งเสาไฟ ปลอดภัยในการเดินทาง พร้อมติดตั งเสาไฟ จ านวน 1 จุด (งบอปท.) พื นท่ี และปลอดภัยในการเดินทาง
ซอยนาตง - ซอยริมทุ่ง 

354 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่าย เพ่ือความสะดวกและความ ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า - - 1,000,000 จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ไฟฟ้าแรงต่ า พร้อมติดตั งเสาไฟ ปลอดภัยในการเดินทาง พร้อมติดตั งเสาไฟ จ านวน 1 จุด (งบอปท.) พื นท่ี และปลอดภัยในการเดินทาง
ซอยปราบแรด - วัดถ  าพระหอ 

355 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่าย เพ่ือความสะดวกและความ ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า 1,000,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ไฟฟ้าแรงต่ า พร้อมติดตั งเสาไฟ ปลอดภัยในการเดินทาง พร้อมติดตั งเสาไฟ จ านวน 1 จุด (งบอปท.) พื นท่ี และปลอดภัยในการเดินทาง
ซอยเจริญร่วมใจ 
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(บาท) (บาท) (บาท)
356 โครงการติดตั งเสาไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือความสะดวกและความ ติดตั งเสาไฟฟ้าสาธารณะ 1,000,000 - - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายโหลกตรีก - หลังโรงเรียนวัด ปลอดภัยในการเดินทาง จ านวน 2  จุด ดังนี (งบอปท.) พื นท่ี และปลอดภัยในการเดินทาง
ราษฎรประดิษฐ์ 1.สายโหลกตรีด

2.หลัง รร.วัดราษฎรประดิษฐ์

357 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่าย เพ่ือความสะดวกและความ ขยายเขตระบบจ าหน่าย - 1,000,000 - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ไฟฟ้าแรงต่ าซอยบ้านนางพุม ปลอดภัยในการเดินทาง จ านวน 1  จุด ระยะทาง 1 กม. (งบอปท.) ระยะทาง และปลอดภัยในการเดินทาง

358 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่าย เพ่ือความสะดวกและความ ขยายเขตระบบจ าหน่าย - - 1,000,000 จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ไฟฟ้าแรงต่ าซอยบ้านในวัง ปลอดภัยในการเดินทาง จ านวน 1  จุด ระยะทาง 1 กม. (งบอปท.) ระยะทาง และปลอดภัยในการเดินทาง

359 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่าย เพ่ือความสะดวกและความ ขยายเขตระบบจ าหน่าย - 800,000     - จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ไฟฟ้าแรงต่ า ซอยบ้านควนยาง ปลอดภัยในการเดินทาง จ านวน 1  จุด ระยะทาง 800 ม. (งบอปท.) ระยะทาง และปลอดภัยในการเดินทาง

360 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือความสะดวกและความ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ - - 500,000     จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ซอยใต้สายไฟแรงสูง (ชุมชนบ้าน ปลอดภัยในการเดินทาง จ านวน 1 จุด (งบอปท.) พื นท่ี และปลอดภัยในการเดินทาง
จ าปานอก)
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(บาท) (บาท) (บาท)
361 โครงการติดตั งมิเตอร์ไฟฟ้าศาลา เพ่ือความสะดวกในการ ติดตั งมิเตอร์ไฟฟ้า - - 200,000     จ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

อเนกประสงค์ ม.8 (ท่ีท าการชุมชน ท ากิจกรรมต่างๆของชุมชน จ านวน 1 จุด (งบอปท.) พื นท่ี ด้านสถานท่ีส าหรับท ากิจกรรม
ควนเกียบ) พร้อมติดตั งพัดลม ในชุมชน
เพดาน
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการประปาภูเขา หมู่ท่ี 1,3 เพ่ือให้ประชาชนมีน  าส าหรับ ขยายประปาโดยใช้ท่อเส้นผ่า - 400,000     - จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง

อุปโภค บริโภค ศูนย์กลาง 6 นิ ว (งบ อปท.) พื นท่ี บริโภคอย่างเพียงพอ

2 โครงการขยายเขตประปา เพ่ือให้ประชาชนมีน  าส าหรับ ขยายประปา ครัวเรือนตกค้าง 1,000,000 - - จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง
ในต าบลถ  าใหญ่ อุปโภค บริโภค ทั งต าบลถ  าใหญ่  (งบ อปท.) พื นท่ี บริโภคอย่างเพียงพอ

หมู่ท่ี 1 
1. สายวังปริง 
2. สายคลองเปิก 
3. ขยายท่อเมนประปาภูเขาวังปริง
หมู่ท่ี 3
1. ขยายประปาหมู่บ้านสายคลอง
ขลบ
หมู่ท่ี 4 
1. สายทางไฟ 
หมู่ท่ี 6
1. สายนาตง  
2. บ้านวังไทร  
3. สายปากช่องชก 
4. ซอยวังขวัญ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ท่ี 8
1. ซ.หนองสามหงษ์-ถ.ส าโรงวัด
ราษฎร์
2. สายบ้านนายจ าลอง ชนะสงคราม 

3 โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนมีน  าส าหรับ ขยายประปา ภายในต าบล 1,000,000  - - จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง
ตั งแต่ ม.1 - ม.10 อุปโภค บริโภค ตั งแต่ ม.1 - ม.10 (งบ อปท.) พื นท่ี บริโภคอย่างเพียงพอ

4 โครงการก่อสร้างหอถังประปา เพ่ือให้ประชาชนมีน  าส าหรับ ก่อสร้างหอถังประปา ดังนี 300,000   500,000    700,000    จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง
ในต าบลถ  าใหญ่ อุปโภค บริโภค (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื นท่ี บริโภคอย่างเพียงพอ

1. หมู่ท่ี 3 300,000
2. หมู่ท่ี 5 300,000    
3. หมู่ท่ี 7 (หลัง กฝ 8) 100,000     
4. หมู่ท่ี 9 400,000     
5. หมู่ท่ี 10 400,000
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(บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการก่อสร้างประปาในต าบล เพ่ือให้ประชาชนมีน  าส าหรับ ก่อสร้างประปา ดังนี 400,000 2,100,000 -           จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง

ถ  าใหญ่ อุปโภค บริโภค (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื นท่ี บริโภคอย่างเพียงพอ
1. หมู่ท่ี 5 (บ้านบนควน) 900,000     
2. หมู่ท่ี 6 (บ้านวังขวัญ) 900,000     
3. หมู่ท่ี 6 (ถ  าพระหอ) 400,000    
4. หมู่ท่ี 6 (บ้านบนควน) 300,000     

6 โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงประปา เพ่ือให้ประชาชนมีน  าส าหรับ ซ่อมแซมระบบประปา ม.1-10 - 2,000,000  - จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง
หมู่บ้าน  ม.1-10 อุปโภค บริโภค (งบ อปท.) พื นท่ี บริโภคอย่างเพียงพอ

7 ก่อสร้างเข่ือนน  าประปาบ้าน เพ่ือน  าไปใช้ในการเกษตร สร้างเข่ือนน  าประปา 1 แห่ง - 400,000 - จ านวน ประชาชนและเกษตรกรมีน  า กองช่าง
ช่องนกแอ่น หมู่ท่ี 9 และมีน  าอุปโภคบริโภคตลอดปี (งบ อปท.) พื นท่ี อุปโภคบริโภคทุกครัวเรือน

และทุกฤดูกาล

8 โครงการเปล่ียนท่อประปาภูเขา เพ่ือให้ประชาชนมีน  าส าหรับ เปล่ียนท่อประปาภูเขาให้เป็นท่อ PE 400,000    - - จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง
สายวังแห้ง 1 หมู่ท่ี 9 อุปโภค บริโภค (งบ อปท.) พื นท่ี บริโภคอย่างเพียงพอ

9 โครงการปรับปรุงท่อประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน  าส าหรับ เปล่ียนจากท่อเหล็กเป็นท่อยาง 2,000,000  - - จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง
น  ารอบ-วังแห้ง หมู่ท่ี 9 อุปโภค บริโภค หรือPVC (งบ อปท.) พื นท่ี บริโภคอย่างเพียงพอ
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10 โครงการก่อสร้างฝายกั นน  าเพ่ือ เพ่ือให้ประชาชนมีน  าส าหรับ ฝายกั นน  าเพ่ือการอุปโภค บริโภค - 150,000     - จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง

ใช้ผลิตประปา หมู่ท่ี 10 อุปโภค บริโภค (งบ อปท.) พื นท่ี บริโภคอย่างเพียงพอ

11 โครงการขุดบ่อบาดาลพร้อมติดตั ง เพ่ือให้ประชาชนมีน  าส าหรับ เจาะบ่อบาดาล และก่อสร้างถัง - 2,000,000  - จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง
ถังแชมเปญเขตเทศบาลต าบล อุปโภค บริโภค ประปา (งบ อปท.) พื นท่ี บริโภคอย่างเพียงพอ
ถ  าใหญ่

12 โครงการเปล่ียนท่อประปา เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้อย่าง เปล่ียนท่อประปา ทั งหมู่บ้าน 500,000 - - จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง
ตลอดสาย ม.4 สะดวก (งบ อปท.) พื นท่ี บริโภคอย่างเพียงพอ

13 โครงการก่อสร้างฝายน  าล้นคลอง เพ่ือให้ประชาชนมีน  าส าหรับ ฝายกั นน  าเพ่ือการอุปโภค บริโภค - - 200,000     จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง
น  าพุ อุปโภค บริโภค (งบ อปท.) พื นท่ี บริโภคอย่างเพียงพอ

14 โครงการก่อสร้างฝายน  าล้น เพ่ือให้ประชาชนมีน  าส าหรับ ฝายกั นน  าเพ่ือการอุปโภค บริโภค - - 100,000     จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง
คลองข้างบ้านนางเอื อน หน้าสวน อุปโภค บริโภค (งบ อปท.) พื นท่ี บริโภคอย่างเพียงพอ
นายไพบูลย์ ชุมชนบ้านจ าปานอก

15 โครงการก่อสร้างประตูฝายน  าล้น เพ่ือให้ประชาชนมีน  าส าหรับ ประตูฝายน  าล้น - 50,000      - จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง
บ้านควนยางชุมชนบ้านนาตาแย้มใต้ อุปโภค บริโภค (งบ อปท.) พื นท่ี บริโภคอย่างเพียงพอ
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16 โครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน  าส าหรับ ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน 300,000    - - จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง

สายวังปริง -  นาเพชรคง  อุปโภค บริโภค จ านวน 1 จุด (งบ อปท.) พื นท่ี บริโภคอย่างเพียงพอ

17 โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนมีน  าส าหรับ ขยายเขตประปาภูมิภาค 600,000 - - จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง
ม.4 อุปโภค บริโภค จ านวน 3  จุด ดังนี (งบ อปท.) พื นท่ี บริโภคอย่างเพียงพอ

1.บ้านถ  าใหญ่
2.บ้านควนไสสูง
3.ชุมชนห้วยชัน

18 โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน  าส าหรับ ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน จ านวน 300,000    - - จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง
ชุมชนบ้านถ  าใหญ่ปากแพรก  อุปโภค บริโภค 1 แห่ง (งบ อปท.) พื นท่ี บริโภคอย่างเพียงพอ

19 โครงการติดตั งถังประปาพร้อม เพ่ือให้ประชาชนมีน  าส าหรับ ติดตั งถังประปาพร้อมเคร่ืองกรอกน  า 300,000    - - จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง
เคร่ืองกรอกน  าชุมชนบ้านน  ารอบ อุปโภค บริโภค จ านวน 1 แห่ง (งบ อปท.) พื นท่ี บริโภคอย่างเพียงพอ
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20 ขยายเขตประปาจากศูนย์พัฒนา เพ่ือให้ประชาชนมีน  าส าหรับ ขยายเขตประปา ระยะทาง 3 กม. 2,000,000  - - จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง

เด็กเล็กบ้านน  าพุ -  ถ  าพระหอ อุปโภค บริโภค (งบ อปท.) ระยะทาง บริโภคอย่างเพียงพอ

21 โครงการขยายเขตประปาจากซอย เพ่ือให้ประชาชนมีน  าส าหรับ ขยายเขตประปา ระยะทาง 100,000    - - จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง
ริมทุ่งถึงบ้านนายฟ้ืน แก้วคง อุปโภค บริโภค 100 เมตร (งบ อปท.) ระยะทาง บริโภคอย่างเพียงพอ

22 โครงการขยายเขตประปาเข้าซอย เพ่ือให้ประชาชนมีน  าส าหรับ ขยายเขตประปา ระยะทาง 100,000    - - จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง
ริมทุ่งถึงบ้านนางถ้อง เชาว์ช่างเหล็ก อุปโภค บริโภค 100 เมตร (งบ อปท.) ระยะทาง บริโภคอย่างเพียงพอ

23 โครงการขยายเขตประปาซอย เพ่ือให้ประชาชนมีน  าส าหรับ ขยายเขตประปา ระยะทาง 700,000    - - จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง
อ่าวอีแกะถึงบ้านนายด ารง รัตนสุภา อุปโภค บริโภค  700  เมตร (งบ อปท.) ระยะทาง บริโภคอย่างเพียงพอ

24 โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนมีน  าส าหรับ ขยายเขตประปา ระยะทาง 1,500,000  - - จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง
สายนาตาแย้ม - หน้าแดง อุปโภค บริโภค 2.5 กิโลเมตร (งบ อปท.) ระยะทาง บริโภคอย่างเพียงพอ

25 โครงการปรับปรุงระบบประปา เพ่ือให้ประชาชนมีน  าส าหรับ ปรับปรุงระบบประปา จ านวน 500,000    - - จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง
ชุมชนถ  าพระหอ อุปโภค บริโภค 1  จุด (งบ อปท.) พื นท่ี บริโภคอย่างเพียงพอ
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26 โครงการเปล่ียนท่อประปาภูเขา เพ่ือให้ประชาชนมีน  าส าหรับ เปล่ียนท่อประปาภูเขา 200,000    - - จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง

ซอยควนฮูก อุปโภค บริโภค จ านวน 1 จุด (งบ อปท.) พื นท่ี บริโภคอย่างเพียงพอ

27 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน  าส าหรับ ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ดังนี 400,000    - - จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง
ม.6,ม.9 อุปโภค บริโภค 1.ชุมชนบ้านวังไทร ม.6 (งบ อปท.) พื นท่ี บริโภคอย่างเพียงพอ

2.ชุมชนจ าปา ม.9

28 โครงการขยายเขตระบบประปา เพ่ือให้ประชาชนมีน  าส าหรับ ขยายเขตระบบประปา 200,000    - - จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง
ส่วนภูมิภาคซอยบ้านกลาง อุปโภค บริโภค จ านวน  1 จุด (งบ อปท.) พื นท่ี บริโภคอย่างเพียงพอ
สายบ้านผู้ใหญ่นิพนธ์

29 โครงการก่อสร้างถังประปาภูเขา เพ่ือให้ประชาชนมีน  าส าหรับ ก่อสร้างถังประปาภูเขา 300,000    - - จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง
หน้าบ้ายนายบัญญัติ สามไหม อุปโภค บริโภค จ านวน 1 จุด (งบ อปท.) พื นท่ี บริโภคอย่างเพียงพอ

30 โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนมีน  าส าหรับ ขยายเขตระบบประปา 500,000    - - จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง
ถนนวังไทร - สามแยกบ้านบนควน อุปโภค บริโภค จ านวน 1 จุด (งบ อปท.) พื นท่ี บริโภคอย่างเพียงพอ
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31 โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนมีน  าส าหรับ ขยายเขตระบบประปา 500,000    - - จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง

ถนนสายห้วยบ่อจันทร์ - อุปโภค บริโภค จ านวน 1 แห่ง (งบ อปท.) พื นท่ี บริโภคอย่างเพียงพอ
บ้านนายนิรันดร์

32 โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนมีน  าส าหรับ ขยายเขตระบบประปา 100,000    - - จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง
สายในวัง - หน้าอวด อุปโภค บริโภค ระยะทาง 800 เมตร (งบ อปท.) ระยะทาง บริโภคอย่างเพียงพอ

33 โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนมีน  าส าหรับ ขยายเขตระบบประปา ดังนี 600,000    - - จ านวน ประชาชนมีน  าอุปโภค กองช่าง
ชุมชนหลังค่าย อุปโภค บริโภค 1.ซอยทองค าขาว (งบ อปท.) พื นท่ี บริโภคอย่างเพียงพอ

2.ซอยสุขส าราญ
3.ซอยคึกฤทธ์ิ
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แนวทางท่ี 5.2 สร้างและปรับปรุงระบบประปา

งบประมาณและท่ีมา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีก าลังใจ จัดกิจกรรมเก่ียวกับผู้สูงอายุ 50,000 - - จ านวน ผู้สูงอายุมีก าลังใจในการ ส านักปลัดเทศบาล

ว่าไม่ถูกทอดท้ิง ปีละ 1 คร้ัง (งบ อปท.) คร้ัง ด าเนินชีวิต

2 โครงการเฝ้าระวัง  ป้องกันและ เพ่ือป้องกันและระงับโรคติดต่อ สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกัน 150,000    150,000     150,000     จ านวน ประชาชนปลอดภัยจากโรค กองสาธารณสุข

ควบคุมโรคติดต่อ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า, โรค โรคติดต่อ เช่นวัคซีนป้องกันโรคพิษ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง และมีสุขภาพอนามัยท่ีดี และส่ิงแวดล้อม
ไข้เลือดออก ฯลฯ สุนัขบ้า , สารเคมีพ่นหมอกควันฯลฯ

3 โครงการสนับสนุนถังเก็บน้ าส าหรับ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าด่ืมน้ าใช้ สนับสนุนถังเก็บน้ า ให้ชุมชน 100,000 100,000 100,000 จ านวน ประชาชนมีน้ าด่ืมท่ีสะอาด กองสาธารณสุข
อุปโภค บริโภค ให้ชุมชนในเขต เพียงพอ ท้ัง 28 ชุมชน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชุมชน และส่ิงแวดล้อม
เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

4 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองมือ เพ่ือให้ป้องกันการเกิดโรค จัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 200,000 - - จ านวน ประชาชนมีสุขภาพท่ีแข็งแรง กองสาธารณสุข
เคร่ืองใช้ในการป้องกันและ ติดต่อต่างๆ เช่น เคร่ืองพ่นหมอกควันฯลฯ (งบ อปท.) อุปกรณ์ และส่ิงแวดล้อม
ควบคุมโรคต่างๆ ท่ีจัดซ้ือ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการอุดหนุนสมทบทุนโครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานของกอง สนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้ด าเนิน 400,000 400,000 400,000 จ านวน การด าเนินงานของกองทุนฯ กองสาธารณสุข

กองทุนประกันสุขภาพ ทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การในกองทุนฯ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง มีประสิทธิภาพ และส่ิงแวดล้อม

6 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการ จัดอบรม / ประชุม / กิจกรรม 100,000    100,000     100,000     จ านวน ประชาชนปลูกผักปลอด กองสาธารณสุข

ปลูกผักปลอดสารพิษในครัวเรือน ปลูกผักปลอดสารพิษใน ในการส่งเสริมและสนับสนุนการ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง สารพิษเพ่ิมข้ึน และส่ิงแวดล้อม
ครัวเรือน ปลูกผักปลอดสารพิษในครัวเรือน

7 โครงการ เดิน – ว่ิง สุขภาพดีเช่ือม เพ่ือสนับสนุนสถาบันครอบครัว จัดกิจกรรม เดิน - ว่ิง จ านวน 60 คน - 5,000        - จ านวน สถาบันครอบครัวมีความ กองการศึกษา
สายใยรักแห่งครอบครัว ให้มีความสัมพันธ์อันดีและมี (งบ อปท.) คน สัมพันธ์อันดีและสมาชิกใน

สุขภาพร่างกายแข็งแรง ครอบครัวสุขภาพแข็งแรง

8 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและ จัดอบรม / กิจกรรมท่ีส่งเสริมความรู้ - 100,000 - จ านวน เด็กและเยาวชนให้มีความรู้ กองสาธารณสุข
การต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ ให้แก่เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา (งบ อปท.) คร้ัง ความเข้าใจเก่ียวกับปัญหา และส่ิงแวดล้อม

เก่ียวกับปัญหาและผลกระทบ ผู้ปกครอง ครู ฯลฯ และผลกระทบจากการ
จากการต้ังครรภ์ก่อนวัย ต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร
อันควร

9  โครงการส่งเสริมให้ความรู้ป้องกัน เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินและ จัดอบรม / กิจกรรมให้ความรู้ 100,000 - - จ านวน ผู้บริหาร ,พนักงานส่วน ส านักปลัดเทศบาล
และแก้ไขปัญหาความรุนแรง พนักงานท้องถ่ินได้มีความรู้ ผู้บริหารท้องถ่ิน,พนักงานส่วนท้องถ่ิน (งบ อปท.) คร้ัง ท้องถ่ินและผู้น าชุมชนและ
ต่อเด็ก สตรี และบุคคลใน ความเข้าใจ เก่ียวกับพรบ.คุ้ม ผู้น าชุมชน และประชาชนท่ัวไป ประชาชนมีความรู้ -เข้าใจ 
ครอบครัว ครองผู้ถูกกระท าด้วยความ การป้องกันและแก้ไขปัญหา

รุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและ
บุคคลในครอบครัว
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
10 โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา เพ่ือให้เยาวชน นักเรียนและ สนับสนุนงบประมาณ,วัสดุ อุปกรณ์ 250,000    250,000     250,000     จ านวน เยาวชน นักเรียนและประชาชน กองการศึกษา

และการแข่งขันกรีฑานักเรียน ประชาชนได้ท าร่วมท ากิจกรรม ในการแข่งขันกีฬาประจ าต าบล , (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง ในเขตเทศบาลมีสุขภาพแข็งแรง
และประชาชน และส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง การแข่งขันกรีฑานักเรียนและ และส่งเสริมความสามัคคีใน

ประชาชน ,การแข่งขันกีฬาต่างๆ ชุมชน

11 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถ่ิน เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ จัดการแข่งขันกีฬาท้องถ่ินทุ่งสง 50,000      50,000      50,000      จ านวน อปท.มีความสัมพันธ์อันดี กองการศึกษา
ทุ่งสงสัมพันธ์ต้านยาเสพติด สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง สัมพันธ์ จ านวน 1 คร้ัง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง ต่อกัน

ท้องถ่ิน

12 โครงการแข่งขันกีฬาเปตองส าหรับ เพ่ือสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเปตอง 30,000      - - จ านวน ผู้สุงอายุมีสุขภาพร่างกาย กองการศึกษา
เยาวชนและผู้สูงอายุ ได้ออกก าลังกาย และสุขภาพ ส าหรับเยาวชนและผู้สูงอายุ (งบ อปท.) คร้ัง แข็งแรง

ร่างกายแข็งแรง จ านวน 1 คร้ัง

13 โครงการอุดหนุนโครงการหน่ึงต าบล เพ่ือส่งเสริมโครงการหน่ึงต าบล สนับสนุนงบประมาณให้โครงการ 100,000    - - จ านวน โครงการหน่ึงต าบลหน่ึง ส านักปลัดเทศบาล
หน่ึงผลิตภัณฑ์ หน่ึงผลิตภัณฑ์ให้สามารถ หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (งบ อปท.) โครงการ ผลิตภัณฑ์ด าเนินงานได้อย่าง

ด าเนินงานได้อย่างมี มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
14 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา ส่งเสริม /สนับสนุนงบประมาณ ให้ 1,000,000  1,000,000  1,000,000  จ านวน เด็ก คนชรา คนพิการ ผู้ด้อย ส านักปลัดเทศบาล

คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส คุณภาพชีวิตเด็ก คนชรา เด็ก คนชรา คนพิการ ผู้ด้อย (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง โอกาสและผู้ป่วยเอดส์
และผู้ป่วยเอดส์ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและ โอกาสและผู้ป่วยเอดส์ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ผู้ป่วยเอดส์

15 โครงการทุนการศึกษาผู้ด้อยโอกาส เพ่ือให้ผู้ด้อยโอกาสมีโอกาส สนับสนุนทุนการศึกษาให้ 50,000 - - จ านวน ผู้ด้อยโอกาสมีโอกาสใน ส านักปลัดเทศบาล
ในการศึกษา ผู้ด้อยโอกาสในต าบลถ้ าใหญ่ (งบ อปท.) คน การศึกษา

16 โครงการส่งเสริมโครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาสตรี ส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวกับ 100,000    100,000     100,000     จ านวน กลุ่มสตรีและครอบครัวมีการ ส านักปลัดเทศบาล
การพัฒนาสตรีและครอบครัว และครอบครัว สตรีและครอบครัว (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) กิจกรรม พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการศึกษา ผู้ด้อยโอกาสในต าบลถ้ าใหญ่ การศึกษา

17 โครงการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการ เพ่ือให้การด าเนินงานของกอง กลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ กองทุนสวัสดิการชุมชน ส านักปลัดเทศบาล
ชุมชนต าบลถ้ าใหญ่ ทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถ้ าใหญ่ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) งบประมาณ มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

ท่ีอุดหนุน
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริม สนับสนุนสมาชิก เพ่ือให้เยาวชนและประชาชน จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการ 50,000 - - จ านวน ลดปัญหายาเสพติดในชุมชน กองสาธารณสุขฯ

To Be Number One ทุกหมู่บ้าน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (งบ อปท.) คร้ัง และส่ิงแวดล้อม
ห่างไกลจากยาเสพติด ให้เด็กและเยาวชน

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือให้เยาวชนและประชาชน จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการ 200,000 - - จ านวน ลดปัญหายาเสพติดในชุมชน กองสาธารณสุข
ยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (งบ อปท.) คร้ัง และส่ิงแวดล้อม

ห่างไกลจากยาเสพติด ให้เด็กและเยาวชน

3 โครงการก่อสร้างลานกีฬาในเขต เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้ ก่อสร้างลานกีฬาในเขตเทศบาล 500,000 - - จ านวน ประชาชนและเยาวชนมี กองการศึกษา
เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ต าบลถ้ าใหญ่ (งบ อปท.) ลานกีฬา สุขภาพร่างการแข็งแรง

ลดปัญหายาเสพติด

4 โครงการปรับปรุงลานกีฬาในเขต เพ่ือปรับปรุงลานกีฬาให้มี ปรับปรุงลานกีฬาในเขตเทศบาล 200,000    - - จ านวน ประชาชนมีสถานท่ีในการ กองการศึกษา
เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ สภาพดี สามารถใช้ประโยชน์ ต าบลถ้ าใหญ่ (งบ อปท.) ลานกีฬา ออกก าลังกาย

ได้
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แนวทางท่ี 6.2  ป้องกัน ต่อต้านยาเสพติดและรักษาความปลอดภัย

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์กีฬา เพ่ือให้มีวัสดุ อุปกรณ์กีฬา จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่างๆให้ 100,000 100,000 100,000 จ านวน ในชุมชนมีวัสดุ อุปกรณ์กีฬา กองการศึกษา

ให้ชุมชนในเขตเทศบาล เพียงพอในชุมชน ชุมชน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชุมชน ส าหรับผู้เล่นกีฬาได้เพียงพอ

6 โครงการสนับสนุนศูนย์กีฬา เพ่ือสนับสนุนศูนย์กีฬา สนับสนุนศูนย์กีฬาในชุมชน 200,000    200,000     200,000     จ านวน การแข่งขันกีฬาหมู่บ้าน กองการศึกษา

ในเขตเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ ในเขตเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ ในเขตเทศบาล (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ศูนย์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

7 โครงการก่อสร้าง/ต่อเติม/ซ่อมแซม เพ่ือให้ประชาชนมีความ ก่อสร้าง/ต่อเติม/ซ่อมแซมป้อมยาม 70,000 70,000 70,000 จ านวน ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง
ป้อมยามรักษาความสงบเรียบร้อย ปลอดภัยในชีวิตและ ในชุมชน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ป้อมยาม ในชีวิตและทรัพย์สิน
ในชุมชนเขตเทศบาล ทรัพย์สิน

8 โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพหลัง เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ี ก่อสร้างสวนสุขภาพ บริเวณหลัง - 200,000 - จ านวน ประชาชนมีสถานท่ีส าหรับ กองช่าง
ส านักงานเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ ส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ , ส านักงานเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ (งบ อปท.) สวนสุขภาพ พักผ่อนหย่อนใจ และ

ออกก าลังกาย จ านวน 1 แห่ง ออกก าลังกาย

177
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แนวทางท่ี 6.2  ป้องกัน ต่อต้านยาเสพติดและรักษาความปลอดภัย

งบประมาณและท่ีมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพท์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน ทางเท้าและ 2,000,000  - - จ านวน มีนักท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึนและท า -กองสาธารณสุข

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ณ เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิง ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณ (งบ อปท.) พ้ืนท่ี ให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน และส่ิงแวดล้อม
ส านักสงฆ์ถ้ าพระหอ แวดล้อม ส านักสงฆ์ถ้ าพระหอ - กองช่าง

งบประมาณและท่ีมา
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แนวทางท่ี 6.3  ก่อสร้างและปรับปรุงศาสนสถาน



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

1. ด้านการศึกษา
   1.1 เพ่ิมช่องทางและโอกาสการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ 4          310,000         5          3,300,000      5          500,000         14        4,110,000      
        ประชาชน
   1.2 พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและสนับสนุนทางด้าน 45        9,257,800      14        4,145,000      10        3,480,000      69        16,882,800     
        การศึกษา
   1.3 พัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาชน 1          100,000         4          400,000         1          100,000         6          600,000         

   1.4 ส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 13        865,000         5          720,000         6          680,000         24        2,265,000      

รวม 63        10,532,800    28        8,565,000     22        4,760,000     113      23,857,800    
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
   2.1 บ าบัดและจัดการขยะ 6          7,780,000      6          15,310,000     4          5,480,000      16        28,570,000     

   2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการ -           -                  3          120,000         5          240,000         8          360,000         
       ส่ิงแวดล้อมและด าเนินการป้องกันมลภาวะ

   2.3 เพ่ิมศักยภาพแหล่งท่องเท่ียว 1          20,000          5          3,930,000      4          4,230,000      10        8,180,000      

รวม 7          7,800,000     14        19,360,000    13        9,950,000     34        37,110,000    
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ส่วนท่ี  5  บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559)
เทศบาลต าบลถ  าใหญ่

ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 รวม 3  ปี



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

3. ด้านการเมือง การบริหาร
   3.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 8          2,140,000      6          1,430,000      7          2,130,000      21        5,700,000      

   3.2 ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4          2,120,000      5          1,310,000      1          1,000,000      10        4,430,000      

   3.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครอง 26        36,115,000     10        2,900,000      8          1,700,000      44        40,715,000     
       ส่วนท้องถ่ิน

รวม 38        40,375,000    21        5,640,000     16        4,830,000     75        50,845,000    
4. ด้านเศรษฐกิจ
   4.1 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การตลาดให้แก่ 9          1,794,000      13        2,455,000      9          4,070,000      31        8,319,000      
       เกษตรกร

   4.2 เพ่ิมศักยภาพกลุ่มทุนองค์กรประชาชน 4          1,315,000      5          1,300,000      4          170,000         13        2,785,000      

   4.3 พัฒนาแหล่งน  าเพ่ือการเกษตร -           -                  2          6,260,000      1          1,050,000      3          7,310,000      

รวม 13        3,109,000     20        10,015,000    14        5,290,000     47        18,414,000    
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ยุทธศาสตร์
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท )

5. ด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค
   5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า 41        40,020,000     139       72,382,000     118       89,085,000     298      201,487,000  
       ท่อระบายน  า

   5.2 พัฒนาแหล่งน  าเพ่ือการอุปโภค บริโภค 4          2,700,000      5          5,500,000      6          5,650,000      15        13,850,000    

รวม 45        42,720,000    144      77,882,000    124      94,735,000    313      215,337,000  
6. ด้านคุณภาพชีวิต
   6.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ จปฐ 12        2,950,000      15        5,280,000      12        2,275,000      39        10,505,000     

   6.2 ป้องกัน ต่อต้านยาเสพติดและรักษาความปลอดภัย 11        2,810,000      2          270,000         2          400,000         15        3,480,000      

   6.3 ก่อสร้างและปรับปรุงศาสนสถาน -           -                  3          300,000         1          50,000          4          350,000         

รวม 23        5,760,000     20        5,850,000     15        2,725,000     58        14,335,000    
รวมทั งสิ น 189      110,296,800  247      127,312,000  204      122,290,000  640      359,898,800  

ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 รวม 3  ปี
30



179 
ส่วนที่ 6 

 
การน าแผนพัฒนาสามปี ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตาม ประเมินผล 

 
6.1 องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548 
ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน 3 คน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน 2 คน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บรหิารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิทีผู่้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการ 

อีกหนึ่งคนท าหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปีและอาจไดร้ับการ
คัดเลือกอีกได ้
  คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าท่ีดังนี ้

 
  (1)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(2)  ด าเนินการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ     

ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการตดิตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ท้ังนี้ให้ปิด
ประกาศโดยเปดิเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เหน็สมควร 
 

6.2 วิธกีารติดตามและประเมินผล 
 
  การติดตามและประเมินผล เป็นกระบวนการท าให้ทราบถึงผลการด าเนินงานขององค์กร ว่าสามารถบรรลุ
จุดมุ่งหมายและเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะช่วยในการบริหารจัดการองค์กร การก าหนดนโยบายและ
แผนการด าเนินงานต่างๆขององคก์รในอนาคต 
  การติดตาม 
  เป็นกระบวนการและวิธีการในการเร่งรดัการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณ  
และคณุภาพ  โดยมีกระบวนการตดิตามอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว ้
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  การประเมินผล 
  เป็นกระบวนการในการเปรียบเทยีบผลการปฏิบตัิงานกับแผนที่ก าหนดไว้ การควบคุมการเร่งรดัการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามแผน การศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติเพื่อแกไ้ข ปรับปรุงการด าเนินงานให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ที่ต้องการและ
เป็นการประเมินผลกระทบ ท้ังทางตรงและทางอ้อม เพื่อเป็นข้อมลูประกอบในการด าเนินโครงการตอ่ไป 
  เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่  โดยคณะกรรมการติดตาม  และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล 
ถ้ าใหญ่  จะแต่งตั้งคณะท างานก าหนดตัวช้ีวัดเพื่อด าเนินการพิจารณาตัวช้ีวัดและก ากับตัวช้ีวัดตามแผนพัฒนา  เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการวัดผลส าเร็จ   ความล้มเหลวของโครงการและด าเนนิการประเมินผลการพัฒนาตามเป้าหมายในแผนพัฒนาสามปี  
โดยพิจารณาวดัผลผลิตในแง่ประสิทธิภาพ  ด้านปรมิาณ  ค่าใช้จ่าย  ระยะเวลาที่ใช้พิจารณา  ในแง่ผลสัมฤทธ์ิ  ด้านคณุภาพ  
ความพึงพอใจ  กลุ่มผู้รับประโยชน์ทั่วถึงคนส่วนใหญ่และเป็นธรรม   
วัดผลลัพธ์และทางวัตถุประสงค์  เป้าหมายของโครงการ  และแนวทางพัฒนา  ของจุดมุ่งหมายการพฒันา  (Goals)  ใน
ยุทธศาสตร์การพฒันาที่ตั้งไว้เพียงใด 
 
 
6.3 ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
  เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ ก าหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี ้

1. การติดตามและประเมินผลระหว่างแผนพัฒนา (รายไตรมาส) 
เป็นการประเมินผลระหว่างปีงบประมาณ (รายไตรมาส)  เพื่อติดตามและประเมินผลการ 

ด าเนินงานของโครงการ การประเมินผลในลักษณะนี้จะช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงานว่ามีผลส าเร็จเพียงใด เมื่อ
เปรียบเทยีบกับเป้าหมาย หากมคีวามล่าช้า มสีาเหตุมาจากอะไร สมควรที่จะไดร้ับการแกไ้ขด้วยวิธีการใด เพ่ือให้โครงการดังกล่าว
ลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
  นอกจากน้ี การประเมินผลระหว่างการด าเนินงานยังเป็นเครื่องช้ีวัดว่าแผนงาน / โครงการมีความสมบูรณ์ถูกต้อง 
ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากน้อยเพียงใด ผู้รับผิดชอบโครงการก็อาจปรับแผนหรือโครงการใหส้มบูรณ์ยิ่งข้ึน 

2. การติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนา 
เป็นการตดิตามและประเมินผลเมือ่เสร็จสิ้นแผนพัฒนาในแตล่ะปีงบประมาณ เพื่อหาข้อสรุป 

เกี่ยวกับการด าเนินงานตามโครงการว่าได้ผลเป็นเช่นไร โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไร เป็นไปตามเปา้หมายทีไ่ด้
ก าหนดไว้ตามแผนหรือไม่ ประชาชนได้รับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานมากน้อยเพียงใดการประเมินลักษณะนี้จะท าให้ไดร้ับ
ทราบข้อมูลเกีย่วกับความส าเรจ็และความล้มเหลวของการปฏิบัติงานในโครงการที่จะน ามาเป็นบทเรียนท่ีจะช่วยในการตัดสินใจ
ส าหรับโครงการใหม่ๆ รวมถึงการปรับปรุงโครงการซึ่งมลีักษณะเช่นเดียวหรือใกล้เคียงกับโครงการทีไ่ด้ประเมินไว ้
 

 
 
   
 


	36-สารบัญ.pdf
	30-ส่วนที่ 1.pdf
	31-ส่วนที่ 2.pdf
	32-ส่วนที่ 3.pdf
	33-ส่วนที่ 4.pdf
	34-ส่วนที่ 5.xls
	35-ส่วนที่ 6.pdf

