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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ได้ยกเลิก “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา”และ
“แผนพัฒนาสามปี” โดยให้จัดท า “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” แทน โดยให้เริ่มจัดท า “แผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฉบับแรก เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท า
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นต้นไป 

“แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนา
อ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
  เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ฉบับนี้  จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดท างบประมาณประจ าปีและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
        เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ 
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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ด้านกายภาพ 
          1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือต าบล 
       ต้ำบลถ้้ำใหญ่  อ้ำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมรำช  ตั้งอยู่ทำงด้ำนตะวันออก  ห่ำงจำกที่ว่ำกำร
อ้ำเภอทุ่งสงไปทำงทิศตะวันออก  ประมำณ  6  กิโลเมตร  มีอำณำเขตดังนี้ 
 ทิศเหนือ จด ต้ำบลนำหลวงเสน   อ้ำเภอทุ่งสง   จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
 ทิศใต้  จด ต้ำบลที่วัง  อ้ำเภอทุ่งสง   จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
 ทิศตะวันออก จด ต้ำบลร่อนพิบูลย์  อ้ำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
 ทิศตะวันตก จด เทศบำลเมืองทุ่งสงและต้ำบลชะมำย อ้ำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

 เนื้อที ่
  เทศบำลต้ำบลถ้้ำใหญ่  มีเนื้อที่ประมำณ  77.96  ตำรำงกิโลเมตร  หรือประมำณ  48,726  ไร่  
ประมำณร้อยละ  9.71  ของพ้ืนที่อ้ำเภอทุ่งสง  (อ้ำเภอทุ่งสงมีพ้ืนที่ประมำณ  802.977 ตำรำงกิโลเมตร  หรือ
ประมำณ  501,860.02  ไร่)  หรือประมำณร้อยละ  0.22  ของพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมรำช  (จังหวัด
นครศรีธรรมรำช มีพื้นท่ีประมำณ  9,942.50  ตำรำงกิโลเมตร  หรือประมำณ  6,214,064  ไร่) 
          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

   ลักษณะภูมิประเทศทำงทิศตะวันออกของต้ำบล ซึ่งเป็นแนวเขตติดต่อของอ้ำเภอทุ่งสง กับอ้ำเภอ
ร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมรำช  จะมีภูเขำใหญ่หลำยลูกสลับซับซ้อนกันเป็นแนว  เป็นแหล่งก้ำเนิดต้นน้้ำ
ล้ำธำรหลำยสำย  พ้ืนที่เป็นควนเขำ  และมีล้ำคลองล้ำห้วยสลับกันเป็นจ้ำนวนมำก  เช่น  คลองท่ำโหลน  
คลองชัยศรี  คลองโยง  คลองปำกแพรก  เป็นต้น  และลักษณะของพ้ืนที่จะลำดเทลงมำทำงทิศตะวันตกเรื่อยๆ  
จนสุดแนวเขตของต้ำบล  บำงส่วนซึ่งจะเป็นที่รำบของต้ำบล 
          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

     มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ ถึงเดือนพฤษภำคม และฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือน
มิถุนำยน ถึงเดือนมกรำคม  อำกำศค่อนข้ำงเย็น ฤดูฝนจะยำวนำนกว่ำฤดูร้อน เนื่องจำกอิทธิพลจำกลมมรสุมที่
พัดผ่ำนทะเลทั้งสองด้ำน ฝนตกเกือบตลอดทั้งปี 
          1.4 ลักษณะของดิน 

      ลักษณะดินของต้ำบลถ้้ำใหญ่  พ้ืนที่เป็นควนเขำเนิน  ซึ่งดินบริเวณนี้มีควำมสมบูรณ์ดีมำก  
เหมำะแก่กำรเพำะปลูกพืชทุกชนิด  ส่วนที่รำบควำมสมบูรณ์ของดินปำนกลำง  เหมำะแก่กำรปลูกพืชหลำย
ชนิด  ได้แก่ ยำงพำรำ  ไม้ผลไม้ยืนต้น  พืชไร่  พืชผัก  ไม้ดอกไม้ประดับ ฯลฯ 
 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 

      มีล้ำคลองล้ำห้วยสลับกันเป็นจ้ำนวนมำก เช่น  คลองท่ำโหลน  คลองชัยศรี  คลองโยง       
คลองปำกแพรก  เป็นต้น 
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 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
     มีป่ำไม้ค่อนข้ำงอุดมสมบูรณ์ เนื่องจำกฝนตกเกือบตลอดปี เพรำะได้รับอิทธิพลจำกลมมรสุม

ตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  ท้ำให้พืชพันธุ์ไม้ส่วนใหญ่จะเป็นสังคมพืช  
1. ป่ำดงดิบชื้น (Tropical Rain Forest) พันธุ์ไม้ที่พบเห็นทั่วไป เช่น ยำง หลุมพอ ตะเคียนทอง 

ตะเคียนทรำย สะตอ ส้ำหรับพันธุ์ไม้พ้ืนล่ำงที่พบเช่น เต่ำร้ำง รวมทั้งหวำยชนิดต่ำง ๆ ไม้พ้ืนล่ำงและ
ไม้อิงอำศัยอ่ืน ๆ ที่พบ เช่น ชำยผ้ำสีดำ เฟิร์นข้ำหลวงหลังลำย  ย่ำนลิเภำชนิดต่ำง ๆ นำครำช  และ
กูดต้น เป็นต้น   

2. ป่ำดงดิบเขำ (Hill Evergreen Forest) พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ ไม้ในวงศ์ก่อ กุหลำบป่ำ  ช่อไข่มุก 
ก้ำยำน ก่อเขำ มังตำน แดงเขำ ไม้พุ่มที่พบเป็นพวกตำเป็ดตำไก่ โคลงเคลง เนียม พืชคลุมดินส่วนใหญ่
เป็นพวกมอสและเฟิร์น และกล้วยไม้ชนิดต่ำง ๆ เช่น รองเท้ำนำรีพันธุ์ คำงกบใต้ เป็นต้น  

2. ด้านการเมืองการปกครอง 
          2.1 เขตการปกครอง 
               ต้ำบลถ้้ำใหญ่  ได้แบ่งกำรปกครองออกเป็น  10  หมู่บ้ำน  ดังนี้ 
  หมู่ที่    1    บ้ำนเปิก 
  หมู่ที่    2    บ้ำนไสใหญ่ 
  หมู่ที่    3    บ้ำนจ้ำปำ 
  หมู่ที่    4    บ้ำนถ้้ำใหญ่ 
  หมู่ที่    5    บ้ำนนำตำแย้ม 
  หมู่ที่    6    บ้ำนน้้ำพุ 
  หมู่ที่    7    บ้ำนไสใหญ่เหนือ 
  หมู่ที่    8    บ้ำนไร่ควน 
  หมู่ที่    9    บ้ำนน้้ำรอบ 
  หมู่ที่    10  บ้ำนห้วยด้ำ 
 โดยเทศบำลต้ำบลถ้้ำใหญ่ ได้ประกำศจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบำล เมื่อวันที่ 27 กันยำยน 2556
จ้ำนวน 28 ชุมชน ดังนี้ 

1. ชุมชนบ้ำนสวนใหญ่คลองเปิก 
2. ชุมชนบ้ำนตำว 
3. ชุมชนบ้ำนเปิก 
4. ชุมชนบ้ำนไสใหญ่ 
5. ชุมชนบ้ำนคลองใหญ่ 
6. ชุมชนน้้ำตกโยง 
7. ชุมชนบ้ำนหน้ำค่ำย 
8. ชุมชนในค่ำย 42 ก.ฝ.8 
9. ชุมชนหลังค่ำย 
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10. ชุมชนไร่ควน 
11. ชุมชนควนเกียบ 
12. ชุมชนควนฮูก 
13. ชุมชนบ้ำนถ้้ำใหญ่ควนไสสูง 
14. ชุมชนบ้ำนถ้้ำใหญ่ปำกแพรก 
15. ชุมชนบ้ำนถ้้ำใหญ่ห้วยชัน 
16. ชุมชนบ้ำนน้้ำรอบ 
17. ชุมชนบ้ำนน้้ำตกปลิว 
18. ชุมชนบ้ำนวังแห้ง 
19. ชุมชนบ้ำนจ้ำปำนอก 
20. ชุมชนบ้ำนจ้ำปำใน 
21. ชุมชนบ้ำนบนควน 
22. ชุมชนบ้ำนนำตำแย้มเหนือ 
23. ชุมชนบ้ำนนำตำแย้มใต้ 
24. ชุมชนบ้ำนน้้ำพุ 
25. ชุมชนถ้้ำพระหอ 
26. ชุมชนบ้ำนวังขวัญ 
27. ชุมชนบ้ำนวังไทร 
28. ชุมชนหน้ำโรงเรียนบ้ำนน้้ำพุ 

          2.2 การเลือกตั้ง 
                กำรเลือกตั้งผู้บริหำรและสมำชิกสภำเทศบำลต้ำบลถ้้ำใหญ่ องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลถ้้ำใหญ่   
ยกฐำนะเป็นเทศบำลต้ำบลถ้้ำใหญ่  วันที่ 7 ตุลำคม 2554   

 2.2.1 การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่   ตำมพระรำชบัญญัติ เทศบำล          
พ.ศ. ๒๔๙๖ สภำเทศบำล มำตรำ ๑๕ (๑) สภำเทศบำลต้ำบล ประกอบด้วยสมำชิกจ้ำนวนสิบสองคน     
มำตรำ ๑๖ สมำชิกสภำเทศบำลให้อยู่ในต้ำแหน่งได้ครำวละสี่ปี 

เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ 
 พระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2554 มำตรำ 13 แห่ง  มำตรำ 14 และระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554  ข้อ 15  สรุปว่ำ 
เทศบำลต้ำบลแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 2 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งละ 6 คน  
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 2.2.2 นายกเทศมนตรี  ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ สภำเทศบำล มำตรำ       
๔๘ ทวิ ในกรณีที่ประชำชนในเขตเทศบำลใดออกเสียงแสดงประชำมติให้กำรบริหำรในเขตเทศบำลใช้รูปแบบ
นำยกเทศมนตรี  ให้เทศบำลนั้นมีนำยกเทศมนตรีคนหนึ่งซึ่งเลือกตั้งโดยรำษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบำล 
มำตรำ ๔๘ อัฎฐ นำยกเทศมนตรีอำจแต่งตั้งรองนำยกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมำชิกสภำเทศบำลเป็นผู้ช่วยเหลือใน
กำรบริหำรรำชกำรของเทศบำลตำมที่นำยกเทศมนตรีมอบหมำยได้ตำมจ้ำนวนดังต่อไปนี้ 
              (๑) เทศบำลต้ำบล ให้มีรองนำยกเทศมนตรีไม่เกินสองคน 

3. ประชากร 
          3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
ประชำกรทั้งสิ้น  12,273  คน  แยกเป็น ชำย 6,149 คน  หญิง 6,124  คน 
              (ข้อมูล ณ  เดือนตุลำคม 2559) 
          3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

เทศบำลต้ำบลถ้้ำใหญ่ ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมรำช 

 
หญิง ชาย หมายเหตุ 

จ้ำนวนประชำกรเยำวชน 1,488 คน  1,416 คน  อำยุต่้ำกว่ำ 18 ปี 

จ้ำนวนประชำกร  4,049 คน  3,915 คน  อำยุ 18-60 ปี 

จ้ำนวนประชำกรผู้สูงอำยุ 603 คน  802 คน  อำยุมำกกว่ำ 60 ปี 

รวม 6,140 คน  6,133 คน  ทั้งสิ้น 12,273 คน  
 

                ประชำกรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท้ำงำน 18 – 60 ปี 

4. สภาพทางสังคม 
          4.1 การศึกษา 
 -    ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัดเทศบำลต้ำบลถ้้ำใหญ่ จ้ำนวน  3  แห่ง 
   1.  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดไตรวิทยำรำม หมู่ที่    2 
   2.  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำตำแย้ม หมู่ที่    5 
   3.  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนน้้ำพุ  หมู่ที่    6 
 -    โรงเรียนประถมศึกษำ    จ้ำนวน 6  แห่ง 

1.  โรงเรียนวัดถ้้ำใหญ่   หมู่ที่ 4 
2.  โรงเรียนบ้ำนนำตำแย้ม  หมู่ที่ 5 
3.  โรงเรียนมหำรำช  3   หมู่ที่ 7 
4.  โรงเรียนอนุบำลมนต์หทัย  (เอกชน) หมู่ที่ 7     
5.  โรงเรียนบ้ำนจ้ำปำ   หมู่ที่ 9 
6. โรงเรียนบ้ำนน้้ำพุ   หมู่ที่ 10 
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- โรงเรียนมัธยมศึกษำ    จ้ำนวน   1  แห่ง 
1. โรงเรียนทุ่งสง   หมู่ที่ 2 

- มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
วิทยำเขตนครศรีธรรมรำช (ไสใหญ่)                จ้ำนวน  1  แห่ง 

 4.2 สาธารณสุข 
 1. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต้ำบลบ้ำนถ้้ำใหญ่  หมู่ที่  4    จ้ำนวน   1   แห่ง 
 2. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต้ำบลบ้ำนไสใหญ่  หมู่ที่  7          จ้ำนวน   1   แห่ง 
         3. ศูนย์สำธำรณสุขมูลฐำนชุมชน  ต้ำบลถ้้ำใหญ่                      จ้ำนวน   7   แห่ง 
 4.3 อาชญากรรม 
          - 
 4.3 ยาเสพติด 
 ปัญหำยำเสพติด มีเด็กและเยำวชนที่ติดยำเสพติดในพ้ืนที่ และต้องกำรบ้ำบัดฟ้ืนฟู จ้ำนวน 10 รำย 
ตำมจ้ำนวนเป้ำหมำยข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติกำรปรำบปรำมยำเสพติดอ้ำเภอ (ศป.ปส.อ.) 
 4.4 การสังคมสงเคราะห์ 
 เทศบำลต้ำบลถ้้ำใหญ่  เป็นหน่วยอ้ำนวยกำรในกำรรับลงทะเบียนผู้สูงอำยุ  ผู้พิกำรและผู้ป่วยเอดส์ 
รวมไปถึงรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ได้ด้ำเนินกำรจ่ำย 
 1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ       จ้ำนวน  1,247   รำย 
 2. ค่ำเบี้ยควำมพิกำร       จ้ำนวน    240 รำย 
 3. ผู้ป่วยเอดส์        จ้ำนวน     17 รำย 

5.ระบบบริการพื้นฐาน 
          5.1 การคมนาคมขนส่ง 
               1. กำรคมนำคม ขนส่ง 
  กำรคมนำคมขนส่ง  ในเขตเทศบำลต้ำบลถ้้ำใหญ่  มีถนนสำยหลัก ดังนี้ 
   - ถนนทุ่งสง – นครศรีธรรมรำช (ทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข 403) 
   - ถนนเอเชีย (ทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข 41) 
  ภำยในเขตเทศบำลต้ำบลถ้้ำใหญ่ มีถนนหินคลุก  จ้ำนวน  63 สำย  ถนนลำดยำง  จ้ำนวน  
55 สำย และถนนคอนกรีต  จ้ำนวน 51 สำย  
           - กำรเดินทำงสำมำรถเดินทำงได้ โดยรถยนต์ , รถโดยสำรประจ้ำทำง ,รถไฟ 
(สถำนีรถไฟบ้ำนไสใหญ่) 
          5.2 การไฟฟ้า 

     ครัวเรือนในต้ำบลถ้้ำใหญ่ มีระบบไฟฟ้ำใช้ประมำณ  ร้อยละ 98 ของครัวเรือนทั้งหมดในพ้ืนที่ 
ยกเว้นบำงครัวเรือนที่อยู่ในเขตป่ำสงวนที่ยังไม่มีไฟฟ้ำใช้  
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  5.3 การประปา 
      มีระบบประปำใช้ครบทุกหมู่บ้ำน จ้ำนวน   10  หมู่บ้ำน แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน 
ระบบน้้ำประปำท่ีใช้ ประกอบไปด้วย 
 1. ประปำส่วนภูมิภำค 
 2. ประปำหมู่บ้ำน 
 3. ประปำภูเขำ 
ส่วนครัวเรือนที่ยังไม่มีน้้ำประปำใช้ จะใช้น้้ำจำกบ่อน้้ำตื้น/แหล่งน้้ำธรรมชำติ 

          5.4 โทรศัพท์ 
     ปัจจุบันทุกหมู่บ้ำน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 

          5.5 ไปรษณียห์รือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
      - กำรไปรษณีย์อนุญำตเอกชน บ้ำนไสใหญ่  จ้ำนวน  1  แห่ง 
      - สถำนีโทรคมนำคมอ่ืน ๆ    จ้ำนวน  3  แห่ง 
      - ที่อ่ำนหนังสือพิมพ์ประจ้ำหมู่บ้ำน   จ้ำนวน  3  แห่ง 
      - อินเตอร์เน็ตต้ำบลให้บริกำรฟรี  ณ  ส้ำนักงำนเทศบำลต้ำบลถ้้ำใหญ่  

6.ระบบเศรษฐกิจ 
          6.1 การเกษตร 

ทรัพยำกรและผลผลิตที่ท้ำกินของประชำชน 
-  พ้ืนที่ทั้งหมดของต้ำบลถ้้ำใหญ่   48,726.0   ไร่ 
-  พ้ืนที่สำธำรณะ    15,543.5 ไร่ 
-  พ้ืนที่ที่ดินท้ำกินทั้งหมด    33,182.5 ไร่ 

โดยแยกเป็นพ้ืนที่ท้ำกำรเกษตร 
-  พ้ืนที่ท้ำสวนยำง    19,651.5 ไร่ 
-  พ้ืนที่ท้ำสวนไม้ผล    12,346.0 ไร่ 
-  พ้ืนที่ปลูกพืชไร่ , พืชผัก และอ่ืน ๆ    1,185.0 ไร่ 

          6.2 การประมง 
      ต้ำบลถ้้ำใหญ่  มีกำรท้ำประมงขนำดเล็ก เช่น กำรเลี้ยงปลำดุกในบ่อซิเมนต์ หมู่ที่ 3  กำรเลี้ยง

ปลำนิลในกระชังในแหล่งน้้ำธรรมชำติ หมู่ที่ 8 
          6.3 การปศุสัตว์ 
               - กลุ่มเลี้ยงสุกรต้ำบลถ้้ำใหญ่ หมู่ที่ 9 
          6.4 การบริการ 
       - ปั๊มน้้ำมัน  หมู่ที่ 7     จ้ำนวน    1  แห่ง 
       - โรงแรม /รีสอร์ท     จ้ำนวน   11  แห่ง 
       - แมนชั่น       จ้ำนวน    3  แห่ง 
       - หอพัก      จ้ำนวน   45  แห่ง 
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       - ร้ำนอำหำร     จ้ำนวน    4   แห่ง 
       - อู่ซ่อมรถยนต์     จ้ำนวน    3   แห่ง 
       - สนำมฟุตบอลเทียมในร่ม  ทุ่งสงฟุตซอล  พำร์ค จ้ำนวน    2   แห่ง 
          6.5 การท่องเที่ยว 

      - สถำนที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  ดังนี้ 
  1.  อุทยำนแห่งชำติน้้ำตกโยง     หมู่ที่  2 
  2.  อุทยำนแห่งชำติน้้ำตกปลิว     หมู่ที่  9 
  3.  น้้ำตกวังปลิง       หมู่ที่  1 
  4.  ป่ำชุมชนบ้ำนวังไทร    หมู่ที่  6 
  4.  ส้ำนักสงฆ์ถ้้ำพระหอ      หมู่ที่  6 
  5.  วัดถ้้ำใหญ่       หมู่ที่  4 
  - สถำนที่ดูงำนเชิงเกษตรอนุรักษ์  

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

  4.  กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร      หมู่ที่  10 
  5.  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(กก.ตชด. 42) หมู่ที่   7 
  6.  กลุ่มอนุรักษ์พันธ์พืช (ก.ฝ.8)     หมู่ที่   7 
          6.6 อุตสาหกรรม 
               - โรงงำนอุตสำหกรรม  จ้ำนวน   6    แห่ง 
  1. บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ้ำกัด (มหำชน) หมู่ที่  2 
  2. บริษัท เมืองใหม่คันทรี จ้ำกัด (มหำชน)  หมู่ที่  2 
  3. บริษัท ชูศักดิ์แอนด์พรรณีลีดเดอร์ จ้ำกัด  หมู่ที่  2 
  4. บริษัท เพิ่มผลศิลำ จ้ำกัด   หมู่ที่  2 
  5. บริษัท ยูนิรับเบอร์ จ้ำกัด   หมู่ที่  4 
  6. บริษัท อ๊อกซิเจน ภำคใต้ จ้ำกัด   หมู่ที่  7  
  6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
          กลุ่มส่งเสริมอำชีพ 

   1.  ศูนย์รวบรวมผลผลิตกำรเกษตรต้ำบลถ้้ำใหญ่  หมู่ที่ 2 
                   2.  กลุ่มไม้ผลบ้ำนจ้ำปำ  หมู่ที่ 3 
   3.  กลุ่มสตรีเทศบำลต้ำบลถ้้ำใหญ่ 
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  กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร  
   1.  กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร หมู่ที่  6 
   2.  กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรน้้ำตกปลิว  หมู่ที่  9  
   3.  กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรน้้ำรอบ  หมู่ที่  9 
   4.  กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร  หมู่ที่  10 
 
  กลุ่มวิสำหกิจชุมชน  
   1.  กลุ่มอนุรักษ์ปลูกพืชสมุนไพร  หมู่ที่  2 
   2.  กลุ่มเกษตรอินทรีย์ชีวภำพบ้ำนจ้ำปำ  หมู่ที่  3 
   3.  ถำวรรุ่งเรืองกำรเกษตร  หมู่ที่  4 
   4.  ร้ำวงย้อนยุกต์บ้ำนนำตำแย้ม  หมู่ที่  5 
   5.  กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร  หมู่ที ่ 6 
   6.  กลุ่มพัฒนำอำชีพแม่บ้ำนเกษตรกรค่ำยศรีนครินทร์  หมู่ที่  7 
   7.  แม่บ้ำนเกษตรน้้ำตกปลิว  หมู่ที่  9 
   8.  กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรบ้ำนน้้ำรอบ หมู่ที่  9 
   9.  กลุ่มไม้กวำดดอกหญ้ำ หมู่ที่ 9 
   10. กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร  หมู่ท ี่ 10 
   11. กลุ่มหมูสวรรค์ฝอย หมู่ที่ 2 
   12. กลุ่มผลิตยำงพันธุ์ดี หมู่ที่ 2 
   13. กลุ่มเลี้ยงสุกรต้ำบลถ้้ำใหญ่ หมู่ที่ 9 
   14. กลุ่มผลิตและจ้ำหน่ำยทุเรียน  หมู่ที่ 9 
   15. ศูนย์รวบรวมผลิตกำรเกษตรต้ำบลถ้้ำใหญ่ หมู่ที่ 2 
   16. ชมรมกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต้ำบลถ้้ำใหญ่ หมู่ที่ 9 
             17. กลุ่มน้้ำยำเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5        
 6.8 แรงงาน 
                ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพท้ำสวนยำงพำรำ  สวนผลไม้  ปลูกพืชผัก  ไม้ดอก 
ไม้ประดับ  เลี้ยงสัตว์  รับจ้ำง เป็นหลัก  รองลงมำคือ  ค้ำขำยและรับรำชกำร 
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7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
          7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
                 มีจ้ำนวน 10 หมู่บ้ำน 28 ชุมชน และมีข้อมูลพื้นฐำนแต่ละหมู่บ้ำนดังนี้ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้ำน 
จ้ำนวน

ครัวเรือน 
จ้ำนวนประชำกร 

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

1. บ้ำนเปิก 366 473 482 955 
2. บ้ำนไสใหญ่ 1,489 805 829 1,634 
3. บ้ำนจ้ำปำ 442 603 677 1,280 
4. บ้ำนถ้้ำใหญ่ 301 442 460 902 
5. บ้ำนนำตำแย้ม 279 480 483 963 
6. บ้ำนน้้ำพุ 320 730 733 1,463 
7. บ้ำนไสใหญ่เหนือ (หน้ำค่ำย)     1,774 1,035 880 1,915 
8. บ้ำนไร่ควน 407 517 521 1,038 
9. บ้ำนน้้ำรอบ 425 722 662 1,384 
10. บ้ำนห้วยด้ำ 187 342 397 739 

รวม 5,990 6,149 6,124 12,273 
       
 7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 

ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพท้ำสวนยำงพำรำ  สวนผลไม้  ปลูกพืชผัก  ไม้ดอกไม้ประดับ   
เลี้ยงสัตว์ 

            โดยแยกเป็นพ้ืนที่ท้ำกำรเกษตร 
-  พ้ืนที่ท้ำสวนยำง    19,651.5 ไร่ 
-  พ้ืนที่ท้ำสวนไม้ผล    12,346.0 ไร่ 
-  พ้ืนที่ปลูกพืชไร่ , พืชผัก และอ่ืน ๆ    1,185.0 ไร่ 

          7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าการเกษตร 
                 แหล่งน้้ำธรรมชำติไหลผ่ำน ได้แก่ คลองโยง คลองท่ำโหลน คลองเปิก คลองตำว คลองไชยศรี           
คลองปำกแพรก คลองใหญ่ คลองห้วยส้มกบ คลองวังไทร เป็นต้น           
          7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

มีระบบประปำบำดำลหมู่บ้ำน จ้ำนวน 7 หมู่บ้ำน  ระบบประปำภูมิภำค 6 หมู่บ้ำน ได้แก่ หมู่ที่ 
2,4,5,6,7,10 ระบบประปำภูเขำ 5 หมู่บ้ำน ได้แก่ หมู่ที่ 1,3,4,5,9 

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
          8.1 การนับถือศาสนา 
                ประชำกรทั้งต้ำบลเป็นผู้ที่นับถือศำสนำพุทธประมำณร้อยละ 95 และเป็นผู้ที่นับถือศำสนำคริสต์ 
อิสลำม ประมำณร้อยละ 5  



10 
 

  

 -    โดยมี สถำบันและองค์กรทำงศำสนำ ดังนี้ 
1. วัดไตรวิทยำรำม   หมู่ที่ 2 
2. วัดถ้้ำใหญ่    หมู่ที่ 4 

   3. วัดนำตำแย้มธรรมำรำม  หมู่ที่ 5 
   4. ส้ำนักสงฆ์ถ้้ำพระหอ   หมู่ที่ 6 
   5. วัดจ้ำปำวนำรำม   หมู่ที่ 9 
          8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
      1. ประเพณีสำรทเดือนสิบ ซึ่งลูกหลำนจัดขึ้น เพ่ือท้ำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว นิยม
ท้ำบุญคือ วันแรม ๑๓-๑๕ ค่้ำ เดือนสิบ 
 2. ประเพณีลำกพระ วันลำกพระจะท้ำกันในวันออกพรรษำ คือ วันแรม ๑ ค่้ำ เดือนสิบเอ็ด 
 3. ประเพณีอำบน้้ำผู้สูงอำยุ เป็นกำรแสดงถึงควำมกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ อันได้แก่ คนแก่
ในตระกูล บิดำ มำรดำ ตลอดจนผู้ที่ตนเคำรพนับถือทั้งหลำย เป็นกำรพบปะกันในระหว่ำงญำติพ่ีน้อง         
ซึ่งก่อให้เกิดควำมผูกพันกันในวงศำคณำญำติ สร้ำงควำมสนิทสนมกลมเกลียวรักใคร่กัน  ในช่วงเดือนเมษำยน  
ของทุกปี 
 4. ประเพณีลอยกระทง เป็นกำรบูชำและขอขมำแม่พระคงคำ เป็นกำรสะเดำะเครำะห์ กำรลอย
กระทงนิยมท้ำกันในวันเพ็ญ เดือน 12 ของทุก ๆ ปี 

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
       ภูมิปัญญำท้องถิ่นท่ีโดดเด่น  คือ  

      - มรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม ศิลปะกำรแสดงมโนรำห์โบรำณ หมู่ที่ 9 
      - กำรท้ำผลิตภัณฑ์ไม้กวำดดอกหญ้ำ 
      - ภูมิปัญญำยำสมุนไพรไทย 

       - ภูมิปัญญำแพทย์แผนไทย (หมอกระดูก)   
 ภำษำถ่ิน คือ  

      - ภำษำถิ่นใต ้  
 8.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 

        สินค้ำพ้ืนเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น  คือ  
       - กำรจ้ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ไม้กวำดดอกหญ้ำ 
       - กำรจ้ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำสมุนไพรไทย 
       - กำรจ้ำหน่ำยผัก ผลไม้ ยำงพำรำ 
       - กำรจ้ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีต้ำบลถ้้ำใหญ่ ได้แก่ ข้ำวเกรียบต้มย้ำจำกข้ำวสังหยด,
มะมุดกวน,มะมุดแช่อิ่ม,มังคุดกวน,เครื่องแกง เป็นต้น 
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9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
          9.1 น้ า 
          แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 น้้ำตก       3             แห่ง 

ล้ำห้วย , ล้ำน้้ำ     10  สำย 
 บึง ,  หนองน้้ำ      -  แห่ง 
 ล้ำเหมือง      -  สำย 
 อ่ำงเก็บน้้ำ     1  แห่ง 

แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
 ฝำย              21  แห่ง 
 บ่อน้้ำตื้น      -  แห่ง 
 บ่อโยก       -  แห่ง 
         ระบบประปำหมูบ้ำน     7  แห่ง 
         ระบบประปำส่วนภูมิภำค     6  แห่ง 
 ระบบประปำภูเขำ     5  แห่ง 

ถังเก็บน้้ำฝน      -  แห่ง  
          9.2 ป่าไม้ 

      มีป่ำไม้ค่อนข้ำงอุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วยป่ำดงดิบ และป่ำดงดิบเขำ ในเขตอุทยำน
แห่งชำติน้้ำตกโยง และป่ำชุมชนบ้ำนวังไทร  

  9.3 ภูเขา 
                 มี 2 ลักษณะ คือ  เป็นเทือกเขำสูงทอดยำว มียอดสูงสลับซับซ้อนท้ำให้เกิดทิวทัศน์ที่สวยงำม 
และเป็นป่ำต้นน้้ำล้ำธำร มีน้้ำตกท่ีสวยงำมหลำยแห่งในพ้ืนที่  และท่ีรำบสลับภูเขำ 
          9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

      ในพ้ืนที่มีแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติ นอกจำกมีภูเขำและป่ำไม้ที่ค่อนข้ำงสมบูรณ์เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส้ำคัญหลำยแห่ง เช่น น้้ำตกโยง น้้ำตกปลิว น้้ำตกวังปลิง ป่ำชุมชนบ้ำนวังไทร เป็นต้น  ยังมีแหล่ง
ทรัพยำกรธรรมชำติที่น้ำมำใช้ในเชิงอุตสำหกรรมอีก ดังนี้ 

      1. เหมืองแร่หินปูนเพ่ือกำรอุตสำหกรรม   ซึ่งเป็นทรัพยำกรธรรมชำติที่สำมำรถแปรรูปเพ่ือ
น้ำไปใช้ประโยชน์ทำงอุตสำหกรรมต่ำง ๆ  โดยในปัจจุบันมีเอกชนได้รับสัมปทำนอยู่ จ้ำนวน 1 รำย 

  2. เหมืองแร่หินเพื่ออุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำง โดยในปัจจุบันมีเอกชนได้รับสัมปทำนอยู่  
จ้ำนวน 3 รำย 
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ส่วนที่ 2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557 – 2560) 

1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2557 – 2560 

          1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 จากข้อมูลการตั้งงบประมาณ และข้อมูลสถิติการเงินการคลัง ของเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่  สรุป การตั้ง
งบประมาณ และรายรับรายจ่ายจริงของเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ รายละเอียด ดังนี้ 
 ปีงบประมาณ 2557  
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้     52,000,000      บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้     52,000,000      บาท 
 รายรับจริง                    45,847,363.07 บาท  
 รายจ่ายจริง                   40,395,613.55 บาท   
 ปีงบประมาณ 2558 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้     52,000,000      บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้     52,000,000      บาท 
 รายรับจริง                    52,575,431.72 บาท  
 รายจ่ายจริง                   51,015,389.49 บาท 
 ปีงบประมาณ 2559 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้    53,000,000      บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้     53,000,000     บาท 
 รายรับจริง                    56,154,871.92 บาท  
 รายจ่ายจริง                   46,717,759.15 บาท 
 ปีงบประมาณ 2560 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้    71,642,000 บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้    71,642,000 บาท  

          1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
           1.2.1 เชิงปริมาณ 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ได้ติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2558 ได้สรุปผลการด้าเนินการดังนี้  



13 
 
 การวางแผน 
     เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่  ได้จัดท้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี          
(พ.ศ. 2557-2559) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน  เช่น  การจัดเวทีประชาคม  การประชุม
กรรมการชุมชน  เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่  ก่อนน้ามาจัดท้าโครงการเพ่ือ
พัฒนาพื้นทีท่ี่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
     เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559)  เมื่อวันที่  28 
มิถุนายน พ.ศ. 2556  โดยได้ก้าหนดโครงการที่จะด้าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559)  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
2557 2558 2559 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา 

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

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

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

ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมือง การบริหาร 

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

ยุทธศาสตร์ด้าน
เศรษฐกิจ 

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

ยุทธศาสตร์ด้าน
คมนาคมและ
สาธารณูปโภค 

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

ยุทธศาสตร์ด้าน
คุณภาพชีวิต 

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

รวม 218 136,635,800.00 271 123,067,000.00 230 118,375,000.00 
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 และเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ ได้จัดท้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี           
(พ.ศ. 2558 - 2560)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน  เช่น  การจัดเวทีประชาคม       
การประชุมกรรมการชุมชน  เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน้ามา     
จัดท้าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
     เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560)  เมื่อวันที่  28 
มิถุนายน พ.ศ. 2557  โดยได้ก้าหนดโครงการที่จะด้าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560)  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
2558 2559 2560 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การพัฒนาด้านการศึกษา 76 15,512,500 44 6,090,000 40 5,490,000 

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 14 21,360,000 13 7,260,000 6 4,020,000 

การพัฒนาด้านการเมือง 
การบริหาร  

50 36,219,000 34 9,192,000 33 9,092,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

14 16,404,000 10 5,950,000 4 1,350,000 

ยุทธศาสตร์ด้านคมนาคม
และสาธารณูปโภค 

229 153,537,700 146 103,055,000 33 21,630,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

23 6,300,000 15 3,125,000 12 2,820,000 

รวม 406 249,333,200 262 134,672,000 128 44,402,000 
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  การจัดท างบประมาณ 
   ผู้บริหารเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ  
จ้านวน 62 โครงการ งบประมาณ 41,983,320 บาท  สามารถจ้าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 16 8,894,820.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 3 1,690,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร 23 5,890,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 3 220,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 11 13,242,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต 6 12,046,500.00 

  
   ผู้บริหารเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ       
จ้านวน 63 โครงการ งบประมาณ 37,020,590 บาท  สามารถจ้าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 14 11,417,050.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 4 1,990,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร 20 3,589,936.00 

ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 2 1,365,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 16 17,278,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต 7 1,380,000.00 

รวม 63 37,020,590.00 
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  การใช้จ่ายงบประมาณ 
       เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด้าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 42 โครงการ 
จ้านวนเงิน 29,377,152 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ้านวน 42 โครงการ จ้านวนเงิน 29,357,064 ล้านบาท 
สามารถจ้าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 13 7,316,944.03 13 7,316,944.03 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 3 1,607,290.00 3 1,607,290.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร 14 3,524,898.02 14 3,524,898.00 

ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 1 20,000.00 1 20,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 5 5,280,000.00 5 5,259,912.00 

ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต 6 11,628,020.00 6 11,628,020.00 

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

 
    เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด้าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 53 โครงการ จ้านวนเงิน 26,099,633 บาท            
มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ้านวน 53 โครงการ จ้านวนเงิน 25,486,823.11 ล้านบาท สามารถจ้าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 13 7,316,944.03 13 8,931,017.03 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 4 1,607,290.00 4 1,106,238.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร 18 3,524,898.02 18 2,361,949.98 

ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 2 20,000.00 2 800,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค 11 5,280,000.00 11 11,213,079.00 

ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต 5 11,628,020.00 5 1,074,539.00 

รวม 53 26,099,633.00 53 25,486,823.11 
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                       รายงานสรุปผลการด้าเนินงาน ปี 2557  
เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนนิการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

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

ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง 
การบริหาร 

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

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

ยุทธศาสตร์ด้านคมนาคม
และสาธารณูปโภค 

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

ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

22 5,750,000.00 6 12,046,500.00 6 11,628,020.00 6 11,628,020.00 6 11,628,020.00 
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                        รายงานสรุปผลการด้าเนินงาน ปี 2558  
เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนนิการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 76 15,512,500.00 14 11,417,050.00 13 7,316,944.03 13 8,931,017.03 12 6,925,607.13 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

14 21,360,000.00 4 1,990,000.00 4 1,607,290.00 4 1,106,238.00 3 446,286.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง 
การบริหาร 

50 36,219,000.00 20 3,589,936.00 18 3,524,898.02 18 2,361,949.98 15 1,880,671.25 

ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 14 16,404,000.00 2 1,105,000.00 2 20,000.00 2 800,000.00 2 780,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านคมนาคม
และสาธารณูปโภค 

229 153,537,000.00 16 17,278,604.00 11 5,280,000.00 11 11,213,079.00 9 8,633,490.00 

ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

23 6,300,000.00 7 1,380,000.00 5 11,628,020.00 5 1,074,539.00 5 1,074,539.00 

รวม 406 249,333,200 63 37,020,590 53 26,099,633 53 25,486,823.11 44 18,228,903 
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 1.2.2 เชิงคุณภาพ 
    แม้ว่าในเชิงปริมาณ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จะมีผลการด้าเนินงานจริง  42 โครงการ   
เพียงร้อยละ 19.26 ของโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา และคิดเป็นร้อยละ  67.74  ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี  2557 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จะมีผลการด้าเนินงานจริง  53  โครงการ  
เพียงร้อยละ 13.05 ของโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา  และคิดเป็นร้อยละ  84.13  ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี  2558  แต่หากจะพิจารณาในด้านการพัฒนาของ ทั้งปี 2557 และปี 2558 แล้ว  
จะเห็นได้ว่ามีการพัฒนาครอบคลุมในทุกพ้ืนที่  และครอบคลุมยุทธศาสตร์ทุกด้าน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง        
การตระหนักและให้ความส้าคัญกับงานด้านบริการชุมชนและสังคม  การมุ่งพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน  การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ  ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างสรรค์ และด้ารงไว้       
ซึ่งอาชีพต่าง ๆ  ส่งเสริมสนับสนุน การเรียนรู้ของเยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา  สนับสนุนงานด้านกีฬา      
การสืบทอดและส่งเสริมศิลปะประเพณีต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น  และระดับชาติ  การให้ความส้าคัญในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยเน้นการปลูกฝังจิตส้านึกให้ชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม  ให้รักและ
หวงแหนผืนแผ่นดินของตนเอง การจัดการสิ่งแวดล้อมให้คงความสมดุล เป็นต้น นอกจากนั้นในด้านการบริหาร
จัดการองค์กรยังได้พัฒนาบุคลากรของเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ ให้มีความรอบรู้ และมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
รวมถึงการจัดการองค์กรให้ทันสมัยเหมาะแก่การประสานราชการอีกด้วย  ซึ่งจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2557 – 2559) และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2558 – 
2560) จ้าเป็นต้องปรับแผนพัฒนาในปีต่อไปเพื่อให้โครงการพัฒนาสอดคล้องกับงบประมาณการพัฒนา 

2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
          2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพตามสมควรแต่
สถานะทางการเงินการคลังของ เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ เช่น 
 1. การส่งเสริมด้านการศึกษา เช่น ส่งเสริมทางด้านวิชาการ โดยการสนับสนุนงบประมาณให้
สถานศึกษาในเขตเทศบาล  ในการส่งนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ
ให้กับเด็กนักเรียนในพ้ืนที่เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารเรียน ของ ศดพ.   
ในพ้ืนที่ให้เพียงพอต่อเด็กนักเรียน 
 2. การส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรีในต้าบลถ้้าใหญ่ ให้มีสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ที่โดดเด่นของต้าบล 
และการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ 
 3. การส่งเสริมการบริการทางด้านสาธารณะสุข โดยสนับสนุนการด้าเนินงานให้กับ อสม. และ
การเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ 
 4. การส่งเสริมกิจกรรม/ประเพณีต่าง ๆ ในชุมชน เช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีการรดน้้า
ด้าหัวผู้สูงอายุ 
 5. การจัดท้าโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้เห็นความส้าคัญของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการ
ขยะรีไซเคิล โครงการเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 6. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  เช่น 
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน ในการจัดท้าแผนพัฒนาของเทศบาล 
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 7. การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากสาธารภัยต่าง ๆ และส่งเสริมความรู้และ
ป้องกันภัยให้กับประชาชน 
 8. การแก้ปัญหาน้้าท่วมขังในพ้ืนที่ต่าง ๆ ในต้าบล โดยการขุดและวางท่อระบายน้้า 
 9. การแก้ปัญหาในเรื่องเส้นทางคมนาคม และการสัญจรไปมา โดย ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนต่าง ๆ 
เช่น ก่อสร้าง/ปรับปรุง ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ปรับปรุงถนนลงหินคลุก ให้กับประชาชนที่ได้รับ        
ความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา 
 10. การแก้ปัญหาในเรื่องน้้าส้าหรับอุปโภค – บริโภค ให้กับประชาชน โดยการ ก่อสร้าง/ขยาย
เขตประปา ทั้งประปาหมู่บ้านและประปาส่วนภูมิภาค รวมทั้งปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปา มีรถบริการ
น้้าให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน รวมทั้งจัดซื้อถังน้้าส้าหรับใช้บริการให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับ    
ความเดือดร้อน 
 2.2 ผลกระทบ 
                 ท้าให้ประชาชนในเขตเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ได้รับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ       
ตามสมควรแต่สถานะทางการเงินและการคลังของเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ 

3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
ปัญหาอุปสรรคที่พบในการประเมินฯ 
              1. ถ้าเปรียบเทียบโครงการในแผนพัฒนาสามปี ทั้งปี (พ.ศ. 2557 – 2559) และแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2558 – 2560) กับการน้าแผนไปสู่การปฏิบัติ ถือว่า การน้าแผนไปสู่การปฏิบัติยังน้อย เนื่องจาก
งบประมาณมีอยู่อย่างจ้ากัด  
การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ตรวจพบ 

1. โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)         
มีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สามารถน้าไปปฏิบัติได้จริงค่อนข้างน้อย แต่ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ ควรแก้ไขปัญหา 
โดยมอบหมายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้า
แผน จัดท้าแผนให้อยู่บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงด้านงบประมาณ กล่าวคือ ไม่ควรก้าหนดโครงการในแผนมาก
เกินกว่าสถานะทางการคลังของเทศบาล 

2. จากแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ด้านที่ 1   
ด้านการบริหารจัดการ ข้อ 2.5 ก้าหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน้าโครงการในแผนพัฒนาสามปี     
เฉพาะโครงการในปีแรก มาด้าเนินการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จึงจะได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน จากตัวชี้วัดนี้   
จะเห็นได้ว่า เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ น้าแผนปี 2557 ไปปฏิบัติได้ 62 โครงการ จากที่ตั้งไว้ในแผน 218 โครงการ 
คิดเป็น ร้อยละ 28.44 และ แผนปี 2558 ไปปฏิบัติได้ 63 โครงการ จากที่ตั้งไว้ในแผน 406 โครงการ คิดเป็น 
ร้อยละ 15.51 ซึ่งยังไม่ได้คะแนนประเมินจากกรมส่งเสริมฯ ในข้อ 2.5 นี้ ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาฯ จึงควรเสนอแนะปัญหาในเรื่องนี้ต่อผู้บริหาร เพ่ือปรับปรุงการจัดท้าแผนในปีต่อไป 
ให้น้าแผนไปสู่การปฏิบัติได้เพ่ิมขึ้น  โดยลดโครงการในแผนทุกยุทธศาสตร์ให้น้อยลง โดยเฉพาะโครงการ      
ในยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ในแผนมากกว่ายุทธศาสตร์อื่น ๆ  
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      ส่วนที่ 3 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 

  วิสัยทัศน์ 
  “ประเทศมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” 

  กรอบแนวทางส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
  1. ด้านความม่ันคง 

(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองขจัด
คอร์รัปชั่นสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(4) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและ
รักษา  ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคง
รูปแบบใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

(7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบ    
มากขึ้น 

  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจส่งเสริมการค้าการลงทุนพัฒนาสู่ชาติการค้า 
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการเสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืนและ

ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ

ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและ

พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
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(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งความมั่นคงและพลังงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจฯลฯ 

  3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

  4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3 ) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

  5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) จัดระบบอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ าเน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

  6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) การปรับปรุงโครงสร้างบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาด             
ที่เหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล 
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(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
  (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
วิสัยทัศน์  

      แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
     ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยจะ
ยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยี ใหม่ๆ การเข้าสู่สังคม
ผู้สู งอายุ  การเกิดภัยธรรมชาติที่ รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้ านต่างๆ ทั้ ง เศรษฐกิจ สั งคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหา  
ผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้        
การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ 
ดังนี้ (1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
อย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง     
มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 วิสัยทัศน์ 
มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย  จากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง         

มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี ความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว        
“มั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 

 เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
   1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0 
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น     317,051 
บาท (9,325 ดอลลาร์ สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 
(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 
ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 
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   2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคม  
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

   3. การลดความเหลื่อมล  าในสังคม 
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

   4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ 
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
(5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

   5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม 
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประกอบด้วย    
๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและ
ยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๙ : การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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 1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
 1) แผนพัฒนาภาคใต้ จากการแปลงแผนฯ 12 ไปสู่การปฏิบัติในพื นที่ 
  ภาพรวมการพัฒนาภาคใต้ 

พัฒนาภาคใต้เป็นเศรษฐกิจสีเขียว โดยเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ ยางพาราและปาล์มน้ ามัน   
ในภูมิภาค และแหล่งผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งเป็นแหล่ง  
ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมในระดับโลก  

 2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 
     “ศูนย์กลางการสร้างสรรค์เศรษฐกิจการเกษตรและการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ” 

นิยาม  : “ศูนยกลางการสรางสรรคเศรษฐกิจการเกษตร”การพัฒนากลุมจังหวัดใหเปนศูนย
กลางการผลิตทางการเกษตร (การผลิตวัตถุดิบขั้นตน) และอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร   
(การแปรรูปและการผลิตสินคาส าเร็จรูป)  ที่มีคุณภาพและปลอดภัย โดยเนนที่พืชและสัตวเศรษฐกิจ
ศักยภาพส าคัญของกลุ่มจังหวัด ไดแก ยางพารา ปาลมน้ ามัน ไมผลและกุ้งทะเลและการเปนแหลงเรียน
รูส าคัญในระดับนานาชาติในการพัฒนาการเกษตรและสรางสรรรคใหเกิดมูลค่าเพ่ิมจากผลผลิตทาง
การเกษตรดวยเทคโนโลยีสมัยใหมที่สามารถด าเนินการไดในระดับพ้ืนที่บูรณาการรวมกับภูมิปญญา  
ทองถิ่นใหสามารถสรางงาน สรางอาชีพและเปนกลจักรส าคัญในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ     
ที่เก่ียวของ 

นิยาม : “ศูนยกลางการทองเที่ยวระดับนานาชาติ”แหลงทองเที่ยวของกลุมจังหวัดเปน     
จุดมุงหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวทั่วโลก ตองการมาเยี่ยมเยือน และการทองเที่ยวของกลุม        
จังหวัด เปนกลจักรส าคัญในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของและสรางมูลคา คุณคา 
ตลอดจนสรางรายได และกระจายรายได สูชุมชนบนฐานของการบริหารจัดการโดยค านึงถึงความ
สมดุลและยั่งยืน 

 เป้าประสงค์รวม 
  1) พืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ ามันมีศักยภาพในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพ่ิม  
                        แก่ระบบเศรษฐกิจ 
  2) การท่องเที่ยวได้รับพัฒนาบนฐานทรัพยากรที่หลากหลายให้มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ 
  3) ไม้ผลและสินค้าประมงปลอดภัยต่อการบริโภคและมีศักยภาพในการส่งออก 
  4) การคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดสามารถรองรับการค้าการลงทุน  
                         การท่องเที่ยวการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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 ประเด็นยุทธศาตร์ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเพื่อเพ่ิมมูลค่าพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์ม 
                                                   น้ ามัน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวนานาชาติบนฐานทรัพยากรและเอกลักษณ์    
                                                   ของพ้ืนที่ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาไม้ผลและการประมงให้ปลอดภัยและมีศักยภาพ 
                                                   ในการส่งออก 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 
                                                   ให้รองรับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตรและ 

                    การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 3) แผนพัฒนาจังหวัด 
  วิสัยทัศน์ (Vision) จังหวัดนครศรีธรรมราช 

        “นครแห่งอารยธรรม  น่าอยู่น่าเที่ยว  การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน”  

 ค านิยามวิสัยทัศน์ 
ค าจากวิสัยทัศน์ หมายถึง 

นครแห่งอารยธรรม นครศรีธรรมราชเมืองที่มีความหลากหลายทางศาสนา พลเมืองอยู่ร่วมกันอย่าง 
เอ้ืออาทร  มีแหล่งบ่มเพาะบุคคลด้วยด้วยสถาบันการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ  
และมีประเพณี วัฒนธรรมที่สืบทอดอย่างยาวนาน 

น่าอยู่น่าเที่ยว เมืองที่ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติภัย  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และส่งเสริม
สุขภาพอนามัย อาหารปลอดภัย เมืองสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมืองพลังงาน
สะอาด การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม       
อย่างยั่งยืนสาธารณูปโภค ระบบคมนาคมเพ่ิมศักยภาพระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยง
โครงข่ายถนนให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ ปลูกฝังความเป็นเจ้าบ้านที่ดี และเป็นคนมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี เป็นเมือง  
น่าเที่ยว 

 
ค าจากวิสัยทัศน์ หมายถึง 

การเกษตรและ
อุตสาหกรรมยั่งยืน 

นครแห่งการผลิตทางการเกษตรที่มีความสมดุลของระบบนิเวศ และสภาพแวดล้อม 
มุ่งเน้นการผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีมาตรฐาน ตรงตามความต้องการของ
ผู้บริโภค และน านวัตกรรม เทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุกต์ใช้ ส่งผลให้เกษตรกร 
ประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความผาสุก และมีคุณภาพชีวิต  ดีขึ้น   
การบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่อง ดิน 
น้ า และระบบชลประทาน รวมทั้งการจัดสรรที่ดินท ากิน การจัดการด้านการส่งเสริม  
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ค าจากวิสัยทัศน์ หมายถึง 
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมยั่งยืน 
        (ต่อ) 

การผลิตพืช สัตว์ ประมง การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer        
การพัฒนาองค์กรเกษตรกร ให้เข้มแข็งการบริหารจัดการฟาร์มสู่ Smart Farm   
การวางแผนการผลิต  การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร  ที่มีความยั่งยืนและเชื่อมโยง
เครอืข่ายด้านการตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ การแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้า
เกษตรสร้างผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจ และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านการเกษตร
คู่ขนานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง  
ในการพัฒนา พร้อมทั้ง สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร/เชิงนิเวศน์ สนับสนุนและ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์   มวลรวม
ของจังหวัด สู่การพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนของจังหวัด โดยค านึงถึงความยั่งยืน   
ทางเศรษฐกิจ ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนทางด้านสังคมของ
จังหวัด 
 

  จุดยืนการพัฒนาของจังหวัด (Positioning) 
                         1. เมืองสืบสานศิลปวัฒนธรรม  สงบสุข  น่าเที่ยว 
                         2. เมืองเกษตรนวัตกรรม และอุตสาหกรรมสีเขียว 
                         3. ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และกระจายสินค้าของภาคใต้ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร และเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาติ และ

ศิลปวัฒนธรรม 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  เป้าประสงค์รวม (วัตถุประสงค์) (Objective) 
                        1. เพ่ิมรายได้จากการเกษตร  อุตสาหกรรม  และการท่องเที่ยว  โดยควบคู่กับการ 
                           ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 
                2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
        3. ประชาชนยึดหลักธรรมะในการด าเนินชีวิต  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

    4. ศิลปวัฒนธรรม  และประเพณีมีการสืบสานอย่างต่อเนื่อง 
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 1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

 กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  วิสัยทัศน์ 
  “ องค์กรหลักในการพัฒนา ยึดหลักธรรมมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช      
(พ.ศ. 2561-2564) ได้ก าหนดขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด “หลักความ
พอเพียง” ตามแนวพระราชด าริฯ โดยอาศัยกรอบแนวทางจากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ยุทธศาสตร์    
การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และภารกิจ 6 ด้าน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการ
ก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ มาตรา 32 (1) รวมทั้ง ได้ทบทวนจากยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับ ปี พ.ศ. 2560 -2562 ประกอบด้วย  

 ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนา ดังนี  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
พันธกิจ 
1. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีองค์ความรู้ ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเกษตรกร 
2. พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และความต้องการของตลาด 

วิสาหกิจชุมชน สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้        
ในการเพิ่มมูลค่าการผลิต ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม  และบริการ ฯลฯ 

3. ส่งเสริมการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรทั้งที่เป็นอาหาร มิใช่อาหาร และ
พลังงานทดแทน 

4. สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพ่ือการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 
5. จัดให้มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า เพ่ือการเกษตรอย่างทั่วถึง         

และเพียงพอ 
6. ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรเพ่ือการท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร           

ภาคการตลาดประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด 
7. ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ และพัฒนาธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยว 
8. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่ 

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาร่วมระหว่างนักวิชาการและชุมชน โดยให้ความส าคัญกับ    
ความสอดคล้องกับความต้องการภาคเศรษฐกิจชุมชน 

9. พัฒนาความเชื่อมโยงของระบบตลาด ระบบขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 
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 เป้าหมายการพัฒนา 
1. รายได้ของชุมชนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี 
2. ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเป็นธรรม ที่ดินมีคุณค่าและได้รับ

ประโยชน์มากขึ้น 
3. จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวติดอันดับของภาคใต้ 
4. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัด โดยให้ความส าคัญ

กับการเพ่ิมมูลค่าการค้าการลงทุนของจังหวัด 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
พันธกิจ 
1. ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าและระบบนิเวศให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
2. ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ า ในพ้ืนที่ต้นน้ าและลุ่มน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้

มีระบบช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ า ระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ าแล้ง และน้ าท่วม 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการจัดการน้ าเสีย 

3. ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน 
ให้อยู่ในขีดความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ 

4. ส่งเสริมการด ารงชีวิตตามวิถีไทย เพ่ือปลูกฝังค่านิยมการบริโภค อย่างพอเพียง
และยั่งยืน การสร้างเครือข่ายชุมชน เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชุมชน 

5. ส่งเสริมให้ชุมชน หมู่บ้าน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและ
ควบคุมกิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสร้างประสิทธิภาพ 
ของกลไกการจัดการขยะชุมชน ขยะอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเชื้อ ส่งเสริมให้มี
มาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดและคัดแยกขยะ ในแหล่งก าเนิดสนับสนุนการสร้าง
ธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนให้มีระบบเก็บขนและการจัดขยะ แบบรวมศูนย์ 

6. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการการ จัด บ าบัดมลพิษ ทั้งด้านวิชาการ บุคลากร 
และสร้างจิตส านึกของชุมชนในการมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

7. ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงาน
ใสสะอาด 

8. สนับสนุนส่งเสริมการรังวัดและจัดท า แผนที่ เพ่ือแสดงแนวเขตท่ีดินของรัฐ 
9. ผลักดันให้มีระบบคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม 

อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ความหลากหลายของพันธุกรรมท้องถิ่น เพ่ือรักษา ปกป้องระบบนิเวศ          
ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน 
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 เป้าหมายการพัฒนา 
1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืน ประชาชน

มีการด ารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขภายใต้คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี 
2. ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
3. ครัวเรือน ชุมชน มีทางเลือกในการใช้พลังงาน และมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ 
4. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
พันธกิจ 
1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชาสังคมให้มีศักยภาพเพ่ือรองรับ   

การพัฒนาในทุกด้าน 
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษา

ทั้งในและนอกระบบ สนับสนุนการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน     
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสร้างสรรค์อย่างฉลาดเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ 

3. สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาให้กับพ้ืนที่การศึกษาที่ขาดแคลน 
4. พัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูก

สุขลักษณะ 
5. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์

แผนไทย (แพทย์ทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชน และ สถานพยาบาล 
5. ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติด เพ่ือลดจ านวนผู้เสพย์และ

ผู้เกี่ยวข้องให้น้อยลง 
7. ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ   

เฝ้าระวังป้องกันปัญหาการป่วยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่ 
8. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและ         

การบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
9. พัฒนาการกีฬา เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกก าลังกายและเล่นกีฬา 

จัดหาสถานที่จัดกิจกรรมออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง 
10. ส่งเสริมการท านุบ ารุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมปิัญญา

ท้องถิ่น พัฒนา ฟ้ืนฟูต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน 
และประชาชนและเผยแพร่สู่สังคมโลก 

11. สงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก เยาวชน สตร ีคนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและพ่ึงพาตนเองได้ 

12. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนการจัดท า 
และใช้แผนชุมชนส่งเสริมกิจกรรมชุมชน และสวัสดิการชุมชน 
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 เป้าหมายการพัฒนา 
1. ประชาชน/เยาวชน มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 
2. ประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึงเป็นธรรม และมีความปลอดภัย     

ในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตเพ่ิมข้ึนทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา รวมทั้งมีอนามัย

การเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมในทุกช่วงวัย 
4. ประชาชนมีโอกาสในการเข้า ถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน และปัจจัยเสี่ยง

ต่อสุขภาพลดลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
พันธกิจ 
1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน สะดวก

ปลอดภัยอย่างทั่วถึง 
2. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพและครบถ้วนเพียงพอ 
3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการข้ันพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพอย่าง

ทั่วถึงทุกพื้นที่  

เป้าหมายการพัฒนา 
1. มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และ

เชื่อมโยงกับระบบขนส่งอ่ืน รวมทั้งเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
2. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการข้ันพ้ืนฐาน ที่มีประสิทธิภาพทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
พันธกิจ 
1. รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยมตามหลักการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมือง
แบบประชาธิปไตยและจิตส านึกธรรมาภิบาลให้แก่เยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่วน 

2. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและ
โปร่งใส สนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบ
การให้บริการประชาชน ลดขั้นตอนการท างาน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

3. พัฒนาและส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการ       
ในระดับชุมชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  สนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูล
กลางและระบบการติดตามประเมินผล 

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 



32 
 

  

เป้าหมายการพัฒนา 
1. ประชาชนมีจิตส านึกท่ีดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการแก้ปัญหาและให้บริการประชาชน 
3. มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมการมีส่วนร่วมของทุก

ภาคีในการพัฒนา  

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1 วิสัยทัศน์ 

"เป็นศูนย์กระจายผลผลิต สิ่งแวดล้อมดี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม น าสู่อาชีพ" 

 2.2 ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

 2.3 เป้าประสงค์ 
 ๑. ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง รวดเร็ว และถูกต้อง 

 ๒. เด็กก่อนวัยเรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ที่รวดเร็ว เด็กนักเรียนมีทักษะทางด้านวิชาการและการสื่อสาร
๓. กลุ่มองค์กรภาคประชาชนมีความรู้มีศักยภาพ 
4. ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน 
5. ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

  6. ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้พอเพียงและมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
  7. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 
  8. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งเรียนรู้ มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่ากันโลก  

9. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 

 2.4 ตัวชี วัด 
1. กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คกก.ตรวจรับงานจ้างตรวจรับงาน 

โดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 

2. กรณีโครงการด้านอ่ืนๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการ 
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 2.5 ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง 

ส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เช่น 

จัดหาสื่อการเรียนการสอน ของ ศพด. ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร

เรียน ศพด. พัฒนาศักยภาพครูผู้สอน   จัดกิจกรรมต่าง ๆ       

ที่เสริมสร้างพัฒนาการของเด็กและเยาวชน ส่งเสริมความรู้ต่าง ๆ 

ให้กับกลุ่ม และองค์กรภาคประชาชน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เช่น จัดหาที่รองรับขยะภายใน

พ้ืนที่ จัดหาที่ทิ้งขยะ รถเก็บขยะจัดกิจกรรมอบรมรณรงค์ความรู้

ต่าง ๆ ที่ให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการปลูกต้นไม้  

ในป่าชุมชนป่าต้นน้ า เพ่ิมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง 
และการบริหาร 
 

เพ่ือพัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เช่น การส่งเสริมการเลือกตั้ง 
ทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการเพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ท่ีเพ่ิมขึ้น 

เพ่ิมศักยภาพของกลุ่มให้มีความเข้มแข็งก่อสร้าง/ปรับปรุง   

แหล่งน้ าเพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ในภาคการเกษตรอย่างเพียงพอ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื นฐาน 

การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ใน

พ้ืนที่ เช่น ถนน สะพาน  รางระบายน้ า ท่อลอดเหลี่ยม ท่อ คสล. 

ระบบน้ าอุปโภคบริโภค  อาคารต่างๆ กระจกโค้งป้องกัน

อุบัติเหตุ ฯลฯ  

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต        

ส่งเสริมพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่น       
การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 
โครงการพัฒนาหมู่บ้านในด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ส่งเสริมการสหกรณ์ ส่งเสริมเยาวชน สตรี ส่งเสริมการงาน    
ด้านสาธารณสุข เช่น การควบคุมโรค  การป้องกันและแก้ปัญหา
ยาเสพติด งานป้องกันและบรรเทาสารณภัยต่าง ๆ ป้ายจราจร    
ไฟกระพริบ ส่งเสริมการกีฬา  เพ่ือพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ฯลฯ        
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 2.6 กลยุทธ์ 

       1. เพ่ิมช่องทางและโอกาสการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 

    2. พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน 

       3. พัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาชน 

  4. บ าบัดและก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 

 5. สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล้อมและด าเนินการป้องกันมลภาวะ 
 6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
 8. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  การตลาดให้แก่เกษตรกร 
 9. เพ่ิมศักยภาพกลุ่มทุนองค์กรประชาชน 
          10. เพ่ิมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว 
 11. พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
 12. ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า ระบบไฟฟ้า โทรศัพท์ 
 13. สร้างและปรับปรุงระบบประปา แหล่งน้ า 
 14. ส่งเสริมสุขภาพชุมชนและสาธารณสุขมูลฐาน 
 15. ป้องกัน  ต่อต้านยาเสพติดและรักษาความปลอดภัย 
 16. ส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ 
 17. ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 18. การสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
 19.การสนับสนุนการบ ารุงศาสนสถานรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลต าบลถ  าใหญ่ 
การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ ก าหนดการพัฒนาที่

ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ ที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา  จ านวน  6 
ยุทธศาสตร์ และ 19 กลยุทธ์ และตามวิสัยทัศน์ (Vision) ของต าบลถ้ าใหญ่ คือ "เป็นศูนย์กระจายผลผลิต 
สิ่งแวดล้อมดี  มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม น าสู่อาชีพ" น ามาสู่จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  1. ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และกระจายผลผลิต 
  2. ต าบลแห่งการการท่องเที่ยวด้านสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 
  3. ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง 

 2.8 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ มุ่งพัฒนา 6 ด้าน ได้แก่ การพัฒนา

ด้านการศึกษา การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ     
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand Analysis) /Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา) 
 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่จากการได้ท า
ประชาคมหมู่บ้าน และใช้ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.)  ข้อมูล  กชช ๒ค.  และข้อมูลการจัดท าแผนแม่บท
ชุมชนของต าบลถ้ าใหญ่ 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลถ  าใหญ่ 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้ม 
ในอนาคต 

1.ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ลักษณะของปัญหา 
- สถานที่ใช้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร

ไม่ทั่วถึง ไม่มีห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้/
ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน 

- กระแสโลกาภิวัฒน์และการสื่อสารไร้
พรมแดนน าวัฒนธรรมตะวันตกเข้า
มามีอิทธิพลต่อสังคมและครอบครัว 
ท าให้ละทิ้งวัฒนธรรมดั้งเดิม 

- ขาดการให้ความรู้ทางศาสนาและ
พัฒนาจริยธรรมแก่ประชาชน 

2.ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ลักษณะของปัญหา 
-  ปัญหาขยะในเขตชุมชน/ทาง

สาธารณะ  
-  การบุกรุกป่าและที่สาธารณะ ท าให้

ป่าไม้ถูกท าลาย 
-  ล าคลองตื้นเขิน ขาดการดูแล

บ ารุงรักษา 
-  ดินเสื่อมสภาพ จากการใช้สารเคมี 

     - ปัญหามลพิษในน้ าและอากาศจาก
สถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม 

 
 
 
- เด็กและเยาวชน 
- นักเรียนในสถานศึกษา 
- เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

 

 

 
 

 
 

 
- ชุมชน/ทางสาธารณะ 
- ที่สาธารณะ ล าคลอง 

ป่าไม้ 
- สถานประกอบการ, 

โรงงานอุตสาหกรรม 
 
 
 
 

 
 
 
- เทศบาล จัดสรรงบประมาณ 
  ในการส่งเสริม ฟื้นฟู ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม  
ของท้องถิ่น 

 - จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง
แหล่งเรียนรู้ประจ าต าบล/ห้องสมุด
ชุมชน/ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ า
หมู่บ้าน 

 
 
- เทศบาลจัดหาที่รองรับขยะและ

ให้บริการจัดเก็บขยะ 
- รณรงค์เพ่ือสร้างจิตส านึกการใช้วัสดุ

จากธรรมชาติแทนขยะที่ย่อยสลาย
ยาก และเกิดมลพิษ 

- รณรงค์การคัดแยกขยะ และขยะรี
ไซเคิล 

-  เทศบาลจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การปลูกป่า 
การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า การปรับปรุง
ภูมิทัศน์  เป็นต้น 
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ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้ม 
ในอนาคต 

2.ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ลักษณะของปัญหา 
-  ปัญหาขยะในเขตชุมชน/ทาง

สาธารณะ  
-  การบุกรุกป่าและที่สาธารณะ ท าให้

ป่าไม้ถูกท าลาย 
-  ล าคลองตื้นเขิน ขาดการดูแล

บ ารุงรักษา 
-  ดินเสื่อมสภาพ จากการใช้สารเคมี 

     - ปัญหามลพิษในน้ าและอากาศจาก
สถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม 
  3. ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร 
     ลักษณะของปัญหา 
     -  งบประมาณมีไม่เพียงพอ 
     -  ประชาชนขาดการมีส่วนร่วม 
        ทางการเมือง การปกครอง 
 
 
 
4. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
   ลักษณะของปัญหา 

- ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกร     
ท าให้ไม่มีอ านาจต่อรอง            
ทางเศรษฐกิจหรือรับบริการ 

- ประชาชนบางส่วนว่างงาน และ
ว่างงานแฝง เนื่องจากไม่มีการ
ประกอบอาชีพเสริม 

- ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
-  การผูกขาดผลิตผลทางการเกษตร 
- ขาดแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า         

เพ่ือการเกษตร 

 
 
 
- ชุมชน/ทางสาธารณะ 
- ที่สาธารณะ ล าคลอง 

ป่าไม้ 
- สถานประกอบการ, 
โรงงานอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 

 
- ผู้บริหาร/สมาชิกสภา

ฯ/พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างของ
เทศบาล/ประชาชนใน
ชุมชน 

 
 

 
-  ประชากรวัยท างานที่ไม่

มีงานท า และงานที่ท า
อยู่ไม่มั่นคง 

-  เยาวชนบางส่วนที่จบ
การศึกษาภาคบังคับ
แล้วไม่ได้ศึกษาในระดับ
ที่สูงขึ้นไป 

-  กลุ่มสตรี/กลุ่มแม่บ้านที่
ต้องการอาชีพเสริม 
 

 
 
 
- เทศบาลจัดหาที่รองรับขยะและ

ให้บริการจัดเก็บขยะ 
- รณรงค์เพ่ือสร้างจิตส านึกการใช้วัสดุ

จากธรรมชาติแทนขยะที่ย่อยสลาย
ยาก และเกิดมลพิษ 

- รณรงค์การคัดแยกขยะ และขยะรี
ไซเคิล 

-  เทศบาลจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การปลูกป่า 
การปลูกหญ้าแฝก การปล่อยพันธุ์สัตว์
น้ า การปรับปรุงภูมิทัศน์  เป็นต้น 
- จัดสรรงบประมาณในการจัดส่ง

บุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

- เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารจัดการ 

  -    การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 
       ด้านการเมือง การปกครอง 
 
- เทศบาลจัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่
ราษฎร 
- ส่งเสริมให้ราษฎรรวมกลุ่มในการ

ประกอบอาชีพ 
-  สนับสนุนงบประมาณและวิทยาการ 
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการประกอบ
อาชีพ 
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- ขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
      - ในหน้าแล้งน้ าในห้วยหรือ 
        ล าคลองมีน้อยขาดแคลน 
        แหล่งน้ าขนาดใหญ่เพ่ือใช้ส าหรับ 
        การเกษตร 
5.  ปัญหาด้านโครงสร้างพื นฐาน 

5.1  เส้นทางการคมนาคมไม่สะดวก 
ลักษณะของปัญหา 
       - เนื่องจากถนนภายในหมู่บ้าน
ส่วนใหญ่เป็นถนนหินคลุก ซึ่งไม่ได้
มาตรฐาน เมื่อฝนตกจะท าให้น้ าท่วมขัง 
ถนนขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ 
 
5.2  ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะยังไม่
ทั่วถึงทุกครัวเรือน โดยเฉพาะ
ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชนโซนภูเขา 
ลักษณะของปัญหา 
    - ไฟฟ้าสาธารณะยังเข้าไม่ถึง
ครัวเรือนที่อยู่ห่างไกลจากชุมชน 
 

5.3 ปัญหาน  าส าหรับการอุปโภค
บริโภค 
ลักษณะของปัญหา 
   - ไม่มีน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน 
ระบบประปาที่มีอยู่ขณะนี้ยังไม่
เพียงพอต่อความต้องการใช้ของราษฎร 
เนื่องจากประปาที่ใช้อยู่มีน้ าไม่เพียงพอ
ในหน้าแล้ง 
   - ไม่มีภาชนะส าหรับเก็บกักน้ าเพ่ือ
การบริโภค 
 
 

 
 

- พ้ืนที่ทุกหมู่บ้านในเขต
เทศบาล 

 

 

 

 
 
- ทุกหมู่บ้านในเขต  
  เทศบาลประสบปัญหา 
  การคมนาคมไม่สะดวก 
 
 
 
 
 
 
- ครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้า
ใช้ 
 
 
 

 
- ครัวเรือนที่ยังไม่มี
น้ าประปาใช้ 
 

- เทศบาลจัดสรรงบประมาณในการ
ก่อสร้างและปรับปรุงขุดลอกตลอดจน
ซ่อมแซมแหล่งเก็บน้ าในเขตเทศบาล 
 
 
 
 
 
- เทศบาลจัดงบประมาณในการก่อสร้าง

และปรับปรุงตลอดจนซ่อมแซมถนน
ใน เทศบาลอย่างต่อเนื่องรวมทั้ง
ก่อสร้างถนนคอนกรีต/ลาดยางเพ่ิมขึ้น 

 
 
 
 
 
- เทศบาลประสานกับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคให้ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น/
เทศบาลติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพ่ิมข้ึน 
 
 
 
- ขยายเขตประปา/ก่อสร้างประปา
เพ่ิมเติม 
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ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้ม 
ในอนาคต 

6.  ปัญหาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
     ลักษณะของปัญหา 
     - ปัญหายาเสพติดระบาดในกลุ่ม  
       เยาวชน และนักเรียน โดยเฉพาะ 
       น้ ากระท่อม ยาบ้า 
     - ปัญหาอาชญากรรม การทะเลาะ 
       วิวาท ซึ่งเกิดจากการดื่มสุราและ 
       ของมึนเมา ท าให้ขาดสติ คึกคะนอง 
       ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและ 
       ทรัพย์สินการลักขโมย 

 
 

 
- ครัวเรือนที่ยังไม่มีภาชนะ
ส าหรับเก็บกักน้ าเพ่ือการ
บริโภค 
- ประชาชน เยาวชน และ
นักเรียนในเขตเทศบาล
ต าบลถ้ าใหญ่ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
- จัดหาภาชนะเก็บน้ า 
 
 
- นโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายา เสพติด โดยให้เทศบาล
ด าเนินการเชิงรุกร่วมกับฝ่ายปกครอง
และต ารวจ ในการป้องปราม ตรวจค้น 
จับกุมผู้เสพย์/ผู้ค้า และบ าบัดกลุ่ม    
ผู้ติดยาและกลุ่มเสี่ยง 

- - แต่งตั้ง อปพร.ปฏิบัติหน้าที่รักษา
ความสงบเรียบร้อยในเทศกาลต่างๆ 
งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือ
เครื่องใช้ด้านการป้องกันบรรเทา       
สาธารณภัยเพิ่มขึ้น 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เทศบาลต าบลถ  าใหญ่ 

แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 
ด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดแข็ง 
- มีวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
- มีศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจประชาชนมีจิตใจ
โอบอ้อมอารี เอ้ือเฟือเผื่อแผ่  
-  มีสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา และระดับมหาวิทยาลัยในต าบล
ที่มีความพร้อมมีศักยภาพในการจัดการศึกษา 
-  มีวัดเป็นสถานที่ที่สามารถพัฒนาและ
เสริมสร้างความพร้อมให้เป็นแหล่งวัฒนธรรม 
-  มีปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นจ านวนมาก
ที่มีศักยภาพในการพัฒนา 
 
โอกาส 
- พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติจะท าให้ภายใน

จังหวัดมีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่นต่างๆในเขต
จังหวัด 

- พ.ร.บ.กระจายอ านาจแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542ให้ อบต. มีอ านาจ
หน้าที่จัดการศึกษา 

-รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทใน
การอนุรักษ์ ฟืน้ฟู เผยแพร่ถ่ายทอด
วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มากขึ้น 

-   ภายในจังหวัดมีการศึกษาทุกระดับ 
 

จุดอ่อน 
- คนบางกลุ่มขาดจริยธรรม คุณธรรม ขาด

ระเบียบวินัย 
- ค่านิยมยึดติดกับวัตถุสิ่งของและบริโภค

ฟุ่มเฟือยแพร่กระจายเพ่ิมมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อุปสรรค 
-  สื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต 

เข้ามีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชน ท าให้
กระแสบริโภคนิยมและวัตถุนิยมรุนแรง
มากขึ้น ท าลายวิถีชีวิตดั้งเดิมของ
ประชาชน 
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แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน / อุปสรรค 

ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง 
- มีทรัพยากรธรรมชาติที่ค่อนข้างสมบูรณ์ เช่น 

มีภูเขา ป่าไม้ น้ าตก แหล่งน้ าตามธรรมชาติ 
-  
-  
-  
-  

- โอกาส 
- รัฐบาลมีนโยบายและให้ความส าคัญกับ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

จุดอ่อน 
-ประชาชนขาดจิตส านึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  การใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า ฟุ่มเฟือย 
-  มีโรงงานอุตสาหกรรม และสถาน
ประกอบการในพ้ืนที่  ส่งผลกระทบต่อ
แหล่งน้ า และอากาศ 

อุปสรรค 
-ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศจากสภาวะโลกร้อน เกิดภัยภัย
ธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นทุกปี 

ด้านพัฒนาการเมือง
และการบริหาร 

จุดแข็ง 
-ประชาชนมีความตื่นตัวและมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่น มีการรวมกลุ่มใน
ชุมชน 
-ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง 
-มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาให้บริการ
อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม 
-   ผู้น ามีความรู้ความสามารถ มีภาวะความ
เป็นผู้น า มีศักยภาพในการบริหารงาน 
-   ประชาชนมีความจริงจังในการท างาน   มี
ความเป็นตัวของตัวเองสูง 
โอกาส 
- รัฐบาลเน้นการให้สิทธิเสรีภาพแก่

ประชาชน ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่
ท้องถิ่นและเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

- รัฐบาลมีแนวนโยบายขับเคลื่อนกิจกรรม
สร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 

 
 
 

จุดอ่อน 
- ประชาชนยังขาดความรู้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับประชาชน 
- ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้
ความสามารถในบางสาขาของงาน 
- ประชาชนยังยึดมั่นถือมั่นเกี่ยวกับ
แนวคิดดั้งเดิม เช่น การรักพวกพ้อง โดย
ไม่ได้ค านึงถึงระบบคุณธรรม 
 
 
 
อุปสรรค 
- การรับรู้ข้อมูลจากสื่ออาจจะบิดเบียน
แนวความคิดของประชาชนในระบบ
ประชาธิปไตย 
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แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 

ด้านเศรษฐกิจ จุดแข็ง 
-การเกษตรที่เป็นฐานหลักท่ีสามารถรองรับ
วิกฤตเศรษฐกิจได้ เป็นแหล่งผลิตอาหารที่
ส าคัญ 
- มีภูมิประเทศและภูมิอากาศรวมทั้งสภาวะ
แวดล้อมที่เหมาะแก่การท าการเกษตร 
- มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติส าหรับ            ใช้
ในการท าการเกษตร 
- มีโครงสร้างการคมนาคมขนส่งสามารถ
ติดต่อได้ตลอดพ้ืนที่ทั้งจังหวัดมีถนนสายหลัก
ตัดผ่าน 
- มีสินค้าพ้ืนเมืองของต าบลและพ้ืนที่
ใกล้เคียง เช่น  ผัก,ผลไม้,ยางพารา,ไม้กวาด
ดอกหญ้า, ข้าวเกรียบต้มย าจากข้าวสังหยด,
มะมุดกวน,มะมุดแช่อิ่ม,มังคุดกวน,เครื่องแกง
เป็นต้น 
- มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ

วัฒนธรรมในการส่งเสริมเศรษฐกิจใน
ชุมชน 

- ผู้บริหารเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่มี
แนวนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 
โอกาส 
- รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการปลูก

พืชทดแทนพลังงาน เช่น ปาล์มน้ ามัน 
- ภาวะวิกฤตด้านอาหารโลกท าให้รัฐบาลให้

ความสนใจและสนับสนุนส่งเสริมการปลูก
พืชที่เป็นอาหารเพิ่มมากขึ้น 

- รัฐบาลส่งเสริมในเรื่องการท่องเที่ยว 
- การพ่ึงพางบประมาณจากภายนอกในการ
น ามาปรับปรุงด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น สถาบันการเงิน 

จุดอ่อน 
- ขาดการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
- ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง เพ่ือร่วมกัน
เป็นกลุ่มผู้ผลิต 
-  ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 
-  แหล่งท่องเที่ยวมีงบประมาณปรับปรุง
และฟ้ืนฟูจ ากัด 
-  โบราณสถาน เช่น วัดถ้ าใหญ่          
วัดไตรวิทยาราม  ส านักสงฆ์ถ้ าพระหอ    
มีงบประมาณจ ากัด 
ในการปรับปรุงและส่งเสริมให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อุปสรรค 
- สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจใน

ระดับประเทศ ภูมิภาคส่งผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

- การบริหารจัดการยังต้องพ่ึงพาเงิน
รายได้ที่รัฐจัดสรรให้  ซึ่งอาจจะล่าช้า
ส่งผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ 
สู่ชุมชน 
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ส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ฯลฯ  
แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 

ด้านโครงสร้างพื นฐาน จุดแข็ง 
- มีโครงข่ายการคมนาคมที่ สามารถติดต่อได้
ตลอดทั้งท้องถิ่น อ าเภอและจังหวัด 
- มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติที่น ามาใช้ในเรื่อง
สาธารณูปโภค เช่น ประปาภูเขา 
 
 
โอกาส 
- พ.ร.บ.การกระจายอ านาจแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 ได้ท าให้ 
เทศบาลมีรายได้เพ่ิมข้ึนในการน าไปพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งด้านอ่ืน ๆ 
 

จุดอ่อน 
- การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นไป
อย่างล่าช้า เพราะมีงบประมาณจ ากัดใน
การน าไปพัฒนา 
-  ขาดแคลนแหล่งน้ าขนาดใหญ่ส าหรับ
น าไปผลิตน้ าประปาให้เพียงพอใน
หน้าแล้ง 
อุปสรรค 
- สภาพภูมิประเทศ ความเปลี่ยนแปลง
จากสภาวะโลกร้อน การเกิดภัยธรรมชาติ
ที่รุนแรงมากข้ึนส่งผลกระทบต่อระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน  ท าให้ถนนช ารุดเสื่อม
โทรมเร็วกว่าปกติ 
-  สภาพทางเศรษฐกิจส่งผลให้ราคาสินค้า
วัสดุก่อสร้างสูงขึ้นแลค่าแรงงานสูงขึ้น
ส่งผลต่อการด าเนินการโครงการด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
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แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 

ด้านพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

จุดแข็ง 
- มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและ
อาสาสมัครสาธารณสุขที่มีศักยภาพสามารถ
ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนได้ดีใน
ระดับหนึ่ง 
- มีองค์กรชุมชน เช่น กรรมการชุมชน กลุ่ม
สตรี อสม./กองทุนหมู่บ้าน/ อปพร. กองทุน
ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  ศูนย์กีฬา  ลาน
กีฬา อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ 
- ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการกีฬา
โอกาส 
- พ.ร.บ.กระจายอ านาจองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ให้อ านาจหน้าที่ 
เทศบาลในการจัดบริการสาธารณะทางด้าน
สวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชนกว้างขวาง
มากขึ้น 

- นโยบายรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ซึ่งถือเป็น
วาระแห่งชาติ 

จุดอ่อน 
- ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
- ปัญหาการพนัน 
- กลุ่มองค์กรต่างๆ ไม่เข้มแข็งพอ 
-  การแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
หมู่บ้าน 
 
 
 
อุปสรรค 
-ปัญหาจากสภาวะทางเศรษฐกิจ 
- มีกลุ่มเครือข่าย กระบวนการค้า        
ยาเสพติดเข้ามาในพ้ืนที่เรื่อย ๆ 
- รัฐบาลตัดลดงบประมาณด้าน 
การด าเนินงานเกี่ยวกับการบริการด้าน
สาธารณสุข 
- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินด้านสาธารณสุข 
โดยเฉพาะงานกองทุนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับต าบล จะมีกรอบจ ากัดในการใช้
จ่ายเงิน 
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                                        3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ป ี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

แผนยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่า

เทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
ด้านความ

มั่นคง 

ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐานและ

ระบบ 
โลจิสติกส ์

ยุทธศาสตร์การ
สร้างความ
เข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ด้าน
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี การ
วิจัย และ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์
การ

เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย ์

ยุทธศาสตร์
ด้านการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ

ต่างประเทศ 
ประเทศเพื่อน

บ้าน และ
ภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์
ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และธรรมา     
ภิบาลใน
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ภาคเมือง 
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์
การสร้าง
ความเป็น

ธรรมลดความ
เหลื่อมล้้าใน

สังคม 

การพัฒนาการท่องเท่ียวนานาชาตบิน
ฐานทรัพยากรและเอกลักษณ์ของพื้นที ่

 

การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าพืช
เศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้า้มัน  

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมขนส่งและ
ระบบโลจิสติกส์ให้รองรับการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว 
การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

การพัฒนาไม้ผลและการประมงให้ปลอดภัย
และมีศักยภาพในการส่งออก 
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ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
สิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การเสริมสร้างธรรมา     
ภิบาลและการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่ดี 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต  

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

แผนยุทธศาสตร์

จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
บริหารจัดการเกษตรและ
อุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบ
วงจร และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
  

ยุทธศาสตร์ที ่2  
พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐาน
ธรรมะ  ธรรมชาติ  และ
ศิลปวัฒนธรรม 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้  
น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่ม

จังหวัด ที่ 1,3,4 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่ม

จังหวัด ที่ 2 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่ม

จังหวัด ที่ 4 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่ม

จังหวัด ที่ 4 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาของ อปท. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมือง การบริหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
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เป้าประสงค ์
1. ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง รวดเร็ว และถูกต้อง 
2. เด็กก่อนวัยเรียนมีพัฒนาการเรยีนรู้ที่รวดเร็ว เด็กนักเรียนมีทักษะทางด้านวิชาการและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ/ภาษีจีน มีความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน 
3. กลุ่มองค์กรภาคประชาชนมีความรู้มีศักยภาพ 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล
ต้าบลถ้้าใหญ่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ผลผลิต/

โครงการ 

แผนงาน 
 

1.โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางการศึกษา 
2.โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษา 
3.โครงการวันเด็กแห่งชาติ  
4.โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ภายในภายนอก ศพด. 
5.โครงการอาหารกลางวัน/อาหารเสรมินม 
6. โครงการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนแก่ ศพด. 

ฯลฯ 
 

กลยุทธ์ 
1. เพิ่มช่องทางและโอกาสการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 
2. พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและสนบัสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน 
3.พัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาชน  
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เป้าประสงค ์
ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล
ต้าบลถ้้าใหญ่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

แผนงานเคหะและชุมชน 
(งานก้าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู) 
 

ผลผลิต/

โครงการ 

แผนงาน 
 

1.โครงการจ้างเหมาจดัเก็บขยะมลูฝอยไปก้าจัด 
2.โครงการจดัซื้อรถขยะอดัท้าย 
3.โครงการก้าจดัขยะอันตรายภายในชุมชน 
4.โครงการจดัซื้อรถดดูสิ่งปฏิกลู 
 

ฯลฯ 
 

กลยุทธ์ 
1. บ้าบัดและก้าจดัขยะและสิ่งปฏกิูล 
2. สร้างจิตส้านึกและความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล้อมและดา้เนินการป้องกันมลภาวะ 
 

 
แผนงานสาธารณสุข 
(งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน) 

1. โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
2. โครงการอาหารปลอดภัย 
3. โครงการเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
4. โครงการบริหารจดัการขยะตั้งแต่ต้นทาง 

ฯลฯ 
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เป้าประสงค ์
ประชาชนไดร้ับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล
ต้าบลถ้้าใหญ่ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
แผนงานงบกลาง 
 

ผลผลิต/

โครงการ 

แผนงาน 
 

1.โครงการจดัประชุมประชาคมเพือ่จัดท้าแผนพัฒนาเทศบาล 
2.โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,
พนักงานเทศบาล,ลูกจา้งประจ้า,พนักงานผู้น้าชุมชน และกลุม่
องค์กรต่าง ๆ 
3.โครงการจดัการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาท้องถิ่น  
4.โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี อ้าเภอทุ่งสง  

ฯลฯ 
 

กลยุทธ์ 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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เป้าประสงค ์
ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้พอเพียงและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล
ต้าบลถ้้าใหญ่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานงบกลาง 
 

ผลผลิต/

โครงการ 

แผนงาน 
 

1.โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพให้ชุมชนในเขตเทศบาลต้าบล
ถ้้าใหญ่ 
2.โครงการจดัตั้งศูนย์กระจายผลผลิตและศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว 
3.โครงการสนับสนุนวสัดุ อุปกรณต์่าง ๆ ส้าหรับท้ากิจกรรม
ในชุมชน 
4.โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต้าบลถ้้าใหญ ่

ฯลฯ 
 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  การตลาดให้แกเ่กษตรกร 
2. เพิ่มศักยภาพกลุม่ทุนองค์กรภาคประชาชน 
3. เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว 
 

แผนงานการเกษตร 

1. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงฝายน้้าล้น/ฝายเก็บกักน้า้/
เขื่อนน้้าล้นภายในเขตต้าบลถ้้าใหญ่ 
2. โครงการขุดลอกห้วยหนองคลองบึงในเขตต้าบล   
ถ้้าใหญ่ 

 

ฯลฯ 
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เป้าประสงค ์
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล
ต้าบลถ้้าใหญ่ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานพาณิชย ์
 

ผลผลิต/

โครงการ 

แผนงาน 
 

1.โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนลาดยาง 
2.โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนคอนกรีต 
3.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก 
4.โครงการบุกเบิกถนน 
5. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงสะพาน 
4.โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา 
5.โครงการตดิตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
6.ก่อสร้าง/ปรบัปรุงระบบท่อระบายน้้า 

ฯลฯ 
 

กลยุทธ์ 
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้้า 
2. สร้างและปรับปรุงระบบประปา 
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เป้าประสงค ์
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล
ต้าบลถ้้าใหญ่ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ผลผลิต/

โครงการ 

แผนงาน 
 

1.โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนลาดยาง 
2.โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนคอนกรีต 
3.โครงการปรับปรุงถนนหินคลกุ 
4.โครงการบุกเบิกถนน 
5. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงสะพาน 
4.โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา 
5.โครงการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟา้สาธารณะ 
6.ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบท่อระบายน้้า 

ฯลฯ 
 

กลยุทธ ์
๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้้า 

๒. สรา้งและปรับปรุงระบบประปา 
 



52 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เป้าประสงค ์
1.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีแหล่งเรียนรู้ มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่ากันโลก 
2. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล
ต้าบลถ้้าใหญ่ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

 แผนงานสาธารณสุข 
 

ผลผลิต/

โครงการ 

แผนงาน 
 

1. โครงการเฝ้าระวัง  ป้องกันและควบคุม
โรคตดิต่อ 

2. โครงการอาหารปลอดภัย 
3. โครงการพัฒนาสุขาภิบาลตู้น้้าดื่มหยอด
เหรียญ 
4. โครงการจัดซื้ออุปกรณเ์ครื่องมอืเครื่องใช้ใน
การป้องกันและควบคมุโรคต่างๆ 

ฯลฯ 
 

กลยุทธ ์
1. ส่งเสริมสุขภาพชุมชนและสาธารณสุขมลูฐาน 

2. ป้องกัน ต่อต้านยาเสพติดและรักษาความปลอดภัย  
3. ส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกก้าลังกาย 

4. ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

5. การสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ์

6. การสนับสนุนการบ้ารุงศาสนสถาน  รักษาขนบธรรมเนยีม  ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

แผนงานรักษาความ 
สงบภายใน 

1. โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
2.โครงการฝึกอบรม/ทบทวนสมาชิก อปพร. 
3.โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนน 
4. โครงการติดตั้งป้ายจราจรในชุมชนเขต
เทศบาล 
5. โครงการจัดซื้อถังกักเก็บน้้าในการบริการ
ประชาชนเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง 

ฯลฯ 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 
 
1. โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและการ
แข่งขันกรีฑานักเรียนและประชาชน 
2.โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬาให้ชุมชนใน
เขตเทศบาล 
3. โครงการเข้าค่ายคุณธรรม 
4. โครงการสนับสนุนงานประเพณีเดือนสิบ 
5. ครงการสนับสนุนการจดังานทศกาล
ประเพณีชักพระอ้าเภอทุ่งสง 

ฯลฯ 
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เป้าประสงค ์
1.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีแหล่งเรียนรู้ มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่ากันโลก 
2. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล
ต้าบลถ้้าใหญ่ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

 แผนงานงานงบกลาง 
 

ผลผลิต/

โครงการ 

แผนงาน 
 

1.โครงการเบีย้ยงัชีพ ผู้สงูอายผุู้พิการ และ
ผู้ ป่วยเอดส ์

2. โครงการชว่ยเหลอืประชาชนท่ีได้รับความ
เดือดร้อนจากสาธารณภยั 

3. โครงการอดุหนนุสมทบกองทนุประกนั
สขุภาพเทศบาลต าบลถ า้ใหญ่ 

ฯลฯ 

กลยุทธ ์
1. ส่งเสริมสุขภาพชุมชนและสาธารณสุขมลูฐาน 

2. ป้องกัน ต่อต้านยาเสพติดและรักษาความปลอดภัย  
3. ส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกก้าลังกาย 

4. ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

5. การสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ์

6. การสนับสนุนการบ้ารุงศาสนสถาน  รักษาขนบธรรมเนยีม  ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

แผนงานงานสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเดก็ คนชรา  
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส ์
2. โครงการส่งเสรมิโครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาสตรีและครอบครัว 
3. โครงการอบรมให้ความรู้และลงเยี่ยมการ
ดูแลผูป้่วยติดเตียง/ผูสู้งอาย,ุผู้พิการ 

 

ฯลฯ 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.02 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่ 
Strategy Map 

วิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์กระจายผลผลิต สิ่งแวดล้อมดี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม น้าสู่อาชีพ” 
 

ยุทธศาสตร์ 1.ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 
ด้านการศึกษา 

 

2.ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 
ด้านสิ่งแวดล้อม        

 

3.ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 
ด้านการเมือง 
การบริหาร 

 

4.ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

 

6.ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

 

5.ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

เป้าประสงค์ 1.เพื่อพัฒนา
ความรู้ให้กับเด็ก/
ประชาชน/และ
องค์กรภาคประ
ประชาชน 

 

2. เพื่อให้ชุมชนมี
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมท่ี
สมดลุและยั่งยืน 
 

 

3.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการด้วย
ความเป็นธรรม 
โปร่งใส มสี่วนร่วม 
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

 

4.เพื่อใหป้ระชาชน 
มีอาชีพ มีรายได้
พอเพียงและมีความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ 
 
 

 

6.เพื่อให้ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
มีแหล่งเรียนรู้  
มีภูมิคุม้กัน รู้เท่า
ทันโลก 

 

5.เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ     
ให้ได้มาตรฐานและ
ทั่วถึง 
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ค่าเป้าหมาย 1.เด็ก/ประชาชน/
และองค์กรภาค 
ประประชาชน 
ได้พัฒนาความรู้
          

 

2. ชุมชนมี
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีสมดลุ
และยั่งยืน 

 

3. ประชาชนได้รับ
บริการด้วยความ
เป็นธรรม โปร่งใส  
มีส่วนร่วม ในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 

 

4.ประชาชน 
มีอาชีพ มีรายได้
พอเพียงและมีความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ 
 

 

5.ชุมชนมีระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  
ให้ได้มาตรฐานและ
ทั่วถึง 
 

 

6. ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี  
มีแหล่งเรียนรู้  
มีภูมิคุม้กัน รู้เท่าทัน
โลก 
 

 

กลยุทธ์ 1.พัฒนาการศึกษา 
ทุกระดับ 

 

2. บ าบัดและก าจดั
ขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลรวมทั้งสร้าง
จิตส านึก 
ให้ประชาชนจัดการ
สิ่งแวดล้อมและ
มลภาวะ        

 

4.พัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติ
การตลาดให้แก่
เกษตรกรเพิ่ม
ศักยภาพกลุม่ทุน
องค์กรภาคประชาชน 
และให้มีแหล่งน้ า 

 

5.พัฒนาปรับปรุง
ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

 

6.พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนในทุก ๆ 
ด้าน 

 

3.ส่งเสรมิการม ี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนพัฒนา
การเมืองและ 
การบริหาร 

 

แผนงาน 
- แผนงาน
การศึกษา 
- แผนงานสร้าง 
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

 

- แผนงานบริหาร
ทั่วไป 
- แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งฯ 
- แผนงานรักษา
ความสงบฯ 
- แผนงานงบกลาง 

 

- แผนงานเคหะ 
และชุมชน 
- แผนงาน
สาธารณสุข 

 

- แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
- แผนงานการเกษตร 
- และแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งฯ 
- แผนงานงบกลาง 
 

 

- แผนงานเคหะ
และชุมชน 

 

- แผนงานงบกลาง 
- แผนงานศาสนา
วัฒนาธรรมฯ 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 
- แผนงานสร้าง 
ความเข้มแข็งฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 1. เพิ่มช่องทางและโอกาส จ านวนช่องทาง 4 5 6 8 เพิ่มขึ้นปีละ ปรับปรุงระบบ -โครงการอินเตอร์เน็ต ส านัก กอง

พัฒนาคน ชุมชน การพัฒนาสังคม การพัฒนาด้าน การรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้ ที่ใช้ส าหรับให้ข้อมูล 1 ช่องทาง การเผยแพร่ข้อมูล ต าบล ปลัดเทศบาล การศึกษา

และสังคมให้น่าอยู่ และคุณภาพชีวิต การศึกษา แก่ประชาชน ข่าวสารกับประชาชน ข่าวสารส าหรับ -โครงการเสียงไร้สาย

เข้มแข็ง มั่นคงตาม 8 ช่องทาง บริการประชาชน ต าบลถ้ าใหญ่

ปรัชญาเศรษฐกิจ -โครงการติดต้ังอินเตอร์

พอเพียง เน็ตพร้อมสัญญาณ wifi 

ชุมชน

-โครงการสร้างหอ

กระจายข่าวประจ า

หมู่บ้าน

-โครงการเสียงตามสาย

ประจ าชุมชน

-โครงการซ่อมแซม

หอกระจายข่าวประจ า

หมู่บ้าน

-โครงการเผยแพร่

ข่าวสารทางการศึกษา

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร ์

แบบ ยท. 03

ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด/ผลผลิต

โครงการ

หน่วย

สนับสนุน

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ผลผลิต/โครงการ
ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย
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ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด/ผลผลิต

โครงการ

หน่วย

สนับสนุน

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ผลผลิต/โครงการ
ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย

-โครงการจัดต้ัง/สนับ

สนุนศูนย์การเรียนรู้

เขต 1,2

-โครงการพัฒนา

ศักยภาพคณะกรรมการ

ชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาด้าน 2. จัดหาสถานที่ให้เพียงพอ มีจ านวนสถานที่พร้อม 2 3 4 5 เพิ่มขึ้น ก่อสร้าง/ปรับปรุง -โครงการก่อสร้างอาคาร กองการศึกษา กองช่าง

พัฒนาคน ชุมชน การพัฒนาสังคม การศึกษา ส าหรับรองรับเด็กก่อนวัย ส าหรับรองรับเด็ก ปีละ 1 ศูนย์ ซ่อมแซม ศพด.ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

และสังคมให้น่าอยู่ และคุณภาพชีวิต เรียนที่ได้มาตรฐาน ก่อนวัยเรียน เขตเทศบาลต าบล หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ 3

เข้มแข็ง มั่นคงตาม ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ถ้ าใหญ่ -โครงการปรับปรุง/

ปรัชญาเศรษฐกิจ ซ่อมแซม ศพด.

พอเพียง

3.ส่งเสริมพัฒนาการ ร้อยละของเด็ก 60 70 80 90 เพิ่มขึ้นอัตรา สนับสนุนงบประมาณ -โครงการสนับสนุน กองการศึกษา ส านักปลัด

ทางด้านร่างกายและสมอง ก่อนวัยเรียนที่มี ร้อยละ 10 ในการส่งเสริม เคร่ืองเล่นกลางแจ้ง เทศบาล

ให้แก่เด็กก่อนวัยเรียน พัฒนาการทางด้าน  ต่อปี พัฒนาการทางด้าน ให้ ศพด.

ร่างกายและสมอง ร่างกายและสมอง -โครงการพัฒนาเด็ก

ร้อยละ 90 ให้แก่เด็กก่อนวัย ก่อนวัยเรียน

เรียน - โครงการศูนย์เด็ก

ปลอดโรค
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ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด/ผลผลิต

โครงการ

หน่วย

สนับสนุน

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ผลผลิต/โครงการ
ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาด้าน 4.สนับสนุนอุปกรณ์ จ านวนศูนย์พัฒนา 3 3 3 3 ปีละ 3 ศูนย์ สับสนุนอุปกรณ์ -โครงการสับสนุน กองการศึกษา ส านักปลัด

พัฒนาคน ชุมชน การพัฒนาสังคม การศึกษา การเรียนการสอนให้ศูนย์ เด็กเล็กที่ได้รับการ การเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียน เทศบาล

และสังคมให้น่าอยู่ และคุณภาพชีวิต พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนอุปกรณ์ ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสอนให้ศูนย์

เข้มแข็ง มั่นคงตาม การเรียนการสอน พัฒนาเด็กเล็ก

ปรัชญาเศรษฐกิจ ครบทั้ง 3 ศูนย์

พอเพียง

5.จัดกิจกรรม จ านวนกิจกรรมที่จัด 2 2 2 2 จ านวน 2 จัดกิจกรรมที่จัด -โครงการวันเด็กแห่งชาติ กองการศึกษา ส านักปลัด

ประจ าปีให้กับเด็ก ให้กับเด็กในพื้นที่ กิจกรรม ให้กับเด็กในพื้นที่ -โครงการบัณฑิตน้อย เทศบาล

เทศบาลต าบล เทศบาลต าบล

 2 กิจกรรม

6.จัดกิจกรรม จ านวนกิจกรรมที่จัด 3 3 3 3 จ านวน 3 จัดกิจกรรมที่จัด -โครงการวันเด็ก กองการศึกษา ส านักปลัด

ประจ าปีให้กับเด็ก ให้กับเด็กในพื้นที่ กิจกรรม ให้กับเด็กในพื้นที่ แห่งชาติ เทศบาล

เทศบาลต าบล เทศบาลต าบล -โครงการประชุม

 3 กิจกรรม ผู้ปกครอง

- โครงการแข่งขันกีฬา

เด็ก

7.โครงการส่งเสริม จัดฝึกอบรม/ - - 1 - จ านวน 1 คร้ัง อบรมและศึกษาดูงาน -โครงการอบรมและ กองการศึกษา ส านักปลัด

การเรียนรู้และศนศึกษา ทัศนศึกษา "ศูนย์เยาวชนต้นแบบ" ศึกษาดูงาน "ศูนย์เยาวชน เทศบาล

แหล่งเรียนรู้ส าหรับ จ านวน 1 คร้ัง ต้นแบบ"

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด/ผลผลิต

โครงการ

หน่วย

สนับสนุน

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ผลผลิต/โครงการ
ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาด้าน 8.พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทุกศูนย์ 3 3 3 3 จ านวน 3 ศูนย์ พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก -โครงการพัฒนาครู กองการศึกษา ส านักปลัด

พัฒนาคน ชุมชน การพัฒนาสังคม การศึกษา และบุคลากรทาง ได้รับการฝึกอบรม และบุคลากร ผู้ดูแลเด็กและบุคลากร เทศบาล

และสังคมให้น่าอยู่ และคุณภาพชีวิต การศึกษา ทางการศึกษา ทางการศึกษา 

เข้มแข็ง มั่นคงตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจ 9.ส่งเสริมสนับสนุนทักษะ โรงเรียนในพื้นที่ต าบล 5 5 5 5 ส่งเสริมสนับสนุน -โครงการแข่งขัน กองการศึกษา ส านักปลัด

พอเพียง ด้านวิชาการ ถ้ าใหญ่ ทักษะด้านวิชาการ ทักษะด้านวิชาการ เทศบาล

10.จัดหาส่ือวีดีทัศน์พร้อม มีส่ือวีดีทัศน์พร้อม 3 3 3 3 จ านวน 3 ศูนย์ จัดหาส่ือวีดีทัศน์ -โครงการจัดหา กองการศึกษา ส านักปลัด

อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียน พร้อมอุปกรณ์ ส่ือวีดีทัศน์พร้อม เทศบาล

การสอนทุกศูนย์ การเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียนการสอน

11.อาหารเสริม(นม) จ านวน ศพด. และ 3 3 3 3 จ านวน 3 ศูนย์ อาหารเสริม(นม) -โครงการอาหารเสริม(นม) กองการศึกษา ส านักปลัด

ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนที่ได้รับอาหาร ศูนย์ ศูนย์ ศูนย์ ศูนย์ จ านวน 5 โรง ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล

และโรงเรียนในต าบล เสริมนมครบทุกศูนย์ 5 5 5 5 และโรงเรียนใน และโรงเรียนในต าบล

ถ้ าใหญ่ ทุก ร.ร. โรง โรง โรง โรง ต าบลถ้ าใหญ่ ถ้ าใหญ่

12.สนับสนุนอาหาร ศพด. และ โรงเรียน 3 3 3 3 จ านวน 3 ศูนย์ สนับสนุนอาหาร -โครงการสนับสนุน กองการศึกษา ส านักปลัด

กลางวันให้แก่ศูนย์ ได้รับอาหารกลางวัน ศูนย์ ศูนย์ ศูนย์ ศูนย์ จ านวน 5 โรง กลางวันให้แก่ศูนย์ อาหารกลางวันให้แก่ศูนย์ เทศบาล

พัฒนาเด็กเล็กและ ครบทุกศูนย์ทุก ร.ร. 5 5 5 5 พัฒนาเด็กเล็กและ พัฒนาเด็กเล็กและ

โรงเรียนในต าบลถ้ าใหญ่ โรง โรง โรง โรง โรงเรียนในต าบล โรงเรียนในต าบลถ้ าใหญ่

ถ้ าใหญ่
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ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด/ผลผลิต

โครงการ

หน่วย

สนับสนุน

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ผลผลิต/โครงการ
ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาด้าน 13.ส่งเสริมการพัฒนา ส่งบุคลากรครูเข้ารับ 1 1 1 1 จ านวน 1 คร้ัง ส่งเสริมการพัฒนา -โครงการส่งเสริม กองการศึกษา ส านักปลัด

พัฒนาคน ชุมชน การพัฒนาสังคม การศึกษา หลักสูตรโดยใช้ภูมิปัญญา การฝึกอบรมหลักสูตร หลักสูตรโดยใช้ การพัฒนาหลักสูตร เทศบาล

และสังคมให้น่าอยู่ และคุณภาพชีวิต ท้องถิ่น ดังกล่าวทุกปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เข้มแข็ง มั่นคงตาม ปีละ 1 คร้ัง

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 14.ส่งเสริมการเรียนรู้และ ส่งเสริม ทุกศูนย์ 3 3 3 3 จ านวน 3 ศูนย์ ส่งเสริมการเรียนรู้ -โครงการส่งเสริม กองการศึกษา ส านักปลัด

ทัศนศึกษาแหล่งเรียน และทัศนศึกษา การเรียนรู้และทัศนศึกษา เทศบาล

รู้ส าหรับศูนย์พัฒนา แหล่งเรียนรู้ส าหรับ แหล่งเรียนรู้ส าหรับ

เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

15.ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงทุกศูนย์ 3 3 3 3 จ านวน 3 ศูนย์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ -โครงการปรับปรุง กองการศึกษา กองช่าง

ภายใน/ภายนอกศูนย์ ภายใน/ภายนอก ภูมิทัศน์ภายใน/ภายนอก

พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

16.จัดซ้ือวัสดุ จัดซ้ือทุกศูนย์ 3 3 3 3 จ านวน 3 ศูนย์ จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ -โครงการจัดซ้ือวัสดุ กองการศึกษา ส านักปลัด

ครุภัณฑ์ส าหรับศูนย์พัฒนา ส าหรับศูนย์พัฒนา ครุภัณฑ์ส าหรับศูนย์ เทศบาล

เด็กเล็ก เด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็ก

17.ปรับปรุง/ต่อเติมศาลา ที่ปรับปรุง/ต่อเติม 1 1 1 จ านวน 1 ศูนย์ ปรับปรุง/ต่อเติม -โครงการปรับปรุง/ต่อเติม กองการศึกษา กองช่าง

อเนกประสงค์ศูนย์ 1 ศูนย์ ศาลาอเนกประสงค์ ศาลาอเนกประสงค์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าพุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด/ผลผลิต

โครงการ

หน่วย

สนับสนุน

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ผลผลิต/โครงการ
ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาด้าน 18.ก่อสร้างถนน จ านวนถนน 1 สาย 1 - - - จ านวน 1 สาย ก่อสร้างถนน -โครงการก่อสร้างถนน กองการศึกษา กองช่าง

พัฒนาคน ชุมชน การพัฒนาสังคม การศึกษา บริเวณทางเข้าศูนย์พัฒนา บริเวณทางเข้า บริเวณทางเข้าศูนย์พัฒนา

และสังคมให้น่าอยู่ และคุณภาพชีวิต เด็กเล็กบ้านน้ าพุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กบ้านน้ าพุ

เข้มแข็ง มั่นคงตาม บ้านน้ าพุ

ปรัชญาเศรษฐกิจ 19.ก่อสร้างร้ัวศูนย์พัฒนา ศูนย์ที่ก่อสร้างร้ัว 2 2 2 2 จ านวน 1 ศูนย์ ก่อสร้างร้ัวศูนย์พัฒนา -โครงการก่อสร้างร้ัว กองการศึกษา กองช่าง

พอเพียง เด็กเล็กบ้านน้ าพุ/วัดไตร 2 ศูนย์ เด็กเล็กบ้านน้ าพุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านน้ าพุ

20.ปรับปรุง ต่อเติม ปรับปรุง ต่อเติม 1 1 1 1 ปีละ 1 ศูนย์ ปรับปรุง ต่อเติม -โครงการปรับปรุง กองการศึกษา กองช่าง

ซ่อมแซมและตกแต่ง ซ่อมแซมอาคารเรียน  ซ่อมแซมและตกแต่ง ต่อเติมซ่อมแซมและ

ห้องเรียน อาคารเรียน ปีละ 1 ศูนย์ ห้องเรียน อาคารเรียน ตกแต่งห้องเรียน

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนา อาคารเรียนของศูนย์

ทั้ง 3 ศูนย์ เด็กเล็กบ้านน้ าพุ พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าพุ

21.ต่อเติมห้องน้ า ต่อเติมห้องน้ า 1 1 - - จ านวน 2 แห่ง ต่อเติมห้องน้ า -โครงการต่อเติม กองการศึกษา กองช่าง

ส าหรับ ศพด.  ศพด. 2 แห่ง ส าหรับ ศพด. ห้องน้ าส าหรับศพด.

บ้านนาตาแย้ม/บ้านน้ าพุ บ้านนาตาแย้ม/บ้าน บ้านนาตาแย้ม

น้ าพุ

22.เช่าสถานที่วัด เช่าสถานที่ต้ัง ศพด. 1 1 1 1 จ านวน 1 แห่ง เช่าสถานที่วัด -โครงการเช่าสถานที่วัด กองการศึกษา ส านักปลัด

ไตรวิทยารามเป็นสถานที่ จ านวน 1 แห่ง ไตรวิทยาราม ไตรวิทยารามเป็นสถานที่ เทศบาล

ต้ังของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นสถานที่ต้ัง ศพด. ต้ังของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัดไตรวิทยาราม วัดไตรวิทยาราม วัดไตรวิทยาราม
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ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด/ผลผลิต

โครงการ

หน่วย

สนับสนุน

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ผลผลิต/โครงการ
ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาด้าน 23.สนับสนุนองค์กรสตรี สนับสนุนให้องค์กร 1 1 1 1 จ านวน 1 กลุ่ม สนับสนุนองค์กรสตรี -โครงการสนับสนุน ส านักปลัด กองคลัง

พัฒนาคน ชุมชน การพัฒนาสังคม การศึกษา ต าบลถ้ าใหญ่ สตรี จ านวน 1 กลุ่ม ต าบลถ้ าใหญ่ องค์กรสตรีต าบล เทศบาล

และสังคมให้น่าอยู่ และคุณภาพชีวิต ถ้ าใหญ่

เข้มแข็ง มั่นคงตาม 24.พัฒนาศักยภาพ จัดอบรม/ศึกษาดูงาน 1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง พัฒนาศักยภาพ -โครงการพัฒนาศักยภาพ ส านักปลัด กองสาธารณ

ปรัชญาเศรษฐกิจ คณะกรรมการชุมชน พัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการชุมชน เทศบาล สุข ฯ

พอเพียง ทุกปี ปีละ 1 คร้ัง

25.ส่งเสริมความรู้ จัดอบรม/ให้ความรู้ 1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง ส่งเสริมความรู้ -โครงการส่งเสริมความรู้ ส านักปลัด กอง

ด้านสหกรณ์ให้แก่ ทุกปี ปีละ 1 คร้ัง ด้านสหกรณ์ให้แก่ ด้านสหกรณ์ให้แก่ เทศบาล การศึกษา

เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ

ระดับต าบลผู้น าชุมชน ระดับต าบลผู้น าชุมชน ระดับต าบลผู้น าชุมชน

และกลุ่มต่างๆ ในชุมชน และกลุ่มต่างๆ และกลุ่มต่างๆ ในชุมชน

ในชุมชน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 1.การบริหารจัดการ ลดปริมาณขยะ 15 20 25 30 ปริมาณขยะ การบริหารจัดการ -โครงการจัดหาที่รองรับ กองสาธารณสุข ส านักปลัด

การจัดการทรัพยากร การบริหารจัดการ การพัฒนาด้านส่ิง เร่ืองขยะมูลฝอยและ ในการน าไปก าจัด ลดลงในอัตรา เร่ืองขยะมูลฝอย ขยะในพื้นที่ต าบลถ้ าใหญ่ และส่ิงแวดล้อม เทศบาล

ธรรมชาติและ ทรัพยากรธรรมชาติ แวดล้อม ส่ิงปฏิกูล ร้อยละ 30 ร้อยละ 5 ต่อปี และส่ิงปฏิกูล -โครงการขยะรีไซเคิล

ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน ส่ิงแวดล้อมและ -โครงการจัดซ้ือรถ

พลังงาน ดูดส่ิงปฏิกูล

-โครงการจ้างเหมา

ก าจัดขยะในสถานที่

เอกชนหรือราชการ

-โครงการก่อสร้างระบบ

คัดแยกและจัดการ

ขยะมูลฝอยอย่างถูกหลัก

สุขาภิบาล

-โครงการจัดซ้ือรถ

ก าจัดขยะอัดท้าย

-โครงการก าจัดขยะ

และแปรรูปเป็นพลังงาน

ไฟฟ้า

-โครงการจ้างเหมา

จัดเก็บขยะมูลฝอย

ไปก าจัด

หน่วย

สนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ 

อปท.
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด/ผลผลิต

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ผลผลิต/โครงการ

ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย
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สนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ 

อปท.
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด/ผลผลิต

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ผลผลิต/โครงการ

ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย

-โครงการบริหารจัดการ

ขยะต้ังแต่ต้นทาง

-โครงการจัดการขยะ

อันตรายในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 2.ประชุม/อบรมและ จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ 1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง ประชุม/อบรมและ -โครงการส่งเสริมการมี กองสาธารณสุข ส านักปลัด

การจัดการทรัพยากร การบริหารจัดการ การพัฒนาด้านส่ิง รณรงค์สร้างจิตส านึก การสร้างจิตส านึก รณรงค์สร้างจิต ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และส่ิงแวดล้อม เทศบาล

ธรรมชาติและ ทรัพยากรธรรมชาติ แวดล้อม ในการจัดการ ในการจัดการ ส านึกในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ

ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน ส่ิงแวดล้อมและ ส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อมทุกปี ส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

พลังงาน -โครงการอบรมเยาวชน

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

-โครงการส่งเสริมการใช้

พลังงานทดแทนในชุมชน
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 3 1.กิจกรรมส่งเสริม จัดกิจกรรมส่งเสริม 1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง กิจกรรมส่งเสริมและ -โครงการประชุม ส านักปลัด ทุกกอง

พัฒนาคน ชุมชน การสร้างธรรมมา การพัฒนา และเปิดโอกาสให้ การมีส่วนร่วมของ จ านวน เปิดโอกาสให้ประชาชน ประชาคมเพื่อจัดท า เทศบาล

และสังคมให้น่าอยู่ ภิบาลและ การเมือง ประชาชนเข้ามามี ประชาชนทุกปี  6 โครงการ เข้ามามีส่วนร่วม แผนพัฒนาเทศบาล

เข้มแข็ง มั่นคงตาม การบริหารจัดการ การบริหาร ส่วนร่วม ปีละ 1 คร้ัง -โครงการเทศบาล

ปรัชญาเศรษฐกิจ บ้านเมืองที่ดี เคล่ือนที่พบประชาชน

พอเพียง -โครงการส่งเสริม

ประชาธิปไตยและการมี

ส่วนร่วม

-โครงการสนับสนุน

กระบวนการทบทวน 

ปรับปรุง พัฒนา

คุณภาพแผนชุมชน

-โครงการสร้างความ

ปรองดองสมานฉันท์

ในชุมชน

-โครงการส่งเสริม

โครงการ/กิจกรรม

ด้านสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ

หน่วย

สนับสนุน

ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร์ 

อปท.
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์/แนวทางการ

พัฒนา
ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย
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จังหวัด

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร์ 

อปท.
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์/แนวทางการ

พัฒนา
ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 3 2.จัดกิจกรรม จัดกิจกรรมวัน 1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง จัดกิจกรรม -โครงการจัดกิจกรรม ส านักปลัด ทุกกอง

พัฒนาคน ชุมชน การสร้างธรรมมา การพัฒนา วันเทศบาล เทศบาลทุกปี วันเทศบาล วันเทศบาล เทศบาล

และสังคมให้น่าอยู่ ภิบาลและ การเมือง

เข้มแข็ง มั่นคงตาม การบริหารจัดการ การบริหาร 3.ฝึกอบรมและทัศน จัดฝึกอบรมและ 1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง ฝึกอบรมและทัศน -โครงการฝึกอบรมและ ส านักปลัด

ปรัชญาเศรษฐกิจ บ้านเมืองที่ดี ศึกษาดูงานของ ทัศนศึกษาดูงาน ศึกษาดูงานของ ทัศนศึกษาดูงานของ เทศบาล

พอเพียง ผู้บริหาร,สมาชิกสภา ทุกปี ปีละ 1 คร้ัง ผู้บริหาร,สมาชิกสภา ผู้บริหาร ,สมาชิกสภา,

เทศบาล,พนักงานเทศบาล, เทศบาล,พนักงาน เทศบาล, พนักงาน

ลูกจ้างประจ า,พนักงานจ้าง, เทศบาล,ลูกจ้างประจ า, เทศบาลลูกจ้างประจ า,

ผู้น าชุมชนและ พนักงานจ้าง,ผู้น า พนักงานจ้าง,ผู้น าชุมชน 

กลุ่มองค์กรต่างๆ ชุมชนและกลุ่ม และกลุ่มองค์กรต่างๆ

องค์กรต่างๆ

4.ประดับธงชาติและธง ประดับธง 3 3 3 3 ปีละ 3 คร้ัง ประดับธงชาติและธง -โครงการประดับธงชาติ ส านักปลัด กองช่าง

ตราสัญลักษณ์เฉลิม ตราสัญลักษณ์ทุกปี ตราสัญลักษณ์เฉลิม และธงตราสัญลักษณ์ เทศบาล

พระเกียรติ ปีละ 3 คร้ัง พระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ
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ความเชื่อมโยง
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จังหวัด

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร์ 

อปท.
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์/แนวทางการ
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ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 3 5.สนับสนุนการจัดงาน สนับสนุนการจัดงาน 3 3 3 3 ปีละ 3 คร้ัง สนับสนุนการจัดงาน -โครงการสนับสนุนการ ส านักปลัด ทุกกอง

พัฒนาคน ชุมชน การสร้างธรรมมา การพัฒนา รัฐพิธีอ าเภอทุ่งสง รัฐพิธี จ านวน 3 คร้ัง รัฐพิธีอ าเภอทุ่งสง จัดงานรัฐพิธีอ าเภอทุ่งสง เทศบาล

และสังคมให้น่าอยู่ ภิบาลและ การเมือง ทุกปี ประจ าปี 2559 ประจ าปี 2559

เข้มแข็ง มั่นคงตาม การบริหารจัดการ การบริหาร

ปรัชญาเศรษฐกิจ บ้านเมืองที่ดี 6.ก่อสร้าง/ปรับปรุง ก่อสร้าง/ปรับปรุง 1 1 1 1 ปีละ 1 แห่ง 6.การก่อสร้าง/ -โครงการก่อสร้าง ส านักปลัด กองช่าง

พอเพียง อาคารอเนกประสงค์/ อาคารอเนกประสงค์/ ปรับปรุงอาคาร ปรับปรุงอาคาร เทศบาล

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ อเนกประสงค์/ อเนกประสงค์/ปรับปรุง

ในเขตเทศบาล ทุกปี ปีละ 1 แห่ง ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล

7.ปรับปรุง /ต่อเติม ปรับปรุง /ต่อเติม - 1 - - จ านวน 1 แห่ง ปรับปรุง /ต่อเติม -โครงการปรับปรุง ส านักปลัด กองช่าง

โรงเรือน SML หมู่ที่ 9 โรงเรือน SML พร้อม โรงเรือน SML หมู่ที่ 9 ต่อเติมโรงเรือน เทศบาล

โต๊ะเก้าอี้ SML  หมู่ที่ 9

8.ก่อสร้าง/ปรับปรุง ก่อสร้าง/ปรับปรุง 1 1 1 1 ปีละ 1 แห่ง ก่อสร้าง/ปรับปรุง -โครงการก่อสร้าง ส านักปลัด กองช่าง

ที่ท าการชุมชน/ปรับ ที่ท าการชุมชน/ปรับ ที่ท าการชุมชน/ปรับ ปรับปรุงที่ท าการชุมชน/ เทศบาล

ภูมิทัศน์ชุมชน ภูมิทัศน์ชุมชน ภูมิทัศน์ชุมชน ปรับภูมิทัศน์ชุมชน

ในเขตเทศบาล ทุกปี ปีละ 1 แห่ง ในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาล

9.จัดท าป้ายชื่อชุมชน จัดท าป้ายชื่อชุมชน 1 1 1 1 ปีละ 1 ป้าย จัดท าป้ายชื่อชุมชน -โครงการจัดท าป้ายชื่อ ส านักปลัด กองช่าง

ในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาล ทุกปี ในเขตเทศบาล ชุมชนในเขตเทศบาล เทศบาล

ปีละ 1 ป้าย
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 3 10. ส่งเสริมด้านการรักษา จัดกิจกรรมร่วมกับ 3 3 3 3 ปีละ 3 กิจกรรม ส่งเสริมด้านการรักษา -โครงการส่งเสริม ส านักปลัด ทุกกอง

พัฒนาคน ชุมชน การสร้างธรรมมา การพัฒนา ความสงบเรียบร้อย ชุมชนและหน่วยงาน ความสงบเรียบร้อย ด้านการรักษาความสงบ เทศบาล

และสังคมให้น่าอยู่ ภิบาลและ การเมือง ภายในชุมชน อื่น ทุกปี ภายในชุมชน เรียบร้อยภายในชุมชน

เข้มแข็ง มั่นคงตาม การบริหารจัดการ การบริหาร ปีละ 3 กิจกรรม

ปรัชญาเศรษฐกิจ บ้านเมืองที่ดี

พอเพียง 11.ส่งเสริมให้ความรู้ จัดกิจกรรมทุกปี 1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง ส่งเสริมให้ความรู้ -โครงการส่งเสริม ส านักปลัด ทุกกอง

ป้องกันและแก้ไขปัญหา ปีละ 1 คร้ัง ป้องกันและแก้ไข ให้ความรู้ป้องกันและ เทศบาล

ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ปัญหาความรุนแรง แก้ไขปัญหาความรุนแรง

และบุคคลในครอบครัว ต่อเด็ก สตรี และ ต่อเด็ก สตรี และบุคคล

บุคคลในครอบครัว ในครอบครัว

12.ส่งเสริมโครงการ/ จัดกิจกรรมทุกปี 1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง ส่งเสริมโครงการ/ -โครงการส่งเสริม ส านักปลัด ทุกกอง

กิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน ปีละ 1 คร้ัง กิจกรรมด้านสิทธิ โครงการ/กิจกรรม เทศบาล

แห่งชาติ มนุษยชนแห่งชาติ ด้านสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ

13.ก่อสร้างอาคาร อาคาร 1 หลัง 1 1 1 1 มีอาคาร ก่อสร้างอาคาร -โครงการปรับพื้นที่ ส านักปลัด กองช่าง

ส านักงานแห่งใหม่ ส านักงาน ส านักงานแห่งใหม่ ถมดินเพื่อก่อสร้าง เทศบาล

พร้อมปรับปรุง พร้อมสาธาร พร้อมสาธารณูปโภค ส านักงานเทศบาลต าบล

ภูมิทัศน์ ณูปโภคและ และสาธารณูปการ ถ้ าใหญ่ (แห่งใหม่)

สาธารณูปการ

ภายในปี 64
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-โครงการก่อสร้างอาคาร

ส านักงานเทศบาลต าบล

ส านักงานเทศบาลต าบล

ถ้ าใหญ่ (แห่งใหม่) 

พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์

-โครงการตกแต่ง

ภายในอาคารส านักงาน

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

(แห่งใหม่)

-โครงการก่อสร้าง

โรงจอดรถ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 3 14.จัดท าผังเมืองรวม จัดท าผังเมืองรวม 1 1 1 1 จัดท าผังเมืองรวม จัดท าผังเมืองรวม -โครงการจัดท าผังเมือง กองช่าง ส านักปลัด

พัฒนาคน ชุมชน การสร้างธรรมมา การพัฒนา ตามโครงการถ่ายโอนฯ ตามโครงการถ่ายโอนฯ ตามโครงการ ตามโครงการถ่ายโอนฯ รวมตามโครงการ เทศบาล

และสังคมให้น่าอยู่ ภิบาลและ การเมือง จ านวน 1 คร้ัง ถ่ายโอนฯ ถ่ายโอนฯ

เข้มแข็ง มั่นคงตาม การบริหารจัดการ การบริหาร จ านวน 1 คร้ัง

ปรัชญาเศรษฐกิจ บ้านเมืองที่ดี

พอเพียง 15.ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับภูมิทัศน์ 1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง โครงการปรับปรุง -โครงการปรับปรุง ส านักปลัด กองช่าง

บริเวณส านักงานเทศบาล ปีละ 1 คร้ัง ภูมิทัศน์บริเวณ ภูมิทัศน์บริเวณ เทศบาล

ส านักงานเทศบาล ส านักงานเทศบาล
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 3 16.จัดท าป้าย ปีละ 10 ป้าย 10 10 10 10 ปีละ 10 ป้าย จัดท าป้าย -โครงการจัดท า ส านักปลัด กองช่าง

พัฒนาคน ชุมชน การสร้างธรรมมา การพัฒนา ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ เทศบาล

และสังคมให้น่าอยู่ ภิบาลและ การเมือง

เข้มแข็ง มั่นคงตาม การบริหารจัดการ การบริหาร 17.บริการให้ ค าแนะน า สัปดาละ 3 คร้ัง 3 3 3 3 สัปดาละ 3 คร้ัง บริการให้ ค าแนะน า -โครงการบริการให้ ส านักปลัด ทุกกอง

ปรัชญาเศรษฐกิจ บ้านเมืองที่ดี ปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ปรึกษาปัญหา ค าแนะน า ปรึกษาปัญหา เทศบาล

พอเพียง ส าหรับประชาชน ด้านกฎหมาย ด้านกฎหมายส าหรับ

ส าหรับประชาชน ประชาชน

18.ฝึกอบรมให้ความรู้ จัดอบรมให้ความรู้ 1 1 1 1 จัดอบรมให้ ฝึกอบรมให้ความรู้ -โครงการฝึกอบรม ส านักปลัด ทุกกอง

บุคลากรเกี่ยวกับ ปีละ 1 คร้ัง ความรู้ปีละ บุคลากรเกี่ยวกับ ให้ความรู้บุคลากร เทศบาล

การปฏิบัติงาน 1 คร้ัง การปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

19.สนับสนุนการ ให้การสนับสนุน 1 1 1 1 ให้การสนับสนุน สนับสนุนการ -โครงการสนับสนุน ส านักปลัด ทุกกอง

ด าเนินงานของหน่วยงาน, ปีละ 1 คร้ัง ปีละ 1 คร้ัง ด าเนินงานของ ด าเนินงานของ เทศบาล

กลุ่ม,องค์กรต่างๆ หน่วยงาน,กลุ่ม, หน่วยงาน,กลุ่ม,

องค์กรต่างๆ องค์กรต่างๆ

20.ส่งเสริมสนับสนุนการ ให้การส่งเสริมสนับสนุน 1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง ส่งเสริมสนับสนุน -โครงการส่งเสริม ส านักปลัด ทุกกอง

ด าเนินงานของศูนย์ข้อมูล ปีละ 1 คร้ัง การด าเนินงานของ สนับสนุนการด าเนินงาน เทศบาล

ข่าวสารขององค์กรปกครอง ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ ขององค์กรปกครอง ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ

ระดับอ าเภอ
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สนับสนุน

ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร์ 

อปท.
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์/แนวทางการ

พัฒนา
ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 3 21.ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ 1 1 1 1 ผลิตส่ือประชา ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ -โครงการผลิตส่ือ ส านักปลัด ทุกกอง

พัฒนาคน ชุมชน การสร้างธรรมมา การพัฒนา เกี่ยวกับกิจการเทศบาล ปีละ 1 คร้ัง สัมพันธ์ เกี่ยวกับกิจการ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ เทศบาล

และสังคมให้น่าอยู่ ภิบาลและ การเมือง ปีละ 1 คร้ัง เทศบาล กิจการเทศบาล

เข้มแข็ง มั่นคงตาม การบริหารจัดการ การบริหาร

ปรัชญาเศรษฐกิจ บ้านเมืองที่ดี 22.จ้างที่ปรึกษาวิจัย ปีละ 1 คร้ัง 1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง จ้างที่ปรึกษาวิจัย -โครงการจ้างที่ปรึกษา ส านักปลัด ทุกกอง

พอเพียง ประเมินผลหรือพัฒนา ประเมินผลหรือพัฒนา วิจัยประเมินผลหรือ เทศบาล

ระบบต่างๆ ระบบต่างๆ พัฒนาระบบต่างๆ

23.ติดต้ังป้ายไฟวิ่ง จ านวน 2 ป้าย 2 - - - จ านวน 2 ป้าย ติดต้ังป้ายไฟวิ่ง -โครงการติดต้ังป้าย ส านักปลัด กองช่าง

ภายนอกอาคารส านักงาน ภายนอกอาคาร ไฟวิ่งภายนอกอาคาร เทศบาล

เทศบาล ส านักงานเทศบาล ส านักงานเทศบาล

24.จัดท าวารสาร ปีละ 1 คร้ัง 1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง จัดท าวารสาร -โครงการจัดท าวารสาร ส านักปลัด ทุกกอง

ประชาสัมพันธ์เทศบาล ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เทศบาล เทศบาล

เทศบาล

25.เลือกต้ังนายก ต้ังงบประมาณไว้ทุกปี 1 1 1 1 ต้ังงบประมาณไว้ ต้ังประมาณไว้ทุกปี -โครงการเลือกต้ัง ส านักปลัด ทุกกอง

เทศมนตรีและสมาชิก จ านวน 1 คร้ัง จ านวน 1 คร้ัง จ านวน 1 คร้ัง นายกเทศมนตรี เทศบาล

สภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล

26.ส ารวจภาษีโรงเรือน ส ารวจทุกหมู่บ้าน 10 10 10 10 จ านวน 10 ส ารวจภาษีโรงเรือน -โครงการส ารวจภาษี กองคลัง กองช่าง

และที่ดิน,ภาษีบ ารุงท้องที่ หมู่บ้าน และที่ดิน,ภาษีบ ารุง โรงเรือนและที่ดิน,ภาษี

และภาษีป้าย ท้องที่และภาษีป้าย บ ารุงท้องที่และภาษีป้าย
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สนับสนุน

ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร์ 

อปท.
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์/แนวทางการ

พัฒนา
ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 3 27.เพิ่มประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมเพิ่ม 3 3 3 3 จัดกิจกรรมเพิ่ม เพิ่มประสิทธิภาพ -โครงการเพิ่ม กองคลัง ส านักปลัด

พัฒนาคน ชุมชน การสร้างธรรมมา การพัฒนา การจัดเก็บภาษี ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ การจัดเก็บภาษี ประสิทธิภาพ เทศบาล

และสังคมให้น่าอยู่ ภิบาลและ การเมือง การจัดเก็บ 3 กิจกรรม การจัดเก็บ การจัดเก็บภาษี

เข้มแข็ง มั่นคงตาม การบริหารจัดการ การบริหาร ทุกปี ปีละ 3 กิจกรรม 

ปรัชญาเศรษฐกิจ บ้านเมืองที่ดี

พอเพียง 28.จัดท าแผนที่ภาษีและ ให้ด าเนินการแล้วเสร็จ 20 20 20 20 ด าเนินการ จัดท าแผนที่ภาษีและ -โครงการจัดท าแผนที่ กองคลัง กองช่าง

ทะเบียนทรัพย์สิน ภายใน 5 ปี แล้วเสร็จเพิ่มขึ้น ทะเบียนทรัพย์สิน ภาษีและทะเบียน

ร้อยละ 20 ทรัพย์สิน

ต่อปี

29.อบรมให้ความรู้ จัดอบรมทุกปี 1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง อบรมให้ความรู้ -โครงการอบรม กองคลัง ส านักปลัด

เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น ปีละ 1 คร้ัง เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษี เทศบาล

และค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าธรรมเนียม ท้องถิ่นและค่าธรรมเนียม

ต่างๆ ต่างๆ

30.ด าเนินงานตาม ทุกกอง 5 5 5 5 จ านวน 5 กอง ด าเนินงานตาม -โครงการด าเนินงาน ทุกกอง

โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม ตามโครงการ/กิจกรรม

ที่เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล ที่เป็นประโยชน์ ที่เป็นประโยชน์ต่อ

และประชาชน ต่อเทศบาลและ เทศบาลและประชาชน

ประชาชน
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 4 1.สร้างโรงปุ๋ยอินทรีย์ สร้างโรงปุ๋ยอินทรีย์ 1 1 1 1 จ านวน 1 โรง สร้างโรงปุ๋ยอินทรีย์ -โครงการสร้างโรง ส านักปลัด กองช่าง

การบริหารจัดการ การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจ ชีวภาพ ประจ าต าบล ประจ าต าบล 1 โรง ชีวภาพ ประจ าต าบลปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เทศบาล

เกษตรและ ถ้ าใหญ่ ถ้ าใหญ่ ประจ าต าบลถ้ าใหญ่

อุตสากรรมสู่

มาตรฐานครบวงจร 2.สนับสนุนศูนย์บริการ สนับสนุนศูนย์ 1 1 1 1 จ านวน 1 ศูนย์ สนับสนุนศูนย์บริการ -โครงการสนับสนุน ส านักปลัด กองคลัง

และเป็นมิตรกับ และถ่ายทอดเทคโนโลยี ถ่ายทอดฯ และถ่ายทอดเทคโน ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทศบาล

ส่ิงแวดล้อม การเกษตรประจ าต าบล จ านวน 1 ศูนย์ โลยีการเกษตรประจ าเทคโนโลยีการเกษตร

ต าบล ประจ าต าบล

3.การส่งเสริมการผลิต อบรมให้เกษตรกร 1 1 1 1 อบรมให้ การส่งเสริมการผลิต -โครงการส่งเสริม ส านักปลัด กองสาธาฯ

สินค้าเกษตรที่ปลอดภัย ทุกกลุ่ม อบรม 1 คร้ัง เกษตรกร สินค้าเกษตร การผลิตสินค้าเกษตร เทศบาล

และได้มาตรฐาน ทุกกลุ่ม ที่ปลอดภัยและ ที่ปลอดภัย

อบรม 1 คร้ัง ได้มาตรฐาน

4.ก่อสร้างโรงเพาะเห็ด ก่อสร้างโรงเพาะเห็ด - - 1 1 จ านวน ก่อสร้างโรงเพาะเห็ด -โครงการก่อสร้าง ส านักปลัด กองช่าง

ม.5,7 2 หมู่บ้าน  2 หมู่บ้าน ม.5,7 โรงเพาะเห็ด ม.5,7 เทศบาล

5.ก่อสร้างโรงเรือนผลิต ก่อสร้างโรงเรือนผลิต - - 1 1 จ านวน 1 โรง ก่อสร้างโรงเรือนผลิต -โครงการก่อสร้าง ส านักปลัด กองช่าง

เคร่ืองแกง ม.5 เคร่ืองแกง 1 โรง เคร่ืองแกง ม.5 โรงเรือนผลิตเคร่ืองแกง เทศบาล

ม.5

หน่วย

สนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ผลผลิต/โครงการ
ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย
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สนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ผลผลิต/โครงการ
ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 4 6.อุดหนุนกลุ่มอาชีพให้ อุดหนุนกลุ่มอาชีพ 28 28 28 28 จ านวน อุดหนุนกลุ่มอาชีพให้ -โครงการอุดหนุน ส านักปลัด กองคลัง

การบริหารจัดการ การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนในเขตเทศบาล ให้ชุมชนทุกชุมชน  28 ชุมชน ชุมชนในเขตเทศบาล กลุ่มอาชีพให้ชุมชน เทศบาล

เกษตรและ ต าบลถ้ าใหญ่ ต าบลถ้ าใหญ่ ในเขตเทศบาล

อุตสากรรมสู่ ต าบลถ้ าใหญ่

มาตรฐานครบวงจร

และเป็นมิตรกับ 7.ก่อสร้างตลาดนัด จ านวน 1 แห่ง - 1 1 1 จ านวน 1 แห่ง ก่อสร้างตลาดนัด -โครงการก่อสร้าง ส านักปลัด กองช่าง

ส่ิงแวดล้อม เทศบาลโครงการเช่าที่ เทศบาลโครงการ ตลาดนัดเทศบาล เทศบาล

ดินการรถไฟ เช่าที่ดินการรถไฟ โครงการเช่าที่ดิน

การรถไฟ

8.จัดต้ังร้านค้า จ านวน 1 แห่ง - - 1 1 จ านวน 1 แห่ง จัดต้ังร้านค้า -โครงการจัดต้ัง ส านักปลัด กองช่าง

ชุมชนเทศบาล ชุมชนเทศบาล ร้านค้าชุมชนเทศบาล เทศบาล

9.ส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ จ านวน 1 ศูนย์ - 1 1 1 จ านวน 1 ศูนย์ ส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้-โครงการส่งเสริม ส านักปลัด กองสาธาฯ

เศรษฐกิจชุมชนในค่าย เศรษฐกิจชุมชนในค่าย ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ เทศบาล

ตชด.42 กฝ.8 ตชด.42 กฝ.8 ชุมชนในค่าย ตชด.42

กฝ.8

10.จัดต้ังศูนย์กระจาย จ านวน 1 แห่ง 1 1 1 1 จ านวน 1 แห่ง จัดต้ังศูนย์กระจาย -โครงการจัดต้ัง ส านักปลัด กองช่าง

ผลผลิตและศูนย์บริการ ผลผลิตและศูนย์บริการศูนย์กระจายผลผลิต เทศบาล

นักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว และศูนย์บริการ

นักท่องเที่ยว
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สนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ผลผลิต/โครงการ
ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 4 11.อุดหนุนโครงการ จ านวน 1 แห่ง - 1 1 1 จ านวน อุดหนุนโครงการ -โครงการอุดหนุน ส านักปลัด กองคลัง

การบริหารจัดการ การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจ หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  1 แห่ง หนึ่งต าบลหนึ่ง โครงการหนึ่งต าบลฑ์ เทศบาล

เกษตรและ ผลิตภัณฑ์ หนึ่งผลิตภัณฑ์

อุตสากรรมสู่

มาตรฐานครบวงจร 12.สนับสนุนวัสดุ สนับสนุนทุกชุมชน 28 28 28 28 จ านวน สนับสนุนวัสดุ -โครงการสนับสนุน ส านักปลัด กองคลัง

และเป็นมิตรกับ อุปกรณ์ต่างๆส าหรับ 28 ชุมชน อุปกรณ์ต่างๆส าหรับ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เทศบาล

ส่ิงแวดล้อม ท ากิจกรรมในชุมชน ท ากิจกรรมในชุมชน ส าหรับท ากิจกรรม

ในชุมชน

13.อุดหนุนกองทุน จ านวน 1 กองทุน 1 1 1 1 จ านวน อุดหนุนกองทุน -โครงการอุดหนุน ส านักปลัด ส านักปลัด

สวัสดิการชุมชน 1 กองทุน สวัสดิการชุมชน กองทุนสวัสดิการ เทศบาล เทศบาล

ต าบลถ้ าใหญ่ ต าบลถ้ าใหญ่ ชุมชนต าบลถ้ าใหญ่

14.ก่อสร้างที่ท าการ ก่อสร้างที่ท าการ 1 1 1 1 ก่อสร้าง ก่อสร้างที่ท าการ -โครงการก่อสร้าง กองช่าง ส านักปลัด

กองทุนสวัสดิการชุมชน/ จ านวน 1 หลัง ที่ท าการ กองทุนสวัสดิการ ที่ท าการกองทุน เทศบาล

ปรับปรุงภูมิทัศน์ จ านวน 1 หลัง ชุมชน/ปรับปรุง สวัสดิการชุมชน/

ภูมิทัศน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์

15.ก่อสร้าง/ปรับปรุง ทุกหมู่บ้าน 2 2 2 2 ปีละ ก่อสร้าง/ปรับปรุง -โครงการก่อสร้าง/ กองช่าง ส านักปลัด

ฝายน้ าล้น/ฝายเก็บกักน้ า/ 2 หมู่บ้าน ฝายน้ าล้น/ฝายเก็บ ปรับปรุงฝายน้ าล้น/ เทศบาล

เขื่อนน้ าล้นภายในเขต กักน้ า/เขื่อนน้ าล้น ฝายเก็บกักน้ า/

ต าบลถ้ าใหญ่ ภายในเขตต าบล เขื่อนน้ าล้นภายในเขต

ถ้ าใหญ่ ต าบลถ้ าใหญ่
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สนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ผลผลิต/โครงการ
ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 4 16.ก่อสร้างสะพานน้ าล้น จ านวน 3 จุด 1 1 1 - จ านวน 3 จุด ก่อสร้างสะพานน้ าล้น-โครงการก่อสร้าง กองช่าง ส านักปลัด

การบริหารจัดการ การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจ ในต าบลถ้ าใหญ่ ในต าบลถ้ าใหญ่ สะพานน้ าล้น เทศบาล

เกษตรและ ในต าบลถ้ าใหญ่

อุตสากรรมสู่

มาตรฐานครบวงจร 17.ขุดลอกคลอง/ห้วย/ ทุกหมู่บ้าน 2 2 2 2 ปีละ ขุดลอกคลอง/ห้วย/ -โครงการขุดลอก กองช่าง ส านักปลัด

และเป็นมิตรกับ เหมืองน้ า/ฝาย ในต าบล 2 หมู่บ้าน เหมืองน้ า/ฝาย คลอง/ห้วย/เหมืองน้ า/ เทศบาล

ส่ิงแวดล้อม ในต าบล ฝาย ในต าบล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 4 18.ปรับปรุงแหล่ง ปรับภูมิทัศน์/สภาพ               1 1 1 1 ปีละ 1 แห่ง ปรับปรุงแหล่ง -โครงการปรับปรุง ส านักปลัด กองช่าง

การพัฒนา การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจ ท่องเที่ยว แวดล้อมในสถานที่ ท่องเที่ยว ภูมิทัศน์ภายในเขต เทศบาล

การท่องเที่ยว ท่องเที่ยวในเทศบาล เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

บนพื้นฐาน ธรรมะ ทุกปี -โครงการก่อสร้างศาลา

ธรรมชาติ และ พักร้อนบริเวณ

ศิลปวัฒนธรรม เขื่อนห้วยชัน ม. 10

-โครงการท่องเที่ยว

เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม ณ

ส านักสงฆ์ถ้ าพระหอ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 1.ก่อสร้างถนนที่ได้ มีเส้นทางที่ได้มาตรฐาน 4 8 12 16 ปีละ 4 โครงการ พัฒนาเส้นทาง -โครงการก่อสร้างถนน กองช่าง ส านักปลัด

พัฒนาคน ชุมชน การพัฒนา การพัฒนา มาตรฐาน เพิ่มขึ้น คมนาคมในหมู่บ้าน คสล. เทศบาล

และสังคมให้น่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐาน -โครงการก่อสร้างถนน

เข้มแข็ง มั่นคงตาม แอสฟัลท์ติก

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 2.ปรับปรุงถนนที่ได้ มีเส้นทางที่ได้รับ 5 10 15 20 ปีละ 5 โครงการ ปรับปรุงเส้นทาง -โครงการปรับปรุถนน กองช่าง ส านักปลัด

มาตรฐาน การบ ารุงรักษา คมนาคมที่ในหมู่บ้าน คสล. เทศบาล

-โครงการปรับปรุงถนน

แอสฟัลท์ติก

-โครงการปรับปรุงถนน

หินคลุก

3.บุกเบิกถนน มีเส้นทางที่เป็นมาตรฐาน 2 4 6 8 ปีละ 2 โครงการ บุกเบิกเส้นทาง -โครงการบุกเบิกถนน กองช่าง ส านักปลัด

ที่ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น คมนาคมในหมู่บ้าน เทศบาล

4.ก่อสร้าง/ปรับปรุง มีท่อลอดเหล่ียมที่ 2 4 6 8 ปีละ 2 โครงการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง -โครงการก่อสร้าง/ กองช่าง ส านักปลัด

ท่อลอดเหล่ียม ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ท่อลอดเหล่ียม ปรับปรุงท่อลอดเหล่ียม เทศบาล

ที่ได้มาตรฐาน ในหมู่บ้าน

5.ก่อสร้างสะพาน/ปรับ มีสะพานที่ได้มาตรฐาน 2 4 6 8 ปีละ 2 โครงการ ก่อสร้างสะพาน/ปรับ -โครงการก่อสร้าง/ กองช่าง ส านักปลัด

ปรุงสะพาน เพิ่มขึ้น ปรุงสะพาน ปรับปรุงสะพาน เทศบาล

หน่วย

สนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร์ 

อปท.
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย
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สนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร์ 

อปท.
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 6.ขุดคูระบายน้ า มีคูระบายน้ า 2 4 6 8 ปีละ 2 โครงการ ขุดคูระบายน้ า -โครงการขุดคูระบายน้ า กองช่าง ส านักปลัด

พัฒนาคน ชุมชน การพัฒนา การพัฒนา ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น เทศบาล

และสังคมให้น่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐาน

เข้มแข็ง มั่นคงตาม 7.ขุดลอก/ปรับปรุง มีคูระบายน้ า/สระน้ า 2 4 6 8 ปีละ 2 โครงการ ขุดลอก/สระน้ า -โครงการขุดลอก/ กองช่าง ส านักปลัด

ปรัชญาเศรษฐกิจ คูระบายน้ า/สระน้ า สาธารณะที่ได้มาตรฐาน สาธารณะ ปรับปรุงคูระบายน้ า/ เทศบาล

พอเพียง สาธารณะ เพิ่มขึ้น สระน้ าสาธารณะ

8.ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ หมู่บ้าน/ชุมชน 10 10 10 10 ปีละ ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ -โครงการติดต้ัง กองช่าง ส านักปลัด

มีไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มขึ้น 10 หมู่บ้าน ไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาล

9.ขยายเขตไฟฟ้า ครัวเรือนมีไฟฟ้า 1 1 1 1 ปีละ ขยายเขตไฟฟ้า -โครงการขยายเขต การไฟฟ้า กองช่าง

สาธารณะ ใช้เพิ่มขึ้น 1 สาย สาธารณะ ไฟฟ้าสาธารณะ ส่วนภูมิภาค

10.เคล่ือนย้ายเสาไฟฟ้า ครัวเรือนมีไฟฟ้า 1 1 1 1 ปีละ เคล่ือนย้ายเสาไฟฟ้า -โครงการเคล่ือนย้าย การไฟฟ้า กองช่าง

สาธารณะ ใช้เพิ่มขึ้น 1 แห่ง สาธารณะ เสาไฟฟ้าสาธารณะ ส่วนภูมิภาค

11.ก่อสร้างระบบประปา ครัวเรือนมีน้ าประปา 1 1 1 1 ปีละ ก่อสร้างระบบประปา -โครงการก่อสร้าง กองช่าง ส านักปลัด

ใช้เพิ่มขึ้น 1 แห่ง ระบบประปา เทศบาล
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สนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร์ 

อปท.
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 12.ขยายเขตระบบ ครัวเรือนมีน้ าประปา 1 1 1 1 ปีละ ขยายระบบประปา -โครงการขยายเขต การประปา กองช่าง

พัฒนาคน ชุมชน การพัฒนา การพัฒนา ประปาหมู่บ้าน ใช้เพิ่มขึ้น 1 สาย ระบบประปาหมู่บ้าน/ ส่วนภูมิภาค

และสังคมให้น่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐาน /ประปาส่วนภูมิภาค ประปาส่วนภูมิภาค

เข้มแข็ง มั่นคงตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจ 13.ซ่อมแซมระบบประปา ครัวเรือนมีน้ าประปา 1 1 1 1 ปีละ ซ่อมแซมระบบประปา -โครงการซ่อมแซม การประปา กองช่าง

พอเพียง หมู่บ้าน/ส่วนภูมิภาค ใช้เพิ่มขึ้น 1 สาย ระบบประปา ส่วนภูมิภาค

14.ก่อสร้างถังกักเก็บน้ า ครัวเรือนมีน้ า 1 1 1 1 ปีละ ก่อสร้างถังกักเก็บน้ า -โครงการก่อสร้าง กองช่าง ส านักปลัด

ใช้เพิ่มขึ้น 1 จุด ถังกักเก็บน้ า เทศบาล

15.ขยายเขต ครัวเรือนมีระบบ 1 1 1 1 ปีละ ขยายเขต -โครงการขยายเขต องค์การ กองช่าง

โทรศัพท์สาธารณะ โทรศัพท์ใช้เพิ่มขึ้น 1 สาย โทรศัพท์สาธารณะ โทรศัพท์สาธารณะ โทรศัพท์

16.ตีเส้นจราจรถนน ถนนมีเส้นจราจรเพิ่มขึ้น 10 10 10 - ตีเส้นถนน ตีเส้นจราจรถนน -โครงการตีเส้นจราจร กองช่าง ส านักปลัด

ในเขตรับผิดชอบของ ครบทุกสาย ในเขตรับผิดชอบของ ถนนในเขตรับผิดชอบ เทศบาล

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ ภายใน 3 ปี เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ ของเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

17. ซ่อมแซม มีถนนที่ได้รับการซ่อม 10 10 10 10 ปีละ 10 สาย ซ่อมแซม โครงการซ่อมแซม กองช่าง ส านักปลัด

หลุ่ม บ่อ ถนนในเขต หลุมบ่อ ปีละ 10 สาย หลุ่ม บ่อ ถนนในเขต หลุ่ม บ่อ ถนนในเขต เทศบาล

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 6 1.เฝ้าระวัง  ป้องกันและ ครบทุกหมู่บ้าน ทุกปี 10 10 10 10 จ านวน เฝ้าระวัง  ป้องกันและ -โครงการเฝ้าระวัง กองสาธารณสุข ส านัก

พัฒนาคน ชุมชน การพัฒนาสังคม การพัฒนาสังคม ควบคุมโรคติดต่อ 10 หมู่บ้าน ควบคุมโรคติดต่อ ป้องกันและควบคุมโรค และส่ิงแวดล้อม ปลัดเทศบาล

และสังคมให้น่าอยู่ และคุณภาพชีวิต และคุณภาพชีวิต ติดต่อ 

เข้มแข็ง มั่นคงตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจ 2.อาหารปลอดภัย สถานประกอบการ - 25 25 25 ปีละ 25 แห่ง อาหารปลอดภัย -โครงการอาหาร กองสาธารณสุข ส านัก

พอเพียง ร้านอาหาร 100 แห่ง ปลอดภัย และส่ิงแวดล้อม ปลัดเทศบาล

3.พัฒนาสุขาภิบาล จ านวนตู้น้ า 28 28 28 28 จ านวน 28 ตู้ พัฒนาสุขาภิบาล -โครงการพัฒนา กองสาธารณสุข ส านัก

ตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ หยอดเหรีญ ตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ สุขาภิบาลตู้น้ าด่ืม และส่ิงแวดล้อม ปลัดเทศบาล

ที่ได้มาตรฐาน 28 ตู้ หยอดเหรียญ

4.เพิ่มประสิทธิภาพ จ้างเหมาบุคลากร 1 - - - จ านวน 1 คน เพิ่มประสิทธิภาพ -โครงการเพิ่ม กองสาธารณสุข ส านัก

การปฏิบัติงาน เป็น ผช.จพง. การปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพการปฏิบัติ และส่ิงแวดล้อม ปลัดเทศบาล

ด้านสาธารณสุข สาธารณสุข 1 คน ด้านสาธารณสุข งานด้านสาธารณสุข

5.จัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองมือ ปีละ 1 คร้ัง 1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง จัดซ้ืออุปกรณ์ -โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ กองสาธารณสุข ส านัก

เคร่ืองใช้ในการป้องกัน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ และส่ิงแวดล้อม ปลัดเทศบาล

และควบคุมโรคต่างๆ ในการป้องกันและ ป้องกันและควบคุม

ควบคุมโรคต่างๆ โรคต่างๆ

หน่วย

สนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร์ 

อปท.
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์/แนวทางการ

พัฒนา
ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย
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หน่วย

สนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร์ 

อปท.
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์/แนวทางการ

พัฒนา
ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 6 6.อุดหนุนสมทบกองทุน ปีละ 1 คร้ัง 1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง อุดหนุนสมทบกองทุน -โครงการอุดหนุน กองสาธารณสุข ส านัก

พัฒนาคน ชุมชน การพัฒนาสังคม การพัฒนาสังคม ประกันสุขภาพเทศบาล ประกันสุขภาพ สมทบกองทุนประกัน และส่ิงแวดล้อม ปลัดเทศบาล

และสังคมให้น่าอยู่ และคุณภาพชีวิต และคุณภาพชีวิต ต าบลถ้ าใหญ่ เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ สุขภาพเทศบาลต าบล

เข้มแข็ง มั่นคงตาม ถ้ าใหญ่

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 7.ส่งเสริมสนับสนุนการ ปีละ 1 คร้ัง 1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง ส่งเสริมสนับสนุนการ -โครงการส่งเสริม กองสาธารณสุข ส านัก

ปลูกผักปลอดสารพิษ ปลูกผักปลอดสารพิษ สนับสนุนการปลูกผัก และส่ิงแวดล้อม ปลัดเทศบาล

ในครัวเรือน ในครัวเรือน ปลอดสารพิษในครัวเรือน

8.ป้องกันและแก้ไข ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - 100 100 100 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมป้องกันและแก้ไข -โครงการป้องกันและ กองสาธารณสุข ส านัก

ปัญหาการต้ังครรภ์ 100 คน จ านวน 100 คน ปัญหาการต้ังครรภ์ แก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ และส่ิงแวดล้อม ปลัดเทศบาล

ก่อนวัยอันควรและ ก่อนวัยอันควรและ ก่อนวัยอันควรและ

โรคเอดส์ โรคเอดส์ โรคเอดส์

9.ป้องกันและแก้ไข ปีละ 1 คร้ัง 1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง ป้องกันและแก้ไข -โครงการป้องกันและ กองสาธารณสุข ส านัก

ปัญหายาเสพติด ปัญหายาเสพติด แก้ไขปัญหายาเสพติด และส่ิงแวดล้อม ปลัดเทศบาล

10.ก่อสร้างลานกีฬา ก่อสร้างลานกีฬา 1 1 1 1 ปีละ 1 แห่ง ก่อสร้างลานกีฬา -โครงการก่อสร้างลาน กองการศึกษา กองสาธาฯ

ในเขตเทศบาลต าบล ปีละ 1 แห่ง ในเขตเทศบาลต าบล กีฬาในเขตเทศบาล

ถ้ าใหญ่ ถ้ าใหญ่ ต าบลถ้ าใหญ่
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หน่วย

สนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร์ 

อปท.
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์/แนวทางการ

พัฒนา
ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 6 11.จัดการแข่งขันกีฬา จัดกิจกรรมทุกปี 1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง จัดการแข่งขันกีฬา -โครงการจัดการแข่งขัน กองการศึกษา กองสาธาฯ

พัฒนาคน ชุมชน การพัฒนาสังคม การพัฒนาสังคม ท้องถิ่นทุ่งสงสัมพันธ์ ปีละ 1 คร้ัง ท้องถิ่นทุ่งสงสัมพันธ์ กีฬาท้องถิ่นทุ่งสง

และสังคมให้น่าอยู่ และคุณภาพชีวิต และคุณภาพชีวิต ต้านยาเสพติด ต้านยาเสพติด สัมพันธ์ต้านยาเสพติด

เข้มแข็ง มั่นคงตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจ 12.ปรับปรุงลานกีฬาใน ปรับปรุง 1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง ปรับปรุงลานกีฬา -โครงการปรับปรุงลาน กองการศึกษา กองสาธาฯ

พอเพียง เขตเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ ปีละ 1 แห่ง ในเขตเทศบาลต าบล กีฬาในเขตเทศบาล

ถ้ าใหญ่ ต าบลถ้ าใหญ่

13.สนับสนุนการแข่งขัน จัดกิจกรรมทุกปี 1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง สนับสนุนการแข่งขัน -โครงการสนับสนุนการ กองการศึกษา ส านัก

กีฬาและการแข่งขันกรีฑา ปีละ 1 คร้ัง กีฬาและการแข่งขัน แข่งขันกีฬาและการ ปลัดเทศบาล

นักเรียนและประชาชน กรีฑานักเรียนและ แข่งขันกรีฑานักเรียน

ประชาชน และประชาชน

14.แข่งขันกีฬาเปตอง จัดกิจกรรมทุกปี 1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง แข่งขันกีฬาเปตอง -โครงการแข่งขันกีฬา กองการศึกษา ส านัก

ส าหรับเยาวชนและ ปีละ 1 คร้ัง ส าหรับเยาวชน เปตองส าหรับเยาวชน ปลัดเทศบาล

ผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุ

15. จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ จัดซ้ือ ปีละ 1 คร้ัง 1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ -โครงการจัดซ้ือวัสดุ กองการศึกษา ส านัก

กีฬาให้ชุมชนในเขต กีฬาให้ชุมชน อุปกรณ์กีฬาให้ชุมชน ปลัดเทศบาล

เทศบาล ในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาล
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หน่วย

สนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร์ 

อปท.
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์/แนวทางการ

พัฒนา
ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 6 16.จัดซ้ือ/จัดหาวัสดุ จัดซ้ือ ปีละ 1 คร้ัง 1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง จัดซ้ือ/จัดหาวัสดุ -โครงการ จัดซ้ือ/จัดหา ส านัก กองช่าง

พัฒนาคน ชุมชน การพัฒนาสังคม การพัฒนาสังคม ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ปลัดเทศบาล

และสังคมให้น่าอยู่ และคุณภาพชีวิต และคุณภาพชีวิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ส าหรับ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ส าหรับ

เข้มแข็ง มั่นคงตาม การป้องกันและบรรเทา ส าหรับการป้องกัน การป้องกันและบรรเทา

ปรัชญาเศรษฐกิจ สาธารณภัย และบรรเทาสาธารณภัย สาธารณภัย

พอเพียง

17.จัดซ้ือ/จัดหาอุปกรณ์ จัดซ้ือ ปีละ 1 คร้ัง 1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง จัดซ้ือ/จัดหาอุปกรณ์ -โครงการ จัดซ้ือ/จัดหา ส านัก

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้แก่ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ อุปกรณ์เคร่ืองมือ ปลัดเทศบาล

สมาชิกอปพร.ในต าบล ให้แก่สมาชิกอปพร. เคร่ืองใช้ให้แก่สมาชิก

ในต าบล อปพร.ในต าบล

18.ฝึกอบรม/ทบทวน ฝึกอบรม/ทบทวน 1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง ฝึกอบรม/ทบทวน -โครงการฝีกอบรม/ ส านัก

สมาชิก อปพร. ปีละ 1 คร้ัง สมาชิก อปพร. ทบทวน สมาชิก อปพร. ปลัดเทศบาล

19.ช่วยเหลือประชาชน ช่วยเหลือ 10 10 10 10 จ านวน ช่วยเหลือประชาชน -โครงการช่วยเหลือ ส านัก ทุกกอง

ที่ได้รับความเดือดร้อน ทุกหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน ที่ได้รับความเดือดร้อน ประชาชนที่ได้รับ ปลัดเทศบาล

จากสาธารณภัย จากสาธารณภัย ความเดือดร้อนจาก

สาธารณภัย

20.ส่งเสริมความรู้ จัดกิจกรรม 1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง ส่งเสริมความรู้เกี่ยว -โครงการส่งเสริมความรู้ ส านัก ทุกกอง

เกี่ยวกับการป้องกันภัย ปีละ 1 คร้ัง กับการป้องกันภัย เกี่ยวกับการป้องกันภัย ปลัดเทศบาล

ให้แก่ประชาชน ให้แก่ประชาชน ให้แก่ประชาชน
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หน่วย

สนับสนุน

ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธศาสตร์ 

อปท.
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์/แนวทางการ

พัฒนา
ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 6 21.ป้องกันและแก้ไข จัดกิจกรรม 1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง ป้องกันและแก้ไข -โครงการป้องกันและ ส านัก ทุกกอง

พัฒนาคน ชุมชน การพัฒนาสังคม การพัฒนาสังคม ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ปีละ 1 คร้ัง ปัญหาอุบัติเหตุ แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ปลัดเทศบาล

และสังคมให้น่าอยู่ และคุณภาพชีวิต และคุณภาพชีวิต ทางถนน ทางถนน

เข้มแข็ง มั่นคงตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจ 22.อบรมให้ความรู้ จัดกิจกรรม 1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง อบรมให้ความรู้ -โครงการอบรมให้ ส านัก ทุกกอง

พอเพียง เกี่ยวกับระเบียบ ปีละ 1 คร้ัง เกี่ยวกับระเบียบ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ปลัดเทศบาล

วินัยจราจร วินัยจราจร วินัยจราจร

23.ติดต้ังป้ายจราจร ติดต้ังทุกชุมชน 28 28 28 28 จ านวน 28 ชุมชนติดต้ังป้ายจราจร -โครงการติดต้ังป้าย ส านัก กองช่าง

ในชุมชนเขตเทศบาล ในเขตเทศบาล ในชุมชนเขตเทศบาล จราจรในชุมชน ปลัดเทศบาล

ต าบลถ้ าใหญ่ เขตเทศบาล

24.โครงกาจัดซ้ือรถ จ านวน 1 คัน 1 - - - จ านวน 1 คัน โครงกาจัดซ้ือรถ -โครงการจัดซ้ือรถ ส านัก กองช่าง

ดับเพลิงของส านักงาน ดับเพลิงของส านักงาน ดับเพลิงของส านักงาน ปลัดเทศบาล

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

25.ก่อสร้าง/ต่อเติม/ ปีละ 1 แห่ง 1 1 1 1 ปีละ 3 แห่ง ก่อสร้าง/ต่อเติม/ -โครงการก่อสร้าง ส านัก กองช่าง

ซ่อมแซมป้อมยามรักษา ซ่อมแซมป้อมยาม ต่อเติม/ซ่อมแซม ปลัดเทศบาล

ความสงบเรียบร้อย รักษาความสงบ ป้อมยามรักษาความสงบ

ในชุมชนเขตเทศบาล เรียบร้อยในชุมชน เรียบร้อยในชุมชน

เขตเทศบาล เขตเทศบาล
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 6 26.จัดท าส่ือ ปีละ 1 คร้ัง 1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ -โครงการจัดท าส่ือ ส านัก ทุกกอง

พัฒนาคน ชุมชน การพัฒนาสังคม การพัฒนาสังคม ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ให้ความรู้เกี่ยวกับ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ปลัดเทศบาล

และสังคมให้น่าอยู่ และคุณภาพชีวิต และคุณภาพชีวิต เกี่ยวกับสาธารณภัย สาธารณภัย เกี่ยวกับสาธารณภัย

เข้มแข็ง มั่นคงตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจ 27.จัดซ้ืออุปกรณ์และ ปีละ 1 คร้ัง 1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง จัดซ้ืออุปกรณ์และ -โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ ส านัก

พอเพียง ซ่อมแซมวิทยุส่ือสาร ซ่อมแซมวิทยุส่ือสาร และซ่อมแซมวิทยุส่ือสาร ปลัดเทศบาล

ปรัชญาเศรษฐกิจ ทั้งระบบ ทั้งระบบ ทั้งระบบ

พอเพียง

28.ปลูกต้นไม้เพื่อ จ านวน 10 หมู่บ้าน 10 10 10 10 จ านวน ปลูกต้นไม้เพื่อป้องกัน -โครงการปลูกต้นไม้ ส านัก กองสาธาฯ

ป้องกันการกัดเซาะ 10 หมู่บ้าน การกัดเซาะของหน้า ป้องกันการกัดเซาะ ปลัดเทศบาล

ของหน้าดินพังทลาย ดินพังทลาย ของหน้าดินพังทลาย

29.งานป้องกันไฟป่า จัดท ากิจกรรม 3 3 3 3 ปีละ 3 คร้ัง จัดกิจกรรม -โครงการจัดท า ส านัก กองช่าง

ตามภารกิจถ่ายโอน ให้ความรู้ ป้องกัน ในการป้องกันและ แนวกันไฟในพื้นที่ ปลัดเทศบาล

และแก้ปัญหาไฟฟ้า แก้ไขปัญหาไฟฟ้า เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

-โครงการอบรม

ให้ความรู้ด้านไฟป่า

30.เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ สนับสนุนเบี้ยยังชีพ 10 10 10 10 จ านวน เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ -โครงการเบี้ยยังชีพ ส านัก

ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ทุกหมู่บ้าน หมู่บ้าน ผู้พิการ และผู้ป่วย ผู้สูงอายุผู้พิการ และ ปลัดเทศบาล

เอดส์ ผู้ป่วยเอดส์
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 6 31.พัฒนาคุณภาพชีวิต จัดกิจกรรม 1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง พัฒนาคุณภาพชีวิต -โครงการพัฒนา ส านัก

พัฒนาคน ชุมชน การพัฒนาสังคม การพัฒนาสังคม เด็กคนชรา คนพิการ ปีละ 1 คร้ัง เด็กคนชรา คนพิการ คุณภาพชีวิตเด็กคนชรา ปลัดเทศบาล

และสังคมให้น่าอยู่ และคุณภาพชีวิต และคุณภาพชีวิต  ผู้ด้อยโอกาสและ ผู้ด้อยโอกาสและ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส

เข้มแข็ง มั่นคงตาม ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ป่วยเอดส์

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 32.ส่งเสริมโครงการ/ จัดกิจกรรม 1 1 1 1 จัดกิจกรรม ส่งเสริมโครงการ/ -โครงการส่งเสริม ส านัก

กิจกรรมการพัฒนาสตรี ปีละ 1 คร้ัง ปีละ 1 คร้ัง กิจกรรมการพัฒนาสตรี โครงการ/กิจกรรม ปลัดเทศบาล

และครอบครัว และครอบครัว การพัฒนาสตรีและ

33.ปรับปรุงภูมิทัศน์ จ านวน 1 แห่ง 1 1 1 1 จ านวน 1 แห่ง ปรับปรุงภูมิทัศน์ -โครงการปรับปรุง กองการศึกษา กองช่าง

วัดถ้ าใหญ่ วัดถ้ าใหญ่ ภูมิทัศน์วัดถ้ าใหญ่

34.บรรพชาสามเณรภาค ปีละ 1 คร้ัง 1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง บรรพชาสามเณรภาค -โครงการบรรพชา กองการศึกษา ส านัก

ฤดูร้อน ฤดูร้อน สามเณรภาคฤดูร้อน ปลัดเทศบาล

35.ฝึกอบรมพิธีกร ปีละ 1 คร้ัง 1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง ฝึกอบรมพิธีกร -โครงการฝึกอบรม กองการศึกษา ส านัก

ทางศาสนา ทางศาสนา พิธีกรทางศาสนา ปลัดเทศบาล

36.ปฎิบัติธรรม ปีละ 1 คร้ัง 1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง ปฎิบัติธรรม -โครงการปฎิบัติธรรม กองการศึกษา ส านัก

ปลัดเทศบาล
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 6 37.เข้าค่ายคุณธรรม ปีละ 1 คร้ัง 1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง เข้าค่ายคุณธรรม -โครงการเข้าค่าย กองการศึกษา ส านัก

พัฒนาคน ชุมชน การพัฒนาสังคม การพัฒนาสังคม คุณธรรม ปลัดเทศบาล

และสังคมให้น่าอยู่ และคุณภาพชีวิต และคุณภาพชีวิต

เข้มแข็ง มั่นคงตาม 38.ส่งเสริมและสนับสนุน จ านวน 10 คร้ัง 10 10 10 10 จ านวน ส่งเสริมและสนับสนุน -โครงการส่งเสริมและ กองการศึกษา ส านัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ การจัดงานรัฐพิธี 10 คร้ัง การจัดงานรัฐพิธี สนับสนุนการจัดงาน ปลัดเทศบาล

พอเพียง และศาสนา และศาสนา รัฐพิธีและศาสนา

49.สนับสนุนกิจกรรม ทุกชุมชน 28 28 28 28 จ านวน สนับสนุนกิจกรรม -โครงการสนับสนุน กองการศึกษา ส านัก

งานประเพณีต่างๆ 28 ชุมชน งานประเพณีต่างๆ กิจกรรมงานประเพณี ปลัดเทศบาล

ในชุมชน ในชุมชน ต่างๆ ในชุมชน

40.ส่งเสริมสนับสนุนการ ปีละ 1 คร้ัง 1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง ส่งเสริมสนับสนุนการ -โครงการส่งเสริม กองการศึกษา ส านัก

ด าเนินงานของสภา ด าเนินงานของสภา สนับสนุนการด าเนินงาน ปลัดเทศบาล

วัฒนธรรมอ าเภอ วัฒนธรรมอ าเภอ ของสภาวัฒนธรรมอ าเภอ

41.สนับสนุนกลุ่ม จ านวน 7 หมู่บ้าน 7 7 7 7 จ านวน โครงการสนับสนุน -โครงการสนับสนุน กองการศึกษา ส านัก

กลองยาว หมู่ที่ 2,3,5, 7 หมู่บ้าน กลุ่มกลองยาวหมู่ที่ 2, กลุ่มกลองยาวหมู่ที่ 2, ปลัดเทศบาล

6,7,9,10 3,5,6,7,9,10 3,5,6,7,9,10

42.ก่อสร้างท่าน้ า จ านวน 2 แห่ง - 2 2 - จ านวน 2 แห่ง ก่อสร้างท่าน้ า โครงการก่อสร้างท่าน้ า กองการศึกษา กองช่าง

หมู่ที่ 3, 6 หมู่ที่ 3, 6 หมู่ที่ 3, 6
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 6 43.ปรับปรุง/ต่อเติม จ านวน 1 แห่ง - 1 - - จ านวน 1 แห่ง ปรับปรุง/ต่อเติม โครงการปรับปรุง/ กองการศึกษา กองช่าง

พัฒนาคน ชุมชน การพัฒนาสังคม การพัฒนาสังคม ขยายศาลาพ่อท่านคล้าย ขยายศาลาพ่อท่าน ต่อเติมขยายศาลา

และสังคมให้น่าอยู่ และคุณภาพชีวิต และคุณภาพชีวิต หมู่ที่ 9 คล้าย หมู่ที่ 9 พ่อท่านคล้าย หมู่ที่ 9

เข้มแข็ง มั่นคงตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจ 44.รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ จัดกิจกรรม 1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ โครงการรดน้ าด าหัว ส านัก ทุกกอง

พอเพียง ปีละ 1 คร้ัง ผู้สูงอายุ ปลัดเทศบาล

ผู้สูงอายุ ปลัดเทศบาล

45.สนับสนุนงาน ปีละ 1 คร้ัง 1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง สนับสนุนงานประเพณี โครงการสนับสนุนงาน กองการศึกษา ส านัก

ประเพณีเดือนสิบ เดือนสิบ ประจ า ประเพณีเดือนสิบ ปลัดเทศบาล

46.อุดหนุนจัดงาน จ านวน 5 วัด 5 5 5 5 ปีละ 5 วัด อุดหนุนงานประเพณี โครงการอุดหนุน กองการศึกษา ส านัก

เทศกาลประเพณีชักพระ ชักพระ วัดในการจัดงาน ปลัดเทศบาล

ของวัดในต าบลถ้ าใหญ่ ประเพณีชักพระ

47.สนับสนุนการจัดงาน ปีละ 1 คร้ัง 1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง สนับสนุนการจัดงาน โครงการสนับสนุน กองการศึกษา ส านัก

เทศกาลประเพณีชักพระ เทศกาลประเพณี การจัดงานเทศกาล ปลัดเทศบาล

อ าเภอทุ่งสง ชักพระอ าเภอทุ่งสง ประเพณีชักพระ

อ าเภอทุ่งสง

48.งานประเพณีมาฆบูชา ปีละ 1 คร้ัง 1 1 1 1 ปีละ 1 คร้ัง งานประเพณีมาฆบูชา โครงการงานประเพณี กองการศึกษา ส านัก

แห่ผ้าขึ้นธาตุ แห่ผ้าขึ้นธาตุ มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ปลัดเทศบาล
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ส่วนที่ 4 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
 

บริการชุมชนและสังคม 

 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

กองการศึกษา 
ส านักปลดั 

 

กองช่าง 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม บริการชุมชนและสังคม 
การเศรษฐกิจ 

แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานสาธารณสุข 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส านักปลดั/ 
กองช่าง 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร บริหารทั่วไป 
การด าเนินงานอ่ืน 
งบกลาง 

 

แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
แผนงานงบกลาง 

ส านักปลดั 
กองคลัง 

หน่วยงานท่ีรับเงินอุดหนุน 

กองช่าง 
 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ บริหารทั่วไป 
บริการชุมชนและสังคม 
การเศรษฐกิจ 
งบกลาง 

แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานการเกษตร 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานงบกลาง 

ส านักปลดั 
 

กองช่าง 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

บริการชุมชนและสังคม 

 
แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
อบจ. 

การประปาส่วนภมูิภาค 
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 

ส านักปลดั 
กองคลัง 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงาน 
สนับสนุน 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต บริการชุมชนและสังคม 
งบกลาง 
 
 

 

แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
แผนงานงบกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลดั 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กองการศึกษา 
 
 

กองคลัง 
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แบบ ผ. 07

ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

1. ดา้นการศึกษา

   1.1  แผนงานการศึกษา 35       18,637,200    35        18,637,200    32       10,537,200   32       10,537,200   134      58,348,800      

        

   1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 5         830,000       7          830,000        8         880,000       7         830,000       27       3,370,000        

ของชุมชน  

รวม 40      19,467,200  42        19,467,200   40      11,417,200  39      11,367,200  161     61,718,800      

2. ดา้นสิ่งแวดล้อม

   2.1  แผนงานเคหะและชุมชน 8         15,430,000   8          11,220,000   7         5,030,000     6         3,030,000     29       34,710,000      

(งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล)

   2.2  แผนงานสาธารณสุข 4         250,000       4          250,000        4         250,000       4         250,000       16       1,000,000        

รวม 12      15,680,000  12        11,470,000   11      5,280,000    10      3,280,000    45       35,710,000      

3. ดา้นการเมอืง การบริหาร

   3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 23       28,957,900   26        29,554,000   25       6,854,000     24       6,654,000     98       72,019,900      

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลถ  าใหญ่

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 รวม 4  ปีปี  2564
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 รวม 4  ปีปี  2564

   3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 8         1,430,000     9          1,530,000     8         1,430,000     8         1,430,000     33       5,820,000        

ของชุมชน

   3.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 2         60,000         2          60,000         2         60,000         2         60,000         8         240,000           

   3.4 แผนงานงบกลาง 1         200,000       1          200,000        1         200,000       1         200,000       4         800,000           

รวม 34      30,647,900  38        31,344,000   36      8,544,000    35      8,344,000    143     78,879,900      

4. ดา้นเศรษฐกิจ

   4.1 แผนงานบริหารทัว่ไป 5         3,300,000     8          5,300,000     8         5,300,000     8         5,300,000     29       19,200,000      

   4.2 แผนงานการเกษตร 5         4,024,000     10        4,754,000     10       3,004,000     9         2,704,000     34       14,486,000      

   4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 5         990,000       5          990,000        5         690,000       5         690,000       20       3,360,000        

ของชุมชน

   4.4 แผนงานงบกลาง 1         250,000       1          250,000        1         250,000       1         250,000       4         1,000,000        

รวม 16      8,564,000    24        11,294,000   24      9,244,000    23      8,944,000    87       38,046,000      
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 รวม 4  ปีปี  2564

5. ดา้นโครงสร้างพื นฐาน

   5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 71       213,135,000  171       258,915,000  131     213,855,000 57       137,585,000 430     823,490,000    

(งานไฟฟ้า ถนน สะพาน ท่อระบายน  า) -                   

   5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 11       7,300,000     20        10,350,000   19       11,080,000   11       6,190,000     61       34,920,000      

(ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา 

แหล่งน  า )

รวม 82      220,435,000 191      269,265,000 150     224,935,000 68      143,775,000 491     858,410,000    

6. ดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต

   6.1 แผนงานสาธารณสุข 6         1,068,000     6          1,068,000     6         1,068,000     6         1,068,000     24       4,272,000        

   6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 4         950,000       4          950,000        4         950,000       4         950,000       16       3,800,000        

ของชุมชน

   6.3  แผนงานศาสนาวัฒนธรรม 20       3,280,000     29        3,500,000     28       3,480,000     28       3,480,000     105      13,740,000      

และนันทนาการ

   6.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน 13       2,350,000     13        2,350,000     13       2,350,000     11       1,950,000     50       9,000,000        
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 รวม 4  ปีปี  2564

   6.5 แผนงานงบกลาง 5         13,432,800   5          13,432,800   5         13,432,800   5         13,432,800   20       53,731,200      

รวม 48      21,080,800  57        21,300,800   56      21,280,800  54      20,880,800  215     84,543,200      

รวมทั งสิ น 232     315,874,900 364      364,141,000 317     280,701,000 229     196,591,000 913     1,157,307,900 
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แบบ ผ. 01

 2. บญัชีโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก่อสร้างอาคาร เพื่อรองรับจ านวนเด็กที่มี ก่อสร้างอาคารเรียน 5,000,000  5,000,000  - - จ านวน เด็กนักเรียนมีสถานที่ กองการศึกษา

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ปริมาณเพิ่มขึ้น จ านวน 2 หลัง (งบอปท.) (งบอปท.) อาคาร เรียนเพยีงพอ /กองช่าง

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

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

เด็กเล็ก เด็กเล็ก ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน 3 

ศูนย์

3 โครงการสนับสนุนเคร่ืองเล่น เพื่อส่งเสริมพฒันาการใน จัดหาเคร่ืองเล่นกลางแจ้ง 500,000    500,000     500,000     500,000      จ านวนศูนย์ เด็กนักเรียนมีพฒันาการ กองการศึกษา

กลางแจ้งใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็กการเรียนรู้ของเด็ก ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น

จ านวน 3 ศูนย์

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา

1.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ. 2561 - 2564 )

เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา

1.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที่มา

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

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

พฒันาเด็กเล็ก เคร่ืองขยายเสียง ฯลฯ ใหก้ับศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก จ านวน 3 ศูนย์

5 โครงการพฒันาเด็ก เพื่อใหส่้งเสริมใหเ้ด็ก จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ 50,000     50,000      50,000      50,000       จ านวน เด็กก่อนวยัเรียน กองการศึกษา

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

ครบทั้ง 4 ด้าน 300 คน พฒันาการดียิ่งขึ้น

6 โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ เพื่อใหเ้ด็กได้ท ากิจกรรม จัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ 200,000    200,000    200,000    200,000     จ านวนคร้ัง เด็กนักเรียนได้ร่วม กองการศึกษา

ต่างๆในการส่งเสริมความรู้ จ านวน 1 คร้ัง (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) กิจกรรมและมีความรู้

และพฒันาการของเด็ก เสริมสร้างพฒันาการ

ยิ่งขึ้น

7 โครงการพฒันาครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อส่งเสริมบคุลากรใน บคุลากรทางการศึกษาของ ศพด. 50,000     50,000      50,000      50,000       จ านวนศูนย์ บคุลากรของศูนย์พฒันา กองการศึกษา

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

ประสิทธภิาพได้ตาม ประสิทธภิาพตาม

มาตรฐานที่ก าหนด มาตรฐานที่ก าหนด
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8 โครงการสนับสนุน เพื่อใหเ้ด็กเล็ก มีพฒัาการ เด็กเล็ก ใน ศพด. 580,560    580,560    580,560    580,560     จ านวน เด็กเล็กมีสุขภาพร่างกาย กองการศึกษา

อาหารเสริม(นม) ศพด. ทางด้านร่างกายแข็งแรง จ านวน 3 ศูนย์ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) เด็กเล็ก ที่แข็งแรง สมบรูณ์

สมบรูณ์

9 โครงการสนับสนุน เพื่อใหเ้ด็ก มีพฒัาการ นักเรียนสังกัด สพฐ จ านวน 1,374,040 1,374,040  1,374,040  1,374,040   จ านวน เด็กมีสุขภาพร่างกาย กองการศึกษา

อาหารเสริม(นม) โรงเรียน ทางด้านร่างกายแข็งแรง จ านวน 5 โรงเรียน (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) นักเรียน ที่แข็งแรง สมบรูณ์

สังกัด สพฐ สมบรูณ์

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อใหเ้ด็กเล็กสามารถ เด็กเล็ก ใน ศพด. 1,474,900 1,474,900  1,474,900  1,474,900   จ านวน นักเรียนมีสุขภาพ กองการศึกษา

บริหารสถานศึกษา พฒันาการทางร่างกาย จ านวน 3 ศูนย์ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) นักเรียน ร่างกายที่แข็งแรง 

(อาหารกลางวนั) และด้านโภชนาการได้

11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อใหเ้ด็กสามารถ นักเรียนสังกัด สพฐ จ านวน 2,876,000 2,876,000  2,876,000  2,876,000   จ านวน นักเรียนมีสุขภาพ กองการศึกษา

บริหารสถานศึกษา พฒันาการทางร่างกาย จ านวน 5 โรงเรียน (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) นักเรียน ร่างกายที่แข็งแรง 

(อาหารกลางวนั) และด้านโภชนาการได้
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12 โครงการส่งเสริมการ เพื่อใหเ้ด็กมีการพฒันาการ จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการศึกษา 20,000     20,000      20,000      20,000       จ านวนคร้ัง เด็กนักเรียนมีพฒันาการ กองการศึกษา

จัดกิจกรรมด้านการศึกษา เกี่ยวกับทกัษะด้านต่างๆ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ด้านทกัษะต่างๆเพิ่มขึ้น

13 โครงการพฒันาหลักสูตร เพื่อปรับปรุงพฒันา จัดกิจกรรมเพื่อพฒันาหลักสูตร 50,000     50,000      50,000      50,000       จ านวนคร้ัง สถานศึกษามีหลักสูตร กองการศึกษา

สถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษาใหม้ี สถานศึกษาอย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ในการจัด การเรียนการสอน

ความทนัสมัยและเปน็ไป กิจกรรม ที่สอดคล้องกับหลักสูตร

ตามหลักสูตรแกนกลาง แกนกลางและทอ้งถิ่น

14 โครงการวนัวชิาการ ศพด. เพื่อสร้างความประทบัใจ จัดกิจกรรม เช่นพธิมีอบ 50,000     50,000      50,000      50,000       จ านวนคร้ัง เด็กและผู้ปกครอง กองการศึกษา

และภาคภมูิใจ ทั้งของเด็ก ประกาศนียบตัร , ฯลฯ ให้ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ประทบัใจครู และ ศพด.

และผู้ปกครองที่มีต่อค เด็กนักเรียนในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

รูและ ศพด. จ านวน 3 ศูนย์

15 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมและให้ จัดอบรม/ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 80,000     80,000      80,000      80,000       จ านวนคร้ัง บคุลากรในศูนย์พฒันา กองการศึกษา

และทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประสบการณ์ในการเรียนรู้ ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) เด็กน าความรู้ 

ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก แก่บคุลากรในศูนย์พฒันา จ านวน  3 ศูนย์ ประสบการณ์ที่ได้มา

เด็กเล็ก พฒันาใหม้ีประสิทธภิาพ
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งบประมาณและที่มา

16 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อม ปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณภายใน / 600,000    600,000    600,000    600,000     จ านวนศูนย์ เด็กนักเรียนอยู่ในสภาพ กองการศึกษา

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

เด็กเล็ก จ านวน  3 แหง่ กาย - ใจที่ดี

17 โครงการปรับปรุง/ต่อเติม เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนมีสถานที่ ปรับปรุง/ต่อเติมศาลา 100,000    100,000     100,000     100,000      จ านวนคร้ัง เด็กนักเรียนมีสถานที่ใน กองการศึกษา

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

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นน้ าพุ

18 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง เพื่อความปลอดภยัใน ก่อสร้าง/ปรับปรุงร้ัวและประตู 200,000    200,000    200,000    200,000     จ านวนร้ัว บคุลากรภายใน กองการศึกษา

ร้ัวศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ทรัพย์สินและบคุลากร ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ที่ก่อสร้าง/ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก /กองช่าง

บา้นน้ าพ/ุวดัไตร ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน 2 ศูนย์ ปรับปรุง มีความปลอดภยั

19 โครงการต่อเติมหอ้งน้ า เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนได้มี ต่อเติมหอ้งน้ าส าหรับ ศพด. 200,000    200,000     200,000     200,000      จ านวน ศพด. เด็กนักเรียนมีหอ้งน้ า กองการศึกษา

ส าหรับศพด. หอ้งน้ าใช้อย่างเพยีงพอ จ านวน 3 แหง่ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ใช้อย่างเพยีงพอ
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20 โครงการเช่าสถานที่ เพื่อใช้เปน็สถานที่ต้ัง เช่าสถานที่วดัไตรวทิยาราม 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวน เด็กก่อนวยัเรียนมี กองการศึกษา

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

ต้ังของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก วดัไตยวทิยาราม วทิยาราม จ านวน 1 แหง่

วดัไตรวทิยาราม

21 โครงการจัดต้ังศูนย์พฒันา เพื่อใหม้ีสถานศึกษา จัดต้ังศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นจ าปา 3,000,000 3,000,000 - - จ านวน ศพด. มีจ านวนสถานศึกษา กองการศึกษา

เด็กเล็กบา้นจ าปา  หมู่ที่ 9 ส าหรับเด็กในต าบลถ้ าใหญ่ หมู่ที่ 9  จ านวน 1 แหง่ (งบอปท.) (งบอปท.) เพิ่มขึ้นและมีอาคาร

ที่เพยีงพอ เรียนที่เพยีงพอ

22 โครงการติดต้ังโทรศัพทแ์ละ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ ติดต้ังระบบโทรศัพทแ์ละ 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวน ศพด. การจัดการเรียนการสอน กองการศึกษา

อินเตอร์เน็ต ส าหรับ ศพด. ในการเรียนการจัดการเรียน อินเตอร์เน็ตส าหรับ ศพด. (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) และปฏบิติังานมี

การสอนและปฏบิติังาน  ทั้ง 3 แหง่ ประสิทธภิาพมากขึ้น

ในสถานศึกษา

23 โครงการเชื่อมต่อ เพื่ออ านวยความสะดวก เชื่อมต่อระบบไฟฟา้และประปา 100,000 100,000 - - จ านวนระบบ ศพด.มีไฟฟา้และ กองการศึกษา

ระบบไฟฟา้และประปา ในการด าเนินงานของ ศพด. เข้าสู่ ศพด. อย่างละ 1 จุด (งบอปท.) (งบอปท.) น้ าประปาในการ

 ศพด.บา้นนาตาแย้ม ด าเนินงานของ ศพด.
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา

1.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที่มา

24 โครงการจัดหาครูและ เพื่อใหผู้้ดูแลเด็กและ จัดหาผู้ดูแลเด็กและบคุลากร 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน มีครูและบคุลากร กองการศึกษา

บคุลากรสนับสนุน บคุลากรสนับสนุนการสอน สนับสนุนการสอนส าหรับ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ผู้ดูแลเด็ก สนับสนุนการสอน

การศึกษาที่ขาดแคลน ในสถานศึกษาอย่างครบ สถานศึกษาในสังกัด อย่างครบถ้วนและ

ถ้วนและเพยีงพอ ไม่น้อยกวา่ 3 คน เพยีงพอ

25 โครงการจัดกิจกรรมแสดง เพื่อเผยแพร่ผลงาน บคุลากรทางการศึกษา 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนกิจกรรม นักเรียนมีโอกาสและ กองการศึกษา

ผลงานทางวชิาการ ทางวชิาการของเด็กเล็ก เด็กเล็กใน ศพด. จ านวน 3 แหง่ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) แสดงผลงาน

ใน ศพด. ทางการศึกษา

ต่อสาธารณชน

26 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ัง/ เด็กเล็กได้รับ กองการศึกษา

โดยภมูิปญัญาทอ้งถิ่น ภมูิปญัญาทอ้งถิ่นและเด็ก โดยปราชญ์ทอ้งถิ่น (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) จ านวนเด็ก ประสบการณ์ ศพด.ทั้ง 3 ศูนย์

ได้รับประสบการณ์ การเรียนรู้ที่ดี
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา

1.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที่มา

27 โครงการประชุมผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมความสัมพนัธ์ จัดกิจกรรมเพื่อพฒันาศักยภาพครู 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน ผู้ปกครองสถานศึกษา กองการศึกษา

และความรู้ความเข้าใจ ผู้ดูแลเด็กและผู้เกี่ยวข้อง (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ผู้ปกครอง และเทศบาลมี ศพด.ทั้ง 3 ศูนย์

ในการจัดการศึกษาระหวา่ง อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง ความสัมพนัธท์ี่ดีและ

สถานศึกษา เทศบาลและ มีความรู้ความเข้าใจ

ผู้ปกครองเด็กนักเรียน ในการจัดการศึกษา

28 โครงการจัดกิจกรรม เพื่อปลูกฝังความรักชาติ จัดกิจกรรมวนัส าคัญของชาติ 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ัง/ เด็กได้รับความรู้และ กองการศึกษา

วนัส าคัญของชาติ ศาสนา และชื่นชมในประเพณี ศาสนา  พระมหากษตัริย์ และ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ผู้เข้าร่วม มีความรักต่อชาติ ศพด.ทั้ง 3 ศูนย์

พระมหากษตัริย์และ ทอ้งถิ่นของเด็กเล็ก ปรเพณีทอ้งถิ่นจ าเปน็ และสมควร กิจกรรม ศาสนา พระมหากษตัริย์

ประเพณีทอ้งถิ่น และประเพณีทอ้งถิ่น

29 โครงการพฒันาการจัดท า เพื่อพฒันาศักยภาพ จัดกิจกรรมเพื่อพฒันาการจัดท า 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ัง/ ครูมีความรู้และ กองการศึกษา

แผนการสอน ของพนักงานครูในกา แผนการสอนอย่างน้อย (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ผู้เข้าร่วม ประสิทธภิาพที่ดี

รจัดท าแผนการสอน ปลีะ 1 คร้ัง กิจกรรม ในการจัดท าแผน

การสอน

30 โครงการเผยแพร่ เพื่อประชาสัมพนัธแ์ละ ประชาสัมพนัธเ์ผยแพร่ข่าวสาร 10,000      10,000      10,000      10,000       จ านวนคร้ัง ประชาชนได้รับข้อมูล กองการศึกษา

ประชาสัมพนัธข์่าวสาร เผยแพร่ข่าวสารทาง จ านวน 4 คร้ัง (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ข่าวสารทางการศึกษา

ทางการศึกษา การศึกษา ได้อย่างถูกต้อง
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา

1.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที่มา

31 โครงการจัดต้ังและสนับสนุน - เพื่อเปน็ศูนย์กลาง ปรับปรุงอาคารและสนับสนุน 200,000    200,000     200,000     200,000      จ านวนศูนย์ ประชาชนมีศูนย์กลาง กองการศึกษา

ศูนย์การเรียนรู้ เขต 1, 2 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อุปกรณ์การเรียนการสอน (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ในการจัดกิจกรรม

- เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การเรียนรู้

โอกาสในการเรียนรู้ส าหรับ

ประชาชน

32 โครงการศูนย์เด็กเล็ก เพื่อเด็กเล็กและบคุลากร บคุลากรทางการศึกษา 60,000      60,000      60,000      60,000       จ านวน เด็กเล็กและบคุลากร กองการศึกษา

ปลอดโรค ทางการศึกษาสามารถ ศพด. จ านวน 3 แหง่ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) เด็กเล็ก ทางการศึกษาเข้าใจการ

เข้าใจการเปน็ ศพด. และบคุลากร เปน็ ศพด.ปลอดโรคได้

ปลอดโรคได้ ทางการศึกษา

33 โครงการส่งเสริมการเรียน เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กเล็ก บคุลากรทางการศึกษา 30,000      30,000      30,000      30,000       จ านวน เด็กเล็กสามารถ กองการศึกษา

นอกสถานที่ สามารถเรียนรู้จากแหล่ง เด็กเล็กใน ศพด. จ านวน 3 แหง่ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) เด็กเล็ก เรียนรู้จากแหล่ง

เรียนรู้นอกสถานที่ และบคุลากร เรียนรู้นอกสถานที่

ทางการศึกษา

ที่เข้าโครงการ
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา

1.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที่มา

34 โครงการสนับสนุน เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กเล็ก เด็กเล็กใน ศพด. จ านวน 3 แหง่ 511,700    511,700     511,700     511,700      จ านวนเด็ก เด็กเล็กสามารถ กองการศึกษา

ค่าใช้จ่ายการบริหาร สามารถพฒันาการเรียนรู้ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) เล็กใน ศพด. พฒันาการเรียนรู้ได้

สถานศึกษา ได้ ที่เข้าร่วม

โครงการ

35 โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เพื่อสร้างประสบการณ์ จัดการแข่งขันกีฬา ศพด. 50,000      50,000      50,000      50,000       จ านวนคร้ัง/ เด็กเล็กได้ประสบการณ์ กองการศึกษา

การเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาพ ในสังกัดเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) จ านวนเด็ก การเรียนรู้และมี

และความสัมพนัธ์ ปลีะ 1 คร้ัง สุขภาพที่ดี
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แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการติดต้ังอินเตอร์เน็ต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับข้อมูล ติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ต พร้อม - 200,000  200,000    200,000    จ านวนพื้นที่ ประชาชนได้รับข้อมูล ส านักปลัด

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

 ชุมชน ชุมชน

2 โครงการสร้างหอกระจายข่าว เพื่อใหป้ระชาชนได้รับข้อมูล ก่อสร้างหอกระจายข่าว โดยมี - 300,000  300,000    300,000    จ านวนพื้นที่ ประชาชนได้รับข้อมูล ส านักปลัด

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

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

ไมล์ 1 ชุด ในบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 6

และหมู่ที่ 10

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ. 2561 - 2564 )

เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา

1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่มา
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา

1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่มา

3 โครงการเสียงตามสาย เพื่อใหป้ระชาชนได้รับข้อมูล ติดต้ังเสียงตามสายประจ าชุมชน 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวนพื้นที่ ประชาชนได้รับข้อมูล ส านักปลัด

ประจ าชุมชน ข่าวสารของทางราชการ 28 ชุมชน (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ที่ติดต้ัง ข่าวสารที่รวดเร็ว ถูกต้อง เทศบาล

ได้รวดเร็ว ถูกต้อง

4 โครงการซ่อมแซม เพื่อใหป้ระชาชนได้รับข้อมูล ซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจ า 50,000    50,000   50,000     50,000     จ านวนพื้นที่ ประชาชนได้รับข้อมูล ส านักปลัด

หอกระจายข่าว ข่าวสารของทางราชการ หมู่บา้นทกุหมู่บา้นใหอ้ยู่ในสภาพ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ที่ซ่อมแซม ข่าวสารของทางราชการ เทศบาล

ประจ าหมู่บา้น (ม.1-10) ได้รวดเร็ว ถูกต้อง ที่ใช้งานได้ตามปกติ ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

5 โครงการสนับสนุน เพื่อใหส้นับสนุนใหก้ลุ่ม สนับสนุน / อุดหนุนงบประมาณ 200,000  200,000  200,000   200,000   จ านวน กลุ่มองค์กรสตรี ส านักปลัด

องค์กรสตรีต าบลถ้ าใหญ่ องค์กรสตรีมีความเข้มแข็ง ใหแ้ก่องค์กรสตรีต าบลถ้ าใหญ่ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) องค์กรที่ ต าบลถ้ าใหญ่มีความเข้มแข็ง เทศบาล

ด าเนินงานได้อย่างมี สนับสนุน  และด าเนินงานอย่างมี

ประสิทธภิาพ ประสิทธภิาพ

6 โครงการสนับสนุน/ เพื่อสนับสนุน / ปรับปรุงศูนย์ ปรับปรุงอาคารเรียน และ - - 50,000     - จ านวนศูนย์ ศูนย์การเรียนรู้วดัถ้ าใหญ่ กองการศึกษา

ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ การเรียนรู้วดัถ้ าใหญ่ใหเ้ปน็ สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน (งบอปท.) ที่สนับสนุน เปน็แหล่งการเรียนรู้ที่มี

วดัถ้ าใหญ่ สถานที่ที่มีความพร้อมในการ ความพร้อมในการศึกษา 

ค้นควา้ ศึกษา หาข้อมูลต่างๆ หาความรู้



107
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา

1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่มา

7 โครงการพฒันาศักยภาพ เพื่อพฒันาศักยภาพของ จัดอบรม ทศันศึกษาดูงาน/ 300,000  300,000  300,000    300,000    จ านวน คณะกรรมการชุมชนมี ส านักปลัด

คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการชุมชน ประชุม/จัดกิจกรรมต่างๆ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง ศักยภาพในการท างาน เทศบาล

ในการพฒันาศักยภาพ

ของคณะกรรมการชุมชน

8 โครงการส่งเสริมความรู้ เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการ จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ใหแ้ก่ 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน ประชาชนในชุมชน ส านักปลัด

ด้านสหกรณ์ใหแ้ก่เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ใหแ้ก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เจ้าหน้าที่ภาครัฐระดับต าบล ผู้น า (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง ได้มีความรู้ เทศบาล

ภาครัฐระดับต าบลผู้น าชุมชน ระดับต าบล ผู้น าชุมชนและ ชุมชน และกลุ่มต่างๆในชุมชน

และกลุ่มต่างๆ ในชุมชน กลุ่มต่างๆในชุมชน ปลีะ 1 คร้ัง
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แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยังยืน

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 2  การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจัดหาที่รองรับ เพื่อความสะอาด เรียบร้อย จัดหาภาชนะรองรับขยะ 100,000      100,000     100,000    100,000    จ านวน พื้นที่ต าบลถ้ าใหญ่มี กองสาธารณสุข

ขยะในพื้นที่ต าบลถ้ าใหญ่ ภายในต าบล ภายในพื้นที่ต าบลถ้ าใหญ่ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ภาชนะ สภาพแวดล้อมที่ดี และส่ิงแวดล้อม

รองรับขยะ สะอาด เรียบร้อย

2 โครงการธนาคารขยะ เพื่อใหเ้ด็กและประชาชน มีการจัดต้ังธนาคารขยะในชุมชน 140,000      140,000     140,000    140,000     จ านวน เด็กและประชาชน กองสาธารณสุข

และรีไซเคิล รู้จักการคัดแยกขยะในชุมชน 28 ชุมชน และในโรงเรียนในพื้นที่ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชุมชน ในต าบลรู้จักการ และส่ิงแวดล้อม

คัดแยกขยะ 

3 โครงการจัดซ้ือรถ เพื่อใช้บริการประชาชน จัดซ้ือรถสูบส่ิงปฏกิูลเพื่อใช้ - - 2,000,000  - จ านวนรถ ประชาชนได้รับบริการ กองสาธารณสุข

สูบส่ิงปฏกิูล ในการดูดส่ิงปฏกิูลตาม ในภารกิจของงานเทศบาล (งบ อปท.) งานสูบส่ิงปฏกิูล และส่ิงแวดล้อม

ครัวเรือนและงานบริการ จ านวน 1 คัน ตามบา้นเรือนและ

สาธารณะด้านการรักษา ในที่สาธารณะ

ความสะอาด

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ. 2561 - 2564 )

เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล)
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยังยืน

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 2  การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่มา

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล)

4 โครงการจ้างเหมา เพื่อก าจัดขยะมูลฝอย ก าจัดขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 900,000      90,000       900,000    900,000    ปริมาณ พื้นที่ต าบลถ้ าใหญ่ กองสาธารณสุข

ก าจัดขยะในสถานที่ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวนั ในแต่ละวนั อย่างน้อย (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ขยะที่ก าจัด มีสภาพแวดล้อมที่ดี และส่ิงแวดล้อม

เอกชนหรือราชการ 12 ตัน/วนั  สะอาด เรียบร้อย

5 โครงการก่อสร้างระบบ -เพื่อลดปญัหาขยะในชุมชน ก่อสร้างระบบคัดแยกและ 10,000,000  - - - จ านวน ปริมาณขยะลดลง กองสาธารณสุข

คัดแยกและจัดการขยะ -เพื่อการก าจัดขยะมูลฝอย จัดการขยะมูลฝอย  (งบ อปท.) แหง่ ท าใหส้ภาพแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

มูลฝอยอย่างถูกหลัก ที่ถูกวธิี จ านวน 1 แหง่ ดีขึ้น สะอาดเรียบร้อย

สุขาภบิาล

6 โครงการจัดซ้ือรถก าจัด เพื่อลดปญัหาขยะตกค้าง จัดซ้ือรถก าจัดขยะ 2,400,000   - - - จ านวนรถ ปริมาณขยะตกค้าง กองสาธารณสุข

ขยะอัดทา้ย ในชุมชน อัดทา้ยอัดทา้ยขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  (งบ อปท.) บรรทกุขยะ ในชุมชนลดลง และส่ิงแวดล้อม

จ านวน 1 คัน อัดทา้ย ท าใหส้ภาพแวดล้อม

ดีขึ้น สะอาดเรียบร้อย

7 โครงการก าจัดขยะ เพื่อน าขยะจากครัวเรือน ก่อสร้างโรงงานก าจัดขยะและ - 5,000,000   - - จ านวน ปริมาณขยะลดลง กองสาธารณสุข

และแปรรูปเปน็พลังงาน มาแปรรูปเปน็พลังงานไฟฟา้ แปรรูปพลังงานไฟฟา้ (งบ อปท.) โครงการ และมีพลังงานไฟฟา้ และส่ิงแวดล้อม

ไฟฟา้ เพิ่มขึ้น
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยังยืน

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 2  การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่มา

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล)

8 โครงการจ้างเหมาจัดเก็บ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้าน จ้างเหมาบริการจัดเก็บ/ขนขยะ 1,800,000   1,800,000   1,800,000  1,800,000  จ านวน ภาระค่าใช้จ่าย กองสาธารณสุข

ขยะมูลฝอยไปก าจัด บคุคลในการจัดเก็บขยะ มูลฝอยในพื้นที่ต าบลถ้ าใหญ่ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื้นที่ ด้านบคุคลลดลง และส่ิงแวดล้อม

9 โครงการบริหารจัดการ - เพื่อลดปริมาณขยะ - ลดปริมาณขยะที่ต้องน า 40,000       40,000       40,000      40,000      - ปริมาณขยะ - ลดปญัหาขยะ กองสาธารณสุข

ขยะต้ังแต่ต้นทาง ที่ต้องน าไปก าจัด ไปฝังกลบ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ที่คัดแยกได้ ที่เกิดจากขยะ และส่ิงแวดล้อม

- เพื่อเสริมสร้างความรู้  - ประชาชน  ครัวเรือน หน่วยงาน - จ านวนคน/ มูลฝอยในชุมชน

ความตระหนักและ หน่วยงานราชการ  โรงงาน จ านวน - ชุมชนสะอาด

ความร่วมมือของประชาชน สถานประกอบการโรงเรียน  ครัวเรือน/ เปน็ระเบยีบเรียบร้อย

ของภาคส่วนต่าง ๆ สถานศึกษา  ในเขตเทศบาล หน่วยงาน/

ที่เกี่ยวข้องในการคัดแยกขยะ ต าบลถ้ าใหญ่ องค์กรที่ได้

จากแหล่งก าเนิดต้นทาง ร่วมกิจกรรม
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยังยืน

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 2  การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่มา

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล)

10 โครงการจัดการขยะ - เพื่อสร้างกลไกการคัดแยก - เก็บรวบรวมขยะอันตราย 50,000       50,000       50,000      50,000      - ปริมาณขยะ - มีการคัดแยกขยะ กองสาธารณสุข

อันตรายในชุมชน ของเสียอันตรายจากชุมชน ในชุมชนและส่งก าจัดใหก้ับ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) อันตราย อันตรายจากชุมชน และส่ิงแวดล้อม

ต้ังแต่ต้นทาง มีการเก็บ อบจ. นครศรีธรรมราช ชุมชนที่เก็บ ต้ังแต่ต้นทางเพื่อรอ

รวบรวมอย่างปลอดภยั และ รวบรวมและ การก าจัดที่ถูกหลัก

มีการก าจัดอย่างถูกหลักวธิกีาร ส่งก าจัด วธิกีาร 

- ลดการปนเปื้อน

ของขยะอันตรายสู่

ส่ิงแวดล้อมชุมชน

11 โครงการก่อสร้างสถานที่ - เพื่อรองรับและบ าบดั ก่อสร้างสถานที่ในการบ าบดั - 4,000,000   - - จ านวน - ส่ิงปฏกิูลในที่เกิดขึ้น กองสาธารณสุข

บ าบดัส่ิงปฏกิูล ส่ิงปฏกิูลที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ส่ิงปฏกิูล จ านวน 1 โรง (งบ อปท.) สถานที่บ าบดั ในพื้นที่ต าบลถ้ าใหญ่ และส่ิงแวดล้อม

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ ได้รับการบ าบดั

100 เปอร์เซ็น
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แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยังยืน

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 2  การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อใหท้กุภาคส่วน จัดกิจกรรม จ านวน  1 คร้ัง 100,000    100,000    100,000    100,000   จ านวน ทกุภาคส่วน กองสาธารณสุข

ในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ มีความรู้และตระหนักถึง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง มีความรู้และ และส่ิงแวดล้อม

และส่ิงแวดล้อม ความส าคัญของทรัพยากร ตระหนักถึง

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ความส าคัญ

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

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

ของส่ิงแวดล้อม ความส าคัญของ

ส่ิงแวดล้อม

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

2.2 แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ. 2561 - 2564 )

เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยังยืน

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 2  การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

2.2 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณและที่มา

3 โครงการสถานประกอบการ เพื่อใหส้ถานประกอบการ จัดกิจกรรม จ านวน 1 คร้ัง 50,000     50,000      50,000     50,000    จ านวน สถานประกอบการ กองสาธารณสุข

โรงงานอุตสาหกรรมใส่ใจ โรงงานอุตสาหกรรม  (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง มีความรู้และตระหนัก และส่ิงแวดล้อม

ส่ิงแวดล้อม มีความรู้และตระหนัก ถึงความส าคัญของ

ถึงความส าคัญของ ส่ิงแวดล้อม

ส่ิงแวดล้อม

4 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงาน เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ อบรมเชิงปฏบิติัการ 50,000     50,000      50,000     50,000    จ านวน ประชาชน -กองสาธารณสุข

ทดแทนในชุมชน เกี่ยวกับพลังงานที่มีอยู่ จ านวน 1 คร้ังก (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง มีความรู้ และส่ิงแวดล้อม

ทั่วไปตามธรรมชาติ มีพลังงาน

และสามารถน ามาแปลง ทดแทนใช้

สภาพเปน็พลังงานทดแทน ในชุมชน

ใช้ในชุมชน
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แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 5  การเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลและการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการประชุมประชาคม เพื่อจัดท าแผนพฒันาเทศบาล จัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟงั 20,000       20,000        20,000       20,000      จ านวน มีแผนพฒันา ส านักปลัด

เพื่อจัดท าแผนพฒันาเทศบาล โดยใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม ปญัหาความต้องการของ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง เทศบาลซ่ึงมาจาก เทศบาล

ในการจัดท าแผน ประชาชนและจัดท าแผน การมีส่วนร่วมของ

พฒันาเทศบาล จ านวน 1 คร้ัง ประชาชน

2 โครงการเทศบาลเคล่ือนที่ เพื่อสร้างความสัมพนัธอ์ันดี จัดกิจกรรมเทศบาลเคล่ือนที่ 40,000       40,000        40,000       40,000      จ านวน ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัด

พบประชาชน ระหวา่งเทศบาลกับประชาชน พบประชาชน จ านวน 1 คร้ัง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง และเข้าใจในการ เทศบาล

ด าเนินงานของ

เทศบาลมากขึ้น

3 โครงการส่งเสริม เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมี จัดกิจกรรมรณรงค์ 20,000       20,000        20,000       20,000      จ านวน ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัด

ประชาธปิไตยและการมี ความรู้ ความเข้าใจ ในการ ประชาสัมพนัธ/์อบรม (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง และเข้าใจในการมี เทศบาล

ส่วนรว่ม มีส่วนร่วมแบบประชาธปิไตย ใหค้วามรู้แก่ประชาชน ส่วนร่วมแบบ

จ านวน 1 คร้ัง ประชาธปิไตย

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ. 2561 - 2564 )

เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง การบรหิาร

    3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 5  การเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลและการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่มา

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง การบรหิาร

    3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

4 โครงการจัดกิจกรรม เพื่อเปน็การเสริมสร้างความ จัดกิจกรรมวนัเทศบาล 30,000       30,000        30,000       30,000      จ านวน ประชาชนให้ ส านักปลัด

วนัเทศบาล ส าคัญใหเ้ทศบาลและส่งเสริม จ านวน 1คร้ัง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง ความส าคัญกับ เทศบาล

ความสัมพนัธอ์ันดีระหวา่ง เทศบาลและมี

เทศบาลกับประชาชน ความสัมพนัธอ์ันดี

กับเทศบาลมากขึ้น

5 โครงการฝึกอบรมและ เพื่อพฒันาความรู้และ จัดฝึกอบรม และทศันศึกษา 350,000 350,000 350,000 350,000 จ านวน ผู้เข้าฝึกอบรม และ ส านักปลัด

ทศันศึกษาดูงานของผู้บริหาร, น าประสบการณ์ที่ได้มา ดูงานของผู้บริหาร ,สมาชิก (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง ทศันศึกษาดูงาน เทศบาล

,สมาชิกสภาเทศบาล, ปรับปรุงการปฏบิติังานให้ สภาเทศบาลพนักงานเทศบาล, สามารถน าความรู้

พนักงานเทศบาล,ลูกจ้างประจ า, เกิดประสิทธภิาพ ลูกจ้างประจ าพนักงานจ้าง, และประสบการณ์

พนักงานจ้าง,ผู้น าชุมชน ผู้น าชุมชนและกลุ่มองค์กร ที่ได้มาปฏบิติัได้

และกลุ่มองค์กรต่างๆ ต่างๆ  ปลีะ 1 คร้ัง อย่างมีประสิทธภิาพ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 5  การเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลและการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่มา

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง การบรหิาร

    3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

6 โครงการประดับธงชาติและธง เพื่อเปน็การแสดงออกถึง จัดซ้ือธงชาติและธงตรา 40,000       40,000        40,000       40,000      จ านวน มีธงชาติและธงตรา ส านักปลัด

ตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ความจงรักภกัดีต่อสมเด็จ สัญลักษณ์ใน วนัส าคัญต่าง ๆ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง สัญลักษณ์ประดับ เทศบาล

สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั พระเจ้าอยู่หวัและสมเด็จ  ดังนี้ วนัส าคัญต่าง ๆ 

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม พระนางเจ้าพระบรม 1.แทน่ปกัธง พร้อมเสา

ราชินีนาถและพระบรม ราชินีนาถ 2. ธงชาติ

วงศ์ศานุวงค์ทกุพระองค์ 3. ธงตราสัญลักษณ์ 

7 โครงการปรับพื้นที่ถมดินเพื่อ เพื่อใหส้ภาพพื้นที่เหมาะสม ปรับพื้นที่ถมดินเพื่อใช้ 500,000 - - - จ านวนพื้นที่ มีสภาพพื้นที่พร้อม ส านักปลัด

ก่อสร้างส านักงานเทศบาล กับการก่อสร้างอาคาร ในการก่อสร้างอาคารส านักงาน (งบอปท.) ในการก่อสร้างอาคาร เทศบาล/

ต าบลถ้ าใหญ่ (แหง่ใหม่) เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ กองช่าง

 (ตามแบบแปลนของเทศบาล

ต าบลถ้ าใหญ่)

8 โครงการก่อสร้างอาคาร เพื่อใหป้ระชาชนที่มาติดต่อ ก่อสร้างอาคารส านักงาน 24,000,000  24,000,000   - - จ านวน ประชาชนได้รับ ส านักปลัด

ส านักงานเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ ราชการมีความสะดวก รวดเร็ว เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ (งบเงินกู)้/ (งบเงินกู)้/ อาคาร ความพงึพอใจ เทศบาล/

(แหง่ใหม่) พร้อมปรับปรุง มากขึ้น จ านวน 1 หลัง พร้อมปรับปรุง (งบอปท.) (งบอปท.) ในการติดต่อราชการ กองช่าง

ภมูิทศัน์ ภมูิทศัน์(ตามแบบแปลนของ

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ)่
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 5  การเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลและการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่มา

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง การบรหิาร

    3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

9 โครงการตกแต่งภายในอาคาร เพื่อใหภ้ายในอาคารมีบรรยากาศตกแต่งภายในอาคารส านักงาน 1,000,000   1,000,000    1,000,000   1,000,000  จ านวน ประชาชนได้รับ ส านักปลัด

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

(แหง่ใหม่) มูล่ี ฯลฯ(ตามแบบของ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ราชการ กองช่าง

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ)่

10 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ เพื่อใหป้ระชาชนที่มาติดต่อ ก่อสร้างโรงจอดรถ 200,000      200,000       200,000     200,000    จ านวน ประชาชนได้รับความ ส านักปลัด

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

(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ราชการ กองช่าง

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

โครงการถ่ายโอนฯ ด้วยความถูกต้องเรียบร้อย ผังเมืองรวม (งบ อปท.) คร้ัง เปน็ไปด้วยความ

เรียบร้อย ถูกต้อง

12 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ เพื่อใหส้ านักงานเทศบาล ปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณ 200,000      200,000       200,000     - จ านวน บริเวณส านักงาน ส านักปลัด

บริเวณส านักงานเทศบาล ดูสวยงาม เรียบร้อย มีสภาพ ส านักงานเทศบาล เช่น (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื้นที่ เทศบาลดูสวยงาม เทศบาล/

แวดล้อมที่ดี จัดสวนหย่อม ,ฯลฯ เรียบร้อยมีสภาพ กองช่าง

แวดล้อมที่ดี
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 5  การเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลและการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่มา

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง การบรหิาร

    3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

13 โครงการจัดท าปา้ย เพื่อประชาสัมพนัธข์้อมูล, จัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ 72,000       72,000        72,000       72,000      จ านวน ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ส านักปลัด

ประชาสัมพนัธ์ กิจกรรมต่างๆของเทศบาล โครงเหล็ก จ านวน 10 ปา้ย (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ปา้ย กิจกรรมต่างๆของเทศบาล เทศบาล

ใหป้ระชาชนได้รับทราบ ได้อย่างทั่วถึง

14 โครงการบริการใหค้ าแนะน า เพื่อใหค้ าแนะน า ปรึกษาปญัหา จัดต้ังศูนย์ใหค้ าแนะน าปรึกษา - 50,000        50,000       50,000      จ านวน ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัด

ปรึกษาปญัหาด้านกฎหมาย ด้านกฎหมายส าหรับประชาชน ปญัหาด้านกฎหมายส าหรับ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง และความเข้าใจ เทศบาล

ส าหรับประชาชน ผู้สนใจ ประชาชน นอกเวลาราชการ สามารถแก้ปญัหา

สัปดาหล์ะ 3-4 คร้ัง ในเร่ืองกฎหมาย

15 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้ เพื่อใหบ้คุลากรมีความรู้ จัดฝึกอบรมบคุลากรในเทศบาล 200,000      200,000       200,000     200,000    ส านักปลัด

บคุลากรเกี่ยวกับการปฏบิติังาน ความสามารถในการปฏบิติังาน จ านวน 1 คร้ัง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) จ านวน บคุลากรมีความรู้ เทศบาล

ได้อย่างถูกต้อง คร้ัง ความสามารถ

ในการปฏบิติังานได้

อย่างถูกต้อง
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 5  การเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลและการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่มา

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง การบรหิาร

    3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

16 โครงการผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์ เพื่อเผยแพร่ส่ือประชาสัมพนัธ์ จัดท าส่ือโฆษณาและส่ือ 200,000      200,000       200,000     200,000    จ านวน ประชาชนได้รับรู้ ส านักปลัด

เกี่ยวกับกิจการเทศบาล เกี่ยวกับกิจการเทศบาล ประชาสัมพนัธเ์ผยแพร่ เช่น (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง ข่าวสารกิจการ เทศบาล

แผ่นปลิว,แผ่นพบั,สปอร์ทวทิยุ ของเทศบาล

โทรทศัน์ ฯลฯ

17 โครงการจ้างที่ปรึกษาวจิัย เพื่อใหก้ารด าเนินงานของ จ้างที่ปรึกษาในการประเมิน - 25,000        25,000       25,000      จ านวน การด าเนินงานของ ส านักปลัด

ประเมินผลหรือพฒันาระบบ เทศบาลเปน็ไปอย่างมี ความพงึพอใจของประชาชน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง เทศบาลเปน็ไปอย่าง เทศบาล

ต่างๆ ประสิทธภิาพ ต่อเทศบาล ปลีะ 1 คร้ัง มีประสิทธภิาพ

18 โครงการติดต้ังปา้ยไฟวิง่ เพื่อเปน็การเผยแพร่ข้อมูล ติดต้ังปา้ยไฟวิง่ภายนอก - 800,000       800,000     800,000    จ านวน ประชาชนได้รับรู้ ส านักปลัด

ภายนอกอาคารส านักงาน ข่าวสารต่างๆของเทศบาล อาคารส านักงานเทศบาล (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ปา้ย ข้อมูลข่าวสาร เทศบาล

เทศบาล จ านวน 2 ปา้ย กิจกรรมต่างๆของ

เทศบาล
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 5  การเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลและการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่มา

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง การบรหิาร

    3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

19 โครงการเลือกต้ัง -เพื่อใหก้ารด าเนินการเลือกต้ัง เปน็ค่าใช้จ่ายต่างๆ 300,000      300,000       300,000     300,000    จ านวน มีนายกเทศมนตรี ส านักปลัด

นายกเทศมนตรีและ เปน็ไปด้วยความเรียบร้อยและ ในการด าเนินการเลือกต้ัง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง และสมาชิกสภา เทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล บรรลุวตัถุประสงค์ สมาชิกสภาเทศบาลและ เทศบาลครบตาม

- เพื่อเลือกต้ังนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี จ านวนและ

และสมาชิกสภาเทศบาล การเลือกต้ังเปน็ไป

กรณีครบวาระหรือต าแหน่ง ด้วยความเรียบร้อย

วา่งลง

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

และที่ดิน,ภาษบี ารุงทอ้งที่ ครบถ้วน ในเขตเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) พื้นที่ ครบถ้วนท าให้

และภาษปีา้ย การจัดเก็บภาษมีี

ประสิทธภิาพเพิ่มขึ้น
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 5  การเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลและการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่มา

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง การบรหิาร

    3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

21 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการ -เพื่อสร้างแรงจูงใจในการช าระ จัดท ากิจกรรมต่างๆ เช่น 100,000      100,000       100,000     100,000    จ านวน การจัดเก็บภาษี กองคลัง

จัดเก็บภาษรีายได้ ภาษี - รณรงค์ประชาสัมพนัธใ์ห้ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) กิจกรรม ของเทศบาลมี

-เพื่ออ านวยความสะดวกให้ ช าระภาษี ประสิทธภิาพมากขึ้น

ประชาชนในการช าระภาษี - มอบของของรางวลั/ของ

ที่ระลึกใหผู้้ช าระภาษดีีเด่น

ประจ าปี

-ใหบ้ริการออกจัดเก็บภาษี

นอกสถานที่ในเขตเทศบาล

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

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

ใหเ้ปน็ไปอย่างถูกต้อง ด าเนินการ ประสิทธภิาพมากขึ้น

เหมาะสม แล้วเสร็จ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 5  การเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลและการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่มา

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง การบรหิาร

    3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

23 โครงการอบรมใหค้วามรู้ เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมี จัดอบรมผู้ใหญ่บา้น,ผู้น า 50,000       50,000        50,000       50,000      จ านวน ประชาชนมีความรู้ กองคลัง

เกี่ยวกับภาษทีอ้งถิ่นและ ความรู้เกี่ยวกับภาษทีอ้งถิ่น ชุมชนและประชาชนในเขต (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) คร้ัง เกี่ยวกับภาษทีอ้งถิ่น

ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ และค่าธรรมเนียม

ปลีะ  1 คร้ัง จ านวน 120 คน ต่างๆ

24 โครงการปรับปรุง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับข้อมูล ปรับปรุง / จัดหาเคร่ือง 30,000       30,000        30,000       30,000      จ านวนพื้นที่ ประชาชนได้รับข้อมูล ส านักปลัด

อินเตอร์เน็ตต าบล ข่าวสารที่รวดเร็ว ถูกต้อง คอมพวิเตอร์ส าหรับบริการ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ที่ติดต้ัง ข่าวสารที่รวดเร็ว เทศบาล

ประชาชน ถูกต้อง

25 โครงการเสียงไร้สาย เพื่อใหป้ระชาชนได้รับข้อมูล จัดต้ังเสียงไร้สายในพื้นที่ - - 1,500,000   1,500,000  จ านวนพื้นที่ ประชาชนได้รับข้อมูล ส านักปลัด

ต าบลถ้ าใหญ่ ข่าวสารของทางราชการ ต าบลถ้ าใหญ่ โดยแม่ข่าย (งบอปท.) (งบอปท.) ที่ติดต้ัง ข่าวสารที่รวดเร็ว เทศบาล

ได้รวดเร็ว ถูกต้อง อยู่ที่ สนง.เทศบาล ถูกต้อง

ต าบลถ้ าใหญ่
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 5  การเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลและการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่มา

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง การบรหิาร

    3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

26 โครงการด าเนินงานตาม เพื่อใหก้ารด าเนินงานของ ด าเนินการตามโครงการ/ 1,000,000   1,000,000    1,000,000   1,000,000  จ านวน การด าเนินงานของ ส านักปลัด

โครงการ/กิจกรรม เทศบาลเปน็ไปอย่างมี กิจกรรมที่เปน็ประโยชน์ เช่น (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) กิจกรรม เทศบาลมีประสิทธภิาพ เทศบาล

ที่เปน็ประโยชน์ต่อเทศบาล ประสิทธภิาพและประชาชน การจ้างเหมาบริการต่างๆ , และประชาชนได้รับ

และประชาชน ได้รับผลประโยชน์สูงสุด ซ้ือดวงตราไปรษณีย์, ประโยชน์ในการด าเนิน

กิจกรรมของเทศบาล
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แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 5  การเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลและการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสนับสนุน เพื่อสนับสนุนใหป้ระชาชน สนับสนุนงบประมาณ / ประชุม/ 20,000     20,000      20,000    20,000    จ านวน ประชาชนมีส่วนร่วม ส านักปลัด

กระบวนการทบทวน ปรับปรุง มีส่วนร่วมในการปรับปรุง อบรมใหค้วามรู้ในกระบวนการ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง ในการทบทวน ปรับปรุง เทศบาล

พฒันาคุณภาพแผนชุมชน ทบทวน พฒันาแผนชุมชน ทบทวน ปรับปรุง พฒันาแผน การพฒันาแผนชุมชน

ชุมชน ปลีะ 1 คร้ัง

2 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง เพื่อใหม้ีสถานที่ในการจัด ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร 200,000    200,000    200,000   200,000  จ านวน ประชาชนมีสถานที่ ส านักปลัด

อาคารอเนกประสงค์/ปรับปรุง กิจกรรมในชุมชน อเนกประสงค์/ปรับปรุงภมูิทศัน์ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) หมู่บา้น ในการจัดกิจกรรม เทศบาล

ภมูิทศัน์ในเขตเทศบาล ชุมชนในเขตเทศบาล พร้อมติดต้ัง ในชุมชน กองช่าง

พร้อมระบบไฟฟา้/พดัลม ระบบไฟฟา้และพดัลม หมู่ที่ 1 - 10

หมู่ที่ 1 - 10

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ. 2561 - 2564 )

เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง การบรหิาร

3.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่มา



125
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 5  การเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลและการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง การบรหิาร

3.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่มา

3 โครงการปรับปรุง /ต่อเติม เพื่อใหม้ีสถานที่ในการจัด ปรับปรุง /ต่อเติมโรงเรือน SML - 100,000    - - จ านวน ประชาชนมีสถานที่ ส านักปลัด

โรงเรือน SML  หมู่ที่ 9 กิจกรรมในหมู่บา้น เช่น เช่น จัดหาโต๊ะ เก้าอี้ ,ฯลฯ (งบ อปท.) โรงเรือน ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เทศบาล

จัดประชุมต่างๆ ,ฯลฯ ในแต่หมู่บา้น กองช่าง

4 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง เพื่อใหป้ระชาชนในชุมชนได้ ก่อสร้าง/ปรับปรุงที่ท าการชุมชน/ 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน ประชาชนในชุมชน ส านักปลัด

ที่ท าการชุมชน/ปรับภมูิทศัน์ มีสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ ปรับภมูิทศัน์ในเขตเทศบาล (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชุมชน มีสถานที่ในการจัด เทศบาล

ชุมชนในเขตเทศบาล กิจกรรม กองช่าง

5 โครงการจัดท าปา้ยชื่อชุมชน เพื่อประชาสัมพนัธแ์ละเปน็ จัดท าปา้ยชื่อชุมชนในเขตเทศบาล 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน ชุมชนเปน็ที่รู้จัก ส านักปลัด

ในเขตเทศบาล สัญลักษณ์ของชุมชน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชุมชน ของประชาชนทั่วไป เทศบาล

6  โครงการส่งเสริมใหค้วามรู้ เพื่อใหผู้้บริหารทอ้งถิ่นและ จัดอบรม / กิจกรรมใหค้วามรู้ 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวน ผู้บริหาร ,พนักงานส่วน ส านักปลัด

ปอ้งกันและแก้ไขปญัหา พนักงานทอ้งถิ่น  ผู้น าชุมชน ผู้บริหารทอ้งถิ่น,พนักงานส่วนทอ้งถิ่น (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง ทอ้งถิ่นและผู้น าชุมชน เทศบาล

ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และประชาชนทั่วไป ผู้น าชุมชน และประชาชนทั่วไป และประชาชนมีความรู้ 

และบคุคลในครอบครัว ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เข้าใจ การปอ้งกันและ

 เกี่ยวกับ พรบ.คุ้มครอง แก้ไขปญัหาความรุนแรง

ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรง ต่อเด็ก และสตี

ในครอบครัว พ.ศ.2550
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 5  การเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลและการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง การบรหิาร

3.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่มา

7 โครงการส่งเสริมโครงการ/ เพื่อส่งเสริมการด าเนินงาน ส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับ 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน ลดปญัหาความเล่ือมล้ า ส านักปลัด

กิจกรรมด้านสิทธมินุษยชน ด้านสิทธมินุษยชน การด าเนินงานในด้านสิทธมินุษยชน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) กิจกรรม ทางสังคมใหก้ับประชาชน เทศบาล

แหง่ชาติ ในด้านต่าง ๆ ในชุมชน หรือหน่วยงานต่าง ๆ ในต าบล

ในพื้นที่เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

8 โครงการสนับสนุน โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใหม้ี โต๊ะ เก้าอี้ สนับสนุน โต๊ะ เก้าอี้  ส าหรับ 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน ประชาชนมี โต๊ะ เก้าอี้นั่ง ส านักปลัด

ส าหรับศาลาอเนกประสงค์ ใหป้ระชาชนใช้นั่ง ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1-10 (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) หมู่บา้น ในการประชุมและ เทศบาล

หมู่ที่ 1 - 10 ในการประชุมหรือท า ท ากิจกรรมต่าง ๆ 

กิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บา้น/

ชุมชน

9 ติดต้ัง/ปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อใหป้ระชาชนเดินทาง ติดต้ัง/ปรับปรุงซ่อมแซม 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน ประชาชนมีความสะดวก ส านักปลัด

ปา้ยชื่อซอยในเขตเทศบาล สัญจรไปมาสะดวก ปา้ยชื่อซอย  ในเขตเทศบาล (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ซอย ในการใช้เส้นทางสัญจร เทศบาล

รู้เส้นทางจุดมุ่งหมาย ใหอ้ยู่ในสภาพใช้งานได้ ไปมา กองช่าง

ในการเดินทาง
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แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 5  การเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลและการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการส่งเสริม เพื่อใหชุ้มชนในเขตเทศบาล สนับสนุนส่งเสริมความร่วมมือ 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน ประชาชนในชุมชนมี ส านักปลัด

ด้านการรักษาความสงบ ต าบลถ  าใหญ่มีความสงบ ของคนในชุมชน หรือหน่วยงาน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ครั ง ความปลอดภยัในชีวติ เทศบาล

เรียบร้อยภายในชุมชน เรียบร้อย ในชุมชนในการรักษาความสงบ และทรัพย์สิน

เรียบร้อยของชุมชน

2 โครงการสร้างความปรองดอง เพื่อลดปญัหาความแตกแยก สนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรม 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน ประชาชนในชุมชน ส านักปลัด

สมานฉันทใ์นชุมชน ของคนในชุมชน ในการสร้างความปรองดอง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ครั ง มีความรักความสามัคคี เทศบาล

สมานฉันท์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ. 2561 - 2564 )

เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง การบรหิาร

    3.3  แผนงานรักษาความสงบภายใน

งบประมาณและที่มา
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แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 5  การเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลและการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสนับสนุนทนุการศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน สนับสนุนทนุการศึกษาในระดับ 200,000    200,000    200,000   200,000    จ านวน บคุลากรในเทศบาล ส านักปลัด

ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ใหบ้คุลากรในเทศบาลต าบล ปริญญาตรี และปริญญาโท ให้ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คน ต าบลถ  าใหญ่มีความรู้ เทศบาล

ส าหรับผู้บริหาร, สมาชิกสภา ถ  าใหญ่มีการพฒันาความรู้ ผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล เพิ่มขึ น

เทศบาล, พนักงานเทศบาล, เพิ่มขี น  พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจ า

ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล

ของเทศบาลต าบลถ  าใหญ่ ต าบลถ  าใหญ่

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง การบรหิาร

   3.4  แผนงานงบกลาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ. 2561 - 2564 )

เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่

งบประมาณและที่มา
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แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2  พัฒนาการทอ่งเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจัดต้ังศูนย์กระจาย เพื่อลดปญัหาสินค้าเกษตร จัดต้ังศูนย์กระจายผลิตผล - 200,000    200,000     200,000    จ านวน ประชาชนได้จ าหน่าย ส านักปลัด

ผลผลิตและศูนย์บริการ ในชุมชนล้นตลาด และดึงดูด และศูนย์บริการนักทอ่งเที่ยว (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ศูนย์ สินค้าทางการเกษตร เทศบาล

นักทอ่งเที่ยว นักทอ่งเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอย จ านวน 1 แหง่ ออกสู่ตลาดและสามารถ - กองช่าง

ดึงดูดนักทอ่งเที่ยวมา

จับจ่ายใช้สอยในชุมชน

2 โครงการก่อสร้างตลาดนัด เพื่อเปน็ที่ค้าขายสินค้าของ ก่อสร้างอาคารตลาดนัด - 500,000 500,000 500,000 จ านวน ประชาชนมีสถานที ส านักปลัด

เทศบาล ชุมชนมีความเปน็ระเบยีบ จ านวน 1 หลัง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) อาคาร จ าหน่ายสินค้าและ เทศบาล

เรียบร้อย จับจ่ายใช้สอย - กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ. 2561 - 2564 )

เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

   4.1 แผนงานบริหารทั่วไป

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2  พัฒนาการทอ่งเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

   4.1 แผนงานบริหารทั่วไป

งบประมาณและที่มา

3 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณ ปรับปรุงภมูิทศัน์ในเขตเทศบาล 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน มีสถานที่ทอ่งเที่ยว ส านักปลัด

ภายในเขตเทศบาล ต่างๆ ภายในต าบลใหเ้ปน็ ต าบลถ้ าใหญ่เพื่อเปน็แหล่ง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื้นที่ ใหน้ักทอ่งเที่ยวและ เทศบาล

ต าบลถ้ าใหญ่ แหล่งทอ่งเที่ยว ทอ่งเที่ยว ประชาชนเข้ามาพกัผ่อน - กองช่าง

หย่อนใจในต าบลถ้ าใหญ่

4 โครงการเปดิแหล่งทอ่งเที่ยว เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว เปดิแหล่งทอ่งเที่ยวและ 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวน มีสถานที่ทอ่งเที่ยว ส านักปลัด

เพื่อต้อนรับประชาคม ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประชาสัมพนัธใ์หน้ักทอ่งเที่ยว (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื้นที่ ใหน้ักทอ่งเที่ยวและ เทศบาล

เศรษฐกิจอาเซียน รู้จักสถานที่ทอ่งเที่ยวในเขต ประชาชนเข้ามาพกัผ่อน

เทศบาลเพิ่มขึ้น หย่อนใจในต าบลถ้ าใหญ่

5 ปรับภมูิทศัน์น้ าตกวงัปริง  เพื่อใหม้ีสถานที่ส าหรับ ปรับภมูิทศัน์หน้าน้ าตกวงัปริง 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน มีสถานที่ทอ่งเที่ยว ส านักปลัด

พร้อมศาลาที่พกั พกัผ่อนและส่งเสริมการ พร้อมก่อสร้างศาลาพกัร้อน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื้นที่ ใหน้ักทอ่งเที่ยวและ เทศบาล

ทอ่งเที่ยวภายในต าบล ขนาด 4X4 เมตร จ านวน 1 หลัง ประชาชนเข้ามาพกัผ่อน - กองช่าง

หย่อนใจในต าบลถ้ าใหญ่



131
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2  พัฒนาการทอ่งเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

   4.1 แผนงานบริหารทั่วไป

งบประมาณและที่มา

6 ปรับภมูิทศัน์เขื่อนหว้ยชัน เพื่อใหม้ีสถานที่ส าหรับ ปรับภมูิทศัน์บริเวณเขื่อนหว้ยชัน 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน มีสถานที่ทอ่งเที่ยว ส านักปลัด

หมู่ที่ 4 พกัผ่อนและจัดกิจกรรม ก่อสร้างศาลาพร้อมหอ้งน้ าส าหรับ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื้นที่ ใหน้ักทอ่งเที่ยวและ เทศบาล

ในชุมชนส่งเสริมการทอ่งเที่ยว ใช้เปน็กองอ านวยการส าหรับ ประชาชนเข้ามาพกัผ่อน - กองช่าง

ภายในต้าบล จัดกิจกรรม ขนาด 4X4 เมตร หย่อนใจในต าบลถ้ าใหญ่

7 โครงการทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน ทางเทา้ - 2,000,000  2,000,000  2,000,000  จ านวน มีนักทอ่งเที่ยวเพิ่มขึ้น ส านักปลัด

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เชิงอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิง และปรับปรุงภมูิทศัน์ภายใน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื้นที่ และท าใหป้ระชาชนมี เทศบาล

ณ ส านักสงฆ์ถ้ าพระหอ แวดล้อม บริเวณส านักสงฆ์ถ้ าพระหอ รายได้เพิ่มขึ้น - กองช่าง

8 โครงการทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน ทางเทา้ 2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000  จ านวน มีนักทอ่งเที่ยวเพิ่มขึ้น ส านักปลัด

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เชิงอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิง และปรับปรุงภมูิทศัน์ภายใน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื้นที่ และท าใหป้ระชาชน เทศบาล

 ณ ชุมชนบา้นวงัไทร แวดล้อม บริเวณชุมชนบา้นวงัไทร มีรายได้เพิ่มขึ้น - กองช่าง



132
แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การบรหิารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสร้างโรงปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อน าวสัดุทอ้งถิ่นมาใช้ ก่อสร้างโรงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ - 800,000 800,000 800,000 จ านวนโรง ท าใหเ้กษตรกรหนัมาใช้ ส านักปลัด

ชีวภาพ ประจ าต าบลถ  าใหญ่ ใหเ้ปน็ประโยชน์ ลดต้นทนุ 1 โรง  ขนาด 8x10 เมตร พร้อม (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมักและปุ๋ยน  าชีวภาพ เทศบาล

การผลิต สามารถปรับ เคร่ืองผลิตปุ๋ย เพื่อเพิ่มผลผลิตและ

สภาพดินและเพิ่มผลผลิต ท าใหดิ้นอุดมสมบรูณ์

ได้มากยิ่งขึ น มากยิ่งขึ น

2 โครงการสนับสนุนศูนย์บริการ เพื่อใหก้ารปฏบิติังานของ อุดหนุนงบประมาณในการประชุม 524,000    524,000     524,000     524,000     จ านวน คณะกรรมการฯ ส านักปลัด

และถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะกรรมการบริหารศูนย์ การปฏบิติังาน และวสัดุอุปกรณ์ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ศูนย์ มีก าลังใจในการ เทศบาล

การเกษตรประจ าต าบล เปน็ไปอย่างมีประสิทธภิาพ ปฏบิติังาน ส านักงานเกษตร

อ าเภอ

3 โครงการการส่งเสริมการผลิต เพื่อพฒันาศักยภาพทาง อบรมใหค้วามรู้แก่กลุ่มเกษตรกร - 50,000 50,000 50,000 จ านวน กลุ่มเกษตรกรได้ความรู้ ส านักปลัด

สินค้าเกษตรที่ปลอดภยั ด้านผลลิตทางการเกษตร ทกุกลุ่ม (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ครั ง เพื่อพฒันาคุณภาพ เทศบาล

และได้มาตรฐาน ผลผลิตมากขึ น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ. 2561 - 2564 )

เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

    4.2 แผนงานการเกษตร

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การบรหิารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

    4.2 แผนงานการเกษตร

งบประมาณและที่มา

4 โครงการก่อสร้างโรงเพาะเหด็ เพื่อสนับสนุนใหป้ระชาชน ก่อสร้างโรงเรือนเพาะเหด็ - - 50,000 50,000 จ านวน ประชาชนมีรายได้เพิ่ม ส านักปลัด

ม.5,7 ในชุมชนมีรายได้เพิ่ม และ ขนาด3*6 ม. ในหมู่ที่ 5 และ 7 (งบ อปท.) (งบ อปท.) หมู่บา้น เทศบาล

เปน็แหล่งเรียนรู้ชุมชน

5 โครงการขุดลอกหนองสระ เพื่อใหป้ระชาชนมีน  า ขุดลอกหนองสระ กวา้ง 40 ม. - 80,000      80,000      80,000      จ านวน ประชาชนมีน  าส าหรับ กองช่าง

ตลอดสาย ส าหรับบริโภค น  าใช้ ยาว 40 ม. ลึก 2 ม. (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื นที่ บริโภค น  าในการ

ส าหรับการเกษตรและ ท าเกษตรและปอ้งกัน

ปอ้งกันน  าทว่ม น  าทว่ม

6 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อใหป้ระชาชนมีน  า ขุดลอกคลองสายหน้าอวด - - 800,000     800,000     - ระยะทาง ประชาชนมีน  าส าหรับ กองช่าง

สายหน้าอวด (นบนายสั น) ส าหรับบริโภค น  าใช้ (นบนายสั น) พร้อมฝายกักเก็บน  า (งบ อปท.) (งบ อปท.) - จ านวนจุด บริโภค น  าในการ

พร้อมฝายกักเก็บน  า ส าหรับการเกษตรและ จ านวน 1 จุด ท าเกษตรและปอ้งกัน

นาแย้มใต้ ปอ้งกันน  าทว่ม น  าทว่ม

7 โครงการขุดลอกหว้ย เพื่อใหป้ระชาชนมีน  า ขุดลอกหว้ยจากซอยวงัขวญั 2 - 300,000     300,000     300,000     - ระยะทาง ประชาชนมีน  าส าหรับ กองช่าง

จากซอยวงัขวญั 2 ถึง ภเูขา ส าหรับบริโภค น  าใช้ ถึงภเูขา  ม.8 ที่วงั (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) บริโภค น  าในการ

ม.8 ที่วงั ส าหรับการเกษตรและ ระยะทาง 800 ม. ท าเกษตรและปอ้งกัน

ปอ้งกันน  าทว่ม น  าทว่ม
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การบรหิารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

    4.2 แผนงานการเกษตร

งบประมาณและที่มา

8 โครงการขุดลอกคลองเหมือง เพื่อใหป้ระชาชนมีน  า ขุดลอกคลองเหมือง จาก - 300,000     300,000     - - ระยะทาง ประชาชนมีน  าส าหรับ กองช่าง

 จากหว้ยกราก - ทางรถไฟ ส าหรับบริโภค น  าใช้ หว้ยกราก - ทางรถไฟ (งบ อปท.) (งบ อปท.) บริโภค น  าในการ

ส าหรับการเกษตรและ ระยะทาง   500   ม. ท าเกษตรและปอ้งกัน

ปอ้งกันน  าทว่ม น  าทว่ม

9 โครงการขุดลอกคลองจาก เพื่อใหป้ระชาชนมีน  า ขุดลอกคลองจากวดัราษฎร์ประดิษฐ์ 600,000    600,000     - - - ระยะทาง ประชาชนมีน  าส าหรับ กองช่าง

วดัราษฎร์ประดิษฐ์ - ส าหรับบริโภค น  าใช้ ถึงฝายน  าล้นไร่ควน (งบ อปท.) (งบ อปท.) บริโภค น  าในการ

ฝายน  าล้นไร่ควน หมู่ที่ 8 ส าหรับการเกษตรและ ระยะทาง  1,500  ม. ท าเกษตรและปอ้งกัน

ปอ้งกันน  าทว่ม น  าทว่ม

10 โครงการขุดลอกคลองส้มกบ - เพื่อใหป้ระชาชนมีน  า ขุดลอกคลองส้มกบ - ฝายบา้น 2,000,000  2,000,000  - - - ระยะทาง ประชาชนมีน  าส าหรับ กองช่าง

เขื่อนบา้นนายจ่าโชติ ส าหรับบริโภค น  าใช้ นายจ่าโชติ ระยะทาง  5,000  ม. (งบ อปท.) (งบ อปท.) บริโภค น  าในการ

ส าหรับการเกษตรและ ท าเกษตรและปอ้งกัน

ปอ้งกันน  าทว่ม น  าทว่ม

11 ขุดลอกหว้ย/หนอง/คลองบงึ เพื่อใหป้ระชาชนมีน  า ขุดลอกหว้ย/หนอง/คลองบงึ 600,000    600,000     600,000     600,000     - ระยะทาง ประชาชนมีน  าส าหรับ กองช่าง

และก าจัดวชัพชื ในพื นที่ ส าหรับบริโภค น  าใช้ และก าจัดวชัพชืในแหล่งน  า (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) บริโภค น  าในการ

เทศบาลต าบลถ  าใหญ่ ส าหรับการเกษตรและ ในพื นที่เทศบาลต าบลถ  าใหญ๋ ท าเกษตรและปอ้งกัน

ปอ้งกันน  าทว่ม น  าทว่ม
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การบรหิารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

    4.2 แผนงานการเกษตร

งบประมาณและที่มา

12 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง เพื่อใหป้ระชาชนมีน  า ก่อสร้างฝายน  าล้น/ฝายเก็บกักน  า/ 300,000    300,000     300,000     300,000     จ านวน ประชาชนมีน  าส าหรับ กองช่าง

ฝายน  าล้น/ฝายเก็บกักน  า/ ส าหรับบริโภค น  าใช้ เขื่อนน  าล้น  ดังนี (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) หมู่บา้น บริโภค น  าในการ

เขื่อนน  าล้นภายในเขต ส าหรับการเกษตรและ หมู่ที่ 1 ท าเกษตรและปอ้งกัน

ต าบลถ  าใหญ่ ปอ้งกันน  าทว่ม 1. ก่อสร้างฝายน  าล้นบา้นวงัปริง น  าทว่ม

ขนาด 6x10 เมตร พร้อมเรียงหนิ

หน้าฝาย

2. ฝายน  าล้น/ฝายเก็บกักน  า

บริเวณ ชุมชนบา้นตาว จ านวน 1 จุด

หมู่ที่ 2

 ก่อสร้างฝายน  าล้นหว้ยเล้าหมู  

 ขนาดกวา้ง 4 ม. สูง 2 ม. ยาว 4 ม.

หมู่ที่ 3

 ก่อสร้างฝายน  าล้นบา้นวงัใน

(บริเวณบา้นนายบญุธรรม ปา่กวา้ง)

1. สร้างฝายน  าล้นคลองจ าปาพื นที่

การเกษตร 300 ไร่ เกษตรกรได้รับ

ประโยชน์
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การบรหิารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

    4.2 แผนงานการเกษตร

งบประมาณและที่มา

2. ก่อสร้างฝายน  าล้นข้างบา้นยาย

เอื อน อู่สาธารณะ ขนาดกวา้ง 4 ม. 

สูง 2 ม.ยาว 4 ม.

3. จัดท าฝายแม้วจากบา้นอบต.แดง-

ถนนสายเอเซีย จัดท าฝายแม้ว 

จ านวน 10 จุด

หมู่ที่ 4

1.ก่อสร้างก าแพงคอนกรีตเหมืองน  า

ตั งแต่บา้นนายล้อม ภกัดีชน-

บา้นนายเร่ิม ผล่อน ก าแพงคอนกรีต

ขนาด 3*500 ม.

2. ก่อสร้างฝายน  าล้นบริเวณคลอง

ปากแพรก (ชุมชนถ  าใหญ่ปากแพรก)

จ านวน 1 จุด

หมู่ที่ 5

1. ก่อสร้างฝายกั นน  า คลองวงัปริก 

ฝายกั นน  าคลองวงัปริกจ านวน 3 จุด
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การบรหิารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

    4.2 แผนงานการเกษตร

งบประมาณและที่มา

2. ก่อสร้างฝายเก็บน  าหว้ยน  าด า

ขนาดกวา้ง 4 ม. สูง 2 ม. ยาว 4 ม.

3. ก่อสร้างฝายน  าล้นหว้ยบอ่จันทร์ 

ขนาดกวา้ง 4 ม. สูง 2 ม. ยาว 4 ม.

หมู่ที่ 6

1.  ก่อสร้างฝายน  าล้นบา้นวงัไทร

ขนาดกวา้ง 4 ม. สูง 2 ม. ยาว 4 ม.

2. ก่อสร้างฝายน  าล้นวงัน  าพรุ

ขนาดกวา้ง 4 ม. สูง 2 ม. ยาว 4 ม.

3. ก่อสร้างฝายน  าล้น บา้นวงัขวญั

 ขนาดกวา้ง 4 ม. สูง 2 ม. ยาว 4 ม.

4. ก่อสร้างฝายน  าล้น/ฝายกักเก็บน  า

คลองปากวงั จ านวน 1 จุด

หมู่ที่ 7

1.ก่อสร้างเขื่อนน  าล้นบา้นน  าตกโยง 

 เขื่อน คสล. ระยะทาง 300 เมตร 
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การบรหิารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

    4.2 แผนงานการเกษตร

งบประมาณและที่มา

2.ก่อสร้างผนังกั นน  าบริเวณ

คอสะพานโครงโยง จ านวน 1 จุด

หมู่ที่ 8

ก่อสร้างฝายน  าล้นวดัราษฎร์ประดิษฐ์

หมู่ที่ 8  (บา้นไร่ควน)

หมู่ที่ 9

ก่อสร้างฝายน  าล้น 2 จุดบริเวณบา้น

พรุชิง และบา้นนายกองพนั

ขนาดกวา้ง 4 ม. สูง 2 ม. ยาว 4 ม.

หมู่ที่ 10

1.  ก่อสร้างฝายน  าล้นคลองน  าพุ

ขนาดกวา้ง 4 ม. สูง 2 ม. ยาว 4 ม.

2. ก่อสร้างฝายน  าล้นข้างศาลา

อเนกประสงค์ ขนาดกวา้ง 4 ม. 

สูง 2 ม. ยาว 4 ม.

3. ก่อสร้าง/ปรับปรุงฝายน  าล้น

/ผนังกั นน  าคลองส้มกบ จ านวน 3 จุด 
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แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ส่งเสริมอาชีพในชุมชน เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้ ส่งเสริมอาชีพ เช่น ฝึกอบรม 100,000   100,000    100,000   100,000   จ านวน ประชาชนมีอาชีพ ส านักปลัด

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

สนับวสัดุอุปกรณ์ ใหก้ับชุมชน 

28 ชุมชน

2 โครงการจัดต้ังร้านค้าชุมชน เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้ ก่อสร้างร้านค้าชุมชนบริเวณข้าง - - 200,000   200,000   จ านวน ประชาชนสามารถ ส านักปลัด

เทศบาล กับประชาชนในหมู่บา้น ถนนเอเซีย (งบ อปท.) (งบ อปท.) ร้านค้า ค้าขายผลผลิตได้สะดวก เทศบาล

3 โครงการส่งเสริมศูนย์ เพื่อส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ ส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ 50,000     50,000     50,000     50,000     จ านวน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ ส านักปลัด

การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจชุมชนใหม้ี ชุมชนในค่าย ตชด.42 กฝ.8 (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ศูนย์ ชุมชน มีประสิทธภิาพ เทศบาล

ในค่าย ตชด.42 กฝ.8 ประสิทธภิาพยิ่งขึ้น ยิ่งขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ. 2561 - 2564 )

เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

4.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

4.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่มา

4 โครงการสนับสนุนวสัดุ เพื่อสนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์ สนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์ใหชุ้มชน 200,000   200,000    200,000   200,000   จ านวน ชุมชนได้มีวสัดุ อุปกรณ์ ส านักปลัด

อุปกรณ์ต่างๆส าหรับ ต่างๆใหชุ้มชนในการท า จ านวน 28 ชุมชน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชุมชน ต่างๆส าหรับจัดกิจกรรม เทศบาล

ท ากิจกรรมในชุมชน กิจกรรมของชุมชน ในชุมชน

5 โครงการก่อสร้างที่ท าการ เพื่อประชาชนมีสถานที่ติดต่อ ก่อสร้างที่ท าการกองทนุสวสัดิการ 500,000 500,000 - - จ านวน ประชาชนในชุมชนมี ส านักปลัด

กองทนุสวสัดิการชุมชน/ กองทนุสวสัดิการชุมชน และ กองทนุสวสัดิการชุมชนจ านวน 1 หลัง (งบ อปท.) (งบ อปท.) ที่ท าการ สถานที่ในการติดต่อ เทศบาล

ปรับปรุงภมูิทศัน์ มีส านักงานในการท างานของ (ตามแบบแปลนที่ก าหนด) กองทนุฯ และจัดกิจกรรม กองช่าง

กองทนุฯ ของกองทนุฯ
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แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสมทบกองทนุสวสัดิการ เพื่อใหก้ารด าเนินงานของกอง กลุ่มกองทนุสวสัดิการชุมชน 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละของ กองทนุสวสัดิการชุมชน ส านักปลัด

ชุมชนต าบลถ  าใหญ่ ทนุเปน็ไปอย่างมีประสิทธภิาพ ต าบลถ  าใหญ่ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) งบประมาณ มีประสิทธภิาพยิ่งขึ น เทศบาล

ที่อุดหนุน

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

    4.4 แผนงานงบกลาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ. 2561 - 2564 )

เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่

งบประมาณและที่มา
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แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนลาดยาง 2,200,000     - - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

คลองเปกิ ม.1 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาด 4 x 1,000 เมตร (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

2 โครงการถนนลาดยางซอย เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนลาดยาง - 1,400,000     - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

บา้นนางจิตร ม.1 ความสะดวก ปลอดภยั  ขนาด 4 x 700 เมตร (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาด 300,000       - - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

หว้ยเล้าหมู ม. 2 ความสะดวก ปลอดภยั กวา้ง 4 เมตร ระยะทาง (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร 145 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ. 2561 - 2564 )

เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 400,000       400,000        - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยสันติพฒันา 2 ม.3 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาด 4 x 200 เมตร (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาด 700,000        - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยบา้นนายภญิโญ  รอดจันทร์ ความสะดวก ปลอดภยั กวา้ง 4 เมตร หนา 0.5 เมตร (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ม. 2 (คลองใหญ่) ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง 300 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาด - 1,000,000.00 - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายยูเทร์ิน - บา้นนายจรูญ ภกัดีชน ความสะดวก ปลอดภยั กวา้ง 4 เมตร ระยะทาง (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ม. 4 (ถ ้าใหญ่ปากแพรก) ในการเดินทางสัญจร  500 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

7 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนลาดยาง - 1,500,000     - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายสามแยกโรงสี - ถนนตก ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกวา้ง 4 ม. ระยะทาง (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

 (ส่ีแยก) ม.4 ในการเดินทางสัญจร 2,000 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

8 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาด - - - 900,000       ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยสามแยกบา้นนางบญุเรือน - ความสะดวก ปลอดภยั กวา้ง 4 เมตร หนา 2.5 ซ.ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

บา้นนางกลับ-บา้นนายแก้ว ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง 750 เมตร พร้อม ปลอดภยัในการ

พร้อมไหล่ทาง ม. 4 ไหล่ทาง เดินทางสัญจร

9 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาด - 800,000        - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยวงัค้างคาว-ถนนสายวดั ความสะดวก ปลอดภยั กวา้ง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

 ถ ้าใหญ่ - วดัถ ้าพระหอ  ม. 4 ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง 400 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

10 โครงการถนนลาดยางสายบา้น เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนลาดยาง - 1,300,000     - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

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

ม. 4 (ซอยหว้ยชัน) ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



145
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนลาดยาง - 1,000,000     - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

เลียบสายเอเชียตั งแต่บริเวณ ความสะดวก ปลอดภยั ขนาด 3 x 1,000 เมตร (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ยูเทร์ิน - อู่สามพี่น้อง ม. 4 ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

12 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนลาดยาง - 3,600,000     - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

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

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

13 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนลาดยาง 4,480,000 - - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟลัทติ์กวดัถ ้าพระหอ - ความสะดวก ปลอดภยั แอสฟลัทติ์ก ขนาดกวา้ง (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

 สามแยกบา้นวงัขวญั  ม. 6 ในการเดินทางสัญจร  4 เมตร หนา 0.15 เมตร ปลอดภยัในการ

ระยะทาง 2,800 เมตร เดินทางสัญจร
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

14 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนลาดยาง 10,000,000 - - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟลัทติ์กจากวดัถ ้าใหญ่ - ความสะดวก ปลอดภยั แอสฟลัทติ์กขนาดกวา้ง 4 เมตร (งบอปท.)/ ถนน ความสะดวกและ

วดัถ ้าพระหอ ม.6 ในการเดินทางสัญจร ขยายเปน็ 6 เมตร หนา 0.15 เมตร (เงินกู)้ ปลอดภยัในการ

ระยะทาง 5,000 เมตร เดินทางสัญจร

15 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนลาดยาง - 6,000,000     - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

บริเวณเชื่อมต่อระหวา่งบา้น ความสะดวก ปลอดภยั ขนาด 4 x 5,000 เมตร (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

นายปรีชา ม.6 ต้าบลถ ้าใหญ่ ในการเดินทางสัญจร หนา 2.5 ซ.ม. ปลอดภยัในการ

ถึงสุดเขต หมู่ที่ 8 ต้าบลที่วงั เดินทางสัญจร

16 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนลาดยาง - 6,000,000     - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สามแยกบา้นวงัขวญัเข้าวงัไทร ความสะดวก ปลอดภยั ขนาด 4 x 5,000 เมตร (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

 ม.6 - สุดเขต หมู่ที่ 8 ต้าบลที่วงั ในการเดินทางสัญจร หนา 2.5 ซ.ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

17 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนลาดยาง - 1,000,000 - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สนามยิงปนื ม.7 ชุมชน ความสะดวก ปลอดภยั ผิวจราจร กวา้ง 4 เมตร (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

บา้นในค่าย กฝ. 8 ในการเดินทางสัญจร ระยะทางประมาณ 500 เมตร ปลอดภยัในการ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

18 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนลาดยาง - 1,200,000 1,200,000 - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนนลาดยาง ชุมชนบา้นในค่าย  ความสะดวก ปลอดภยั ผิวจราจร กวา้ง 4 เมตร (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

กกตชด.42 และ กฝ.8 หมู่ที่ 7 ในการเดินทางสัญจร ระยะทางประมาณ 1,500 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

19 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาด - - - 3,000,000     ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ลาดยางสายบา้นเปกิ - หนองรังไก่ ความสะดวก ปลอดภยั กวา้ง 4 เมตร หนา 15 ซ.ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ม.8 ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง 1,800 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

20 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาด - 700,000        - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

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

ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง 350 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

21 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนนลาดยาง - - 840,000      - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

บา้นลุงพร้อม-บา้นนางพุ่ม คชนูด ความสะดวก ปลอดภยั ขนาด 4 x 600 เมตร (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ม.8 ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

22 โครงการถมเหมืองน ้าพร้อม เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ถมเหมืองน ้าเดิมและบกุเบกิ - - 500,000      ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

บกุเบกิเปน็ถนนสายใต้สะพาน ความสะดวก ปลอดภยั เปน็ถนนกวา้ง 4 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

วดัราษฎประดิษฐ์ ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง 500 ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

23 โครงการก่อปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนนลาดยาง - 1,200,000 - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายวงัแหง้ 1 ม.9 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาด 4 x 800 เมตร (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนน คสล. สายวงัแหง้ 2 2,000,000 - - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายวงัแหง้ 2 ม.9 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาด 4 x 1,000 เมตร (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

25 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก 1,000,000     - - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก ความสะดวก ปลอดภยั ขนาด 4 x 2,000 เมตร (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

สายน ้าตกปลิว ม. 9 ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

26 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนลาดยาง - 1,500,000     - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยประปา ม.10 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาด 4 x 800 เมตร (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

27 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนลาดยาง 3,240,000     - - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนนลาดยางสายสามแยก ความสะดวก ปลอดภยั ขนาด 4 x 1,800 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

บา้นผู้ใหญ่พล -ส่ีแยกหว้ยขัน ในการเดินทางสัญจร หนา 2.5 ซ.ม. ปลอดภยัในการ

ม.10 เดินทางสัญจร

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคอนกรีต - 500,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายวงัปริง ม.1 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาด 4 x 250 เมตร (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคอนกรีต - - 400,000      ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

บา้นนางจิตร ม. 1 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาด 4 x 300 เมตร (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



150
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคอนกรีต - 600,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยบา้นนายช่วง ม. 1 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาด 4 x 300 เมตร (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคอนกรีต - 300,000        - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายหว้ยบางเหล็ก ม.2 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกวา้ง 4 เมตร ระยะทาง (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ประมาณ 150 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาด 2,200,000     2,200,000     - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายจ้าปานอก - จ้าปาใน ความสะดวก ปลอดภยั กวา้ง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

 ม. 3 ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง 1,000 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

33 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน คสล. - - - 1,000,000     ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนน คสล. บา้นนายสร้าง หมู่ที่ 3 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาวประมาณ (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร 500 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



151
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

34 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคสล. - 400,000        - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายจ้าปาสามัคคี 3 ม. 3 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง 200 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคสล. - - 3,700,000    - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

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

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

36 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคสล. - 300,000        - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

บา้นยายเอียด ม. 3 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกวา้ง 4 เมตร  (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ยาว 150 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

37 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคสล. - 600,000        - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยจ้าปาพฒันา 1 ม.3 - ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกวา้ง 4 เมตร  (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

หว้ยกาหลา ในการเดินทางสัญจร ยาว 300 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

38 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคสล. - 2,000,000     - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นนายนอบ ม. 3 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาด 3 x1,500 เมตร (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

39 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคสล. 1,350,000     - - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

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

นางยินดี ม. 10 ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

(ชุมชนถ ้าใหญ่ควนไสสูง) เดินทางสัญจร



153
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

40 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด - - 900,000      - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นนายสุธา ม. 5 ความสะดวก ปลอดภยั กวา้ง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ระยะทางประมาณ 500 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

41 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคสล. - - - 2,700,000     ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นวงัไทร - นาตาแย้ม ม. 5 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกวา้ง 4 เมตร (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร  หนา 0.15 เมตรระยะทาง ปลอดภยัในการ

ประมาณ 1,500 เมตร เดินทางสัญจร

42 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคสล. - 360,000        - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายทางขึ น ส้านักงานกองทนุ ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกวา้ง 4 เมตร ระยะทาง (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

สงเคราะหก์ารท้าสวนยาง ม. 5 ในการเดินทางสัญจร ประมาณ 200 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

43 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคสล. 1,000,000     - - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายสามแยกหน้าวดันาตาแย้ม - ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกวา้ง 4 เมตร ระยะทาง (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

 ในวงั ม.5 ในการเดินทางสัญจร ประมาณ 500 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



154
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

44 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคสล. ขนาด - 3,000,000     - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

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

ในการเดินทางสัญจร ระยะทางประมาณ 1,500 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

45 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด - - - 4,000,000     ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

 สายควนยาง ม. 5 ความสะดวก ปลอดภยั กวา้ง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ระยะทางประมาณ 2,000 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

46 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคสล. - 2,700,000     - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายเขาหน้าผึ ง ม.5 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกวา้ง 4 เมตร ระยะทาง (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ประมาณ 1,500 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



155
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

47 บกุเบกิ/ปรับปรุงถนนจากสามแยก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิถนน  ขนาดกวา้ง 6 ม. 1,200,000     1,200,000     - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ข้างบา้นผู้ใหญ่วรัิตน์ - ถนน คสล. ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง  1,000 ม. (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

สายหน้าผึ ง ม.5 ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

(ชุมชนนาตาแย้มเหนือ) เดินทางสัญจร

48 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนลาดยาง - 3,000,000     - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายเขาหน้าผึ ง ม.5 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกวา้ง 4 เมตร ระยะทาง (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

(ชุมชนนาตาแย้มเหนือ) ในการเดินทางสัญจร ประมาณ 1,500 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

49 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคสล. - - 1,400,000    - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายวงัปริก  ม. 5 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกวา้ง 4 เมตร ระยะทาง (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ประมาณ 1,000 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



156
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

50 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนนคสล. - - - 900,000       ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

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

ม. 6 พร้อมขยายไหล่ทาง ในการเดินทางสัญจร พร้อมขยายไหล่ทาง ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

51 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคสล. - 900,000        - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นนายเลียบ  ม. 6 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาด  4 x 500 เมตร (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

52 โครงการบกุเบกิถนนจากคลอง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิถนน ขนาดกวา้ง  4  ม. - 1,500,000     - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ปากวงั ม.6 จดเขต ม.5 ความสะดวก ปลอดภยั ยาว  2,000 ม. โดยการฝังทอ่ (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

(เลียบเขาศรีพงศ์ศา) ในการเดินทางสัญจร ตลอดสาย ปลอดภยัในการ

 โดยการฝังทอ่ตลอดสาย เดินทางสัญจร

53 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคสล. - - 2,000,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยบา้นปราณี ม. 7 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกวา้ง 4 เมตร (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

54 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคสล. - 270,000        - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยหน้าศาล ม. 7 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาด  3 x 200 เมตร (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

55 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนน คสล. - 1,800,000     - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

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

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

56 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนน คสล. - - 3,240,000    - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายน ้าตกปลิว(น ้ารอบ) ม. 9 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาด  4 x 1,800 เมตร (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

57 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนน คสล. - 1,800,000     - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

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

วงัแหง้ - สามแยก) ม. 9 ในการเดินทางสัญจร หนา 2.5 ซ.ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



158
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

58 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนน คสล. - 6,120,000     - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

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

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

59 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนน คสล. - - 800,000      - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

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

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

60 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนน คสล. 3,600,000     - - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายพรุชิง - น ้ารอบ ม.9 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาด  4 x 2,000 เมตร (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

61 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนน คสล. - 750,000        - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

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

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



159
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

62 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนน คสล. - - - 500,000       ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายน ้ารอบ -คลองขลบ ม.9 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาด  4 x 310 เมตร (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

63 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนน คสล. - 900,000        - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

บริเวณ ทางเข้า ความสะดวก ปลอดภยั ขนาด  4 x 500 เมตร (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ร.ร. บา้นนาตาแย้ม ม. 5 ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

64 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ โครงการปรับปรุงถนน คสล. - - 2,000,000    2,000,000     ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

บริเวณเชื่อมต่อระหวา่ง ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 1,500 เมตร (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ม.10 - ม.6 ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



160
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

65 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 3,000,000 - - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นตาว - น ้าตกโยง ความสะดวก ปลอดภยั จ้านวน 1 แหง่ กวา้ง 4 ม. (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

ม.1 ในการเดินทางสัญจร ระยะ 1,800 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

66 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนหนิคลุก - - 840,000 - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายสามแยกบา้นนางเนียม ความสะดวก ปลอดภยั จ้านวน 1 แหง่ (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

 เทพทศัน์ ถึงบา้นนายสมเกียรติ ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง 700 เมตร ปลอดภยัในการ

พรหมชัยศรี เดินทางสัญจร

67 โครงการปรับปรุงถนนสาย เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน จ้านวน 1 สาย - 250,000 - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

นาเพชรคง - ควนฮูก ความสะดวก ปลอดภยั (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

68 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนลาดยาง  ขนาด - 700,000 - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

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

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

69 โครงการก่อสร้างถนนเลียบถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนน พร้อมติดตั งปา้ย - - - 540,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

เอเชีย ตั งแต่บา้นนางเทยีม - ความสะดวก ปลอดภยั จราจร จ้านวน 1 แหง่ (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

ชูศักด์ิ พร้อมปา้ยจราจร  ม.2 ในการเดินทางสัญจร  ขนาด 3X600 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

70 โครงการขยายทางเทา้ เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ขยายทางเทา้ พร้อมคูระบายน ้า - 500,000 - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายน ้าตกโยงพร้อมคูระบายน ้า ความสะดวก ปลอดภยั จ้านวน 1 สาย (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

71 โครงการขยายไหล่ทางถนนสาย เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ขยายไหล่ทางถนนสาย - 500,000 - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

คลองขลบ บา้นน ้ารอบ ความสะดวก ปลอดภยั คลองขลบ ข้างละ 0.5 ม. (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

(ชุมชนน ้าตกปลิว) ในการเดินทางสัญจร จ้านวน 1 แหง่ ระยะทาง 2 กม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

72 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1,500,000 - - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

พร้อมคูระบายน ้า ซอยวาสนา ความสะดวก ปลอดภยั  จ้านวน 2 จุด (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร พร้อมคูระบายน ้า ดังนี ปลอดภยัในการ

1.ซอยวาสนา 3/2 เดินทางสัญจร

3.ซอยวาสนา 3/3

73 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคอนกรีต จ้านวน 2,500,000 - - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

พร้อมคูระบายน ้า ซอยหน้าค่าย ความสะดวก ปลอดภยั 5 จุด พร้อมคูระบายน ้า ดังนี (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร 1.ซอยหน้าค่าย 2 ปลอดภยัในการ

2.ซอยหน้าค่าย 1/2 เดินทางสัญจร

3.ซอยหน้าค่าย 1/3

3.ซอยหน้าค่าย 1/1

74 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1,000,000 - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

พร้อมคูระบายน ้า ซอยหน้า ความสะดวก ปลอดภยั พร้อมคูระบายน ้า (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

ประปา ในการเดินทางสัญจร จ้านวน 1 สาย ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

75 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคอนกรีต - 1,000,000 - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

พร้อมคูระบายน ้า ซอยมหาราช 2 ความสะดวก ปลอดภยั พร้อมคูระบายน ้า (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร  จ้านวน 1  สาย ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

76 โครงการก่อสร้างแนวถนนกั นดิน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างแนวถนนกั นดิน - 300,000 - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

บริเวณ ศพด.น ้าพ ุ ความสะดวก ปลอดภยั  จ้านวน 1 จุด ระยะทาง (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร 150 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

77 โครงการขยายผิวจราจรถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ขยายผิวจราจรถนนลาดยาง - - 1,000,000 - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ลาดยางพร้อมก่อสร้างคูระบายน ้า ความสะดวก ปลอดภยั พร้อมคูระบายน ้า (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

แบบคอนกรีต สายถ ้าพระหอ - ในการเดินทางสัญจร จ้านวน 1 สาย ปลอดภยัในการ

ช่องชก (นาตง - ช่องชก)  ม.6 เดินทางสัญจร

78 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 4,000,000 - - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก บา้นวงัไทร ความสะดวก ปลอดภยั เสริมเหล็ก จ้านวน 1 สาย (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

จากที่ท้าการชุมชนบา้นวงัไทร - ในการเดินทางสัญจร กวา้ง  4  ม. ระยะทาง  ปลอดภยัในการ

สุดเขตถนน 2,000   ม. เดินทางสัญจร
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

79 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1,000,000 - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก บา้นนางจงดี ศรีกลับ ความสะดวก ปลอดภยั เสริมเหล็ก  จ้านวน 1 แหง่ (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

80 โครงการก่อสร้างถนนสายจ้าปา เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนน จ้านวน 1  สาย - - 700,000 - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สามัคคี ร้านข้าวแกงต้อย - บา้น ความสะดวก ปลอดภยั (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

นายเหมือง ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

81 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคอนกรีต - - 1,000,000 - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็กสายวงัไทร (ปากทาง) ความสะดวก ปลอดภยั เสริมเหล็ก จ้านวน 1 สาย (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

82 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1,000,000 1,000,000 - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงัใน ความสะดวก ปลอดภยั เสริมเหล็ก  จ้านวน 1 สาย (งบ อปท.) (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

หน้าอวด ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

83 โครงการก่อสร้างถนนเลียบราง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนเลียบรางรถไฟ - 1,500,000     - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

รถไฟสถานีไสใหญ่ ถึงถนนหน้าบา้น ความสะดวก ปลอดภยั จ้านวน 1 สาย (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

จ่าสุคนธ ์(ลุงแพบอุทศิ) ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

84 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนนคอนกรีต - - - 500,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยทองค้าขาว  ม.7 ชุมชน ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 300  เมตร (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

หลังค่าย ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

85 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคอนกรีต - 1,500,000 - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอยวงัขวญั - ช่องชก ความสะดวก ปลอดภยั เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 4 ม. (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

ม.6 ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง 800 ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

86 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคอนกรีต - - 500,000 - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอยวงัขวญั 1  ความสะดวก ปลอดภยั เสริมเหล็ก  ระยะทาง (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร 200  เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

87 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคอนกรีต - - 500,000 - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอยวงัขวญั 2 ความสะดวก ปลอดภยั เสริมเหล็ก  ระยะทาง (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร 300  เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

88 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1,000,000 1,000,000 - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็กสายสามแยก ความสะดวก ปลอดภยั เสริมเหล็ก  ระยะทาง (งบ อปท.) (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

ซอยวงัขวญั - วงัไทร  ม.6 ในการเดินทางสัญจร 1,000  เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

89 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคอนกรีต - - 1,000,000 - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก สายนาตาแย้ม - ความสะดวก ปลอดภยั เสริมเหล็ก จ้านวน  1 จุด (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

 - หน้าแดง ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

90 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนนถมหนิคลุก ขนาด 1,200,000     - - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นตาว ม. 1 ความสะดวก ปลอดภยั กวา้ง 4 ม. ระยะทาง 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

91 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน ขนาด - - 1,200,000    - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายเหมืองราง ม. 1 ความสะดวก ปลอดภยั กวา้ง 4 ม. ระยะทาง 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

92 โครงการบกุเบกิถนนสายวงัปริง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิถนน ขนาดกวา้ง 4 ม. - - 150,000      - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

และสายเลียบคลอง วงัปริง ม.1 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

93 โครงการบกุเบกิ/ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน 800,000 800,000 - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายวงัปริงเลียบคลองเปกิ ม.1 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกวา้ง 6 ม. ระยะทาง (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร 3,000 ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

94 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน ขนาด - 1,200,000     - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นเปกิ ม. 1 ความสะดวก ปลอดภยั กวา้ง 4 ม. ระยะทาง 1,500 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

95 โครงการบกุเบกิ/ปรับปรุง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน ขนาด - - 800,000      ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายควนฮูก ม.8 ความสะดวก ปลอดภยั กวา้ง 4 ม. ระยะทาง 800 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

(ชุมชนบา้นควนฮูก) ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

96 โครงการปรับปรุงถนนสายหน้า เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 4 ม. 1,400,000     - - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ร.ร.มหาราช 3 ม.7 - นาเพชรคง ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 700 ม. พร้อม (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ม. 1 พร้อมขยายไหล่ทางและ ในการเดินทางสัญจร ขยายไหล่ทาง และคูระบายน ้า ปลอดภยัในการ

คูระบายน ้า เดินทางสัญจร

97 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 4 ม. - - 800,000      - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นนายคล้อย ม.2 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

98 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน 800,000       - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายหว้ยเล้าหมู ม.2 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทางประมาณ  2,000 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

99 โครงการบกุเบกิถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิถนน ขนาดกวา้ง 4 ม. - - 720,000      ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายเลียบทางรถไฟจากหอ ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 600 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

แพรไหม-  ถนนบา้นลุงแพบ ม.2 ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

100 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน 400,000       400,000        ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยปราณี ม.2  - ศรีตรัง ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทางประมาณ 1,500 ม. (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร อีก 300 ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

101 ปรับปรุงถนนสายน ้าตกโยง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 5 ม. - - 7,000,000    ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

 - ไสใหญ่ ม. 2 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 3,500 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

102 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน - - 600,000      ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

หาดทรายขาว ม.2 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทางประมาณ 800 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



170
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

103 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน - - 400,000      ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายหลังมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี ความสะดวก ปลอดภยั  ระยะทางประมาณ 500 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ราชมงคล(ไสใหญ่) - ถนน ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

น ้าตกโยง เดินทางสัญจร

104 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน 500,000       500,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ลาดยางสายหว้ยเล้าหมู - ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทางประมาณ 3,500 ม. (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

หว้ยนางเหล็ก ม. 2 ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

105 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน พร้อมคู - - - 350,000       ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยบา้นลุงแพบ  หมู่ที่ 2  ความสะดวก ปลอดภยั ระบายน ้า ระยะทาง  300 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

พร้อมคูระบายน ้า ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

106 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน - - 20,000        ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยเทพทศัน์ 2 ม. 2 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทางประมาณ 200 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

107 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 4 ม - 250,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายทางไฟฝ่ังตะวนัออก ม.3 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง2,000 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

108 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ระยะทางประมาณ - 1,000,000     - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายในยวน ม.3 ความสะดวก ปลอดภยั  2,000 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

(ชุมชนบา้นจ้าปานอก) ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

109 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 3 ม. - - 500,000      ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นนายเอี ยม ม.3 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 1,500 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

(ชุมชนบา้นจ้าปานอก) ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

110 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 3 ม - 500,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายหน้าบา้นนายสุชีพ ม. 3 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 2,000 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

111 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 3 ม. - - 500,000      ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นหว้ยน ้าผุด ม.3 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 1,200 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

112 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาด กวา้ง 3 ม. - 300,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายคลองขลบ ม.3 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 2,000 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

113 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน - 500,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายทางรถไฟ ม. 3 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทางประมาณ 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

114 ปรับปรุงถนนสายบา้นหว้ยชัน - เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน พร้อม - - 1,500,000    ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

บา้นนางถาวร  ถนนไสใหญ่ - ที่วงั ความสะดวก ปลอดภยั ฝังทอ่ จ้านวน 2 จุด (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

พร้อมฝังทอ่ จ้านวน 2 จุด ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง 2,200 ม. ปลอดภยัในการ

(ถนนคอนกรีต) เดินทางสัญจร
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

115 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน ขนาด - - 240,000      ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายหน้าบา้นนางประจบ - บา้น ความสะดวก ปลอดภยั กวา้ง 4 ม.ระยะทาง 200 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

นางเขียว ม.4 ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

116 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน  ขนาด - 200,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

บา้นนายแก้ว - ถนนเอเชีย ม. 4 ความสะดวก ปลอดภยั กวา้ง 4 ม.ระยะทาง 300 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

117 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน ขนาด - 500,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นนายช่วง  ชนะสงคราม - ความสะดวก ปลอดภยั กวา้ง 4 ม.ระยะทาง1,000 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

สามแยกหนองนาตีบ ม. 6 ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

118 ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนเลียบ เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนขนาด 1,500,000     1,500,000     - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ควนหน้าอวด ม.5 ความสะดวก ปลอดภยั กวา้ง 4 ม. ระยะทาง 3,000 ม. (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

(ชุมชนนาตาแย้มเหนือ) ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

119 โครงการบกุเบกิถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิถนน  ขนาดกวา้ง 4 ม. - 1,500,000     - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายวงัไทร - นายแก๊ง ม.5 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 2,000 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

120 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน 840,000       - - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบอ่จันทร์ - บา้นนายนิรันต์ ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกวา้ง 4 ม. ระยะทาง 700 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ม.5 (นาแย้มใต้) ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

121 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน ขนาด - - 400,000      ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายวงัไทร - ทุ่งคาน ้าซับ ม.5 ความสะดวก ปลอดภยั กวา้ง 4 ม.ระยะทาง 500 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

122 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 4 ม. - - 840,000      ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายควนยาง ม.5 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 700 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

123 โครงการบกุเบกิถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิถนน ระยะทาง 500 เมตร - 400,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายควนศรีจันทร์ ม.5 ความสะดวก ปลอดภยั (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

124 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 4 ม. - - 900,000      ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นนายเลียบ ม.5 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 1,500 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

125 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน - 50,000         - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

คอนกรีตโรงรมฯ ม.5 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกวา้ง 4 ม.ระยะทาง 30 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

126 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน  ขนาดกวา้ง 4 ม. - - 480,000      ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายหน้าแดง ม.5 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 500 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



176
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

127 โครงการปรับปรุงถนนซอย เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 5 ม. - 300,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

บา้นนายเขียว   กล่ินพงษ ์ม.5 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 500 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

128 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 4 ม. - - 800,000      ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายในวงั ม.5 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 2,000 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

129 โครงการปรับปรุงถนนจาก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 4 ม. 800,000       - - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยในวงั ม.5 - ใสเพชรทอง ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง  1,000 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ต.ที่วงั (นาแย้มใต้) ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

130 โครงการบกุเบกิถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิถนน ขนาดกวา้ง 5 ม. - 1,000,000     - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นพะเนิน - จดเขตที่วงั ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 2,000 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ม.5 ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



177
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

131 โครงการบกุเบกิ/ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิถนน ขนาดกวา้ง 5 ม. - 1,500,000     - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

เลียบควน - แยกวงัไทร ม.5 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 1,500 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

(ชุมชนนาตาแย้มใต้) ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

132 โครงการบกุเบกิถนนควนยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิถนน ขนาดกวา้ง 5 ม. - 800,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

เขตม.6 - ช่องชกนาตาแย้ม ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 1,500 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

วงัไทร ม.5 ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

133 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาด - - 1,000,000    ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

บา้นนางละออง - ถนนนาตาแย้ม ความสะดวก ปลอดภยั กวา้ง 5 ม.ระยะทาง 2,000 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

วงัไทร ม.5 ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

134 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 6 ม. - - 200,000      ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นนางทอง ม.5 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 500 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



178
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

135 โครงการบกุเบกิถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิถนน ขนาดกวา้ง 6 ม. - 400,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายวงัขวญั - ควนยาง ม.5 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 3,000 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

136 โครงการบกุเบกิถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิถนน ขนาดกวา้ง 4 ม. - 300,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นนายยุทธ ชูฟอง ม.5 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

137 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน - - 150,000      ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นบนควน - บา้นนายนัด ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง1,000 ม (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ม.5 ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

138 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน - - 200,000      ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นบนควน - นาตาแย้ม ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 2,000 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ม.6 ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



179
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

139 ปรับปรุงถนนสายบา้นวงัไทร 2 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน จ้านวน 2 สาย - 300,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

จ้านวน 2 สาย ม.6 ความสะดวก ปลอดภยั สายแรก จากบา้นประธาน (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

(ชุมชนบา้นวงัไทร) ในการเดินทางสัญจร ชุมชน - บา้นนายแผ้ว  จันทร์ทงั ปลอดภยัในการ

สายที่สองจากสะพาน ม.8 เดินทางสัญจร

ที่วงั ระยะทาง สายละ 1500 ม.

140 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 4 ม. - 50,000         - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายชุมชนบา้นเกาะเคียร ม.6 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 300 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

141 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 4 ม. - 200,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยบา้นถ ้าพระหอ ม.6 - วงัไทร ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 1,200 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

142 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - 500,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยวงัขวญั 1  ม.6 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 200  เมตร (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



180
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

143 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 4 ม. - - 250,000      ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายอ่าวอีแกะ ม.6 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 1,500 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

144 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาด - - 250,000      ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยเจริญร่วมใจ ม.6 ความสะดวก ปลอดภยั กวา้ง 4 ม.ระยะทาง 1,500 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

 (ใช้วดัดุหนิคลุก) ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

145 โครงการบกุเบกิถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิถนน ขนาดกวา้ง 3 ม. - 900,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายช้างหกั ม.6 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 1,500 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

146 ปรับปรุงถนนสายบา้นนางถาวร- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถน ขนาดกวา้ง 4 ม. 100,000       - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

บา้นนายเหล่ียม สุขเกษม ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 50 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



181
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

147 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน - 900,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายนางมนทพิย์ ม.6- หมู่ที่ 10 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทางประมาณ 2,000 เมตร (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

148 โครงการบกุเบกิถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิถนน ขนาดกวา้ง 3 ม. - 900,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายถ ้าตลอด ม.6 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 1,500 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

149 โครงการบกุเบกิถนนสายวงัอีนุ้ย เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 4 ม. - 900,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ม.6 (ชุมชนบา้นวงัขวญั) ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 1,500 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

150 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน ขนาด - 600,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายวงัขวญั ม.6 ความสะดวก ปลอดภยั กวา้ง 3 ม.ระยะทาง 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



182
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

151 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 3 ม. - 600,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยสันติภาพ ม.6 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง1,000 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

152 โครงการปรับปรุงถนนเชื่อมต่อ เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนนระยะทาง - - 900,000      ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ระหวา่ง หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 10 ความสะดวก ปลอดภยั ประมาณ 1,800 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

พร้อมฝังทอ่คอนกรีต ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

153 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 4 ม. - 180,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นนายจัด แสงแก้ว ม.6 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 150 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

154 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ระยะทาง 1,500 ม. - 900,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นนายกระจ่าง  ม.6 ความสะดวก ปลอดภยั (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



183
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

155 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน - 360,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นควนไสสูง ม.6 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกวา้ง 4 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง 300 ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

156 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 4 ม. - 360,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นนายไสว ยังสีสุข ม.6 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 300 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

(ชุมชนบา้นน ้าพ)ุ ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

157 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 3 ม. - - 270,000      ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นกลาง ม.6 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 300 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

158 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 4 ม. - 900,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นนาตง ซ. ริมทุ่ง ม.6 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 1,500 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

(ชุมชนถ ้าพระหอ) (คสล.) ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



184
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

159 โครงการบกุเบกิถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิถนน ขนาดกวา้ง 4 ม. - - 800,000      ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายช่องชก ม.6 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

160 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 4 ม. - 1,200,000     - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยปากวงั ม.6 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

161 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 4 ม. - 1,500,000     - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นนายเชื อ - สามแยก ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 2,400 ม. พร้อม (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

บา้นผู้ใหญ่จรูญ ม.6 พร้อมขยาย ในการเดินทางสัญจร ขยายผิวจราจร จาก 4 ม. ปลอดภยัในการ

ผิวจราจร เปน็ 6 ม. เดินทางสัญจร

162 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 4 ม. - 360,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นวงัขวญั 1 ม.6 เชื่อมต่อ ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 300 ม. พร้อมขยาย (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

 ม.8 ต.ที่วงั ในการเดินทางสัญจร ผิวจราจร จาก 4 ม. เปน็ 6 ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



185
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

163 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 3 ม. - - 900,000      ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

หลังค่าย - บา้นเปกิ ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

164 ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 3 ม. - - 200,000      ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยทองค้าขาว ม.7 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 200 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

165 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน ขนาด - 320,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายโหลกเพ - บา้นนายถ้อง ม.8 ความสะดวก ปลอดภยั กวา้ง 4 ม.ระยะทาง 160 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

166 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 4 ม. 900,000       900,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายหนองสามหงษ ์ม.8 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 1,000 ม. (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

(ชุมชนบา้นไร่ควน) ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



186
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

167 โครงการบกุเบกิถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิถนน ขนาดกวา้ง 4 ม. 500,000       500,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

จากคลองทา่โหลน - บา้นนาไสเตียน ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง  1,000  ม. (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

(ควนเกียบ + ไร่ควน) ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

168 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง  5  ม. 450,000       450,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นไร่ควน - สวนส้ม ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง  300  ม. (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

169 โครงการปรับปรุงถนนสายบา้น เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน พร้อมคูระบายน ้า 450,000       450,000        450,000      ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

นางฉิมพร้อมคูระบายน ้า ม.8 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 500 ม. (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

170 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน - - 900,000      ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นนายแหลม ม.8 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



187
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

171 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน  ขนาดกวา้ง 4 ม. 1,200,000     - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยบา้นนางพร้อม พร้อม ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ลูกระนาด ม.8 ในการเดินทางสัญจร พร้อมลูกระนาด ปลอดภยัในการ

8 (ชุมชนควนเกียบ+ไร่ควน) เดินทางสัญจร

172 ปรับปรุงถนนสายบา้นนายพร้อม เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน  ขนาดกวา้ง 4 ม. 480,000       - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ม.8 (ชุมชนควนฮูก) ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง  400   ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

173 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ระยะทาง - - 3,000,000    ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ภายใน กฝ.8 ม.7 ความสะดวก ปลอดภยั 5,000 เมตร (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

174 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน - - 600,000      ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายควนนกฮูกจากบา้นหมอเล็ก - ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ถึงวดัราษฎร์ประดิษฐ์ ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



188
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

175 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน - 3,000,000     - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ลาดยางสามชั นในพื นที่ ม. 9 ความสะดวก ปลอดภยั ลาดยางสามชั นในพื นที่ ม. 9 (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

เปน็ถนนแอสฟลัทติ์ก ในการเดินทางสัญจร เปน็ถนนแอสฟลัทติ์ก ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

176 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 4 ม. - - 6,000,000    ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายช่องแอ่น - ซอยกาหลา ม.9 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 3,000 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

177 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน - - 160,000      ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นนายสุฑล หนูมี - ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 200 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

สวนนายสุพล สุขเอียด ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

178 โครงการบกุเบกิถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิถนน ขนาดกวา้ง 4 ม. - - 800,000      ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายช่องแอ่น - น ้าลุเขา ม.9 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



189
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

179 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 4 ม. - 900,000       - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ช่องแอ่นผ่านสวนนายสมจิต - ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

บา้นนานสุรไทย ม.9 ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

180 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนนหนิคลุก - 360,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

เลียบสายเอเชียสายวงัแหง้ - ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกวา้ง 4 ม.ระยะทาง 300 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

สามแยกจ้าปา ม.9 ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

181 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 4 ม. - 360,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยคอกลิง ม.9 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 300 ม. พร้อมวางทอ่ (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ระบายน ้า ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

182 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน ขนาด - 1,500,000     - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายพรุชิง ม.9 ความสะดวก ปลอดภยั กวา้ง 5 ม.ระยะทาง 3,000 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



190
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

183 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนนขนาดกวา้ง 5 ม. - - 4,800,000    ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายวงัใน ม.9 - ช่องนกแอ่น ม.3 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 4,000 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

184 โครงการปรับปรุงถนนสายวงัใน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนนขนาดกวา้ง 4 ม. - 600,000        - ประชาชนได้รับ กองช่าง

ม.3 ต่อจากบา้น นางคลิ ง ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 500 ม. (งบอปท.) ความสะดวกและ

แก้วประภาค ถึง ม.9 บา้น ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

นายพว่ง (ชุมชนบา้นจ้าปาใน) เดินทางสัญจร

185 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 4 ม. - 600,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายประชาร่วมใจ ม.9 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 500 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

186 ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน พร้อมวางทอ่ - - 1,300,000    ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายกลุ่มไม้กวาด - สามแยก ความสะดวก ปลอดภยั จ้านวน 2 จุด  ระยะทาง (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

พรุชิงพร้อมวางทอ่ จ้านวน 2 จุด ในการเดินทางสัญจร 1,500 ม. ปลอดภยัในการ

 ม.9 เดินทางสัญจร
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

187 ก่อสร้างถนน คสล. หน้าชุมชน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนน คสล. หน้าชุมชน 3,000,000     3,000,000     - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ไม้กวาดหน้าบา้นประธานเรียง  ความสะดวก ปลอดภยั ไม้กวาดกวา้ง   4 ม.  (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ม.9 (น ้าตกปลิว) ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง  1,500 ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

188 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน ขนาด - - 400,000      ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายหว้ยกาหลา ความสะดวก ปลอดภยั กวา้ง 4 ม.ระยะทาง 500 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

189 ปรับปรุงถนนสายปากแพรก - เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน 960,000       960,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

เขาหวัช้าง ม.9 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 800 ม. (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

190 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน พร้อมวางทอ่ - 800,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

พร้อมวางทอ่ซอยประชาอุทศิ ม.9 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกวา้ง 4 ม.ระยะทาง 500 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

191 บกุเบกิถนนสายข้างบา้น เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิถนน  ขนาดกวา้ง 4 ม. - - 150,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

นายสุชน  หนูมี ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 200 ม. พร้อมวางทอ่ (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ระบายน ้า ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

192 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ระยะทาง 1,000 ม. - - 2,000,000    ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟลัทติ์กสายวงัแหง้ - ช่องแอ่น ความสะดวก ปลอดภยั (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

193 โครงการบกุเบกิถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิถนน ขนาดกวา้ง 4 ม. 120,000        ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ปากทางบา้นนางเปล่ง ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 300 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

(ดูวา่ชุมชนไหน หมู่ไหน) ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

194 โครงการปรับปรุงพนังกั นดิน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงพนังกั นดินคอกลิง - - 600,000      ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

คอกลิง  ม.10 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 2,000 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

195 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน ขนาด - 150,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สามแยกบา้นนายก๋วน - บา้น ความสะดวก ปลอดภยั กวา้ง 4 ม.ระยะทาง 500 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

หน้าผึ ง ม.10 ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

196 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน ขนาด - - 600,000      ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายหนองฉีด ม.10 ความสะดวก ปลอดภยั กวา้ง 3 ม.ระยะทาง 2,000 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

197 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนนหนิคลุก - - 2,500,000    ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนนอ่าวอีโฮป ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกวา้ง 4 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง 3,000 ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

198 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนนลาดยาง - - 4,000,000    ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบนควนหน้าแดง ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกวา้ง 4 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

จากบา้นผู้ใหญ่บา่ว - บา้นนายไข่ ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง 3,000 ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



194
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

199 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน - 2,000,000     - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายริมเขาศรีพงศ์ศา ม.10 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 3,500 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

200 ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนซอยมุกดา เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนซอยมุกดา ขนาด 900,000       - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

(ชุมชนบา้นบนควน) ความสะดวก ปลอดภยั กวา้ง 4 ม. ระยะทาง 800 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

201 ก่อสร้างลูกระนาด เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างลูกระนาด ซอย - - 200,000      ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยหนองเสือตาย ความสะดวก ปลอดภยั หนองเสือตาย จ้านวน  3   จุด (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

202 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนนลาดยาง - - 3,000,000    ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยบา้นกลาง - บา้นผู้ใหญ่พล ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกวา้ง 4 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ม.10 ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง 3,000 ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

203 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน กวา้ง 4 ม. - - 2,500,000    ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นผู้ใหญ่สวาท  - เขต ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 3,000 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ทต.ชะมาย ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

204 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนนหนิคลุก - 1,800,000     - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นหว้ยชัน -บา้นนายจาย ม.10 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 2,000 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

205 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน  - - 2,400,000    ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นนายทอง -ถนนนาตาแย้ม ความสะดวก ปลอดภยั พร้อมวางทอ่ขนาดกวา้ง 4 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

วงัไทร พร้อมวางทอ่ ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง 3,000 ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

206 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน - 1,200,000     - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นโกถ้วน - เขาหน้าผึ ง ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 2,000 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

207 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน - - 1,600,000    ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายแยกบา้นผู้ใหญ่พนัธ ์- ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 2,000 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

บา้นผู้ใหญ่หวาด ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

208 โครงการซ่อมแซมถนนสาย เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ซ่อมแซมถนน จ้านวน 1 แหง่ - - 500,000      ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

บา้นเปกิ - นาเพชรคง ความสะดวก ปลอดภยั (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

(ชุมชนบา้นเปกิ) ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

209 โครงการปรับปรุงถนนสาย เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน 630,000       630,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

บา้นนางดวงกมล บญุเจริญ ม.2 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 700 เมตร (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

(หว้ยนางเหล็ก - หว้ยทา่ช้าง) ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

210 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนคอนกรีต 2,200,000     2,200,000     - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนนคอนกรีต พร้อมขยายไหล่ทาง ความสะดวก ปลอดภยั พร้อมขยายไหล่ทางข้างละ 1 เมตร (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

สายบา้นนางเทยีม ม.2 2 ข้าง ในการเดินทางสัญจร ยาว 1,000 เมตร ปลอดภยัในการ

(คลองใหญ่) เดินทางสัญจร



197
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

211 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน  3,000,000     3,000,000     - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ความสะดวก ปลอดภยั กวา้ง 6 ม. ระยะทาง  1,000 ม. (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

สายถ ้าใหญ่  ม.4 - ถ ้าพระหอ ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

 ม.6 เดินทางสัญจร

212 โครงการปรับปรุงถนนสายซอย เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน จ้านวน 1 แหง่ - - 500,000      ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

น้ากรึก (ชุมชนบา้นถ ้าใหญ-่ ความสะดวก ปลอดภยั (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ควนไสสูง) ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

213 โครงการปรับปรุงถนนสาธารณะ เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน จ้านวน 1 แหง่ - - 500,000      ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นนางไล่,สายบา้นนายจ่าย ความสะดวก ปลอดภยั (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

และบริเวณใต้ไฟฟา้แรงสูง ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

(ชุมชนบา้นถ ้าใหญ่หว้ยชัน) เดินทางสัญจร

214 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน จ้านวน 1 แหง่ - - 500,000      ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายหวัช้าง (บา้นน ้ารอบ) ความสะดวก ปลอดภยั (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

215 โครงการปรับปรุงถนนสายพาด เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน จ้านวน 1 แหง่ - 500,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

รถไฟ - คลองขลบ (บา้นน ้ารอบ) ความสะดวก ปลอดภยั (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

216 โครงการปรับปรุงถนนสายพรุชิง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ระยะทาง 2 กม. - - 450,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

 (ชุมชนน ้าตกปลิว) ความสะดวก ปลอดภยั (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

217 โครงการปรับปรุงสายริมทุ่ง - เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ระยะทาง 1,800 กม. - - 1,500,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

นาคันตง เปน็ถนนคอนกรีต ความสะดวก ปลอดภยั (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

พร้อมสะพานคอนกรีต ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

218 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ระยะทาง 2 กม. - 1,500,000 - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายอ่าวอีแกะเปน็คอนกรีต ความสะดวก ปลอดภยั (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

พร้อมสะพานคอนกรีต ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

219 โครงการบกุเบกิถนนจากสวน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิถนนจ้านวน 1 แหง่ - 700,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

นายปรีชา ทองเกิด - อ่าวอีแกะใน ความสะดวก ปลอดภยั (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ม.6 ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

220 โครงการบกุเบกิถนนนายนัด เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิถนน ระยะทาง 1.5 กม. - 800,000 - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ชอบท้ากิจ ความสะดวก ปลอดภยั (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

221 โครงการปรับปรุงถนนสาย เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน - 450,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

บา้นนายเสถียร เหล่ากอ ความสะดวก ปลอดภยั  ระยะทาง 500 เมตร (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

222 โครงการปรับปรุงถนนสายบา้น เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ระยะทาง - - 360,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

นางทอง พมิพศ์รี ความสะดวก ปลอดภยั 300 เมตร (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

223 โครงการปรับปรุงถนนสายบา้น เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน จ้านวน 1 แหง่ - 800,000 - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

หน้าแดง ลาดยางแอสฟลัทติ์ก ความสะดวก ปลอดภยั (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

คอนกรีต ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

224 โครงการปรับปรุงถนนจากบา้น เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน จ้านวน 1 แหง่ - - 500,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

นายวลิาส - ถนนเอเชีย ความสะดวก ปลอดภยั (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

(ชุมชนบา้นจ้าปานอก) ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

225 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตสาย เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน จ้านวน 1 แหง่ - 900,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ทางไฟ - ถนนสายเอเชีย ความสะดวก ปลอดภยั (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

 (ชุมชนบา้นจ้าปานอก) ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

226 โครงการบกุเบกิถนนซอยบา้น เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิถนน ระยะทาง 1.5 กม. - - 450,000      ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

นางพมุ (นาตาแย้มใต้) ความสะดวก ปลอดภยั (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
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งบประมาณและที่มา

227 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนนซ่อมแซมถนน - - 60,000        ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สองข้างถนนสายวงัไทร ความสะดวก ปลอดภยั  ระยะทาง 50 เมตร (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

(สามแยกบา้นควนยาง) ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

228 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ระยะทาง 1.5 กม. - 2,000,000 - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็กสายวงัปริก ความสะดวก ปลอดภยั (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

(นาตาแย้มใต้) ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

229 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน - - 1,800,000    ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ไสใหญ่เหนือ (หน้าบา้นผู้ใหญ่ ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 900 เมตร (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ปราโมทย์ ใจดี) พร้อมติดตั ง ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

ไฟฟา้สาธารณะ เดินทางสัญจร

230 โครงการบกุเบกิถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิถนน ระยะทาง 500 เมตร - 200,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายวงัยายนุ้ย (บา้นวงัขวญั) ความสะดวก ปลอดภยั (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



202
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
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5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

231 โครงการบกุเบกิถนนสายหน้า เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิถนน ระยะทาง 600 เมตร - - 250,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

บา้นนายส้าราญ - ควนปอ้ม ความสะดวก ปลอดภยั (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

(ชุมชนบา้นวงัขวญั) ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

232 โครงการซ่อมแซมถนนบริเวณ เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ซ่อมแซมถนน ระยะทาง - - 500,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ในค่ายศรีนครินทรา ความสะดวก ปลอดภยั 500 เมตร (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

233 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ซ่อมแซมถนน จ้านวน 1 แหง่ - 600,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ในชุมชนบา้นถ ้าใหญ่หว้ยชัน ความสะดวก ปลอดภยั (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

 3 สาย (สายบา้นนายจ่าย , ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

สายบา้นนายวรัิตน์ - ไฟฟา้แรง เดินทางสัญจร

สูงบริเวณเขื่อนหว้ยชัน)
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5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

234 โครงการขยายระยะทางถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ขยายถนนระยะใหเ้ชื่อมต่อ - - 1,000,000 1,000,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

วงแหวนหน้าสถานีจากหอแพรไหม - ความสะดวก ปลอดภยั ทกุจุดกับถนนสายเอเชีย (งบ อปท.) (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

ถนนพาดรถไฟระยะใหเ้ชื่อมต่อ ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

ทกุจุดกับถนนสาย ม.2 เดินทางสัญจร

235 โครงการก่อสร้างขยายปรับปรุง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ขยายปรับปรุงผิวจราจร 10,000,000 - - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนน สายน ้าตกโยง - ไสใหญ่ ความสะดวก ปลอดภยั ถนนลาดยางจากเดิม 4  ม. (งบ อปท.)/ ถนน ความสะดวกและ

หมู่ที่ 2  พร้อมวางทอ่ระบายน ้า ในการเดินทางสัญจร เปน็ 8 ม. ระยะทาง 450 เมตร  ปลอดภยัในการ

พร้อมไหล่ทางทางเทา้  เดินทางสัญจร

ทอ่ระบายน ้าและไฟส่องสวา่ง  

(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

236 โครงการขยายไหล่ทางถนน  เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ขยายถนน ระยะทาง 5,000 ม. 2,000,000 2,000,000 - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายวดัถ ้าใหญ่ ม.2 ,4 ,6 ความสะดวก ปลอดภยั ขยายผิวจราจร 2 ม. (งบ อปท.) (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร
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5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

237 โครงการขยายเขตถนน ซ.บา้น เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ขยายถนน ระยะทาง 300 ม - - 200,000      200,000       ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ลุงแพบ ม.2 พร้อมขุดคูระบายน ้า ความสะดวก ปลอดภยั พร้อขุดคูระบายน ้า (งบ อปท.) (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

238 โครงการขยายเขตถนน ซ.บา้น เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ขยายถนน ระยะทาง 300 ม. - 100,000 - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

นางปราณี - ถนนสายวดัถ ้าใหญ่ ความสะดวก ปลอดภยั (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

239 โครงการขยายไหล่ทางสายหลัก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ขยายถนน ระยะทาง 3,000 ม. 1,500,000 - - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

จากสามแยกจ้าปา - วงัใน  ม.3 ความสะดวก ปลอดภยั ขยายออกข้างละ 0.5 ม. (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร
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5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

240 โครงการขยายไหล่ทางสายคลอง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ขยายถนน ระยะทาง 2,000 ม. - 800,000 - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ขลบ ม.3 ความสะดวก ปลอดภยั ขยายออกข้างละ 0.5 ม. (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

241 โครงการขยายเขตถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ขยายถนน ขนาด 1* 300 ม. - - 300,000      300,000       ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นนายพร้อม ซ.3  ม.3 ความสะดวก ปลอดภยั (งบ อปท.) (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

ปลอดภยั เดินทางสัญจร

242 โครงการขุดคูระบายน ้าพร้อม เพื่อใหร้ะบายน ้าได้คล่องตัว ขุดคูระบายน ้า ระยะทางประมาณ - - 300,000      300,000       ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

วางทอ่ระบายน ้า จากสามแยก และประชาชนใช้เส้นทาง 600 เมตร (งบ อปท.) (งบ อปท.) คูระบายน ้า ความสะดวกและ

หน้าฝ้ึง - บา้นผู้ใหญ่สมพร ม.5 คมนาคมที่สะดวกและ ปลอดภยัในการ

(ชุมชนนาตาแย้มเหนือ) ปลอดภยั เดินทางสัญจร
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

243 โครงการปรับปรุงถนนสายไฟ เพือ่ให้ประชาชนใช้เส้นทาง ปรับปรุงถนน ขนาดกวา้ง 4 ม. - - 1,600,000 1,600,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ฝ่ังตะวนัออก ม.3 ซ.บา้นลุงสร้าง คมนาคมที่สะดวกและ ระยะทาง 2,000 ม. (งบ อปท.)/ (งบ อปท.)/ ถนน ความสะดวกและ

(ชุมชนบา้นจ้าปานอก) ปลอดภยั ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

244 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง/ เพือ่ให้ประชาชนใช้เส้นทาง ปรับปรุงถนนลาดยาง/ขยายผิวจราจร 2,800,000 - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ขยายผิวจราจรสายบา้น คมนาคมที่สะดวกและ ถนน ระยะทาง 1,000  ม. (งบ อปท.)/ ถนน ความสะดวกและ

นายประจวบ - บา้นสวนเรียน ปลอดภยั (งบ เงินกู)้ ปลอดภยัในการ

(ที่ท้าการเทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่ เดินทางสัญจร

แหง่ใหม่)

245 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพือ่ให้ประชาชนใช้เส้นทาง ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาด - - 1,000,000 1,000,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายใต้สายไฟ คมนาคมที่สะดวกและ กวา้ง 4 ม. ระยะทาง 500 ม. (งบ อปท.)/ (งบ อปท.)/ ถนน ความสะดวกและ

ปลอดภยั ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

246 โครงการขยายผิวจราจรสายหน้า เพือ่ให้ประชาชนใช้เส้นทาง ขยายถนน ระยะทาง 5,000 ม. - 1,000,000 - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ศรีตรัง ม.4 - วดัถ ้าพระหอ คมนาคมที่สะดวกและ  ขยายออกข้างละ 0.5 ม. (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

ปลอดภยั ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

247 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง เพือ่ให้ประชาชนใช้เส้นทาง ก่อสร้าง/ปรับปรุง ขยาย ซ่อมแซม - - 100,000 100,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ผิวจราจรสายคึกฤทธิพ์ฒันา ม.7 คมนาคมที่สะดวกและ ปะหลุม บอ่ถนน ระยะทาง (งบ อปท.) (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

ปลอดภยั 300 ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

248 โครงการปรับปรุงถนน เพือ่ให้ประชาชนใช้เส้นทาง ปรับปรุงผิวจราจร โดยการ - 3,000,000 - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายไสใหญ่ - ที่วงั  คมนาคมที่สะดวกและ ปะลาดทบัผิวจราจรตลอดสาย (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

ปลอดภยั ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



208
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

249 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต เพือ่ให้ประชาชนใช้เส้นทาง ก่อสร้างสะพานขนาด4*12 - - 700,000 700,000 จ้านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายน ้าตกวงัปริง ขนาด 4*12 คมนาคมได้สะดวก ปลอดภยั (งบ อปท.) (งบ อปท.) สะพาน ความสะดวกและ

ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

250 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต เพือ่ให้ประชาชนใช้เส้นทาง ก่อสร้างสะพาน คสล.ขนาด 4*12 - - 700,000 700,000 จ้านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ข้ามคลองถนนถ ้าใหญ่ - ถ ้าพระหอ คมนาคมได้สะดวก ปลอดภยั ข้างบา้นนายสมหมาย แปน้สุข (งบ อปท.) (งบ อปท.) สะพาน ความสะดวกและ

(ชุมชนบา้นน ้าพ)ุ ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

251 โครงการก่อสร้างสะพาน เพือ่ให้ประชาชนใช้เส้นทาง ก่อสร้างสะพานขนาด4*12 - 700,000 - จ้านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

คอนกรีตข้ามคลองใหญ่ คมนาคมได้สะดวก ปลอดภยั (งบ อปท.) สะพาน ความสะดวกและ

ถนนใต้สายไฟขนาด 4*12 ม.4 ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

252 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต เพือ่ให้ประชาชนใช้เส้นทาง ก่อสร้างสะพานคอนกรีต - 2,000,000 - จ้านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

คลองนาตง ขนาด 3*10 ม. ม.6 คมนาคมได้สะดวก ปลอดภยั ขนาด 3*10 ม. (งบ อปท.) สะพาน ความสะดวกและ

ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

253 โครงการก่อสร้างสะพานข้าม เพือ่ให้ประชาชนใช้เส้นทาง ก่อสร้างสะพานเหล็ก - - 200,000 200,000 จ้านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

เขื่อน ซ.ริมทุ่ง ขนาด 3*60 ม. คมนาคมได้สะดวก ปลอดภยั ขนาด 3*60 ม. (งบ อปท.) (งบ อปท.) สะพาน ความสะดวกและ

เชื่อมต่อถนนสายนาตง ม.6 ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

254 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต เพือ่ให้ประชาชนใช้เส้นทาง ก่อสร้างสะพานคอนกรีต - 300,000 - จ้านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยจ้าปาสามัคคี 4  ม.3 คมนาคมได้สะดวก ปลอดภยั จ้านวน 1 จุด (งบ อปท.) สะพาน ความสะดวกและ

(ชุมชนบา้นจ้าปานอก) ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

255 โครงการก่อสร้างสะพานน ้าล้น เพื่อใหป้ระชาชนใช้ ก่อสร้างสะพานคอนกรีต - - 200,000 จ้านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยจ้าปาสามัคคี 5 บริเวณ เส้นทางคมนาคมได้ จ้านวน 1 จุด (งบ อปท.) สะพาน ความสะดวกและ

บา้นนางเอื อน  ม. 3 อย่างสะดวกปลอดภยั ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

256 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน - 300,000 - จ้านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

สะพานน ้าล้น สายบา้นตาว สะพานใหป้ระชาชน จ้านวน 3 จุด ระยะทาง จุดละ (งบ อปท.) สะพาน ความสะดวกและ

ได้รับความสะดวก 10 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

257 โครงการก่อสร้าง Box Culvert เพื่อใหป้ระชาชนใช้ ก่อสร้าง Box Culvert - 600,000        - จ้านวนแถว ประชาชนได้รับ กองช่าง

ข้ามหว้ยกาหลา ม.3 เส้นทางคมนาคมได้ 2 แถว (งบ อปท.) ความสะดวกและ

(ชุมชนบา้นจ้าปาใน) อย่างสะดวกปลอดภยั ปลอดภยัในการ

คมนาคม
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

258 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงสะพาน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ก่อสร้าง/ปรับปรุงสะพาน 240,000       - - ประชาชนได้รับ กองช่าง

คอนกรีตเชื่อมเขต หมู่ที่ 2 และ สะดวกในการสัญจร ขนาดกวา้ง 6 เมตร จ้านวน 1 จุด (งบ อปท.) ความสะดวกและ

หมู่ที่ 4 ปลอดภยัในการ

คมนาคม

259 ซ่อมแซมสะพานทางเข้าน ้าตกโยง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ซ่อมแซมสะพานจ้านวน 1 จุด 300,000       - - จ้านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

(ชุมชนน ้าตกโยง) พร้อมปรับปรุง สะดวกในการสัญจร (งบ อปท.) สะพาน ความสะดวกและ

ถนนริมคอสะพาน ปลอดภยัในการ

คมนาคม

260 โครงการก่อสร้างสะพาน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ก่อสร้างสะพาน ขนาดกวา้ง - 150,000 - จ้านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

คลองวงัน ้าพ ุถนนสายถ ้าใหญ่ - สะดวกในการสัญจร 6 เมตร จ้านวน 1 จุด (งบ อปท.) สะพาน ความสะดวกและ

ชุมชนถ ้าพระหอ ปลอดภยัในการ

คมนาคม
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

261 โครงการวางทอ่ระบายน ้าในต้าบล เพื่อปอ้งกันการเกิด - วางทอ่ระบายน ้า โดยใช้ทอ่ มอก. 3,520,000     3,520,000     3,520,000    3,520,000     จ้านวน ลดปญัหาน ้าทว่มขัง กองช่าง

ถ ้าใหญ่ น ้าทว่มขัง ø 0.60x1.00 ม.จ้านวน 3 จุด (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ทอ่ระบายน ้า

ดังนี  หมู่ที่ 1

1. ถนนสายวงัปริง  200 ม.

2.บริเวณบา้นนายประนอม 

ระยะทาง 100 ม.

3.บริเวณบา้นนางเหลียว 

ระยะทาง 150 ม.

4. หน้าบา้น ผญ.สัณห ์สังข์ชุม -

สามแยกวงัปริง ระยะทาง 200 ม.

หมู่ที่ 2

1. ซอยลุงแพบอุทศิ

ใช้ทอ่ มอก.ø 0.60x1.00 ม

บริเวณ 2 ข้าง ระยะทาง 500 เมตร

2.สายน ้าตกโยงระยะทาง 100 ม.

หมู่ที่ 5
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

1. บริเวณถนนหน้าบา้น

นายประเสริฐ ระยะทาง 200 เมตร

2.ถนนสายหน้าแดง

ระยะทาง 1,000 เมตร

หมู่ที่ 6

1.ถนนสายกลางทุ่งนา

ระยะทาง 1,000 เมตร

2.ถนนสายวงัไทร -วงัใหญ่

ระยะทาง 500 เมตร

3.ถนนสายช่องชก

ระยะทาง 600 เมตร

หมู่ที่ 7

1.ซอยหน้าค่าย 2 

ระยะทาง 100 เมตร

หมู่ที่ 8

1.ถนนสายไร่ควน - สวนส้ม

ระยะทาง 100 เมตร
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

หมู่ที่ 9

1.บริเวณหน้าบา้นนางด้วง ชูแก้ว

(ชุมชนบา้นน ้ารอบ)

2. สายวงัแหง้

3. บริเวณริมธารชุมชนบา้นน ้ารอบ

ระยะทาง 100 ม.

262 โครงการก่อสร้างคูระบายน ้าถนน เพื่อปอ้งกันการเกิด ก่อสร้างคูระบายน ้าคอนกรีตชนิด - 200,000        200,000      200,000       ระยะทาง ลดปญัหาน ้าทว่มขัง กองช่าง

สายไสใหญ่ - ที่วงั หมู่ที่ 2 น ้าทว่มขัง ฝาเปดิ ระยะทาง 100 เมตร (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คูระบายน ้า

จ้านวน 2 ข้างทาง

263 โครงการก่อสร้างคูระบายน ้า เพื่อปอ้งกันการเกิด ขุดคูระบายน ้า ระยะทาง - - 250,000      250,000       ระยะทาง ลดปญัหาน ้าทว่มขัง กองช่าง

ตั งแต่บา้นนายสมหมาย ทองใส - น ้าทว่มขัง ประมาณ500 เมตร (งบ อปท.) (งบ อปท.) คูระบายน ้า

หน้า ร.พ.สต. ถ ้าใหญ่ หมู่ที่ 4
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

264 โครงการก่อสร้างคูระบายน ้าตั งแต่ เพื่อปอ้งกันการเกิด ขุดคูระบายน ้า ระยะทาง - 250,000        - ระยะทาง ลดปญัหาน ้าทว่มขัง กองช่าง

สามแยกประตูน ้าบา้นนายล้อม น ้าทว่มขัง ประมาณ 500 เมตร (งบ อปท.) คูระบายน ้า

ภกัดีชน - บา้นนายยงยุทธ สมศิริ

ม.4

265 โครงการก่อสร้างคูระบายน ้าถนน เพื่อปอ้งกันการเกิด ก่อสร้างคูระบายน ้า ระยะทาง - - 200,000      200,000       ระยะทาง ลดปญัหาน ้าทว่มขัง กองช่าง

สายบา้นนางสมคิด - บา้นผู้ใหญ่ น ้าทว่มขัง ประมาณ 300 เมตร (งบ อปท.) (งบ อปท.) คูระบายน ้า

ม.9

266 โครงการปรับปรุงคูระบายน ้า เพื่อปอ้งกันการเกิด ปรับปรุงคูระบายน ้า 2 ข้างถนน - - 500,000      500,000       ระยะทาง ลดปญัหาน ้าทว่มขัง กองช่าง

2 ข้างถนนไสใหญ่ - ที่วงั น ้าทว่มขัง ไสใหญ่ - ที่วงั ระยะทาง (งบ อปท.) (งบ อปท.) คูระบายน ้า

 2,000 เมตร

267 โครงการก่อสร้างคูระบายน ้าซอย เพื่อปอ้งกันการเกิด ก่อสร้างคูระบายน ้า ระยะทาง - 250,000        - ระยะทาง ลดปญัหาน ้าทว่มขัง กองช่าง

บา้นผู้ใหญ่สมพร ชอบท้ากิจ น ้าทว่มขัง 500 เมตร (งบ อปท.) คูระบายน ้า
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

268 โครงการจัดเรียงหนิปอ้งกันน ้า เพื่อปอ้งกันน ้ากัดเซาะ จัดเรียงหนิ บริเวณดังนี - 700,000        -            จ้านวน น ้าไม่กัดเซาะตล่ิง กองช่าง

กัดเซาะตล่ิง ตล่ิงและเพื่อใหเ้กิด (งบอปท.) หมู่บา้น และในพื นที่

ความสวยงามในพื นที่ หมู่ที่ 4 มีความสวยงาม

1. บริเวณหวัสะพานปากแพรก

ทั ง 2 ข้าง ขนาดกวา้งประมาณ

5 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.80 เมตร

หมู่ที่ 8

1.บริเวณคลองข้างศาลา

อเนกประสงค์ ขนาดกวา้งประมาณ

5 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.80 เมตร

หมู่ที่ 9

1.บริเวณ ริมคลองปากแพรก

ขนาดกวา้งประมาณ 5 เมตร

 ลึกเฉล่ีย 1.80 เมตร
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

269 โครงการขุดลอกทางเบี่ยงน ้าเสีย เพื่อช่วยใหก้ารระบาย ขุดลอกทางเบี่ยงน ้า - 100,000        - จ้านวน การระบายน ้าเสีย กองช่าง

จากเรือนจ้า - บริเวณด้าน น ้าเสียสะดวกยิ่งขึ น ระยะทางประมาณ 350 เมตร (งบ อปท.) ระยะทาง เปน็ไปอย่างมีระบบ

ข้างสระน ้าหว้ยเล้าหมู หมู่ที่ 2

270 โครงการยกระดับถนนซอย เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ยกระดับถนนขนาดกวา้ง 4 เมตร - - 400,000      400,000       จ้านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

หน้าค่ายศรีนครินทรา ม.7 ความสะดวก ปลอดภยั สูง 0.05 เมตร ระยะทาง (งบ อปท.) (งบ อปท.) ระยะทาง ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร 500 เมตร ปลอดภยัในการ

คมนาคม

271 โครงการก่อสร้างคันดินปอ้งกัน เพื่อปอ้งกันน ้าทว่มขัง ก่อสร้างคันดิน ขนาด กวา้ง 4 เมตร - - 300,000      จ้านวน ไม่มีน ้าทว่มขัง กองช่าง

น ้าทว่ม กองก้ากับการต้ารวจ ระยะทาง 800 เมตร (งบ อปท.) ระยะทาง

ตระเวณชายแดน 42

272 โครงการจัดท้ารางระบายน ้า เพื่อปอ้งกันน ้าทว่มขัง จัดท้ารางระบายน ้า รูปตัววี - 500,000        - จ้านวนราง ไม่มีน ้าทว่มขัง กองช่าง

2 ข้างถนน หมู่ที่ 9 ในพื นที่หมู่ที่ 9 (งบ อปท.) ระบายน ้า
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

273 โครงการก่อสร้างลูกระนาด เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างลูกระนาด - - 50,000        50,000         จ้านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

บริเวณสามแยกวดัจ้าปา - ความสะดวก ปลอดภยั (งบ อปท.) (งบ อปท.) ลูกระนาดที่ ความสะดวกและ

 วดัจ้าปา หมู่ที่ 9 ในการเดินทางสัญจร ก่อสร้าง ปลอดภยัในการ

คมนาคม

274 โครงการก่อสร้างบล็อคคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างบล็อคคอนกรีต 2 จุด - 200,000        - จ้านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนนวงัแหง้-ช่องแอ่น หมู่ที่ 9 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาด 2X6 ม. (งบ อปท.) พื นที่ ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

คมนาคม

275 โครงการก่อสร้างทอ่เหล่ียมข้าม เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างทอ่เหล่ียม ขนาด 2X6 ม. - - 120,000      120,000       จ้านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

คลองพรุชิง หมู่ที่ 9 ความสะดวก ปลอดภยั (งบ อปท.) (งบ อปท.) ทอ่เหล่ียม ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

คมนาคม

276 โครงการขุดคูระบายน ้าสายบา้น เพื่อปอ้งกันน ้าทว่มขัง ขุดคูระบายน ้าระยะทาง 320 ม. - 300,000        - จ้านวน ปอ้งกันการเกิดน ้า กองช่าง

เปกิ-สามแยกวงัปริง  ม.1 พร้อมวางทอ่ 60 ม. (งบ อปท.) ระยะทาง ทว่มขัง
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

277 โครงการก่อสร้างบล็อกข้ามถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างบล็อกข้ามถนนถ ้าใหญ่ - - - 500,000      จ้านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถ ้าใหญ่-ถ ้าพระหอ บริเวณศูนย์ ความสะดวก ปลอดภยั ถ ้าพระหอ หน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก (งบ อปท.) ระยะทาง ความสะดวกและ

พฒันาเด็กเล็กบา้นน ้าพ ุม.6 ในการเดินทางสัญจร บา้นน ้าพุ ปลอดภยัในการ

สัญจร

278 โครงการก่อสร้างบล็อกข้ามถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้างบล็อกข้ามถนนถ ้าใหญ่ - - 300,000        - จ้านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยอ่าวอีแกะ หมู่ที่ 6 ความสะดวก ปลอดภยั ถ ้าพระหอ หน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก (งบ อปท.) ระยะทาง ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร บา้นน ้าพุ ปลอดภยัในการ

สัญจร

279 โครงการขุดคูระบายน ้าจากหอพกั เพื่อปอ้งกันน ้าทว่มขัง ขุดคูระบายน ้าระยะทาง 320 ม. - - 50,000 จ้านวน ปอ้งกันการเกิดน ้า กองช่าง

สหายรักษ ์-หว้ยกราก  ม.2 (งบ อปท.) ระยะทาง ทว่มขัง

280 โครงการขุดคูระบายน ้า เพื่อปอ้งกันน ้าทว่มขัง ขุดคูระบายน ้าระยะทาง 350 ม. - 50,000 - จ้านวน ปอ้งกันการเกิดน ้า กองช่าง

จากทางตัดถนนรถไฟ-หว้ยกราก (งบ อปท.) ระยะทาง ทว่มขัง

ม.2  
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

281 โครงการขุดคูระบายน ้าชุมชน เพื่อปอ้งกันน ้าทว่มขัง ขุดคูระบายน ้าระยะทาง 300 ม. 50,000         - - - จ้านวน ปอ้งกันการเกิดน ้า กองช่าง

หน้า ร.ร.ทุ่งสง - หว้ยกราก ม.2 (งบ อปท.) ระยะทาง ทว่มขัง

282 โครงการขุดคูระบายน ้า เพื่อปอ้งกันน ้าทว่มขัง ขุดคูลงไปหลัง ร.ร. ทุ่งสง - - 500,000 500,000 จ้านวน ปอ้งกันการเกิดน ้า กองช่าง

ข้างวดัไตรฯ ขุดคูลงไปหลัง ขนาด 1,000*4 เมตร (งบ อปท.) (งบ อปท.) คูระบายน ้า ทว่มขัง

ร.ร. ทุ่งสง

283 โครงการขุดคูระบายน ้าจากถนน เพื่อปอ้งกันน ้าทว่มขัง ขุดคูโดยใช้ทอ่ มอก.Ø 60*100 - 500,000        - จ้านวน ปอ้งกันการเกิดน ้า กองช่าง

ไสใหญ่-ที่วงั  - หว้ยกราก ขนาด 700 เมตร (งบ อปท.) คูระบายน ้า ทว่มขัง

284 โครงการขุดคูระบายน ้าหว้ยแหง้ เพื่อปอ้งกันน ้าทว่มขัง โดยใช้ทอ่ มอก.Ø 60*100 - 1,000,000     - จ้านวน ปอ้งกันการเกิดน ้า กองช่าง

 หน้าร.ร.นาตาแย้ม ม.5 ระยะทาง 1,000 เมตร (งบ อปท.) ระยะทาง ทว่มขัง

285 โครงการขุดคูระบายน ้าเขต ม.5 - เพื่อปอ้งกันน ้าทว่มขัง ขุดคูระบายน ้าระยะทาง 500 ม. - - 500,000 500,000 จ้านวน ปอ้งกันการเกิดน ้า กองช่าง

ม.10 บา้นหน้าแดง พร้อมวางทอ่ พร้อมวางทอ่ 60 ม. (งบ อปท.) (งบ อปท.) ระยะทาง ทว่มขัง
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

286 โครงการขุดคูระบายน ้าสายถ ้า เพื่อปอ้งกันน ้าทว่มขัง ขุดคูระบายน ้าระยะทาง 320 ม. - - 300,000 300,000 จ้านวน ปอ้งกันการเกิดน ้า กองช่าง

พระหอ  ม.6 พร้อมวางทอ่ พร้อมวางทอ่ 60 ม. (งบ อปท.) (งบ อปท.) ระยะทาง ทว่มขัง

287 โครงการขุดคูระบายน ้าสายบา้น เพื่อปอ้งกันน ้าทว่มขัง ขุดคูกวา้ง 2 เมตร ยาว 350 ม - 50,000 - จ้านวน ปอ้งกันการเกิดน ้า กองช่าง

หน้าเขา-คลองนาตง ม.6 ลึก 2 เมตร (งบ อปท.) คูระบายน ้า ทว่มขัง

288 โครงการขุดคูระบายน ้า เพื่อปอ้งกันน ้าทว่มขัง ขุดคูระบายน ้าระยะทาง 150 ม. - - 200,000 200,000 จ้านวน ปอ้งกันการเกิดน ้า กองช่าง

ซ.หน้าค่าย พร้อมวางทอ่  ม.7 พร้อมวางทอ่ 100 ม. (งบ อปท.) (งบ อปท.) ระยะทาง ทว่มขัง

289 โครงการขุดทางระบายน ้าเขต เพื่อปอ้งกันน ้าทว่มขัง ขุดทางระบายน ้าริมทางรถไฟ - - 300,000 300,000 จ้านวน ปอ้งกันการเกิดน ้า กองช่าง

ริมทางรถไฟตลอดสาย ม.7 ตลอดสาย (งบ อปท.) (งบ อปท.) คูระบายน ้า ทว่มขัง

290 โครงการขุดลอกคูระบายน ้าถนน เพื่อปอ้งกันน ้าทว่มขัง ขุดลอกคูระบายน ้า - - 50,000        50,000         จ้านวน น ้าไม่ทว่มขัง กองช่าง

สายถ ้าใหญ่ ถ ้าพระหอ จากบา้น ระยะทาง 150 เมตร (งบ อปท.) (งบ อปท.) ระยะทาง

นายหตัญา หอมธนู ถึงหว้ยปา่

สาคูทา้ยนา
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

291 โครงการขุดลอกคูระบายน ้า เพื่อปอ้งกันน ้าทว่มขัง ขุดลอกคูระบายน ้า ระยะทาง - 300,000        - จ้านวน น ้าไม่ทว่มขัง กองช่าง

สามแยกบา้นหน้าผึ ง 1 กิโลเมตร (งบ อปท.) พื นที่

292 โครงการขุดลอกคูระบายน ้า เพื่อปอ้งกันน ้าทว่มขัง ขุลอกคูระบายน ้าพร้อมวางทอ่ - - 500,000      500,000       จ้านวน น ้าไม่ทว่มขัง กองช่าง

พร้อมวางทอ่สายใสใหญ่ - ที่วงั (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื นที่

293 โครงการขุดลอกคูระบายน ้า เพื่อปอ้งกันน ้าทว่มขัง ขุดลอกคูระบายน ้า คสล. - 500,000 - จ้านวน น ้าไม่ทว่มขัง กองช่าง

คสล. หน้าศาลาอเนกประสงค์ (งบ อปท.) พื นที่

ม.8 ชุมชนบา้นควนเกียบ

294 โครงการขุดลอกคูระบายน ้าและ เพื่อปอ้งกันน ้าทว่มขัง ขุดลอกคูระบายน ้าและวางทอ่ - - 500,000      จ้านวน น ้าไม่ทว่มขัง กองช่าง

วางทอ่หลังวดัราษฎรประดิษฐ์ (งบ อปท.) พื นที่

295 โครงการขุดลอกคูระบายน ้า เพื่อปอ้งกันน ้าทว่มขัง ขุดลอกคูระบายน ้าและวางทอ่ - 1,500,000     จ้านวน น ้าไม่ทว่มขัง กองช่าง

วางทอ่สายหนองรังไก่ - ระยะทาง 1,000 ม. (งบ อปท.) พื นที่

หนองปา่แก่ ม.8 
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

296 โครงการขุดลอกคูระบายน ้า จาก เพื่อปอ้งกันน ้าทว่มขัง ขุดคูกวา้ง 2 เมตร ยาว 1,000 ม. - 300,000 - - จ้านวน ปอ้งกันการเกิด กองช่าง

กฝ.8-คลองทา่แพ ม.8 ลึก 0.5 เมตร (งบ อปท.) ระยะทาง น ้าทว่มขัง

297 โครงการขุดลอกคูระบายน ้าหน้า เพื่อปอ้งกันน ้าทว่มขัง ใช้ทอ่ มอก.Ø 60*100  - 50,000 50,000 จ้านวน ปอ้งกันการเกิด กองช่าง

ร.ร.น ้าพ ุ ม.10 ระยะทาง 300 เมตร (งบ อปท.) (งบ อปท.) ระยะทาง น ้าทว่มขัง

298 โครงการฝังทอ่ระบายน ้าสายบา้น เพื่อปอ้งกันน ้าทว่มขัง ใช้ทอ่ มอก.Ø 60*100  - 50,000 - จ้านวน ปอ้งกันการเกิด กองช่าง

นางคลาด-บา้นนายสมโชค  ม.10 ระยะทาง 300 เมตร (งบ อปท.) ระยะทาง น ้าทว่มขัง

299 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อใหป้ระชาชน ขยายเขต/ติดตั งไฟฟา้สาธารณะ 700,000       700,000        700,000      700,000       จ้านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง/

สาธารณะครัวเรือนตกค้าง มีไฟฟา้ใช้ทกุครัวเรือน ม.1-10 (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื นที่ ความสะดวกและ การไฟฟา้ส่วน

 ม.1-10 ม.1 ซอยนายสุเทพ เพง็จันทร์ ปลอดภยัในการ ภมูิภาค

ม.1 จากบา้นนายเหลี ยม พมิพศ์รี

ถึง บา้น สท.สมศรี แก้วไกรสร

ม.1 ซอยนาเพชรคง 
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

ระยะทาง 400 ม.

ม.2 ติดตั งไฟฟา้ตรงข้ามเทศบาล

หน้าบา้นนายทวปี 

ม.3 สายบา้นนายนอม(จ้าปาใน)

ม.3 ทกุชุมชน 

ม.4 ซอยบา้นนายธนาวฒิุ 

(หว้ยชัน)

ม.5 สายบา้นนายเขียว กล่ินพงษ ์

ม.6 นายเพนิน ชอบท้ากิจ - 

นายเรืองอรุณ ชอบท้ากิจ 

ระยะทาง 600 ม.

ม.6 ซอยเจริญร่วมใจ

ระยะทาง 1,000 ม. 

ม.6 ซอยถ ้าพระหอ,ซอยปากวงั,

ซอยตราบแรด

ม.6 บา้นนายสุวทิย์ ยึดมั่น - บา้น

นางสุดารัตน์ ยึดมั่น
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

ม.6 บา้นนายเถลา ประพฤชอบ -

จุดสิ นสุด ม.6 ติด ม.8 ที่วงั 

ม.6 บา้นนายลอบ เกิดบวัทอง -

บา้นนายกิตติ เพง็จันทร์ 

ม.7 ซอยหน้าค่าย 3/2

ม.8 สายหนองสามหงษ ์

ระยะทาง 500 ม. 

ม.8 ซอยบา้นนางวาด

ม.9 จากปากทางเข้าน ้าตกปลิว

ระยะทาง 700 

ม.9 ติดตั งไฟฟา้สาธารณะ

ถนนสายวงัแหง้ 1 จ้านวน 3 จุด

ม.9 ขยายเขตไฟฟา้ ถนนสาย

วงัแหง้ 1 จ้านวน 3 จุด

 (มีสายดับแล้ว)

ม.9 ขยายเขตไฟฟา้ 

ถนนสายวงัแหง้ 1 
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

ม.9 ขยายเขตไฟฟา้ ถนนสาย

บา้นนายพว่ง - บา้น

นายรักเกียรติ สารมาศ

ม.10 ข้างบา้นนางช้อย -

บา้นผู้ใหญ่พล

300 โครงการขยายเขตไฟฟา้/และ เพื่อความสะดวกและ ขยายเขต/ติดตั งไฟฟา้สาธารณะ 400,000       250,000        250,000      250,000       จ้านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง/

ติดตั งไฟฟา้สาธารณะ ม.4 ความปลอดภยั สายบา้นสวนเรียน ม.4 (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื นที่ ความสะดวกและ การไฟฟา้ส่วน

(ทางเข้าส้านักงานเทศบาล ในการเดินทาง (ทางเข้าส้านักงานเทศบาล ปลอดภยัในการ ภมูิภาค

แหง่ใหม่) แหง่ใหม่) เดินทาง

301 โครงการสนับสนุน/ซ่อมแซม เพื่ออ้านวยความสะดวก สนับสนุนระบบไฟฟา้โซล่าเซล/ - 100,000 100,000 100,000 จ้านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ระบบไฟฟา้กลุ่มระบบไฟฟา้ ใหแ้ก่ประชาชน ซ่อมแซม/เปล่ียนหม้อแบตเตอร่ี (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื นที่ ความสะดวก

กลุ่มโซล่าเซล ม.2,4,6,9 และสนับสนุนอุปกรณ์อื่นที่จ้าเปน็ ในการใช้ไฟฟา้
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

302 โครงการขยายเขตโทรศัพท์ เพื่อใหป้ระชาชน ขยายเขตโทรศัพสาธารณะ 120,000 120,000 120,000 120,000 จ้านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

สาธารณะ  หมู่ที่ 1 -10 สามารถติดต่อส่ือสาร ภายในเขตเทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่  (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื นที่ ความสะดวกรวดเร็ว

ได้อย่างรวดเร็ว หมู่ที่ 1 - 10 ในการติดต่อส่ือสาร

303 โครงการติดตั งไฟฟา้สาธารณะ เพื่อความสะดวกและ ติดตั งไฟฟา้สาธารณะทกุชุมชน 500,000       500,000        500,000      500,000       จ้านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

พร้อมพาดสายไฟดับทกุชุมชน ความปลอดภยั ในเขตเทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ชุมชน ความสะดวกและ

ในการเดินทาง ม.5 สายหน้าแดง,สายวงัใน ปลอดภยัในการ

นาแย้มเหนือ เดินทาง

ม.8 จากบา้นนายสมคิด - 

สายยุทธศาสตร์ จ้านวน 2 จุด 
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

304 โครงการย้ายเสาไฟฟา้ ภายในเขต เพื่อความสะดวกและ ย้ายเสาไฟฟา้ ใหอ้ยู่ในที่ที่เหมาะสม 300,000 300,000 300,000 300,000 จ้านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง/

เทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่ ความปลอดภยั ภายในเขตเทศบาล ม.1 - 10 (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) พื นที่ ความสะดวกและ การไฟฟา้ส่วน

ม.1 - 10 ในการเดินทาง ม.4 จากบา้นนายไพศาล ปลอดภยัในการ ภมูิภาค

รอดจันทร์ -นางปาน โชวติเทวชน เดินทาง

ม.4 จากบา้นวรัิช ผลอ่อน-

บา้นนายวรัิช เหมทานนท์

ม.6 ทั ง 4 ชุมชน 

305 โครงการขุดลอกคูระบายน ้า เพื่อการระบายน ้า ขุดลอกคูระบายน ้า - 500,000        - จ้านวน ลดปญัหาน ้าทว่มขัง กองช่าง

รอบ กกตชด.42 และ กฝ.8 คล่องตัวมีความสะดวก รอบ กกตชด.42 และ กฝ.8 (งบอปท.) พื นที่ ประชาชนได้รับ

และความปลอดภยั ความสะดวกและ

ในการเดินทาง ปลอดภยัในการ

เดินทาง
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

306 โครงการวางท่อ/วางบล็อคคอนกรีต/ เพื่อการระบายน ้า วางทอ่/วางบล็อคคอนกรีต/ 500,000       500,000        500,000      500,000       จ้านวน ลดปญัหาน ้าทว่มขัง กองช่าง

ปรับปรุงทอ่ระบายน ้า คล่องตัวมีความสะดวก ปรับปรุงที่ระบายน ้าภายในต้าบล  (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) หมู่บา้น ประชาชนได้รับ

ภายในต้าบล ม.1-10 และความปลอดภยั หมู่ที่ 1 - 10 ความสะดวกและ

ในการเดินทาง ม.3 วางบล็อคคอนกรีต ปลอดภยัในการ

ถนนสายในยวน เดินทาง

ม.5 วางบล็อคคอนกรีตหน้าบา้น

ผช.เสกศักด์ิ

ม.6 วางบล็อคคอนกรีตหน้าบา้น

นายสมหมาย 

ม.9 วางบล็อคคอนกรีตหน้าบา้น

นางจงดี  ศรีกลับ 

ฯลฯ

307 โครงการตีเส้นจราจรถนน เพื่อความสะดวกและ ตีเส้นจราจรถนนในเขตรับผิดชอบ 375,000       375,000        375,000      375,000       จ้านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ในเขตรับผิดชอบของเทศบาล ความปลอดภยั ของเทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ต้าบลถ ้าใหญ่ ในการเดินทาง หมู่ที่ 1-10 ปลอดภยัในการ

เดินทาง
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

308 โครงการจัดซื อรถก้าจัดวชัพชื เพื่อใช้ก้าจัดวชัพชื จัดซื อรถก้าจัดวชัพชื - 800,000        800,000      800,000       จ้านวน ริมถนนและพื นที่ กองช่าง

ริมถนนและพื นที่ จ้านวน 1 คัน (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) รถ สาธารณะมีความเ

สาธารณะ ปน็ระเบยีบเรียบร้อย

สะดวกปลอดภยั

ในการเดินทาง

309 โครงการขุดลอกคูระบายน ้า เพื่อการระบายน ้า ขุดลอกคูระบายน ้า - 200,000 - จ้านวน ลดปญัหาน ้าทว่มขัง กองช่าง

ตรงข้าม กฝ.8-หว้ยกราก คล่องตัวมีความสะดวก ตรงข้าม กฝ.8 - หว้ยกราก (งบอปท.) พื นที่ ประชาชนได้รับ

และความปลอดภยั ระยะทาง 1,000   ม. ความสะดวกและ

ในการเดินทาง ปลอดภยัในการ

เดินทาง

310 โครงการก่อสร้างคูระบายน ้า เพื่อการระบายน ้า ก่อสร้างคูระบายน ้า 3,000,000     - - จ้านวน ลดปญัหาน ้าทว่มขัง กองช่าง

จากหน้า ร.ร.มหาราช 3 - คลองโยง คล่องตัวมีความสะดวก จากหนา้ ร.ร.มหาราช 3 - คลองโยง (งบอปท.) พื นที่ ประชาชนได้รับ

หมู่ที่ 7 และความปลอดภยั ระยะทาง   2,000   ม. ความสะดวกและ

ในการเดินทาง ปลอดภยัในการ

เดินทาง
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

311 โครงการซ่อมแซม หลุ่ม บอ่ ถนน เพื่อความสะดวกและ ซ่อมแซม หลุม บอ่ ถนน ในเขต 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ในเขตเทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่ ความปลอดภยั เทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

อันเนื่องมาจากภยัพบิติั ในการเดินทาง จ้านวน 10 สาย ปลอดภยัในการ

เดินทาง

312 โครงการติดตั งกระจกส่องโค้ง เพื่อใหป้ระชาชนมีความ ติดตั งกระจกส่องโค้ง   ภายในเขต 100,000       100,000        100,000      100,000       จ้านวน ประชาชนได้รับ

ภายในเขตเทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่ ปลอดภยัในการสัญจร เทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชุมชน ความสะดวกและ กองช่าง

ปลอดภยัในการ

เดินทาง

313 โครงการก่อสร้างทางเบี่ยง เพื่อแก้ปญัหาการกลับรถ ก่อสร้างทางเบี่ยง บริเวณสามแยก            3,000,000 3,000,000 3,000,000 ระยะทาง ประชาชนมีเส้นทาง แขวงการทาง

ริมถนนทางหลวง หมายเลข 41 ผิดกฎจราจร บา้นจ้าปา (ช่องเขา) ทางเบี่ยง การคมนาคมและ ร่อนพบิลูย์

บริเวณสามแยกบา้นจ้าปา (ตามแบบแปลนของแขวงการทาง สัญจรไปมาได้รับ

 (ช่องเขา) ร่อนพบิลูย์) ความสะดวก

ปลอดภยัมากยิ่งขึ น



232
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา้ ถนน ทอ่ระบายน ้า)

งบประมาณและที่มา

314 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง เพื่อความสะดวกและ ก่อสร้าง/ปรับปรุง ขนาด 440,000       440,000        - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนนสายบา้นนายศรีนาม ม.8 ความปลอดภยั กวา้ง 4 เมตร ระยะทาง 200 ม. (งบ อปท.) (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทาง ปลอดภยัในการ

เดินทาง
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แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการประปาภเูขา หมู่ที่ 1,2,3 เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้า ขยายประปาโดยใช้ทอ่เส้นผ่า 400,000    400,000       400,000      400,000      จ้านวน ประชาชนมีน ้า กองช่าง

ส้าหรับอุปโภค บริโภค ศูนย์กลาง 6 นิ ว (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื นที่ อุปโภคบริโภค

ม.1 จากวงัปริงตัวเดิม - วงัซอง อย่างเพยีงพอ

ม.2 ตรงข้ามเรือนจ้า - ซอยบา้น

นายแพบ , ม.3

2 โครงการขยายเขตประปา เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้า ขยายประปา ครัวเรือนตกค้าง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ้านวน ประชาชนมีน ้า กองช่าง

ในต้าบลถ ้าใหญ่ ส้าหรับอุปโภค บริโภค ทั งต้าบลถ ้าใหญ่  (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื นที่ อุปโภคบริโภค

หมู่ที่ 1 อย่างเพยีงพอ

1. สายวงัปริง 

2. สายคลองเปกิ 

3. ขยายทอ่เมนประปาภเูขาวงัปริง

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.2  แผนงานเคหะและชุมชน (ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา แหล่งน ้า )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ. 2561 - 2564 )

เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.2  แผนงานเคหะและชุมชน (ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา แหล่งน ้า )

งบประมาณและที่มา

4. ซอยบา้นนายสุเทพ ถึงบา้น

นางปราณี พมิพศ์รี

หมู่ที่ 2

1.ซอยลุงขวญั หลังเรือนจ้า

หมู่ที่ 3

1. ขยายประปาหมู่บา้นสายคลอง

ขลบ

หมู่ที่ 4 

1. สายทางไฟ 

หมู่ที่ 6

1. สายนาตง  

2. บา้นวงัไทร  

3. สายปากช่องชก 

4. ซอยวงัขวญั 

5. ซอยปากวงั    

6. จาก ศพด.บา้นน ้าพ ุ- 

บา้นนายฟื้น  แก้วคง
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.2  แผนงานเคหะและชุมชน (ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา แหล่งน ้า )

งบประมาณและที่มา

7. จาก ศพด.บา้นน ้าพ ุ- ถ ้าพระหอ

8. ซอยริมทุ่ง - บา้นนายฟื้น  แก้วคง

9. ซอยริมทุ่ง ถึง

บา้นนางถ้อง เชาวช์่างเหล็ก

10. ซอยอ่าวอีแกะ  ถึง

บา้นนายด้ารง รัตนสุภา

11. จากบา้นนายอ้านาจ - 

บา้นนายดาว (ชุมชนบา้นวงัขวญั)

หมู่ที่ 8

1. ซอยควนฮูก 1 ,ซอยควนฮูก 2

2. หลังวดัราษฎรประดิษฐ์

3. ซ.หนองสามหงษ-์ถ.ส้าโรงวดั

ราษฎร์

4. สายบา้นนายจ้าลอง ชนะสงคราม 

หมู่ที่ 10

1.ซอยมุกดา
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.2  แผนงานเคหะและชุมชน (ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา แหล่งน ้า )

งบประมาณและที่มา

3 โครงการขยายเขตประปา เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้า ขยายประปาภมูิภาค ภายในต้าบล 1,000,000 1,000,000     1,000,000   1,000,000   จ้านวน ประชาชนมีน ้า กองช่าง

ภมูิภาค ในต้าบล ม.1 - ม.10 ส้าหรับอุปโภค บริโภค ม.1 - ม.10 (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื นที่ อุปโภคบริโภค

หมู่ที่ 1 อย่างเพยีงพอ

1. จากสามแยกบา้นนายทว ี-

บา้นเปกิ 

หมู่ที่ 2

1. ซอยน ้าตกโยง

2. ซอยไสใหญ่เหนือ

3. ซอยบา้นนายขวญั 

หมู่ที่ 5

1.จากหว้ยบอ่จันทร์-บา้นนายนิรันด์ 

2. จากบา้นนายสุชาติ - บา้นนางฉิ่ง

3. สายในวงั - หน้าอวด

4. สายวงัปริก - สามแยกควนยาง

5. นาแย้ม - หน้าแดง

6. ในวงั -  หน้าอวด
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.2  แผนงานเคหะและชุมชน (ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา แหล่งน ้า )

งบประมาณและที่มา

หมู่ที่ 6

1. บา้นวงัขวญั

2. วงัไทร - สามแยกบนควน

หมู่ที่ 7

1. ซอยทองค้าขาว 

2. ซอยคึกฤทธิ์

หมู่ที่ 8

1. สายหนองสามหงษ ์ม.8

ระยะทาง 500 ม

2. ซอยบา้นนางสีนาง ช่างวาด ม.8

ระยะทาง 300 

หมู่ที่ 10

1. จากสามแยก ร.ร.บา้นน ้าพ ุ-

สามแยก หมู่ที่ 6 

2. ซอยบา้นกลาง - บา้นผู้ใหญ่

นิพนธ์
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.2  แผนงานเคหะและชุมชน (ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา แหล่งน ้า )

งบประมาณและที่มา

4 โครงการก่อสร้างหอถังประปา เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้า ก่อสร้างหอถังประปา ดังนี 300,000    300,000       300,000     300,000     จ้านวน ประชาชนมีน ้า กองช่าง

ในต้าบลถ ้าใหญ่ ส้าหรับอุปโภค บริโภค (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื นที่ อุปโภคบริโภค

1. หมู่ที่ 3 อย่างเพยีงพอ

2. หมู่ที่ 5

3. หมู่ที่ 7 (หลัง กฝ 8)

4. หมู่ที่ 9

5. หมู่ที่ 10

5 โครงการก่อสร้างถังกักเก็บน ้า เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้า ก่อสร้างถังกักเก็บน ้า  จ้านวน 1 จุด 200,000    200,000       200,000      200,000      จ้านวน ประชาชนมีน ้า กองช่าง

ส้าหรับใช้ในฤดูแล้ง ส้าหรับอุปโภค บริโภค (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) จุด อุปโภคบริโภค

(ชุมชนบา้นตาว) อย่างเพยีงพอ

6 โครงการก่อสร้างประปา เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้า ก่อสร้างประปา ดังนี 400,000 400,000 400,000 400,000 จ้านวน ประชาชนมีน ้า กองช่าง

ในต้าบลถ ้าใหญ่ ส้าหรับอุปโภค บริโภค (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื นที่ อุปโภคบริโภค

1. หมู่ที่ 5 (บา้นบนควน) อย่างเพยีงพอ

2. หมู่ที่ 6 (บา้นวงัขวญั)

3. หมู่ที่ 6 (ถ ้าพระหอ)
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.2  แผนงานเคหะและชุมชน (ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา แหล่งน ้า )

งบประมาณและที่มา

4. หมู่ที่ 6 (บา้นบนควน)

5. หมู่ที่ 6 (ชุมชนบา้นวงัไทร)

6.หมู่ที่ 8  (ซอยควนฮูก 1,2)

7.หมู่ที่ 9  (ซอยควนฮูก 1,2)

7 โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้า ซ่อมแซมระบบประปา ม.1-10 500,000    500,000       500,000      500,000      จ้านวน ประชาชนมีน ้า กองช่าง

ประปาหมู่บา้น  ม.1-10 ส้าหรับอุปโภค บริโภค ม.1 วงัปริง - นาเพชรคง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื นที่ อุปโภคบริโภค

ม.3 ปรับปรุงเปล่ียนทอ่เมนประปา อย่างเพยีงพอ

จากจ้าปาใน - จ้าปานอก 

ม.4 เปล่ียนทอ่ประปา

ม.4 ปรับปรุงทอ่ประปาชุมชน

ถ ้าใหญ่ปากแพรก

ม.6 ปรับปรุงระบบประปา

ชุมชนถ ้าพระหอ 

ม.6 ซอยวงัขวญั 2 ระยะทาง 300 ม.

ม.8 เปล่ียนทอ่ประปา ซ.ควนฮูก 1,

ซ.ควนฮูก 2

ม. 9 น ้ารอบ - วงัแหง้
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.2  แผนงานเคหะและชุมชน (ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา แหล่งน ้า )

งบประมาณและที่มา

8 ก่อสร้างเขื่อนน ้าประปาบา้น เพื่อน ้าไปใช้ในการเกษตร สร้างเขื่อนน ้าประปา 1 แหง่ 500,000    500,000       - - จ้านวน ประชาชนมีน ้า กองช่าง

ช่องนกแอ่น  พร้อมถังกักเก็บน ้า และมีน ้าอุปโภคบริโภค พร้อมถังกักเก็บน ้า (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื นที่ อุปโภคบริโภค

หมู่ที่ 9 ตลอดปี ทกุครัวเรือน

และทกุฤดูกาล

9 โครงการเปล่ียนทอ่ประปาภเูขา เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้า เปล่ียนทอ่ประปาภเูขาใหเ้ปน็ทอ่ PE - 200,000       - - จ้านวน ประชาชนมีน ้า กองช่าง

สายวงัแหง้ 1 หมู่ที่ 9 ส้าหรับอุปโภค บริโภค (งบ อปท.) พื นที่ อุปโภคบริโภค

อย่างเพยีงพอ

10 โครงการก่อสร้างฝายกั นน ้าเพื่อ เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้า ฝายกั นน ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค - 300,000       - - จ้านวน ประชาชนมีน ้า กองช่าง

ใช้ผลิตประปา หมู่ที่ 10 ส้าหรับอุปโภค บริโภค (งบ อปท.) พื นที่ อุปโภคบริโภค

อย่างเพยีงพอ

11 โครงการขุดบอ่บาดาลพร้อม เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้า เจาะบอ่บาดาล และก่อสร้างถัง 1,000,000 1,000,000     1,000,000   - จ้านวน ประชาชนมีน ้า กองช่าง

ติดตั งถังแชมเปญเขตเทศบาล ส้าหรับอุปโภค บริโภค ประปา (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื นที่ อุปโภคบริโภค

ต้าบลถ ้าใหญ่ อย่างเพยีงพอ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.2  แผนงานเคหะและชุมชน (ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา แหล่งน ้า )

งบประมาณและที่มา

12 โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้า ฝายกั นน ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค - - 200,000      - จ้านวน ประชาชนมีน ้า กองช่าง

คลองข้างบา้นนางเอื อน ส้าหรับอุปโภค บริโภค (งบ อปท.) พื นที่ อุปโภคบริโภค

หน้าสวนนายไพบลูย์ ม.3 จ้าปานอก อย่างเพยีงพอ

13 โครงการก่อสร้างประตูฝายน ้าล้น เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้า ประตูฝายน ้าล้น - 200,000       - - จ้านวน ประชาชนมีน ้า กองช่าง

บา้นควนยางชุมชนบา้นนาตาแย้มใต้ ส้าหรับอุปโภค บริโภค (งบ อปท.) พื นที่ อุปโภคบริโภค

อย่างเพยีงพอ

14 โครงการขยายเขตประปาภมูิภาค เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้า ขยายเขตประปาภมูิภาค 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ้านวน ประชาชนมีน ้า กองช่าง

ม.4 ส้าหรับอุปโภค บริโภค จ้านวน 3  จุด ดังนี (งบ อปท.)/ (งบ อปท.)/ (งบ อปท.)/ (งบ อปท.)/ พื นที่ อุปโภคบริโภค

1.บา้นควนไสสูง อย่างเพยีงพอ

2.บา้นถ ้าใหญ่

3.ชุมชนหว้ยชัน

4.สายบา้นสวนเรียน

(สายที่ท้าการเทศบาลแหง่ใหม)่
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.2  แผนงานเคหะและชุมชน (ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา แหล่งน ้า )

งบประมาณและที่มา

15 โครงการเปล่ียนทอ่ประปาภเูขา เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้า เปล่ียนทอ่ประปาภเูขา - 200,000       - - จ้านวน ประชาชนมีน ้า กองช่าง

ซอยควนฮูก ส้าหรับอุปโภค บริโภค จ้านวน 1 จุด (งบ อปท.) พื นที่ อุปโภคบริโภค

อย่างเพยีงพอ

16 โครงการก่อสร้างถังประปาภเูขา เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้า ก่อสร้างถังประปาภเูขา - 200,000       - - จ้านวน ประชาชนมีน ้า กองช่าง

หน้าบา้ยนายบญัญัติ สามไหม ส้าหรับอุปโภค บริโภค จ้านวน 1 จุด (งบ อปท.) พื นที่ อุปโภคบริโภค

อย่างเพยีงพอ

17 โครงการก่อสร้างก้าแพงคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้า ก่อสร้างก้าแพงคอนกรีตเหมืองน ้า - 800,000       - - จ้านวน ประชาชนมีน ้า กองช่าง

เหมืองน ้า หมู่ที่ 4 ส้าหรับอุปโภค บริโภค ระยะทาง  500  เมตร (งบ อปท.) พื นที่ อุปโภคบริโภค

และปอ้งกันน ้าทว่ม อย่างเพยีงพอ

18 โครงการขุดลอกสระน ้าสาธารณะ เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้า ขุดลอกสระ จ้านวน 1จุด - 200,000       - - จ้านวน - น ้าไม่ทว่มขัง กองช่าง

หว้ยเล้าหมู ส้าหรับอุปโภค บริโภค (งบ อปท.) พื นที่ - ประชาชนมีน ้า

และปอ้งกันน ้าทว่ม อุปโภคบริโภค

อย่างเพยีงพอ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.2  แผนงานเคหะและชุมชน (ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา แหล่งน ้า )

งบประมาณและที่มา

19 โครงการขุดลอกคลองปากแพรก เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้า ขุดลอกคลองปากแพรก - ทา่ไฟ - - 1,000,000   - จ้านวน - น ้าไม่ทว่มขัง กองช่าง

ถึงคลองทา่ไฟ ส้าหรับอุปโภค บริโภค ระยะทาง 2,000 ม. (งบ อปท.) พื นที่ - ประชาชนมีน ้า

และปอ้งกันน ้าทว่ม อุปโภคบริโภค

อย่างเพยีงพอ

20 โครงการขุดลอกหว้ยเล้าหมูจาก เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้า ขุดลอกหว้ย ระยะทาง 1,500 ม. - 450,000       - - จ้านวน - น ้าไม่ทว่มขัง กองช่าง

บริเวณถนนเอเซีย - คลอง ส้าหรับอุปโภค บริโภค (งบ อปท.) พื นที่ - ประชาชนมีน ้า

ปากแพรก และปอ้งกันน ้าทว่ม อุปโภคบริโภค

อย่างเพยีงพอ

21 โครงการขุดลอก เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้า ขุดลอกคูคลองใหญ่ - ทา่ไฟ - - 1,000,000   - จ้านวน - น ้าไม่ทว่มขัง กองช่าง

คูคลองใหญ่ -ทา่ไฟ ส้าหรับอุปโภค บริโภค ขนาดกวา้ง 15 ม. ยาว 5,000 ม. (งบ อปท.) พื นที่ - ประชาชนมีน ้า

และปอ้งกันน ้าทว่ม อุปโภคบริโภค

อย่างเพยีงพอ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.2  แผนงานเคหะและชุมชน (ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา แหล่งน ้า )

งบประมาณและที่มา

22 โครงการขุดลอกหว้ยจาก มทร. เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้า ขุดลอกหว้ย ขนาดกวา้ง 2 เมตร - 500,000       - - จ้านวน - น ้าไม่ทว่มขัง กองช่าง

ไสใหญ่ - คลองใหญ่(ทา่ไฟ) ส้าหรับอุปโภค บริโภค ยาว 2,000 เมตร (งบ อปท.) พื นที่ - ประชาชนมีน ้า

และปอ้งกันน ้าทว่ม อุปโภคบริโภค

อย่างเพยีงพอ

23 โครงการขุดลอกเหมืองเก่า เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้า ขุดลอกเหมืองเก่า ระยะทาง - - 800,000      - จ้านวน - น ้าไม่ทว่มขัง กองช่าง

ตั งแต่บริเวณเขื่อน - บริเวณหลัง ส้าหรับอุปโภค บริโภค 3.5 กืโลเมตร (งบ อปท.) ระยะทาง - ประชาชนมีน ้า

มทร.ไสใหญ่ และปอ้งกันน ้าทว่ม อุปโภคบริโภค

อย่างเพยีงพอ

24 โครงการขุดลอกเหมืองเจ็ดเจ้า เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้า ขุดลอกเหมือง จ้านวน 1 จุด - - 300,000      - จ้านวน - น ้าไม่ทว่มขัง กองช่าง

ชุมชนบา้นถ ้าใหญ่ควนไสสูง ส้าหรับอุปโภค บริโภค (งบ อปท.) พื นที่ - ประชาชนมีน ้า

และปอ้งกันน ้าทว่ม อุปโภคบริโภค

อย่างเพยีงพอ



245
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.2  แผนงานเคหะและชุมชน (ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา แหล่งน ้า )

งบประมาณและที่มา

25 โครงการขุดลอกหว้ยชันพร้อม เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้า ขุดลอกหว้ยพร้อมปรับปรุงภมูิทศัน์ - - 500,000      - จ้านวน - น ้าไม่ทว่มขัง กองช่าง

ปรับปรุงภมูิทศัน์ ส้าหรับอุปโภค บริโภค (งบ อปท.) พื นที่ - ประชาชนมีน ้า

และปอ้งกันน ้าทว่ม อุปโภคบริโภค

อย่างเพยีงพอ

26 โครงการขุดลอกหว้ยปา่สาคูจาก เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้าส้าหรับขุดลอกหว้ย ระยะทาง 300 เมตร - - 90,000       - จ้านวน - น ้าไม่ทว่มขัง กองช่าง

ทา้ยนา - บา้นใต้วงัน ้าพุ อุปโภค บริโภค และปอ้งกัน (งบ อปท.) พื นที่ - ประชาชนมีน ้า

น ้าทว่ม อุปโภคบริโภค

อย่างเพยีงพอ

27 โครงการขุดลอกหว้ยสามแยก เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้า ขุดลอกหว้ย ระยะทาง 300 เมตร - - 90,000       90,000       จ้านวน - น ้าไม่ทว่มขัง กองช่าง

หนองนาตีน - บา้นนางกอง ชูด้า ส้าหรับอุปโภค บริโภค (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื นที่ - ประชาชนมีน ้า

และปอ้งกันน ้าทว่ม อุปโภคบริโภค

อย่างเพยีงพอ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.2  แผนงานเคหะและชุมชน (ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา แหล่งน ้า )

งบประมาณและที่มา

28 โครงการขุดลอกฝาย SML เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้า ขุดลอกฝาย SML - - 300,000      300,000      จ้านวน - น ้าไม่ทว่มขัง กองช่าง

 หว้ยปริก ส้าหรับอุปโภค บริโภค (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื นที่ - ประชาชนมีน ้า

และปอ้งกันน ้าทว่ม อุปโภคบริโภค

อย่างเพยีงพอ

29 โครงการขุดลอกหว้ย/หนอง/คลอง/ เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้าส้าหรับขุดลอกหว้ย/หนอง/คลอง/ 500,000    500,000       500,000      500,000      จ้านวน ประชาชนมีน ้า กองช่าง

บงึ ภายในเขตเทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่ อุปโภค บริโภค บงึ ภายในเขตเทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่ พื นที่ อุปโภคบริโภค

หมู่ที่ 1 - 10 หมู่ที่ 1 - 10 อย่างเพยีงพอ
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แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการเฝ้าระวงั  ปอ้งกัน เพื่อรณรงค์ปอ้งกันและระงับ - จัดอบรมใหค้วามรู้ 150,000   150,000   150,000    150,000    จ านวน ประชาชนปลอดภยั กองสาธารณสุข

และควบคุมโรคติดต่อ โรคติดต่อ เช่น โรคพษิสุนัขบา้, - สนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง จากโรคและมีสุขภาพ และส่ิงแวดล้อม

โรคไข้เลือดออก  โรคเอดส์ ฯลฯ ในการปอ้งกันโรคติดต่อ เช่น อนามัยที่ดี

วคัซีนปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ , 

สารเคมีพน่หมอกควนัฯลฯ

2 โครงการอาหารปลอดภยั - เพื่ออบรมด้านสุขาภบิาลอาหาร สถานประกอบการร้านอาหาร/ 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวนร้าน - ร้านอาหาร/แผงลอย กองสาธารณสุข

ใหแ้ก่  ผู้ประกอบการ แผงลอย 100 แหง่ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) อาหาร/ ได้มาตรฐานด้าน และส่ิงแวดล้อม

ร้านอาหาร/แผงลอย แผงลอย สุขาภบิาลอาหาร

- เพื่อพฒันายกระดับมาตรฐาน - ประชาชนได้บริโภค

ร้านอาหาร/แผงลอย อาหารสะอาด ปลอดภยั

- เฝ้าระวงัความปลอดภยั

สารปนเปื้อนในอาหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ. 2561 - 2564 )

เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

   6.1 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

   6.1 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณและที่มา

3 โครงการพฒันาสุขาภบิาล -เพื่อพฒันาส่งเสริมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการตู้น้ าด่ืม 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน ประชาชนได้บริโภค กองสาธารณสุข

ตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ ตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญได้มาตรฐาน หยอดเหรียญในเขตเทศบาล (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ตู้น้ าด่ืม น้ าด่ืมที่สะอาดปลอดภยั และส่ิงแวดล้อม

-เพื่อใหป้ระชาชนผู้บริโภค หยอดเหรียญ

ได้บริโภคน้ าด่ืมที่สะอาดปลอดภยั ที่ได้มาตรฐาน

4 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพ เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน จ้างเหมาบคุลากรผู้มีวฒิุด้าน 120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวนคน การใหบ้ริการด้าน กองสาธารณสุข

การปฏบิติังานด้าน ด้านสาธารณสุขมีประสิทธภิาพ สาธารณสุข ปฏบิติังาน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) สาธารณสุขแก่ประชาชน และส่ิงแวดล้อม

สาธารณสุข ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง ในต าแหน่งผู้ช่วยนักวชิาการ เกิดประสิทธภิาพ

เปน็ธรรมและเกิดความพงึพอใจ สุขาภบิาล จ านวน 1 คน คลอบคลุมตามภารกิจ

หน้าที่

5 โครงการปอ้งกันและ เพื่อสร้างภมูิคุ้มกันใหเ้ด็กและ จัดอบรม/กิจกรรมที่ส่งเสริม 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวน เด็กและเยาวชนให้ กองสาธารณสุข

แก้ไขปญัหาการต้ังครรภ์ เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ ความรู้ใหแ้ก่เด็ก เยาวชน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง มีความรู้ความเข้าใจ และส่ิงแวดล้อม

ก่อนวยัอันควรและโรคเอดส์ เกี่ยวกับปญัหาและผลกระทบ นักเรียน นักศึกษาผู้ปกครอง เกี่ยวกับปญัหาและผล

จากการต้ังครรภก์่อนวยั ครู ฯลฯ  100 คน กระทบจากการต้ังครรภ์

อันควร ก่อนวยัอันควร
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

   6.1 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณและที่มา

6 โครงการจ้างเหมาบริการ เพื่อใหพ้นักงานด้านรักษา จ้างเหมาบริการรายบคุคล 648,000 648,000 648,000 648,000 จ านวนคน ท าใหก้ารบริการ กองสาธารณสุข

รายบคุคลเพิ่มประสิทธภิาพ ความสะอาดและการควบคุม หรือปฏบิติังานเกี่ยวกับ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ด้านการรักษา และส่ิงแวดล้อม

งานรักษาความสะอาดและ ปอ้งกันโรคมีประสิทธภิาพ 1. ประจ ารถบรรทกุขยะ ความสะอาดและ

การปอ้งกันโรค และประชาชนได้รับบริการ จ านวน 2 คน การควบคุมปอ้งกัน

อย่างทั่วถึง เปน็ธรรม 2. ตัดหญ้าหรือปรับปรุง โรค เกิดประสิทธภาพ

เกิดความพงึพอใจ ภมูิทศัน์และกวาดเก็บขยะ ใหบ้ริการประชาชน

ในเขตเทศบาล จ านวน 3 คน เชิงรุกได้อย่างทั่วถึง

3. ฉีดพน่สารเคมี ก าจัดยุง

และพาหนะน าโรค 

จ านวน 1 คน

รวมทั้งหมด 6 คน
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แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก่อสร้างลานกีฬา เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนได้ ก่อสร้างลานกีฬาในเขต 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน ประชาชนและเยาวชนมี กองการศึกษา

ในเขตเทศบาลต าบลถ  าใหญ่ ใช้เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ เทศบาลต าบลถ  าใหญ่ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ลานกีฬา สุขภาพร่างการแข็งแรง กองสาธารณสุข

ลดปญัหายาเสพติด กองช่าง

2 โครงการส่งเสริมโครงการ/ เพื่อส่งเสริมการพฒันาสตรี ส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรม 100,000   100,000   100,000   100,000    จ านวน กลุ่มสตรีและครอบครัว ส านักปลัด

กิจกรรมการพฒันาสตรี และครอบครัว ที่เกี่ยวกับสตรีและครอบครัว (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) กิจกรรม มีการพฒันาอย่างมี เทศบาล

และครอบครัว ในการศึกษา ผู้ด้อยโอกาสในต าบลถ  าใหญ่ ประสิทธภิาพ

3 โครงการอบรมใหค้วามรู้ เพื่อเปน็ขวญัก าลังใจใหก้ับ อบรมใหค้วามรู้และลงเยี่ยม 50,000    50,000     50,000     50,000      จ านวน ท าใหม้ีความรู้ในการดูแล ส านักปลัด

และลงเยี่ยมการดูแลผู้ปว่ย ผู้ปว่ยติดเตียง/ผู้สูงอาย,ุ การดูแลผู้ปว่ยติดเตียง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ครั ง ผู้ปว่ยติดเตียง/ผู้สูงอาย/ุ เทศบาล

ติดเตียง/ผู้สูงอาย,ุผู้พกิาร ผู้พกิาร ผู้สูงอาย,ุผู้พกิาร ผู้พกิาร ท าใหผู้้ปว่ย/ผู้สูงอาย/ุ

ผู้พกิารมีขวญัและก าลังใจ

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

    6.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ. 2561 - 2564 )

เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

    6.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่มา

4 โครงการรดน  าด าหวัผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ จัดกิจกรรมวนักตัญญูรดน  า 300,000  300,000   300,000   300,000    จ านวน ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ส านักปลัด

ประเพณีวฒันธรรม ด าหวัผู้สูงอายุในต าบลถ  าใหญ่ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ครั ง ท ากิจกรรมและร่วมอนุรักษ์ เทศบาล

ปลีะ 1 ครั ง ประเพณีวฒันธรรม
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แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสนับสนุนการแข่งขัน เพื่อใหเ้ยาวชน นักเรียนและ สนับสนุนงบประมาณ,วสัดุ 500,000    500,000   500,000    500,000     จ านวน เยาวชน นักเรียนและ กองการศึกษา

กีฬาและการแข่งขันกรีฑา ประชาชนได้ท าร่วมท ากิจกรรม อุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง ประชาชนในเขตเทศบาล

นักเรียนและประชาชน และส่งเสริมสุขภาพใหแ้ข็งแรง ประจ าต าบล ,การแข่งขันกรีฑา มีสุขภาพแข็งแรงและ

นักเรียนและประชาชน , ส่งเสริมความสามัคคี

การแข่งขันกีฬาต่างๆ ในชุมชน

2 โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง เพื่อสนับสนุนใหผู้้สูงอายุ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา 30,000     30,000     30,000      30,000       จ านวน ผู้สุงอายุมีสุขภาพร่างกาย กองการศึกษา

ส าหรับเยาวชนและผู้สูงอายุ ได้ออกก าลังกาย และสุขภาพ เปตองส าหรับเยาวชนและ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง แข็งแรง

ร่างกายแข็งแรง ผู้สูงอายุจ านวน 1 คร้ัง

3 โครงการจัดซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ เพื่อใหม้ีวสัดุ อุปกรณ์กีฬา จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์กีฬาต่างๆ 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน ในชุมชนมีวสัดุ อุปกรณ์ กองการศึกษา

กีฬาใหชุ้มชนในเขตเทศบาล เพยีงพอในชุมชน ใหชุ้มชน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชุมชน กีฬาส าหรับเล่นกีฬา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ. 2561 - 2564 )

เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

   6.3 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

   6.3 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

งบประมาณและที่มา

4 โครงการสนับสนุนศูนย์กีฬา เพื่อสนับสนุนศูนย์กีฬา สนับสนุนศูนย์กีฬาในชุมชน 200,000    200,000   200,000    200,000     จ านวน การแข่งขันกีฬาหมู่บา้น กองการศึกษา

ในเขตเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ ในเขตเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ ในเขตเทศบาล (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ศูนย์ เปน็ไปด้วยความเรียบร้อย

5 โครงการฝึกอบรมทกัษะกีฬา เพื่อใหป้ระชาชนทั่วไป เด็กและ จัดฝึกอบรมทกัษะพื้นฐาน 50,000     50,000     50,000      50,000       จ านวน ประชาชนมีทกัษะ กองการศึกษา

ขั้นพื้นฐานทกุประเภท เยาวชนมีทกัษะพื้นฐาน ในการออกก าลังกาย (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง ในการออกก าลังกาย

ในการออกก าลังกาย ปลีะ 1 คร้ัง

6 โครงการสนับสนุนส่ง เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กเยาชน เด็ก เยาวชน ประชาชน 200,000    200,000   200,000    200,000     จ านวน เด็ก เยาวชน และ กองการศึกษา

นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน และประชาชนเข้าร่วม ในเขตเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ผู้เข้าร่วม ประชาชนในทอ้งถิ่นมี

กีฬาในระดับต่าง ๆ การแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ แข่งขัน ทกัษะกีฬาที่ดีและสุขภาพ

แข็งแรง

7 โครงการส่งเสริมงานประเพณี เพื่อส่งเสริมงานประเพณี ประชาชนในเขตเทศบาล 40,000     40,000     40,000      40,000       จ านวน ประชาชนได้รับ กองการศึกษา

ศาสนา และวฒันธรรม ศาสนา และวฒันธรรม ต าบลถ้ าใหญ่ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ประชาชน การส่งเสริม ในเรือง

ผู้เข้าร่วม ประเพณี ศาสนา และ

โครงการ วฒันธรรม
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

   6.3 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

งบประมาณและที่มา

8 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ จัดการแข่งขันกีฬาทอ้งถิ่นทุ่งสง 50,000     50,000     50,000      50,000       จ านวน อปท.มีความสัมพนัธ์ กองการศึกษา

ทอ้งถิ่นทุ่งสงสัมพนัธ์ สร้างความสัมพนัธอ์ันดีระหวา่ง สัมพนัธ ์จ านวน 1 คร้ัง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง อันดีต่อกันและต่อต้าน

ต้านยาเสพติด ทอ้งถิ่น ยาเสพติด

9 โครงการปรับปรุงลานกีฬา เพื่อปรับปรุงลานกีฬาใหม้ี ปรับปรุงลานกีฬาในเขต 200,000    200,000   200,000    200,000     จ านวน ประชาชนมีสถานที่ กองการศึกษา

ในเขตเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ สภาพดี สามารถใช้ประโยชน์ เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ลานกีฬา ในการออกก าลังกาย กองช่าง

ได้

10 ปรับปรุงภมูิทศัน์วดั ปรับภมูิทศัน์วดัในต าบลถ้ าใหญ่ ปรับปรุงภมูิทศัน์ภายในต าบล 300,000    300,000   300,000    300,000     จ านวน - มีนักทอ่งเที่ยวเพิ่มขึ้น กองการศึกษา

ในต าบลถ้ าใหญ่ เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว ถ้ าใหญ่  จ านวน 5 แหง่ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื้นที่ และท าใหป้ระชาชน - กองช่าง

และใหม้ีสถานที่ในการท า มีรายได้เพิ่มขึ้น

กิจกรรมทางศาสนา - ประชาชนมีสถานที่

ในการท ากิจกรรม

ทางศาสนา

11 โครงการบรรพชาสามเณร เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียนได้ จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณร 100,000    100,000   100,000    100,000     จ านวน นักเรียนได้เรียนรู้และ กองการศึกษา

ภาคฤดูร้อน เรียนรู้และปฏบิติัตามหลัก ภาคฤดูร้อน  ปลีะ 1 คร้ัง (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) คร้ัง ปฏบิติัตามหลักค าสอน

ค าสอนในพระพทุธศาสนา ในพระพทุธศาสนา
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6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

   6.3 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

งบประมาณและที่มา

12 โครงการฝึกอบรมพธิกีร เพื่อฝึกอบรมใหค้วามรู้ส าหรับ ฝึกอบรมพธิกีรทางศาสนา 30,000     30,000     30,000     30,000      จ านวน มีผู้น าที่มีความรู้ในการ กองการศึกษา

ทางศาสนา ผู้น าในการประกอบพธิทีาง จ านวน 1 คร้ัง (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) คร้ัง ประกอบพธิทีางศาสนา

ศาสนา

13 โครงการปฎบิติัธรรม เพื่อใหป้ระชาชนได้ปฏบิติัธรรม จัดกิจกรรมปฏบิติัธรรม 30,000     30,000     30,000     30,000      จ านวน ประชาชนได้ปฏบิติัธรรม กองการศึกษา

ปลีะ 1 คร้ัง (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) คร้ัง

14 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม เพื่อใหน้ักเรียนมีความรู้ จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม 60,000     60,000     60,000     60,000      จ านวน นักเรียนมีคุณธรรม กองการศึกษา

ความเข้าใจเร่ืองคุณธรรม ใหแ้ก่นักเรียน จ านวน 100 คน (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) คน  จริยธรรม

จริยธรรม

15 โครงการธรรมะเล็กจูงเด็ก เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กเล็กได้ จัดกิจกรรมใหเ้ด็ก 5,000       5,000      5,000       5,000        จ านวน เด็กเล็กได้เข้าร่วม กองการศึกษา

เข้าวดั ร่วมกิจกรรมในวนัส าคัญทาง จ านวน 60 คน (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) คน กิจกรรมวนัส าคัญ

พระพทุธศาสนา ทางพระพทุธศาสนา

16 โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน อุดหนุนงบประมาณใหส้ภา 10,000     10,000     10,000     10,000      จ านวน ประชาชนร่วมอนุรักษ์ กองการศึกษา

การด าเนินงานของสภา ศิลปวฒันธรรม ประเพณี วฒันธรรมอ าเภอทุ่งสง ดังนี้ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) โครงการ ประเพณีวฒันธรรม

วฒันธรรมอ าเภอ ในชุมชน 1.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้

ศาสนพธิ ี
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2. โครงการสร้างภมูิคุ้มกัน

ของสังคมในมิติวฒันธรรม

17 โครงการสนับสนุนกลุ่ม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม สนับสนุนกลุ่มกลองยาว เช่น 250,000    250,000   250,000    250,000     จ านวน ประชาชนมีส่วนร่วม กองการศึกษา

กลองยาว หมู่ที่ 2,3,5,6,7, ของประชาชนและร่วมอนุรักษ์ จัดหาอุปกรณ์กลองยาว, (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) หมู่บา้น ในการท ากิจกรรมและร่วม

9,10 วฒันธรรมประเพณีของชุมชน ชุดตีกลอง ฯลฯ อนุรักษป์ระเพณีวฒันธรรม

18 โครงการก่อสร้างทา่น้ า เพื่อใหป้ระชาชนมีสถานที่ ก่อสร้างศาลาทา่น้ าขนาด - 200,000   200,000    200,000     จ านวน ประชาชนมีส่วนร่วม กองการศึกษา/

หมู่ที่ 3, 6 ในการจัดงานประเพณี  2X5 เมตร หมู่ที่ 3 (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) หมู่บา้น ในการท ากิจกรรมและร่วม กองช่าง

ลอยกระทง และหมู่ที่ 6 อนุรักษป์ระเพณีวฒันธรรม

19 โครงการปรับปรุง/ต่อเติม เพื่อส่งเสริมใหน้ักทอ่งเที่ยว ปรับปรุง/ต่อเติมขยายศาลา - 20,000     - - จ านวน นักทอ่งเที่ยวและประชาชน กองการศึกษา/

ขยายศาลาพอ่ทา่นคล้าย และประชาชนทั่วไปได้ พอ่ทา่นคล้าย (งบอปท.) ศาลาที่ มีสถานที่ในการสักการะ กองช่าง

หมู่ที่ 9 สักการะบชูาพอ่ทา่นคล้าย ปรับปรุง บชูาพอ่ทา่นคล้าย

20 โครงการจัดซ้ือรถบรรทกุศพ เพื่อบริการประชาชน จัดซ้ือรถบรรทกุศพ 900,000    900,000   900,000    900,000     จ านวน ประชาชนได้รับบริการจาก กองการศึกษา

ในพธิฌีาปนกิจศพ จ านวน 1 คัน (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) คร้ัง เทศบาลในการฌาปนกิจศพ
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6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
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งบประมาณและที่มา

21 โครงการสืบสานองค์ความรู้ เพื่อถ่ายทอดสืบสานองค์ความรู้ - จัดกิจกรรมการถ่ายทอด 30,000     30,000     30,000     30,000      จ านวน เด็กและเยาวชน ประชาชน กองการศึกษา

ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น ภมูิปญัญาทอ้งถิ่นแก่เด็ก องค์ความรู้ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) กิจกรรม รุ่นหล้งๆ ได้สืบสาน

และเยาวชน รวมถึงประชาชน จากปราชญ์ชาวบา้น องค์ความรู้ภมูิปญัญา

ทั่วไป - จัดกิจกรรมประกวด แข่งขัน ทอ้งถิ่น

เกี่ยวกับความสามารถ

ด้านภมูิปญัญาทอ้งถิ่น
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1 โครงการจัดซ้ือ/ จัดหาอุปกรณ์ เพื่อใหม้ีอุปกรณ์เคร่ืองมือ จัดซ้ือ / จัดหาอุปกรณ์ เคร่ืองมือ 60,000      60,000      60,000       60,000       จ านวน มีอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ส านักปลัด

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใหแ้ก่สมาชิก เคร่ืองใช้เพยีงพอในการ เคร่ืองใช้ ใหแ้ก่สมาชิก อปพร. (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คน เคร่ืองใช้ในการปฏบิติังาน เทศบาล

อปพร.ในต าบล ปฏบิติังาน เช่น ชุด อปพร. ,ฯลฯ อย่างเพยีงพอ

2 โครงการฝึกอบรม/ทบทวน เพื่อเพิ่มจ านวนสมาชิก ฝึกอบรม/ทบทวนสมาชิก อปพร. 70,000      70,000     70,000      70,000       จ านวน สมาชิกอปพร.มีความรู้ ส านักปลัด

สมาชิก อปพร. อปพร. ในต าบล อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง และมีสมาชิก อปพร. เทศบาล

เพิ่มขึ้น

3 โครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อใหค้วามช่วยเหลือและ สนับสนุนงบประมาณ ,วสัดุ , 1,000,000  1,000,000  1,000,000   1,000,000   จ านวน ประชาชนได้รับ ส านักปลัด

ที่ได้รับความเดือดร้อนจาก บรรทกุข์ใหแ้ก่ประชาชน อุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้รับ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง ความช่วยเหลือและ เทศบาล

สาธารณภยั ผู้ได้รับความเดือนร้อนจาก ความเสียหาย สามารถบรรเทาทกุข์

สาธารณภยั ของประชาชนได้

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ. 2561 - 2564 )

เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

   6.4  แผนงานรักษาความสงบภายใน

งบประมาณและที่มา
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4 โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน จัดอบรม / จัดกิจกรรมส่งเสริม 100,000    100,000    100,000     100,000     จ านวน ประชาชนมีความรู้และ ส านักปลัด

การปอ้งกันภยัใหแ้ก่ประชาชน มีความรู้และสามารถน า ความรู้ เช่น ซักซ้อมวธิกีารปฏบิติั (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง สามารถปฏบิติัตนได้อย่าง เทศบาล

ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ กรณีเกิดเพลิงไหม้, ใหค้วามรู้ ถูกต้องกรณีการเกิดภยั

ในการปอ้งกันภยัได้ เกี่ยวกับการอัคคีภยัเบื้องต้น ต่างๆ

5 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา เพื่อความปลอดภยัของ จัดกิจกรรมการรณรงค์ปอ้งกัน 100,000 100,000 100,000 100,000     จ านวน ประชาชนมีความปลอดภยั ส านักปลัด

อุบติัเหตุทางถนน ประชาชนในพื้นที่ และแก้ไขปญัหาอุบติัเหตุ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง ในการใช้ถนน เทศบาล

ทางถนน

6 โครงการอบรมใหค้วามรู้ เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ อบรมใหค้วามรู้เร่ืองระเบยีบ 50,000      50,000      50,000       50,000       จ านวน -ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัด

เกี่ยวกับระเบยีบวนิัยจราจร เกี่ยวกับระเบยีบวนิัยจราจร จราจร,ทดสอบการขับขี่ ฯลฯ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง เร่ืองวนิัยจราจร เทศบาล

- การเกิดอุบติัเหตุลดลง

7 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิ เพื่อดูแลสอดส่องสถานที่ ติดต้ังกล้องวงจรปดิในชุมชน 200,000    200,000    200,000     200,000     จ านวน -ประชาชนในชุมชน ส านักปลัด

ในชุมชนเขตเทศบาล และความปลอดภยัในชุมชน เขตเทศบาล (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชุมชน มีความปลอดภยัยิ่งขึ้น เทศบาล

8 โครงการติดต้ังปา้ยจราจร เพื่อใหป้ระชาชนมี ติดต้ังปา้ยจราจรในชุมชน 200,000    200,000    200,000     200,000     จ านวน -ประชาชนมีความสะดวก ส านักปลัด

ในชุมชนเขตเทศบาล ความสะดวกและปลอดภยั เขตเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชุมชน และปลอดภยัในการใช้ถนน เทศบาล

ในการใช้ถนน
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

   6.4  แผนงานรักษาความสงบภายใน

งบประมาณและที่มา

9 โครงการก่อสร้าง/ต่อเติม/ เพื่อใหป้ระชาชนมีความ ก่อสร้าง/ต่อเติม/ซ่อมแซม 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวน ประชาชนมีความปลอดภยั ส านักปลัด

ซ่อมแซมปอ้มยามรักษา ปลอดภยัในชีวติและ ปอ้มยามในชุมชน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ปอ้มยาม ในชีวติและทรัพย์สิน เทศบาล

ความสงบเรียบร้อยในชุมชน ทรัพย์สิน กองช่าง

เขตเทศบาล

10 โครงการจัดท าส่ือ เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ จัดท าส่ือประชาสัมพนัธเ์กี่ยวกับ 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน ประชาชนมีความปลอดภยั ส านักปลัด

ประชาสัมพนัธใ์หค้วามรู้ ในการปอ้งกันตนเองให้ การปอ้งกันภยั จากสาธารณภยั (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง ในชีวติและทรัพย์สิน เทศบาล

เกี่ยวกับสาธารณภยั ปลอดภยัเมื่อเกิดเหตุการณ์ ต่าง ๆ

สาธารณภยัต่าง ๆ

11 โครงการปลูกต้นไม้เพื่อปอ้งกัน เพื่อปอ้งกันการกัดเซาะ ปลูกต้นไม้ในพื้นที่เส่ียงต่อ 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน สามารถปอ้งกันการเกิด ส านักปลัด

การกัดเซาะของหน้าดิน ของหน้าดินไม่ใหพ้งัทลาย การพงัทลายของหน้าดิน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื้นที่ ดินโคลนถล่มได้ เทศบาล

พงัทลาย ในพื้นที่เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

12 โครงการจัดท าแนวกันไฟ เพื่อปอ้งกันไฟปา่และไฟ จัดท าแนวกันไฟในพื้นที่เส่ียงต่อ 200,000 200,000 200,000 จ านวน สามารถลดปญัหาจาก ส านักปลัด

ในพื้นที่เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ จากการจุดเผาลุกลาม การเกิดไฟปา่ และไฟจาก (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื้นที่ การเกิดไฟปา่ และไฟจาก เทศบาล

การจุดเผาในพื้นที่ต าบลถ้ าใหญ่ การจุดเผาลุกลาม
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

   6.4  แผนงานรักษาความสงบภายใน

งบประมาณและที่มา

13 โครงการปอ้งกันและแก้ไข เพื่อใหเ้ยาวชนและ จัดอบรมใหค้วามรู้ปอ้งกัน/ 200,000 200,000 200,000 จ านวน ลดปญัหายาเสพติด ส านักปลัด

ปญัหายาเสพติด ประชาชนใช้เวลาวา่ง มาตรการแก้ไขปญัหายาเสพติด (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง ในชุมชน เทศบาล

ใหเ้ปน็ประโยชน์หา่งไกล ใหเ้ด็กเยาวชนและประชาชน

จากยาเสพติด ในชุมชน
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แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมการด ารงชีพ สนับสนุนเบี้ยยังชีพ ให ้ผู้สูงอายุ 10,650,000 10,650,000  10,650,000  10,650,000  จ านวน ผู้สูงอายุ ส านักปลัด

ของผู้สูงอายุ ผู้พกิาร และผู้ปว่ยเอดส์ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คน  มีเบี้ยยังชีพ เทศบาล

ในการคลองชีพ

2 โครงการเบี้ยยังชีพคนพกิาร เพื่อจ่ายเปน็เบี้ยความพกิาร สนับสนุนเบี้ยยังชีพ ให ้คนพกิาร 2,332,800   2,332,800   2,332,800   2,332,800     ผู้พกิาร

ใหก้ับคนพกิารที่แพทย์ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) มีเบี้ยยังชีพ

รับรอง ในการคลองชีพ

3 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ เพื่อจ่ายเปน็เงินสงเคราะห์ สนับสนุนเบี้ยยังชีพ ให ้ผู้ปว่ย 120,000     120,000      120,000      120,000      ผู้ปว่ยเอดส์ มีเบี้ยยังชีพ

เพื่อการยังชีพของผู้ปว่ย เอดส์ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ในการคลองชีพ

เอดส์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ. 2561 - 2564 )

เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

    6.5 แผนงานงบกลาง

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

    6.5 แผนงานงบกลาง

งบประมาณและที่มา

3 โครงการทนุการศึกษา เพื่อใหผู้้ด้อยโอกาสมีโอกาส สนับสนุนทนุการศึกษาให ้ 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน ผู้ด้อยโอกาสมีโอกาส ส านักปลัด

ผู้ด้อยโอกาส ในการศึกษา ผู้ด้อยโอกาสในต าบลถ้ าใหญ่ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คน ในการศึกษา เทศบาล

4 โครงการอุดหนุนสมทบกองทนุ เพื่อใหก้ารด าเนินงานของกอง สนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ 280,000 280,000 280,000 280,000 จ านวน การด าเนินงานของ กองสาธารณสุข

ประกันสุขภาพเทศบาล ทนุเปน็ไปอย่างมีประสิทธภิาพด าเนินการในกองทนุฯ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง กองทนุฯ และส่ิงแวดล้อม

ต าบลถ้ าใหญ่ มีประสิทธภิาพ



264
แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 5  การเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลและการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน อุดหนุนงบประมาณ ใหแ้ก่ 20,000    20,000     20,000     20,000     จ านวน การด าเนินงานของศูนย์ ส านักปลัด

การด าเนินงานของศูนย์ข้อมูล ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อปท. ที่เปน็เจ้าภาพหลักในการ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง ข้อมูลข่าวสารเปน็ไปอย่าง เทศบาล

ข่าวสารขององค์กรปกครอง ใหด้ าเนินงานได้อย่างมี จัดการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร มีประสิทธภิาพ

ส่วนทอ้งถิ่นระดับอ าเภอ ประสิทธภิาพ ตามโครงการศูนย์รวมข้อมูล

ข่าวสารการซ้ือหรือการจ้างของ

อปท.ระดับอ าเภอ อ าเภอทุ่งสง

2 สนับสนุนการจัดงานรัฐพธิี เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม อุดหนุนงบประมาณใหท้ี่ท าการ 7,000      7,000      7,000      7,000      จ านวน ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ส านักปลัด

อ าเภอทุ่งสง ในการแสดงออกถึงความ ปกครองเภอทุ่งสง  ในการจัดงาน (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) กิจกรรม จัดงานรัฐพธิต่ีาง ๆ เทศบาล

จงรักภกัดี รัฐพธิต่ีาง ๆ  ประเพณีวฒันธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ. 2561 - 2564 )

เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง การบรหิาร

    3.1 แผนงานบริหารทั่วไป

งบประมาณและที่มา

ส้าหรบัอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์ประชาชน



265
แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อใหป้ระชาชนมีไฟฟา้ อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาค 500,000   500,000   500,000   500,000   จ านวน ประชาชนมีไฟฟา้ใช้ กองช่าง

และระบบจ าหน่ายไฟฟา้ ใช้ทกุครัวเรือน อ าเภอทุ่งสง และการไฟฟา้ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื้นที่ อย่างทั่วถึง

หมู่ที่ 1- 10 ส่วนภมูิภาคอ าเภอร่อนพบิลูย์

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ. 2561 - 2564 )

ส้าหรบัอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์ประชาชน

เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    5.1 เคหะและชุมชน



266
แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 สนับสนุนการด าเนินงาน เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ อุดหนุนชุมชนในต าบลถ้ าใหญ่ 140,000   140,000   140,000   140,000   จ านวน ชุมชนได้รับการส่งเสริม ส านักปลัด

ใหก้ับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในการประกอบอาชีพและ ทั้ง 28 ชุมชน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชุมชน การด าเนินงานของกลุ่ม เทศบาล

ในชุมชน มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ. 2561 - 2564 )

ส้าหรบัอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์ประชาชน

เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

    4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2  พัฒนาการทอ่งเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสนับสนุนงาน เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม อุดหนุนงบประมาณใหท้ี่ท าการ 15,000    15,000    15,000    15,000     จ านวน ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองการศึกษา

ประเพณีเดือนสิบ และอนุรักษป์ระเพณีเดือนสิบ ปกครองเภอทุ่งสง ปลีะ 1 คร้ัง (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) คร้ัง ท ากิจกรรมและร่วมอนุรักษ์

ประเพณีวฒันธรรม

2 โครงการสนับสนุนการจัดงาน เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม อุดหนุนงบประมาณใหท้ี่ท าการ 25,000    25,000    25,000    25,000     จ านวน ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองการศึกษา

เทศกาลประเพณีชักพระ และอนุรักษป์ระเพณีชักพระ ปกครองเภอทุ่งสง  ในการจัดงาน (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) คร้ัง ท ากิจกรรมและร่วมอนุรักษ์

อ าเภอทุ่งสง ประเพณีชักพระ ปลีะ 1 คร้ัง ประเพณีวฒันธรรม

3 โครงการงานประเพณีมาฆบชูา เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม อุดหนุนงบประมาณให้ 5,000      5,000      5,000      5,000      จ านวน ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองการศึกษา

แหผ้่าขึ้นธาตุ และอนุรักษป์ระเพณีมาฆบชูา ที่ท าการปกครองเภอทุ่งสง (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) คร้ัง ท ากิจกรรมและร่วมอนุรักษ์

 ในการสนับสนุนการจัดงาน ประเพณีวฒันธรรม

ประเพณีมาฆบชูาแหผ้่า  ขึ้นธาตุ 

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ. 2561 - 2564 )

ส้าหรบัอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์ประชาชน

เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

    6.3 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2  พัฒนาการทอ่งเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่มา

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

    6.3 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

4 โครงการอุดหนุนวดัไตรวทิยาราม เพื่อสืบสานประเพณี อุดหนุนงบประมาณให้ 40,000    40,000    40,000    40,000     จ านวน ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองการศึกษา

ในการจัดงานประเพณีชักพระ ศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิ่น วดัไตรวทิยาราม ปลีะ 1 คร้ัง (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) คร้ัง ท ากิจกรรมและร่วมอนุรักษ์

ประเพณีวฒันธรรม

5 โครงการอุดหนุนวดัจ าปาวนาราม เพื่อสืบสานประเพณี อุดหนุนงบประมาณให้ 40,000    40,000    40,000    40,000     จ านวน ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองการศึกษา

ในการจัดงานประเพณีชักพระ ศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิ่น วดัไตรวทิยาราม ปลีะ 1 คร้ัง (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) คร้ัง ท ากิจกรรมและร่วมอนุรักษ์

ประเพณีวฒันธรรม

6 โครงการอุดหนุนวดัถ้ าใหญ่ เพื่อสืบสานประเพณี อุดหนุนงบประมาณให้ 40,000    40,000    40,000    40,000     จ านวน ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองการศึกษา

ในการจัดงานประเพณีชักพระ ศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิ่น วดัไตรวทิยาราม ปลีะ 1 คร้ัง (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) คร้ัง ท ากิจกรรมและร่วมอนุรักษ์

ประเพณีวฒันธรรม

7 โครงการอุดหนุนส านักสงฆ์ เพื่อสืบสานประเพณี อุดหนุนงบประมาณให้ 40,000    40,000    40,000    40,000     จ านวน ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองการศึกษา

ถ้ าพระหอในการจัดงาน ศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิ่น วดัไตรวทิยาราม ปลีะ 1 คร้ัง (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) คร้ัง ท ากิจกรรมและร่วมอนุรักษ์

ประเพณีชักพระ ประเพณีวฒันธรรม

8 โครงการอุดหนุนวดันาตาแย้ม เพื่อสืบสานประเพณี อุดหนุนงบประมาณให้ 40,000    40,000    40,000    40,000     จ านวน ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองการศึกษา

ในการจัดงานประเพณีชักพระ ศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิ่น วดัไตรวทิยาราม ปลีะ 1 คร้ัง (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) คร้ัง ท ากิจกรรมและร่วมอนุรักษ์

ประเพณีวฒันธรรม



269
แบบ ผ. 03

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน                                                                      

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. - เพื่อแก้ปญัหา ถนนผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม. 5,138,000   - - จ านวน ประชาชนมีเส้นทาง อบจ.นครศรีฯ

สายหว้ยขัน  หมู่ที่ 10 ต.ถ  าใหญ่ - ในการสัญจรในต าบล หนา 0.05 ม.  ระยะทาง งบ อบจ. ถนน การคมนาคมและสัญจรไปมา

เชื่อมเขต ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง - เพื่อแก้ปญัหา 2,500 ม.หรือพื นที่ไม่น้อยกวา่ ได้รับความสะดวกตลอดถึง

ในการล าเลียงผลผลิต 10,000 ตร.ม. การล าเลียงผลผลิตทาง

ทางการเกษตร การเกษตรสู่ตลาดได้อย่าง

ปลอดภยัมากยิ่งขึ น

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรบั ประสานโครงการพัฒนาองค์การบรหิารส่วนจังหวัด

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

   5.1  แผนงานเคหะและชุมชน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน                                                                      

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

   5.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2 โครงการก่อสร้างถนนปทูบั - เพื่อแก้ปญัหา ถนนผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม. 7,672,000   - - จ านวน ประชาชนมีเส้นทาง อบจ.นครศรีฯ

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ในการสัญจรในต าบล หนา 0.05 ม. ระยะทาง งบ อบจ. ถนน การคมนาคมและสัญจรไปมา

ถนนมหาราช 3ถึง - เพื่อแก้ปญัหา 4,000 ม.หรือพื นที่ไม่น้อยกวา่ ได้รับความสะดวกตลอดถึง

ต าบลนาหลวงเสน ในการล าเลียงผลผลิต  20,000 ตร.ม. การล าเลียงผลผลิตทาง

ทางการเกษตร การเกษตรสู่ตลาดได้อย่าง

ปลอดภยัมากยิ่งขึ น

3 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลัทติ์ก - เพื่อแก้ปญัหา ถนนผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม. 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จ านวน ประชาชนมีเส้นทาง อบจ.นครศรีฯ

คอนกรีตถนนสายไสใหญ่ - ที่วงั ในการสัญจรในต าบล หนา 0.05 ม.  ระยะทาง งบ อบจ. งบ อบจ. งบ อบจ. งบ อบจ. ถนน การคมนาคมและสัญจรไปมา

- เพื่อแก้ปญัหา 6,000 ม. ได้รับความสะดวกตลอดถึง

ในการล าเลียงผลผลิต การล าเลียงผลผลิตทาง

ทางการเกษตร การเกษตรสู่ตลาดได้อย่าง

ปลอดภยัมากยิ่งขึ น



271
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน                                                                      

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

   5.1  แผนงานเคหะและชุมชน

4 โครงการก่อสร้างสะพาน - เพื่อแก้ปญัหา ก่อสร้างสะพาน จ านวน 1 จุด 7,000,000   7,000,000   7,000,000   7,000,000   จ านวน ประชาชนมีเส้นทาง อบจ.นครศรีฯ/

คลองใหญ่เชื่อมต่อระหวา่ง ในการสัญจรในต าบล (ตามแบบที่เทศบาลต าบล (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) สะพาน การคมนาคมและสัญจรไปมา อ าเภอ/จังหวดั/

หมู่ที่ 4 ถ  าใหญ่และ - เพื่อแก้ปญัหา ถ  าใหญ่ก าหนด) ได้รับความสะดวกตลอดถึง ทางหลวงชนบท

เทศบาลต าบลชะมาย ในการล าเลียงผลผลิต การล าเลียงผลผลิตทาง

ทางการเกษตร การเกษตรสู่ตลาดได้อย่าง

ปลอดภยัมากยิ่งขึ น



272
แบบ ผ. 05

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน                                                                      

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก่อสร้างสะพาน - เพื่อแก้ปญัหา ก่อสร้างสะพาน จ านวน 1 จุด 7,000,000   7,000,000   7,000,000    7,000,000   จ านวน ประชาชนมีเส้นทาง อ าเภอ/จังหวดั

คลองใหญ่เชื่อมต่อระหวา่ง ในการสัญจรในต าบล (ตามแบบที่เทศบาลต าบล (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) สะพาน การคมนาคมและสัญจรไปมา

หมู่ที่ 4 ถ  าใหญ่และ - เพื่อแก้ปญัหา ถ  าใหญ่ก าหนด) ได้รับความสะดวกตลอดถึง

เทศบาลต าบลชะมาย ในการล าเลียงผลผลิต การล าเลียงผลผลิตทาง

ทางการเกษตร การเกษตรสู่ตลาดได้อย่าง

ปลอดภยัมากยิ่งขึ น

2 ก่อสร้าง/ปรับปรุงและขยายเขต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้าง/ปรับปรุงและขยายเขต 22,000,000 22,000,000  22,000,000  22,000,000 ระยะทาง ประชาชนมีเส้นทาง อ าเภอ/จังหวดั

ถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีตสาย ความสะดวกในการสัญจร ถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต กวา้ง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ถนน การคมนาคมและสัญจรไปมา

วดัถ  าใหญ่ - ส านักสงฆ์ และเปน็เส้นทางส าหรับ 8 เมตร ระยะทาง 5,000 ม. ได้รับความสะดวกตลอดถึง

ถ  าพระหอ พร้อมคูระบายน  า ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว พร้อมคูระบายน  า ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวในต าบล

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรบั ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

   5.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่



273
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน                                                                      

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่มา

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

   5.1  แผนงานเคหะและชุมชน

3 ก่อสร้าง/ปรับปรุงและขยายเขต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ก่อสร้าง/ปรับปรุงและขยายเขต 50,000,000 50,000,000  50,000,000  50,000,000 ระยะทาง ประชาชนมีเส้นทาง อ าเภอ/จังหวดั

ถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ความสะดวกในการสัญจร ถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต กวา้ง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ถนน การคมนาคมและสัญจรไปมา

สายไสใหญ่ - น  าตกโยง และเปน็เส้นทางส าหรับ 15 เมตร ระยะทาง 2,800 ม. ได้รับความสะดวกตลอดถึง

พร้อมคูระบายน  า ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว พร้อมคูระบายน  า ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวในต าบล

4 โครงการก่อสร้างสะพาน - เพื่อแก้ปญัหา ก่อสร้างสะพานคอนกรีต 2,000,000   2,000,000   2,000,000    2,000,000   จ านวน ประชาชนมีเส้นทาง อ าเภอ/จังหวดั

คอนกรีตเสริมเหล็ก ในการสัญจรในต าบล เสริมเหล็ก กวา้ง 10 ม. (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) สะพาน การคมนาคมและสัญจรไปมา

สะพานวดัถ  าใหญ่ - เพื่อแก้ปญัหา ยาว 25 ม. (ตามแบบที่เทศบาล ได้รับความสะดวกตลอดถึง

ในการล าเลียงผลผลิต ต าบลถ  าใหญ่ก าหนด) การล าเลียงผลผลิตทาง

ทางการเกษตร การเกษตรสู่ตลาดได้อย่าง

ปลอดภยัมากยิ่งขึ น

5 โครงการก่อสร้างสะพาน - เพื่อแก้ปญัหา ก่อสร้างสะพานคอนกรีต 2,000,000   2,000,000   2,000,000    2,000,000   จ านวน ประชาชนมีเส้นทาง อ าเภอ/จังหวดั

คอนกรีตเสริมเหล็ก ในการสัญจรในต าบล เสริมเหล็ก กวา้ง 10 ม. (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) สะพาน การคมนาคมและสัญจรไปมา

สะพานคลองเปกิ - เพื่อแก้ปญัหา ยาว 25 ม. (ตามแบบที่เทศบาล ได้รับความสะดวกตลอดถึง

ในการล าเลียงผลผลิต ต าบลถ  าใหญ่ก าหนด) การล าเลียงผลผลิตทาง

ทางการเกษตร การเกษตรสู่ตลาดได้อย่าง

ปลอดภยัมากยิ่งขึ น



274
แบบ ผ. 08

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครภุณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดเก็บแฟม้ข้อมูลเอกสาร ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 40,000       40,000      40,000      40,000      กองคลัง

ภายในกองคลังเพื่อใช้งาน บานเล่ือนกระจก 2 บาน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

ได้สะดวกและปอ้งกันการสูญหาย 2 ชั้น จ านวน 5 ตู้

ของเอกสาร

2 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดเก็บแผ่นระวางแผนที่ ตู้ไม้เก็บระวางแผนที่ 20,000       20,000      20,000      20,000      กองคลัง

ภาษเีพื่อใช้งานได้อย่างสะดวก จ านวน 1 ตู้ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

และปอ้งกันการสูญหาย

ของเอกสาร

3 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏบิติังานของ เก้าอี้หวักลม 4,000         4,000       4,000        4,000       กองคลัง

พนักงานกองคลัง จ านวน 2 ตัว (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

4 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏบิติังานของ เก้าอี้ส านักงาน 5,000         5,000       5,000        5,000       กองคลัง

พนักงานกองคลัง จ านวน 2 ตัว (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

บญัชีครภุณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี( พ.ศ. 2561 - 2564 )

เทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่

งบประมาณและที่มา



275
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครภุณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่มา

5 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏบิติังานของ ชั้นไม้เก็บแฟม้เอกสาร 5,000         5,000       5,000        5,000       กองคลัง

พนักงานกองคลัง 3 ชั้น จ านวน 1 ตัว (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

6 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ เพื่อใช้ในการปฏบิติังานของ เคร่ืองหาพกิัดสัญญาณ 22,000       22,000      22,000      22,000      กองคลัง

งานแผนที่ภาษ ีกองคลัง ดาวเทยีม จีพเีอส (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

จ านวน 1 เคร่ือง

7 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏบิติังานของ เคร่ืองพมิพ ์Multifunction 10,000       10,000      10,000      10,000      กองคลัง

งานการเงินและบญัชี ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

ขาวด า 1 เคร่ือง

8 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏบิติังานธรุการ เคร่ืองพมิพ ์Multifunction 10,000       10,000      10,000      10,000      กองการศึกษา

ของกองการศึกษา ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

ขาวด า 1 เคร่ือง

9 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 22,000       - 22,000      - กองการศึกษา

ของกองการศึกษา จ านวน 2 เคร่ือง (งบ อปท.) (งบ อปท.)

10 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 21,000       - 21,000      - กองการศึกษา

ของกองการศึกษา โน๊ตบุ๊ก จ านวน 2 เคร่ือง (งบ อปท.) (งบ อปท.)



276
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครภุณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่มา

11 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดเก็บแฟม้ข้อมูลเอกสาร ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 10,000       - 10,000      - กองการศึกษา

ภายในกองกองการศึกษา แบบ 2 ชั้น มีฝากระจกปดิ (งบ อปท.) (งบ อปท.)

เพื่อใช้งานได้สะดวกและปอ้งกัน จ านวน 2 ตู้

การสูญหายของเอกสาร

12 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 3,200         6,400       6,400        3,200       กองการศึกษา

ของกองการศึกษา และ ศพด. จ านวน 6 เคร่ือง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

ทั้ง 3 ศูนย์

13 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน จัดซ้ือโต๊ะเก้าอี้ส านักงาน 15,000       15,000      15,000      15,000      กองการศึกษา

ของกองการศึกษา (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

14 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาเผยแพร่ เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดีย 24,000       24,000      24,000      24,000      กองการศึกษา

ของกองการศึกษา พร้อมจอโปรเจ๊คเตอร์ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

15 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาเผยแพร่ เพื่อใช้งานของกองการศึกษา จัดซ้ือเคร่ืองโทรทศัน์ 16,000       16,000      16,000      16,000      กองการศึกษา

และ ศพด. ทั้ง 3 ศูนย์ LED 40 นิ้ว (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

16 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว เพื่อใช้งานของกองการศึกษา จัดซ้ือตู้เย็น 9,400         9,400       9,400        9,400       กองการศึกษา

และ ศพด. ทั้ง 3 ศูนย์  ขนาด 7 คิวบกิฟตุ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
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17 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะขนส่งเพื่อใช้ในการปฏบิติังาน จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ 38,000       38,000      38,000      38,000      กองการศึกษา

ของกองการศึกษา 110 ซีซี เกียร์ธรรมดา (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

จ านวน 1 คัน

18 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะขนส่งเพื่อใช้งานของกองการศึกษา จัดซ้ือรถโดยสาร 1,214,000   - - - กองการศึกษา

ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (งบ อปท.)

2,400 ซีซี

19 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน จัดซ้ือเคร่ืองโทรสารแบบ 18,000       18,000      18,000      18,000      กองการศึกษา

ของกองการศึกษา ใช้กระดาษธรรมดา (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

จ านวน 1 เคร่ือง

20 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในกองการศึกษา จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 26,000       26,000      26,000      26,000      กองการศึกษา

แบบแยกส่วน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

21 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้งานของกองการศึกษา จัดซ้ือเคร่ืองเจาะกระดาษ 18,000       18,000      18,000      18,000      กองการศึกษา

และ ศพด. ทั้ง 3 ศูนย์ เข้าเล่ม จ านวน 4 เคร่ือง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

22 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้งานของกองการศึกษา จัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น 14,000       14,000      14,000      14,000      กองการศึกษา

และ ศพด. ทั้ง 3 ศูนย์ จ านวน 4 เคร่ือง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
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23 แผนงานเคหะ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อลดปญัหาขยะตกค้างในชุมชน จัดซ้ือรถบรรทกุขยะอัดทา้ย 2,400,000   - - - กองสาธารณสุข

และชุมชน ขนส่ง ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ (งบ อปท.) และส่ิงแวดล้อม

(งานก าจัดขยะ จ านวน 1 คัน

มูลฝอยและส่ิงปฏกิูล)

24 แผนงานเคหะ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อใช้บริการประชาชนในการดูด จัดซ้ือรถสูบส่ิงปฏกิูลเพื่อใช้ - - 2,000,000  - กองสาธารณสุข

และชุมชน ขนส่ง ส่ิงปฏกิูลตามครัวเรือนและงาน ในภารกิจ ของงานเทศบาล (งบ อปท.) และส่ิงแวดล้อม

(งานก าจัดขยะ บริการสาธารณะด้านการรักษา จ านวน 1 คัน

มูลฝอยและส่ิงปฏกิูล) ความสะอาด

25 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น เพื่อปอ้งกันและควบคุมโรคไข้ จัดซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควนั 59,000 - - - กองสาธารณสุข

เลือดออกหรือโรคที่มียุงเปน็พาหะ จ านวน 1 เคร่ือง (งบ อปท.) และส่ิงแวดล้อม

น าโรค

26 แผนงานเคหะและ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ เพื่อใช้ส าหรับตรวจสอบงาน จัดซ้ือกล้องวดัมุม 120,000 120,000 120,000 120,000 กองช่าง

ชุมชน ส ารวจ ออกแบบ  จ านวน 1 เคร่ือง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

27 แผนงานเคหะและ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน เพื่อใช้ส าหรับตรวจงานถนน จัดซ้ือเคร่ืองเจาะคอนกรีต 80,000 80,000 80,000 80,000 กองช่าง

ชุมชน คอนกรีตและขยายถนน จ านวน 1 เคร่ือง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต
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28 แผนงานเคหะและ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ เพื่อใช้ส าหรับตรวจสอบหาต าแหน่ง จัดซ้ือเคร่ือง GPS 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง

ชุมชน พกิัดงาน จ านวน 1 เคร่ือง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

29 แผนงานเคหะและ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้พมิพแ์บบแปลนต่าง ๆ จัดซ้ือเคร่ืองพร้ิน 20,000 20,000 20,000 20,000 กองช่าง

ชุมชน  แบบพร้ินกระดาษ A3  (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

จ านวน 1 เคร่ือง

30 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏบิติังานของ เคร่ืองพมิพ ์Multifunction 10,000       10,000      10,000      10,000      ส านักปลัด

งานธรุการ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

ขาวด า 1 เคร่ือง

31 งานรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏบิติังานของ เคร่ืองพมิพ ์Multifunction 10,000       10,000      10,000      10,000      ส านักปลัด

ภายใน งานปกครอง ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เทศบาล

ขาวด า 1 เคร่ือง

32 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 6,400         6,400       6,400        6,400       ส านักปลัด

ของทกุงานในส านักปลัด ใช้ส าหรับส านักปลัด (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เทศบาล

33 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดเก็บแฟม้ข้อมูลเอกสาร ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15,000       15,000      15,000      15,000      ส านักปลัด

ภายในส านักปลัดเพื่อใช้งาน บานเล่ือนกระจก 2 บาน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เทศบาล

ได้สะดวกและปอ้งกันการสูญหาย 2 ชั้น จ านวน 3 ตู้

ของเอกสาร
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34 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้งานในส านักปลัด จัดซ้ือโต๊ะเก้าอี้ส านักงาน 15,000       15,000      15,000      15,000      ส านักปลัด

(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เทศบาล

35 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏบิติังานของ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 44,000       22,000      22,000      22,000      ส านักปลัด

ส านักนักปลัด เพื่อใช้ในส านักปลัด (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เทศบาล

36 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้จัดเก็บเอกสารของ จัดซ้ือชั้นวางเอกสาร 10,000       10,000      10,000      10,000      ส านักปลัด

ส านักปลัด เพื่อจัดเก็บเอกสารของ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เทศบาล

ส านักปลัด

37 สร้างความเข้มแข็ง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ เพื่อจัดซ้ือกล้องวงจรปดิ ติดต้ัง จัดซ้ือกล้องวงจรปดิ 150,000     150,000    150,000    150,000    ส านักปลัด

ของชุมชน ในส านักงานและจุดเส่ียงในชุมชน ใช้ในส านักงานเทศบาล (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เทศบาล

และชุมชน

38 งานรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น เพื่อจัดซ้ือปา้ยจราจร และครุภนัฑ์ จัดซ้ือปา้ยจราจร 100,000     100,000    100,000    100,000    ส านักปลัด

ภายใน จราจรต่าง ๆ และครุภนัฑ์จราจรต่าง ๆ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เทศบาล

39 งานรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ จัดซ้ือรถดับเพลิงของ 3,000,000   3,000,000  3,000,000  3,000,000  ส านักปลัด

ภายใน ประชาชนเมื่อเกิดอัคคีภยั ส านักงานเทศบาลต าบล (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เทศบาล

ถ้ าใหญ่ จ านวน 1 คัน
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40 งานรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ เพื่อใช้ในงานปอ้งกันและบรรเทา จัดซ้ืออุปกรณ์และซ่อมแซม 200,000     200,000    200,000    200,000    ส านักปลัด

ภายใน สาธารณภยั วทิยุส่ือสารทั้งระบบ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เทศบาล

41 งานรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในงานปอ้งกันและบรรเทา จัดซ้ือโต๊ะเก้าอี้ส านักงาน 15,000       15,000      15,000      15,000      ส านักปลัด

ภายใน สาธารรภยั จ านวน 1 ชุด (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เทศบาล

42 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาเผยแพร่ เพื่อเปน็การเผยแพร่ข้อมูล ติดต้ังปา้ยไฟวิง่ภายนอก 350,000     350,000    350,000    350,000    ส านักปลัด

ข่าวสารต่างๆ ของเทศบาล อาคารส านักงานเทศบาล (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เทศบาล

 จ านวน 2 ปา้ย

43 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใหม้ี เต้น โต๊ะ เก้าอี้ จัดซ้ือ เต้นท ์โต๊ะ เก้าอี้ 100,000     100,000    100,000    100,000    ส านักปลัด

เพยีงพอส าหรับการใช้งาน ส าหรับใช้นกิจการ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เทศบาล

ของเทศบาล

44 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ค่าบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ เพื่อใหค้รุภณัฑ์เคร่ืองมือ ซ่อมแซม  ครุภณัฑ์ เคร่ืองมือ 150,000     150,000    150,000    150,000    ส านักปลัด

เคร่ืองใช้ใหอ้ยู่ในสภาพที่ใช้งาน เคร่ืองใช้ในส านักงานเทศบาล (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เทศบาล

ได้อย่างเพยีงพอ และกองคลัง กองคลัง

45 งานรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ ค่าบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ เพื่อใหค้รุภณัฑ์เคร่ืองมือ ซ่อมแซม  ครุภณัฑ์ เคร่ืองมือ 100,000     100,000    100,000    100,000    ส านักปลัด

ภายใน เคร่ืองใช้ใหอ้ยู่ในสภาพที่ใช้งาน เคร่ืองใช้ในงานปอ้งกัน ฯ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เทศบาล

ได้อย่างเพยีงพอ
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครภุณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่มา

46 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ เพื่อใหค้รุภณัฑ์เคร่ืองมือ ซ่อมแซม  ครุภณัฑ์ เคร่ืองมือ 20,000       20,000      20,000      20,000      กองการศึกษา

เคร่ืองใช้ใหอ้ยู่ในสภาพที่ใช้งาน เคร่ืองใช้ในกองการศึกษา (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

ได้อย่างเพยีงพอ

47 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ค่าบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ เพื่อใหค้รุภณัฑ์เคร่ืองมือ ซ่อมแซม  ครุภณัฑ์ เคร่ืองมือ 45,000       45,000      45,000      45,000      กองสาธารณสุข

เคร่ืองใช้ใหอ้ยู่ในสภาพที่ใช้งาน เคร่ืองใช้ในกองสาธารณสุข (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) และส่ิงแวดล้อม

ได้อย่างเพยีงพอ

48 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ค่าบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ เพื่อใหค้รุภณัฑ์เคร่ืองมือ ซ่อมแซม  ครุภณัฑ์ เคร่ืองมือ 1,200,000   1,200,000  1,200,000  1,200,000  กองสาธารณสุข

เคร่ืองใช้ใหอ้ยู่ในสภาพที่ใช้งาน เคร่ืองใช้ในกองสาธารณสุข (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) และส่ิงแวดล้อม

ได้อย่างเพยีงพอ และกองช่าง กองช่าง

49 งานรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น เพื่อใหม้ีอุปกรณ์เคร่ืองมือ จัดซ้ือ /จัดหาครุภณัฑ์ อุปกรณ์ 70,000       70,000      70,000      70,000      ส านักปลัด

ภายใน เคร่ืองใช้เพยีงพอในการ เคร่ืองมือ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เทศบาล

ปฏบิติังาน ในการปอ้งกันและบรรเทา

สาธารณภยั

50 งานสร้างความเข้ม ค่าครุภณัฑ์ ครุภณังานบา้นงานครัว เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าด่ืม สนับสนุนเคร่ืองกรองน้ า 150,000 150,000 150,000 150,000 ส านักปลัด

แข็งของชุมชน ที่สะอาดและเพยีงพอ  ใหชุ้มชน ทั้ง 28 ชุมชน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เทศบาล

ชุมชนบา้นน้ ารอบ 1 ตู้

ชุมชนน้ าตกปลิว  3 ตู้

ฯลฯ
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ส่วนที่ 5  

การติดตามและประเมินผล 
 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) เป็นแบบที่
ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนน  ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้  

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น   
สี่ปี ประกอบด้วย  

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน  
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

ประกอบด้วย  
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน  
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
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(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง    
5 คะแนน  
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ฉบับที่ 12   5 คะแนน  
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน  
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ    
5 คะแนน  
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน       

การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น   

สี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นการพิจารณา  
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20  
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15  
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65  

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)  
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)  
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)  
3.4 วิสัยทัศน์ (5)  
3.5 กลยุทธ์ (5)  
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)  
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)  
3.8 แผนงาน (5)  
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)  
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100  
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
ตามที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่ 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่ส าคัญ คือ การติดตามและประเมินผล
โครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-Solving 

Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) –(10) หรือเป็นแบบ

ผสมก็ได้ 
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) เป็นไป

ตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชน
จะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก 4 ประการ 
(PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 

1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment)  
2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
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4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  
 

 
จากแผนภาพ เทศบาลมีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมี

ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ 4 ประการดังที่กล่าวมาแล้ว เพ่ือให้
องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ตาม
สิ่งแวดล้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง (Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท เช่น 
การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดย
ราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ ยังมี
อิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์ของ
พรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 

ในอนาคต อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็นอย่างไร
นั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถ่ายทอดออกมา
เป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวมอ านาจการปกครอง 
(Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ทีจะปฏิบัติงานในเทศบาล   
จึงจ าเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการ อปท.ให้เข้ากับสภาวการณ์
ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

 

องค์การ 
(Organization) 

พัฒนา เติบโต อยู่รอด 

การเมือง 
(Political) 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

สังคม 
(Social) 

วิทยาการ 
(Technology

) 
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ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาท

หน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองท้องถิ่น ทุกฝ่าย
ควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. เทศบาล อบต.และ
ระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ อปท.ไม่ทางตรงก็
ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้ง
ระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการ
ท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะได้ชื่อว่า
เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) อย่างแท้จริง 

2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้นเป็นสาเหตุของปัญหา

อ่ืนๆ ที่กระทบต่อ อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาประชาชนเรียกร้องในสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น สิ่งของเครื่องใช้ส าหรับกลุ่มต่าง ๆ และของฟรีอ่ืนๆ จาก อปท. 
เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายาม
จ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้แก่ราษฎร  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไปท างาน
หาเงินเพื่อปากท้องของตนเองก่อน หรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมตลอด
ถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจส่งผล
กระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของ
ประชาชน เป็นต้น 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก “ตนเป็นที่พ่ึง 
แห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให้ความสนใจที่จะส่งเสริม
และพัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละพ้ืนที่

ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธ บางพ้ืนที่อาจ
เป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพ้ืนที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนที่เป็นสังคมทุติยภูมิ (ชุมชนใน
เมือง) บางพ้ืนที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บางพ้ืนที่ประชาชนขาดความร่วมมือ  
เป็นต้น  

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินก าหนดนโยบาย
ไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตน กลุ่มอ่ืนที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรในเทศบาล จึงจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจ
ผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นท่ีส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้อง
มีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่
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เหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคม
ประชาธิปไตยเสมอ ส าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร  

 
4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมอยู่

เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์องค์กร เป็นต้น 
ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท.  
ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆ ผ่านช่องทางการสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์     
เป็นต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯ  ทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็น
ประจ า ก็จะน ามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไป
อยู่ตลอดเวลา  

 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพ่ือน าไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
 เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์การพัฒนาต่างๆ อยู่
ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาล 

- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 

- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 

- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 

2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาล 

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย 
พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์ อ านาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น 
และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า 
(เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วัน
นั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางท่ีจะให้ AEC เป็นไป
คือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
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จากการที่ เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนั้น            

จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่        
ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 การศึกษา 
 ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน 

ดังนั้น เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ จึงให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการน าครูชาวต่างชาติเข้ามาสอนภาษาอังกฤษ ใน
โรงเรียนในพ้ืนที่ เพ่ือน าร่องไปสู่โครงการอื่นๆ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
 การบุกรุกพ้ืนที่ป่าอาจมีมากขึ้น ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิดจากคน

ไทยคือการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรท าให้ที่ท ากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้นายทุนต่าง 
ชาติแล้วไม่มีที่ท ากินจึงต้องไปเปิดป่าใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามาท าลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเข้าสัมปทานเหมืองแร่หรือทรัพยากรธรรมชาติที่
ส าคัญอ่ืนๆ มลพิษและปัญหาขยะที่มีเพ่ิมข้ึน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง รวมทั้ง

ปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยล าพัง 
 การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการ    

ในด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการท านิติ
กรรมต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจ าต้อง
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ ต้องเร่งบูรณาการร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็น น้ าตกโยง 

น้ าตกปลิว วัดไตรวิทยาราม วัดถ้ าพระหอ วัดถ้ าใหญ่ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนบ้านวังไทร รวมทั้งร่วมบูรณาการ
การท างานกับโรงแรม รีสอร์ท ที่พักในพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของ
ประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท างาน หรือการ อ่ืนใด การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศท่ีจ าเป็น เป็นต้น 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
 ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากมากขึ้น  ปัญหาการ

แบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยท างานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้  จะมีชุมชนสลัมเกิดขึ้น และอาจมี 
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พม่าทาวน์ ลาวทาวน์ กัมพูชาทาวน์ ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพ่ิมขึ้นอย่างมากจาก
ชนนั้นที่มีปัญหา คนจะท าผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย 

 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ต้องให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้น 
เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝ่ าฝืนกฎหมายจาก     
ชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพ่ิม
มากขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมากขึ้น 

 ศาสนา 
 อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้น เช่น อาจ

มีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน เช่น     
ชาวคริสเตียนมาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น 

 วัฒนธรรม 
 ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มีแผนปฏิบัติ

การด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่ส าคัญ คือ การพัฒนามนุษย์และการสร้าง   
อัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น มุสลิมมีอาหารที่เป็นข้อห้าม 
ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการส่งของหรือนามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่ง
ไม่สุภาพ เป็นต้น 

         ด้านสาธารณสุข 
  ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก 
SARs ไข้หวัดนกและโรคอ่ืนๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และการท่องเที่ยว มี
ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 
 

 

 


