




 

 

ค ำน ำ 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ได้ยกเลิก “แผนพัฒนาสามปี”และ“แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี”โดยให้จัดท า แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนระยะเวลาห้าปีแทน เพ่ือให้มีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และ
งบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท างบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม และงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

“แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  และ 
กลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็น
การก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความ
ต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ฉบับนี้  จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดท างบประมาณประจ าปีและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
        เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ 
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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ด้านกายภาพ 
          1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือต าบล 
       ต้าบลถ้้าใหญ่  อ้าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออก  ห่างจากที่ว่าการ
อ้าเภอทุ่งสงไปทางทิศตะวันออก  ประมาณ  6  กิโลเมตร  มีอาณาเขตดังนี้ 
 ทิศเหนือ จด ต้าบลนาหลวงเสน   อ้าเภอทุ่งสง   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ทิศใต้  จด ต้าบลที่วัง  อ้าเภอทุ่งสง   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ทิศตะวันออก จด ต้าบลร่อนพิบูลย์  อ้าเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ทิศตะวันตก จด เทศบาลเมืองทุ่งสงและต้าบลชะมาย อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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 เนื้อที ่
  เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่  มีเนื้อที่ประมาณ  77.96  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  79,173  ไร่  
ประมาณร้อยละ  9.71  ของพ้ืนที่อ้าเภอทุ่งสง  (อ้าเภอทุ่งสงมีพ้ืนที่ประมาณ  802.977 ตารางกิโลเมตร  หรือ
ประมาณ  501,860.02  ไร่)  หรือประมาณร้อยละ  0.22  ของพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  (จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีพื้นท่ีประมาณ  9,942.50  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  6,214,064  ไร่) 
          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

   ลักษณะภูมิประเทศทางทิศตะวันออกของต้าบล ซึ่งเป็นแนวเขตติดต่อของอ้าเภอทุ่งสง กับอ้าเภอ
ร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จะมีภูเขาใหญ่หลายลูกสลับซับซ้อนกันเป็นแนว  เป็นแหล่งก้าเนิดต้นน้้า
ล้าธารหลายสาย  พ้ืนที่เป็นควนเขา  และมีล้าคลองล้าห้วยสลับกันเป็นจ้านวนมาก  เช่น  คลองท่าโหลน  
คลองชัยศรี  คลองโยง  คลองปากแพรก  เป็นต้น  และลักษณะของพ้ืนที่จะลาดเทลงมาทางทิศตะวันตกเรื่อยๆ  
จนสุดแนวเขตของต้าบล  บางส่วนซึ่งจะเป็นที่ราบของต้าบล 
          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

     มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม และฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือน
มิถุนายน ถึงเดือนมกราคม  อากาศค่อนข้างเย็น ฤดูฝนจะยาวนานกว่าฤดูร้อน เนื่องจากอิทธิพลจากลมมรสุมที่
พัดผ่านทะเลทั้งสองด้าน ฝนตกเกือบตลอดทั้งปี 
          1.4 ลักษณะของดิน 

      ลักษณะดินของต้าบลถ้้าใหญ่  พ้ืนที่เป็นควนเขาเนิน  ซึ่งดินบริเวณนี้มีความสมบูรณ์ดีมาก  
เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชทุกชนิด  ส่วนที่ราบความสมบูรณ์ของดินปานกลาง  เหมาะแก่การปลูกพืชหลาย
ชนิด  ได้แก่ ยางพารา  ไม้ผลไม้ยืนต้น  พืชไร่  พืชผัก  ไม้ดอกไม้ประดับ ฯลฯ 
 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 

      มีล้าคลองล้าห้วยสลับกันเป็นจ้านวนมาก เช่น  คลองท่าโหลน  คลองชัยศรี  คลองโยง       
คลองปากแพรก  เป็นต้น 

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
     มีป่าไม้ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากฝนตกเกือบตลอดปี เพราะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม

ตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  ท้าให้พืชพันธุ์ไม้ส่วนใหญ่จะเป็นสังคมพืช  
1. ป่าดงดิบชื้น (Tropical Rain Forest) พันธุ์ไม้ที่พบเห็นทั่วไป เช่น ยาง หลุมพอ ตะเคียนทอง 

ตะเคียนทราย สะตอ ส้าหรับพันธุ์ไม้พ้ืนล่างที่พบเช่น เต่าร้าง รวมทั้งหวายชนิดต่าง ๆ ไม้พ้ืนล่างและ
ไม้อิงอาศัยอ่ืน ๆ ที่พบ เช่น ชายผ้าสีดา เฟิร์นข้าหลวงหลังลาย  ย่านลิเภาชนิดต่าง ๆ นาคราช  และ
กูดต้น เป็นต้น   

2. ป่าดงดิบเขา (Hill Evergreen Forest) พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ ไม้ในวงศ์ก่อ กุหลาบป่า  ช่อไข่มุก 
ก้ายาน ก่อเขา มังตาน แดงเขา ไม้พุ่มที่พบเป็นพวกตาเป็ดตาไก่ โคลงเคลง เนียม พืชคลุมดินส่วนใหญ่
เป็นพวกมอสและเฟิร์น และกล้วยไม้ชนิดต่าง ๆ เช่น รองเท้านารีพันธุ์ คางกบใต้ เป็นต้น  
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2. ด้านการเมืองการปกครอง 
          2.1 เขตการปกครอง 
               ต้าบลถ้้าใหญ่  ได้แบ่งการปกครองออกเป็น  10  หมู่บ้าน  ดังนี้ 
  หมู่ที่    1    บ้านเปิก 
  หมู่ที่    2    บ้านไสใหญ่ 
  หมู่ที่    3    บ้านจ้าปา 
  หมู่ที่    4    บ้านถ้้าใหญ่ 
  หมู่ที่    5    บ้านนาตาแย้ม 
  หมู่ที่    6    บ้านน้้าพุ 
  หมู่ที่    7    บ้านไสใหญ่เหนือ 
  หมู่ที่    8    บ้านไร่ควน 
  หมู่ที่    9    บ้านน้้ารอบ 
  หมู่ที่    10  บ้านห้วยด้า 
 โดยเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ ได้ประกาศจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาล เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556
จ้านวน 28 ชุมชน ดังนี้ 

1. ชุมชนบ้านสวนใหญ่คลองเปิก 
2. ชุมชนบ้านตาว 
3. ชุมชนบ้านเปิก 
4. ชุมชนบ้านไสใหญ่ 
5. ชุมชนบ้านคลองใหญ่ 
6. ชุมชนน้้าตกโยง 
7. ชุมชนบ้านหน้าค่าย 
8. ชุมชนหลังค่าย 
9. ชุมชนไร่ควน 
10. ชุมชนควนเกียบ 
11. ชุมชนควนฮูก 
12. ชุมชนบ้านถ้้าใหญ่ควนไสสูง 
13. ชุมชนบ้านถ้้าใหญ่ปากแพรก 
14. ชุมชนบ้านถ้้าใหญ่ห้วยชัน 
15. ชุมชนบ้านน้้ารอบ 
16. ชุมชนบ้านน้้าตกปลิว 
17. ชุมชนบ้านวังแห้ง 
18. ชุมชนบ้านจ้าปานอก 
19. ชุมชนบ้านจ้าปาใน 
20. ชุมชนบ้านบนควน 
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21. ชุมชนบ้านนาตาแย้มเหนือ 
22. ชุมชนบ้านนาตาแย้มใต้ 
23. ชุมชนบ้านน้้าพุ 
24. ชุมชนถ้้าพระหอ 
25. ชุมชนบ้านวังขวัญ 
26. ชุมชนบ้านวังไทร 
27. ชุมชนหน้าโรงเรียนบ้านน้้าพุ 
28. ชุมชนหลานตาภู่อุทิศเพ่ือผู้ประสบภัย 

          2.2 การเลือกตั้ง 
                การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ องค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้าใหญ่   
ยกฐานะเป็นเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554   

 2.2.1 การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ เม่ือวันที่ 28 มีนาคม 2564 ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  มาตรา 15  และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 5 ได้บัญญัติก้าหนดหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้ง         
โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นผู้จัดการเลือกตั้ง ตลอดจนให้
ความช่วยเหลือและอ้านวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้ง  
  การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ ได้แบ่งเขตเลือกตั้ง ออกเป็น  2 เขตเลือกตั้ง     
เขตเลือกตั้งละ  13 หน่วยเลือกตั้ง  จ้านวนหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด  26  หน่วยเลือกตั้ง   ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมา
ลงคะแนนเลือกตั้งแต่เวลา  08.00 น – 17.00 น. ณ  หน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อ  และนับคะแนน ณ หน่วย
เลือกตั้ง  

        ผลการเลือกตั้ง เป็นดังนี้ 
        เขตเลือกตั้งที่ 1 การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ 

  - จ้านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  จ้านวน      5,228  คน 
  - จ้านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง  จ้านวน      3,913  คน 
  - จ้านวนบัตรดี      จ้านวน      3,641 บัตร 
  - จ้านวนบัตรเสีย      จ้านวน        173 บัตร 
  - จ้านวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน    จ้านวน         99 บัตร 

  เขตเลือกตั้งที่ 1 ผลการเลือกตั้ง ได้ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่  จ้านวน 6 คน ดังนี้ 
1. นายธนกฤษ  ส้มเขียวหวาน 
2. นางสมศรี  แก้วไกรษร 
3. นายคะนึง  มณีฉาย 
4. นายอนันต์  พรหมปาน 
5. นายสมโชค  ใจดี 
6. นายจตุพัฒน์  รัตนบุรี 
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      เขตเลือกตั้งที่ 2 การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ 
 - จ้านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  จ้านวน      4,326  คน 
 - จ้านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง  จ้านวน      3,434  คน 
 - จ้านวนบัตรดี      จ้านวน      3,169 บัตร 
 - จ้านวนบัตรเสีย      จ้านวน        179 บัตร 
 - จ้านวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน    จ้านวน          86 บัตร 
  เขตเลือกตั้งที่ 2 ผลการเลือกตั้ง ได้ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่  จ้านวน 6 คน ดังนี้ 
1. นายสมหมาย  บุญเมือง 
2. นายเลอศักดิ์  ภักดีชน 
3. นายไตรภพ  สิงหพันธ์ 
4. นายโชคดี  รอดแก้ว 
5. นายสกลภัทร  กรดแก้ว 
6. นางสาวโบศรี  โพศิริ 

 2.2.2 การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลถ้ าใหญ่  เม่ือวันที่ 28 มีนาคม 2564  ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 48 ทวิ  และพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  มาตรา 5 ได้บัญญัติก้าหนดหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้ง  
โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นผู้จัดการเลือกตั้ง ตลอดจนให้
ความช่วยเหลือและอ้านวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้ง   

 ผลการเลือกตั้ง เป็นดังนี้ 
 การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต้าบลถ้้าใหญ่ 

  - จ้านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  จ้านวน      9,556  คน 
  - จ้านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง  จ้านวน      7,349  คน 
  - จ้านวนบัตรดี      จ้านวน      6,994 บัตร 
  - จ้านวนบัตรเสีย      จ้านวน         227 บัตร 
  - จ้านวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน    จ้านวน         128 บัตร 
  ผู้ขนะการเลือกตั้ง คือ นายอนันต์  ด่านสกุล  และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรอง

ผลเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 27 เมษายน  พ.ศ. 2564  ให้ นายอนันต์  ด่านสกุล  เป็นนายกเทศมนตรีต้าบลถ้้าใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | 6 

 

  

3. ประชากร 
          3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
ประชากรทั้งสิ้น  12,464  คน  แยกเป็น ชาย 6,321 คน  หญิง 6,143  คน 
               

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ้านวน

ครัวเรือน 
จ้านวนประชากร 

  ชาย (คน)          หญิง (คน) 
รวม 
(คน) 

1. บ้านเปิก 392 497 522 1,019 
2. บ้านไสใหญ่ 1,555 790 784 1,574 
3. บ้านจ้าปา 483 605 673 1,278 
4. บ้านถ้้าใหญ่ 381 546 550 1,096 
5. บ้านนาตาแย้ม 303 506 493 999 
6. บ้านน้้าพุ 348 758 735 1,493 
7. บ้านไสใหญ่เหนือ (หน้าค่าย)     1,874 1,070 828 1,898 
8. บ้านไร่ควน 501 557 556 1,113 
9. บ้านน้้ารอบ 453 649 608 1,257 
10. บ้านห้วยด้า 199 343 394 737 

รวม 6,489 6,321 6,143 12,464 

                                   (ระบบสถิติทางทะเบียน ข้อมูล ณ  เดือนกันยายน 2564) 
 

 3.2 ข้อมูลเปรียบเทียบจ านวนประชากร ย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 - 2563 

ปี พ.ศ. 
จ้านวนประชากร จ้านวนประชากร 

รวม  (คน) ชาย (คน) หญิง (คน) 
2559 6,117 6,130 12,247 
2560 6,109 6,132 12,241 
2561 6,211 6,133 12,344 
2562 6,384 6,204 12,588 
2563 6,353 6,151 12,504 

(ระบบสถิติทางทะเบียน ข้อมูล ณ  เดือนกันยายน 2564) 
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 3.3 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

 
หญิง ชาย หมายเหตุ 

จ้านวนประชากรเยาวชน 1,255 คน  1,391 คน  อายุต่้ากว่า 18 ปี 

จ้านวนประชากร  3,913 คน  4,182 คน  อายุ 18-60 ปี 

จ้านวนประชากรผู้สูงอายุ 993 คน  783 คน  อายุมากกว่า 60 ปี 

รวม 6,321 คน  6,143 คน  ทั้งสิ้น 12,464 คน  
 

เฉลี่ยประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท้างาน 18 – 60 ปี 

4. สภาพทางสังคม 
          4.1 การศึกษา 
 -    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ จ้านวน  3  แห่ง 
   1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไตรวิทยาราม หมู่ที่    2 
   2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตาแย้ม หมู่ที่    5 
   3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้้าพุ  หมู่ที่    6 
 -    โรงเรียนประถมศึกษา    จ้านวน 5  แห่ง 

1.  โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม  หมู่ที่ 5 
2.  โรงเรียนมหาราช  3   หมู่ที่ 7 
3.  โรงเรียนอนุบาลมนต์หทัย  (เอกชน) หมู่ที่ 7     
4.  โรงเรียนบ้านจ้าปา   หมู่ที่ 9 
5. โรงเรียนบ้านน้้าพุ   หมู่ที่ 10 

- โรงเรียนมัธยมศึกษา    จ้านวน   1  แห่ง 
                               -  โรงเรียนทุ่งสง              หมู่ที ่ 2 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)                จ้านวน  1  แห่ง 

 4.2 สาธารณสุข 
 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านถ้้าใหญ่  หมู่ที่  4    จ้านวน   1   แห่ง 
 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านไสใหญ่  หมู่ที่  7          จ้านวน   1   แห่ง 
         3. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  ต้าบลถ้้าใหญ่                      จ้านวน   7   แห่ง 
 4.3 อาชญากรรม 
          - 
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 4.4 ยาเสพติด 
 ปัญหายาเสพติด มีเด็กและเยาวชนที่ติดยาเสพติดในพ้ืนที่ และต้องการบ้าบัดฟ้ืนฟู จ้านวน 10 ราย 
ตามจ้านวนเป้าหมายข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดอ้าเภอ (ศป.ปส.อ.) 
 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
 เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่  เป็นหน่วยอ้านวยการในการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 
รวมไปถึงรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ได้ด้าเนินการจ่าย 

 1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จ้านวน  1,682   ราย 
 2. ค่าเบี้ยความพิการ  จ้านวน    325 ราย 
 3. ผู้ป่วยเอดส์   จ้านวน     17 ราย 

5.ระบบบริการพื้นฐาน 
          5.1 การคมนาคมขนส่ง 
               1. การคมนาคม ขนส่ง 
  การคมนาคมขนส่ง  ในเขตเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่  มีถนนสายหลัก ดังนี้ 
   - ถนนทุ่งสง – นครศรีธรรมราช (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 403) 
   - ถนนเอเชีย (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 41) 
  ภายในเขตเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ มีถนนหินคลุก  จ้านวน  67 สาย , ถนนลาดยาง จ้านวน 44 สาย 
และถนนคอนกรีต จ้านวน 75 สาย  
           - การเดินทางสามารถเดินทางได้ โดยรถยนต์ , รถโดยสารประจ้าทาง ,รถไฟ 
(สถานีรถไฟบ้านไสใหญ่) 
          5.2 การไฟฟ้า 

     ครัวเรือนในต้าบลถ้้าใหญ่ มีระบบไฟฟ้าใช้ประมาณ  ร้อยละ 98 ของครัวเรือนทั้งหมดในพ้ืนที่ 
ยกเว้นบางครัวเรือนที่อยู่ในเขตป่าสงวนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ 
  5.3 การประปา 

      มีระบบประปาใช้ครบทุกหมู่บ้าน จ้านวน   10  หมู่บ้าน แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน 
ระบบน้้าประปาท่ีใช้ ประกอบไปด้วย 
 1. ประปาส่วนภูมิภาค 
 2. ประปาหมู่บ้าน 
 3. ประปาภูเขา 
ส่วนครัวเรือนที่ยังไม่มีน้้าประปาใช้ จะใช้น้้าจากบ่อน้้าตื้น/แหล่งน้้าธรรมชาติ 

          5.4 โทรศัพท์ 
     ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 

          5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
      - การไปรษณีย์อนุญาตเอกชน บ้านไสใหญ่  จ้านวน  1  แห่ง 
      - สถานีโทรคมนาคมอ่ืน ๆ    จ้านวน  3  แห่ง 
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      - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ้าหมู่บ้าน   จ้านวน  3  แห่ง 
      - อินเตอร์เน็ตต้าบลให้บริการฟรี  ณ  ส้านักงานเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่  

6.ระบบเศรษฐกิจ 
          6.1 การเกษตร 

ทรัพยากรและผลผลิตที่ท้ากินของประชาชน 
-  พ้ืนที่ทั้งหมดของต้าบลถ้้าใหญ่   79,173   ไร่ 
-  พ้ืนทีร่าชพัสดุและสาธารณประโยชน์  10,877  ไร่ 
-  พ้ืนที่ที่ดินท้ากินทั้งหมด (มีเอกสารสิทธิ์)  20,701  ไร่ 
-  พ้ืนที่ติดเขตป่า     47,595  ไร่ 

โดยแยกเป็นพ้ืนที่ท้าการเกษตร 
-  พ้ืนที่ท้าสวนยาง    7,000.61 ไร่ 
-  พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามัน      340.93 ไร่ 
-  พ้ืนที่ท้าสวนไม้ผล            12,174.46 ไร่ 
-  พ้ืนที่ปลูกพืชไร่ , พืชผัก และอ่ืน ๆ   1,185            ไร ่

          6.2 การประมง 
      ต้าบลถ้้าใหญ่  มีการท้าประมงขนาดเล็ก เช่น การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซิเมนต์ หมู่ที่ 3  การเลี้ยง

ปลานิลในกระชังในแหล่งน้้าธรรมชาติ หมู่ที่ 8 
          6.3 การปศุสัตว์ 
               - กลุ่มเลี้ยงสุกรต้าบลถ้้าใหญ่ หมู่ที่ 9 
          6.4 การบริการ 
       - ปั๊มน้้ามัน  หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 5   จ้านวน    2  แห่ง 
       - โรงแรม /รีสอร์ท     จ้านวน   11  แห่ง 
       - แมนชั่น        จ้านวน    4  แห่ง 
       - หอพัก      จ้านวน   41  แห่ง 
       - ร้านอาหาร     จ้านวน    8   แห่ง 
       - อู่ซ่อมรถยนต์     จ้านวน    4   แห่ง 
          6.5 การท่องเที่ยว 

      - สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ดังนี้ 
  1.  อุทยานแห่งชาติน้้าตกโยง     หมู่ที่  2 
  2.  อุทยานแห่งชาติน้้าตกปลิว     หมู่ที่  9 
  3.  น้้าตกวังปลิง       หมู่ที่  1 
  4.  ป่าชุมชนบ้านวังไทร    หมู่ที่  6 
  4.  ส้านักสงฆ์ถ้้าพระหอ      หมู่ที่  6 
  5.  วัดถ้้าใหญ่       หมู่ที่  4 
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  - สถานที่ดูงานเชิงเกษตรอนุรักษ์  
1.  พืชสมุนไพร       หมู่ที่  2   
2.  สวนมังคุดอายุ  200  ปี     หมู่ที่  3   
3.  การท้าไม้กวาดดอกหญ้า     หมู่ที่  9   

  4.  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร      หมู่ที่  10 
  5.  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (กก.ตชด. 42) หมู่ที่   7 
  6.  กลุ่มอนุรักษ์พันธ์พืช (ก.ฝ.8)     หมู่ที่   7 
          6.6 อุตสาหกรรม 
               - โรงงานอุตสาหกรรม  จ้านวน   6    แห่ง 
  1. บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ้ากัด (มหาชน) หมู่ที่  2 
  2. บริษัท เมืองใหมก่ัตทรี จ้ากัด (มหาชน)  หมู่ที่  2 
  3. บริษัท ชูศักดิ์แอนด์พรรณีลีดเดอร์ จ้ากัด  หมู่ที่  2 
  4. บริษัท เพิ่มผลศิลา จ้ากัด   หมู่ที่  2 
  5. บริษัท ยูนิรับเบอร์ จ้ากัด   หมู่ที่  4 
  6. บริษัท อ๊อกซิเจน ภาคใต้ จ้ากัด   หมู่ที่  7  
  6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
          กลุ่มส่งเสริมอาชีพ 

   1.  ศูนย์รวบรวมผลผลิตการเกษตรต้าบลถ้้าใหญ่  หมู่ที่ 2 
                   2.  กลุ่มไม้ผลบ้านจ้าปา  หมู่ที่ 3 
   3.  กลุ่มสตรีเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ 
  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  
   1.  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ที่  6 
   2.  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้้าตกปลิว  หมู่ที่  9  
   3.  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้้ารอบ  หมู่ที่  9 
   4.  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  หมู่ที่  10 
  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
   1.  กลุ่มอนุรักษ์ปลูกพืชสมุนไพร  หมู่ที่  2 
   2.  กลุ่มเกษตรอินทรีย์ชีวภาพบ้านจ้าปา  หมู่ที่  3 
   3.  ถาวรรุ่งเรืองการเกษตร  หมู่ที่  4 
   4.  ร้าวงย้อนยุกต์บ้านนาตาแย้ม  หมู่ที่  5 
   5.  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  หมู่ที่  6 
   6.  กลุ่มพัฒนาอาชีพแม่บ้านเกษตรกรค่ายศรีนครินทร์  หมู่ที่  7 
   7.  แม่บ้านเกษตรน้้าตกปลิว  หมู่ที่  9 
   8.  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านน้้ารอบ หมู่ที่  9 
   9.  กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า หมู่ที่ 9 
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   10. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  หมู่ท ี่ 10 
   11. กลุ่มหมูสวรรค์ฝอย หมู่ที่ 2 
   12. กลุ่มผลิตยางพันธุ์ดี หมู่ที่ 2 
   13. กลุ่มเลี้ยงสุกรต้าบลถ้้าใหญ่ หมู่ที่ 9 
   14. กลุ่มผลิตและจ้าหน่ายทุเรียน  หมู่ที่ 9 
   15. ศูนย์รวบรวมผลิตการเกษตรต้าบลถ้้าใหญ่ หมู่ที่ 2 
   16. ชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต้าบลถ้้าใหญ่ หมู่ที่ 9 
             17. กลุ่มน้้ายาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5     
 6.8 แรงงาน 
                ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท้าสวนยางพารา  สวนผลไม้  ปลูกพืชผัก  ไม้ดอก 
ไม้ประดับ  เลี้ยงสัตว์  รับจ้าง เป็นหลัก  รองลงมาคือ  ค้าขายและรับราชการ 
7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
          7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
                 มีจ้านวน 10 หมู่บ้าน 28 ชุมชน และมีข้อมูลพื้นฐานแต่ละหมู่บ้านดังนี้ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ้านวน

ครัวเรือน 
จ้านวนประชากร 

  ชาย (คน)          หญิง (คน) 
รวม 
(คน) 

1. บ้านเปิก 392 497 522 1,019 
2. บ้านไสใหญ่ 1,555 790 784 1,574 
3. บ้านจ้าปา 483 605 673 1,278 
4. บ้านถ้้าใหญ่ 381 546 550 1,096 
5. บ้านนาตาแย้ม 303 506 493 999 
6. บ้านน้้าพุ 348 758 735 1,493 
7. บ้านไสใหญ่เหนือ (หน้าค่าย)     1,874 1,070 828 1,898 
8. บ้านไร่ควน 501 557 556 1,113 
9. บ้านน้้ารอบ 453 649 608 1,257 
10. บ้านห้วยด้า 199 343 394 737 

รวม 6,489 6,321 6,143 12,464 
(ข้อมูล ณ  เดือนกันยายน 2564) 

7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท้าสวนยางพารา  สวนปาล์มน้้ามัน สวนผลไม้  ปลูกพืชผัก       

ไม้ดอกไม้ประดับ   เลี้ยงสัตว์ 
            โดยแยกเป็นพ้ืนที่ท้าการเกษตร 

-  พ้ืนที่ท้าสวนยาง    7,000.61 ไร่ 
-  พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามัน       340.93 ไร่ 
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-  พ้ืนที่ท้าสวนไม้ผล    12,174.46 ไร่ 
-  พ้ืนที่ปลูกพืชไร่ , พืชผัก และอ่ืน ๆ    1,185.00 ไร่ 

          7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าการเกษตร 
                 แหล่งน้้าธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ คลองโยง คลองท่าโหลน คลองเปิก คลองตาว คลองไชยศรี           
คลองปากแพรก คลองใหญ่ คลองห้วยส้มกบ คลองวังไทร เป็นต้น           
          7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จ้านวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 3,4,5,6,8,9,10  ระบบประปาภูมิภาค   
8 หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,10 ระบบประปาภูเขา 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,3,4,7,8,9 

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
          8.1 การนับถือศาสนา 
                ประชากรทั้งต้าบลเป็นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธประมาณร้อยละ 95 และเป็นผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ 
อิสลาม ประมาณร้อยละ 5  
 -    โดยมี สถาบันและองค์กรทางศาสนา ดังนี้ 

1. วัดไตรวิทยาราม   หมู่ที่ 2 
2. วัดถ้้าใหญ่    หมู่ที่ 4 

   3. วัดนาตาแย้มธรรมาราม  หมู่ที่ 5 
   4. ส้านักสงฆ์ถ้้าพระหอ   หมู่ที่ 6 
   5. วัดจ้าปาวนาราม   หมู่ที่ 9 
          8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
      1. ประเพณีอาบน้้าผู้สูงอายุ เป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ อันได้แก่ คนแก่ใน
ตระกูล บิดา มารดา ตลอดจนผู้ที่ตนเคารพนับถือทั้งหลาย เป็นการพบปะกันในระหว่างญาติพ่ีน้อง  ซึ่ง
ก่อให้เกิดความผูกพันกันในวงศาคณาญาติ สร้างความสนิทสนมกลมเกลียวรักใคร่กัน  ในช่วงเดือนเมษายน  
ของทุกปี 

     2. ประเพณีสารทเดือนสิบ ซึ่งลูกหลานจัดขึ้น เพ่ือท้าบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว นิยม 
ท้าบุญคือ วันแรม ๑๓-๑๕ ค่้า เดือนสิบ 
               3. ประเพณีลากพระ วันลากพระจะท้ากันในวันออกพรรษา คือ วันแรม ๑ ค่้า เดือนสิบเอ็ด 
               4. ประเพณีลอยกระทง เป็นการบูชาและขอขมาแม่พระคงคา เป็นการสะเดาะเคราะห์ การ     
ลอยกระทงนิยมท้ากันในวันเพ็ญ เดือน 12 ของทุก ๆ ปี 

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
       ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีโดดเด่น  คือ  

      - มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ศิลปะการแสดงมโนราห์โบราณ หมู่ที่ 9 
      - การท้าผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกหญ้า 
      - ภูมิปัญญายาสมุนไพรไทย 

       - ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย (หมอกระดูก)  
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  ภาษาถ่ิน คือ  
      - ภาษาถิ่นใต ้  
 8.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 

        สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น  คือ  
       - การจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกหญ้า 
       - การจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรไทย 
       - การจ้าหน่ายผัก ผลไม้ ยางพารา 
       - การจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีต้าบลถ้้าใหญ่ ได้แก่ ข้าวเกรียบต้มย้าจากข้าวสังหยด,
มะมุดกวน,มะมุดแช่อิ่ม,มังคุดกวน,เครื่องแกง เป็นต้น 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
          9.1 น้ า 
          แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 น้้าตก       3             แห่ง 

ล้าห้วย , ล้าน้้า     10  สาย 
 บึง ,  หนองน้้า      -  แห่ง 
 ล้าเหมือง      -  สาย 
 อ่างเก็บน้้า     1  แห่ง 

แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
 ฝาย              21  แห่ง 
 บ่อน้้าตื้น      -  แห่ง 
 บ่อโยก       -  แห่ง 
          ระบบประปาหมูบ้าน     7  แห่ง 
          ระบบประปาส่วนภูมิภาค     8  แห่ง 
 ระบบประปาภูเขา     7  แห่ง 

ถังเก็บน้้าฝน      -  แห่ง 
          9.2 ป่าไม้ 

      มีป่าไม้ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วยป่าดงดิบ และป่าดงดิบเขา ในเขตอุทยาน
แห่งชาติน้้าตกโยง และป่าชุมชนบ้านวังไทร  

  9.3 ภูเขา 
                 มี 2 ลักษณะ คือ  เป็นเทือกเขาสูงทอดยาว มียอดสูงสลับซับซ้อนท้าให้เกิดทิวทัศน์ที่สวยงาม 
และเป็นป่าต้นน้้าล้าธาร มีน้้าตกท่ีสวยงามหลายแห่งในพ้ืนที ่ และท่ีราบสลับภูเขา 
 
 
 



ห น้ า  | 14 

 

  

          9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
      ในพ้ืนที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากมีภูเขาและป่าไม้ที่ค่อนข้างสมบูรณ์เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่ส้าคัญหลายแห่ง เช่น น้้าตกโยง น้้าตกปลิว น้้าตกวังปลิง ป่าชุมชนบ้านวังไทร เป็นต้น  ยังมีแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติที่น้ามาใช้ในเชิงอุตสาหกรรมอีก ดังนี้ 

      1. เหมืองแร่หินปูนเพ่ือการอุตสาหกรรม   ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถแปรรูปเพ่ือ
น้าไปใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรมต่าง ๆ  โดยในปัจจุบันมีเอกชนได้รับสัมปทานอยู่ จ้านวน 1 ราย 

  2. เหมืองแร่หินเพื่ออุตสาหกรรมการก่อสร้าง โดยในปัจจุบันมีเอกชนได้รับสัมปทานอยู่  
จ้านวน 3 ราย 
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      ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

  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) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบ
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 าเน้นการปรับระบบ  
การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(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) 

 
   2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคม  
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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(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     
ทีเ่กี่ยวของ 

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 

 ประเด็นยุทธศาตร์ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเพื่อเพ่ิมมูลค่าพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์ม 
                                                   น้ ามัน 
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  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  และ
มีประเพณี วัฒนธรรมที่สืบทอดอย่างยาวนาน 

น่าอยู่น่าเที่ยว เมืองที่ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติภัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชุมชนเข้มแข็ง เป็นที่ 
อยู่อาศัยชั้นดี และประชาชนมีความสุข มีสุขภาพอนามัยดี ชุมชนมีความมั่นคงทาง 
อาหารสูง เป็นเมืองอาหารปลอดภัย เมืองสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมือง 
พลังงานสะอาด เมืองที่มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า  การบริหารจัดการ 
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เมืองที่มีระบบสาธารณูปโภค ระบบคมนาคมที่เชื่อมโยงทั้งทาง 
บก ทางราง ทางน้ า ทางอากาศอย่างครบวงจร ระบบโลจิสติกส์ได้มาตรฐาน ประชาชน 
มีความเป็นเจ้าบ้านที่ดี และเป็นคนมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีเป็นเมืองแห่งท่องเที่ยวที่อบอุ่น 

การเกษตรและ
อุตสาหกรรมยั่งยืน 

นครศรีธรรมราชมีฐานเศรษฐกิจเข้มแข็งจากภายในจังหวัด เป็นแหล่งการผลิตทาง 
การเกษตรที่มีความสมดุลของระบบนิเวศ และสภาพแวดล้อม มุ่งเน้นการผลิตที่มี 
คุณภาพ ปลอดภัย มีมาตรฐาน และเพ่ิมมูลค่า ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และ 
น านวัตกรรม เทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุกต์ใช้ ส่งผลให้เกษตรกร ประชาชนชาว 
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีงาน อาชีพ รายได้ การบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
การผลิตทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่อง ดิน น้ า และระบบชลประทาน 
รวมทั้งการจัดสรรที่ดินท ากิน เป็นเมืองที่เน้นการจัดการด้านการส่งเสริมการผลิตพืช 
สัตว์ ประมง การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer การพัฒนาองค์กร 
เกษตรกร ให้เข้มแข็งการบริหารจัดการฟาร์มสู่ Smart Farm ระบบการวางแผนการ  
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ค าจากวิสัยทัศน์ หมายถึง 
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมยั่งยืน 
(ต่อ) 

ผลิต เพื่อการสร้างมูลค่าผ่านการแปรรูปและ การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร          
ที่มีความยั่งยืน และเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
มีการแปรรูป เพ่ิมคุณค่า มูลค่าสินค้าเกษตรสร้างผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจ และการ
ประยุกต์ใช้ นวัตกรรมด้านการเกษตรคู่ขนานภูมิปัญญาท้องถิ่น เศรษฐกิจเติบโตจาก
การท่องเที่ยว เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ นิเวศน์ป่าเขา และ
ทางทะเล และการท่องเที่ยวทางพุทธศาสนา เศรษฐกิจจากฐานการค้า การลงทุน 
การบริการ และ อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เติบโต และแข่งขันได้ 

  พันธกิจ (Vision) 
  1. เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการภาคเกษตร เชื่อมโยงความหลากหลายทางธุรกิจ
และอุตสาหกรรมของจังหวัด บนพื้นฐานการสนับสนุนจากระบบโลจิสติกส์และบริหารจัดการด้านการตลาด 
   2. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ เติบโตอย่างเข้มแข็งมั่นคงบนพ้ืนฐานการจัดการ  
ความหลากหลายของทรัพยากร  
  3. เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
  4. ยกระดับความสามารถการเรียนรู้ กระจายการเรียนรู้บนเครือข่ายชุมชนและส่งเสริม
การสร้างชุมชนต้นแบบความพอเพียง  
  5. พัฒนาคน องค์กร ระบบสวัสดิการสังคม และความมั่นคงบนพ้ืนฐานการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ด ี

  จุดยืนการพัฒนาของจังหวัด (Positioning) 
  จากข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด และก าหนดทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ก าหนดจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด 3 ประเด็น ดังนี้ 

1. เมืองสืบสานศิลปวัฒนธรรม  สงบสุข  น่าเที่ยว 
2. เมืองเกษตรนวัตกรรม และอุตสาหกรรมสีเขียว 
3. ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และกระจายสินค้าของภาคใต้ 

  วัตถุประสงค์ของเป้าหมายการพัฒนา 
  1. เพ่ิมรายได้จากการเกษตรและอุตสาหกรรมโดยควบคู่กับการยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพ  
  2. เพ่ิมรายได้จาการท่องเที่ยว  
  3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  
  4. ประชาชนยึดหลักธรรมะในการด าเนินชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
  5. ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีมีการสืบสานอย่างต่อเนื่อง 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมแบบครบวงจร 

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาติ และ

ศิลปวัฒนธรรม 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคง      
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

  เป้าประสงค์รวม (วัตถุประสงค์) (Objective) 
                        1. เพ่ิมรายได้จากการเกษตร  และอุตสาหกรรม  โดยควบคู่กับการยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพ 
   2. เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว 
                3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
        4. ประชาชนยึดหลักธรรมะในการด าเนินชีวิต  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

    5. ศิลปวัฒนธรรม  และประเพณีมีการสืบสานอย่างต่อเนื่อง  

 4) แผนพัฒนาอ าเภอ 

                  วิสัยทัศน์ของอ ำเภอทุ่งสง (Vision) 
                     “ทุ่งสงเมืองน่าอยู่ ยั่งยืนเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตดี การศึกษามีมาตรฐาน” 
 
       พันธกิจ 
  1. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 

2. ขจัดปัญหาความยากจน 
3. พัฒนาองค์การและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
4. เพ่ิมผลผลิตและรายได้จากการเกษตร การท่องเที่ยวและการประกอบอาชีพอ่ืนๆ 
5. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
6. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
7. เสริมสร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีคุณธรรมและจริยธรรม 
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   ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาอ าเภอทุ่งสง 
 อ าเภอทุ่งสงก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอใน 6 ประเด็น คือ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 

       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การบริหารจัดการเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตร

สุขภาพ และน า นวัตกรรมเกษตรมาใช้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตและสร้างรายได้ 

     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม 
ระดับมาตรฐานสากลที่สามารถก่อสร้างอาชีพและรายได้ในพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อมและ

พลังงานมี ประสิทธิภาพ เพิ่มพ้ืนที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การสร้างความมั่นคงพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา      

เพ่ือสร้างคุณภาพของคน นครศรีธรรมราช 

   แนวทางการพัฒนาในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 1. สังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม ทั้งในและนอกระบบ 

 3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

กลยุทธ์ 

 1. พัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน สถานศึกษาทุกระดับให้กับผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศ 

รวมทั้งส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้ชุมชนและการสนับสนุนปลูกฝังค่านิยมเด็ก เพ่ือให้เกิด

ระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 2. ส่งเสริม สนับสนุน ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนา  

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 3. เสริมสร้างสภาพของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพโดยพัฒนา

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คุณภาพการบริการ การส่งเสริมสุขภาพการควบคุมโรค 

การฟ้ืนฟูสุขภาพ เสริมสร้างคนไทยแข็งแรงพัฒนาภูมิปัญหาท้องถิ่นและส่งเสริมการกีฬา 

 4. เสริมสร้างความพร้อมเพ่ือให้เด็ก คนชราและผู้ด้อยโอกาส เป็นทรัพยากรที่มี

คุณค่าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
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 5. เสริมสร้างความพร้อมให้หมู่บ้านและชุมชน ในการคุ้มครองและจัดหาหลักประกัน

ทางสังคมให้ประชากรวัยแรงงานมีงานท าทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม เพื่อมั่นคงในการ

ด ารงชีวิต และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 6. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือของทุกภาคส่วนในด้านการข่าว              

การปราบปรามอาชญากรรมเพ่ือการจับกุมผู้กระท าความผิดมาลงโทษได้มากข้ึน 

 7. ส่งเสริม สนับสนุนให้หมู่บ้าน ต าบลมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. การบริหารจัดการ การเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตร 
                        สุขภาพ และน านวัตกรรมเกษตรมาใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ 

เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 1. รักษาฐานรายได้เดิม เพ่ิมรายได้ 

 2. ระบบการผลิตที่ได้รองมาตรฐาน และระบบ Logistics มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์ 

 1. บริการจัดการ เขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning) 

 2. พัฒนาเป็นเมืองเกษตรต้นแบบที่เพียบพร้อมปัจจัยการผลิตด้านการเกษตร 

 3. พัฒนาการผลิตและนวัตกรรมการผลิต การเก็บเกี่ยวการเก็บรักษา การแปรรูป 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และการตลาดอย่างมืออาชีพ 

 4. พัฒนาระบบการผลิตที่ได้รับรองมาตรฐาน 

 5. พัฒนาระบบกลไก การบริหารจัดการที่ดินเชิงบูรณาการ 

 6. พัฒนาระบบ Logistics เพ่ือเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งกระจายสินค้าทาง

การเกษตร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับ
มาตรฐานสากลที่สามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพื นที่เพิ่มขึ น 
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 

กลยุทธ์ 

 1. พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือ

การท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานให้เกิดความยั่งยืน 

 2. พัฒนาสินค้า บริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองคอน ให้มีคุณภาพและ

ปลอดภัย 
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 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้าน

การท่องเที่ยวแบบครบวงจร 

 4. พัฒนา ยกระดับคุณภาพของบุคลากรการท่องเที่ยว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น  า  สิ่งแวดล้อมและ
พลังงานมีประสิทธิภาพเพิ่มพื นที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด 
เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 

 1. ทรัพยากรน้ า สิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่างยั่งยืน 

 2. การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่างประหยัด 

กลยุทธ์ 

 1. พัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า และสิ่งแวดล้อมโดยการมี   

ส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 2. อนุรักษ์ ป้องกัน ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่จังหวัด 

 3. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการจัดการภัยพิบัติและการบริหารจัดการน้ า 

 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงาน

สะอาด และการประหยัดพลังงาน 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5. การสร้างความม่ันคงบนพื นฐานชุมชนเข้มแข็ง    
เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 

 1. ประชาชนได้รับความมั่นคง ปลอดภัย เป็นธรรม 

 2. ประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 3. ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนอยู่ดีมีสุข พึงตนเองได้ด้วยวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ 

 1. สร้างความม่ันคง ปลอดภัย และสวัสดิภาพทางสังคมให้ครอบครัวและชุมชน    

บนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 

 2. พัฒนาระบบอ านวยความเป็นธรรมให้มีมาตรฐานเป็นที่พ่ึงของประชาชน 

 3. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงสวัสดิการพ้ืนฐาน อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค 

 4. ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนโดยชุมชนแกนหลัก และพัฒนาไปสู่สวัสดิการสังคมถ้วน

หน้า 

 5. ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของหมู่บ้าน/ชุมชน 

ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 6. สร้างพลังสังคมและกลไก เครือข่ายการพัฒนาในระดับพื้นที่โดยการมีส่วนร่วม

ของประชาชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 6. การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพื่อสร้าง
คุณภาพของคนนครศรีธรรมราช    
เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 

 1. การศึกษามีคุณภาพทัดเทียมกับค่ามาตรฐานการศึกษา 

 2. ปีการศึกษาเฉลี่ยของคนจังหวัดนครศรีธรรมราช สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานประเทศ 

 3. เป็นศูนย์กลางทางการศึกษา อารยธรรม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น/สากล 

 4. เครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง เน้นศูนย์การเรียนรู้ 

กลยุทธ์ 

 1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา O-NET 

 2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้ได้มาตรฐานสู่สากล 

 3. ยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 4. ส่งเสริมเด็กเยาวชนและประชาชนให้มีความรู้ด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 

 5. สร้างเครือข่ายชุมชนด้านวิชาชีพ 

 1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

 กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  วิสัยทัศน์ 
  “ องค์กรหลักในการพัฒนา ยึดหลักธรรมมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช      
(พ.ศ. 2561-2565) 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  
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 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 

 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 
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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 

 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 
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4. พัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้    
ถูกสุขลักษณะ 

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 ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น พัฒนา ฟ้ืนฟูต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน 
และประชาชนและเผยแพร่สู่สังคมโลก 

11. สงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก เยาวชน สตร ีคนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและพ่ึงพาตนเองได้ 

12. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนการจัดท า 
และใช้แผนชุมชนส่งเสริมกิจกรรมชุมชน และสวัสดิการชุมชน 

 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  
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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 

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

 1.5 กำรพัฒนำตำมนโยบำยของผู้บริหำรท้องถิ่น  
 การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่  ภายใต้วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร       
คือ “พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่การศึกษา รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ในการด าเนินการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายข้างต้น  ได้ก าหนดนโยบาย
การบริหารและการพัฒนาเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่  เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดนโยบายการพัฒนา ดังนี้ 
 นโยบายที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 

 1.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทุกสายในเขตเทศบาล ให้เป็นถนนที่สะอาด การระบาย
น้ าคล่องตัว   มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม 

1.2 ยึดหลักพัฒนาโดยใช้แผนประชาคมของคนในชุมชนเป็นหลักในการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคของเทศบาล 
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1.3 ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน       
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกกลุ่มทุกองค์กร 
 1.4 จัดเวทีกระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาชน/ภาครัฐและเอกชน 

  1.5 การพัฒนาพ้ืนที่ต้องสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศไปสู่  
 “ไทยแลนด์ 4.0” 

     1.6 บุกเบิก พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน  
 สะดวกและปลอดภัยอย่างทั่วถึง 

     1.7  พัฒนาแหล่งน้ า พัฒนาคุณภาพน้ าให้ได้มาตรฐานโดยเร่งด่วน 
     1.8 พัฒนาสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ไฟสาธารณะให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 1.9 ส่งเสริมการเข้าถึงระบบสื่อสารทุกรูปแบบครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

 นโยบายที่ ๒ การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  2.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ การดูแลสุขภาพ ของประชาชนอย่างทั่วถึง 
  2.2 จัดบริการตรวจสุขภาพ ผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง 
      2.3 จัดให้มีการดูแลกลุ่มเป้าหมาย เด็กแรกเกิด กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ  
 กลุ่มผู้พิการ และแรงงานต่างด้าวร่วมกับ รพ.สต. / อสม. / แพทย์ประจ าต าบล 
  2.4 จัดให้มีรถ รับ-ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉินของเทศบาล/ มูลนิธิ 
  2.5 การจัดให้มีส่วนร่วมระหว่าง เทศบาล /รพ.สต.ต าบล/ผู้ประกอบการในพ้ืนที่  
                จัดตรวจสุขภาพ และกลั่นกรองกลุ่มเสี่ยง 

 นโยบายที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
  3.1 ส่งเสริมสนับสนุนสินค้าชุมชน เพ่ือเพ่ิมรายได้ครัวเรือน 
  3.2 ส่งเสริมพัฒนาการรวมกลุ่มในชุมชน/กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มแม่บ้าน  
  สินค้า OTOP เพ่ือการพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
   3.3 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ การสร้างงาน การเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชนตาม 
  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.4 ส่งเสริมการค้า การลงทุน รวมทั้งแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตร 

  3.5 สนับสนุนส่งเสริม องค์ความรู้แก่กลุ่มอาชีพและแปรรูป ตลอดจนสนับสนุน 
 เครื่องมือเครื่องใช้ 

 3.6 ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม จัดการท่องเที่ยวในชุมชน ทุกรูปแบบ การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว/เชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
     3.7 ส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนาเศรษฐกิจพ้ืนที่ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
แห่งชาติ 

 นโยบายที่ 4 การพัฒนาคนและสังคม 
  4.1 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชน คนหนุ่มสาว ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส  
 และคนพิการในทุกๆ ด้าน เพ่ือการด าเนินชีวิตที่สมบูรณ์เพ่ือความมั่นคงในชีวิต 
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 4.2 ส่งเสริมให้มีการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
            เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 4.3 สมทบงบประมาณในกองทุนสวัสดิการชุมชน 

 4.4 สนับสนุนส่งเสริมสวัสดิการแก่ ชุด ชรบ./อพปร.และชุดอาสาสมัครต ารวจ
หมู่บ้าน 
 4.5 ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ/สวนสุขภาพ ลานกิจกรรมพร้อมอุปกรณ์ 
ส าหรับออกก าลังกาย 
 4.6 ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่ม องค์กร ชุมชน การรักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.7 จัดระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามหลักมาตรฐานสากล 
4.8 ส่งเสริมการพัฒนาผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย และที่ท ากิน ตลอดผู้อาศัยในที่ดินของรัฐ 

 ผลักดันให้มีโครงการบ้านมั่นคงชนบท บ้านเอื้ออาทร ลดความเลื่อมล้ าทางสังคม 
 

4.9 ส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับเด็กและเยาวชน สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันในเรื่อง 
  ยาเสพติดในสถานศึกษาชุมชน หมู่บ้าน 

 นโยบายที่ 5 การพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 5.1 จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาให้ทั่วถึง และได้มาตรฐาน 
 5.2 ปรับปรุงคุณภาพศูนย์เด็กเล็กขยายโอกาสให้ทั่วถึงทั้งสถานที่อาคารเรียน  
 ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก และโสตทัศนูปกรณ์ท่ีเอ้ืออ านวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

5.3 ส่งเสริมการศึกษาในทุกระดับ สนับสนุนทุนการศึกษาให้เด็กที่ขาดแคลน/ ด้อย
โอกาส/ เด็กนักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์ 

  5.4 จัดสร้างและสนับสนุนศูนย์การศึกษา กศน.ระดับต าบลเป็นรูปธรรมและมีอาคาร 
 สถานที่ 

 นโยบายที่ 6 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
  6.1 ให้มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างทั่วถึง ตลอดจนการก าจัดขยะ
ถูกต้อง ถูกสุขลักษณะ 

  6.2 ส่งเสริมองค์ความรู้ให้ชุมชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
                 การฟ้ืนฟู อนุรักษ์ เพื่อลดมลพิษ 
  6.3 รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตส านึก ความเข้าใจ ในการอนุรักษ์ 
 สิ่งแวดล้อม 
 6.4 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ตามหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 6.5 ส่งเสริมจัดตั้งธนาคารต้นไม้ พร้อมสนับสนุนให้ชุมชนเพาะพันธุ์กล้าไม้ท้องถิ่น 
  6.6 ผลักดันผู้ที่ท ากินและท่ีอยู่อาศัยในที่ดิน ที่ท าประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
 และออกใบการถือครองให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
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  นโยบายที่ ๗ พัฒนาระบบการเมืองและกระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ 
7.1 จัดระบบการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ การเมือง การปกครองระบบ

ประชาธิปไตย 
 7.2 ส่งเสริมมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 7.3 ยึดหลักธรรมาภิบาล และกระบวนการประชาธิปไตย 
 7.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 7.5 การกระจายอ านาจการบริหารแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมบุคคลที่มีความรู้ 

ความสามารถเข้ามามีบทบาทผู้น า/สภาองค์กรชุมชน สภาวัฒนธรรม/หน่วยงานของรัฐ/ภาคี
เครือข่ายภาคประชาชน 

 7.6 ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชน น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบมั่นคงสู่
ยั่งยืน 

 7.7 จัดระบบบริการสาธารณะของเทศบาลให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย บริการได้อย่าง
รวดเร็วประทับใจ 

 7.8 ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารส านักงานเทศบาลให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และ
สวยงาม เป็นที่ประทับใจของผู้มาติดต่อราชการ 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

    2.1 วิสัยทัศน์ 
"เป็นศูนย์กระจายผลผลิต สิ่งแวดล้อมดี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม น าสู่อาชีพ" 

 2.2 ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง 
   และการบริหารจัดการภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 2.3 เป้าประสงค์ 
 1. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 
 2. ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง รวดเร็ว และถูกต้อง 
 3. เด็กก่อนวัยเรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ที่รวดเร็ว เด็กนักเรียนมีทักษะทางด้านวิชาการและการสื่อสาร 
 4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งเรียนรู้ มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่ากันโลก 

5. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
 6. ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้พอเพียงและมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
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 7. ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน 
 8. กลุ่มองค์กรภาคประชาชนมีความรู้มีศักยภาพ 
 9. ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 2.4 ตัวชี วัด 
1. กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คกก.ตรวจรับงานจ้างตรวจรับงาน 

โดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 

2. กรณีโครงการด้านอ่ืนๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 2.5 ค่าเป้าหมาย 

 ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื นฐาน 
 
 
 

การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ใน

พ้ืนที่ เช่น ถนน สะพาน  รางระบายน้ า ท่อลอดเหลี่ยม ท่อ คสล. 

ระบบน้ าอุปโภคบริโภค  อาคารต่างๆ กระจกโค้งป้องกัน

อุบัติเหตุ ฯลฯ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง 

ส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เช่น 

จัดหาสื่อการเรียนการสอน ของ ศพด. ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร

เรียน ศพด. พัฒนาศักยภาพครูผู้สอน   จัดกิจกรรมต่าง ๆ       

ที่เสริมสร้างพัฒนาการของเด็กและเยาวชน ส่งเสริมความรู้ต่าง ๆ 

ให้กับกลุ่ม และองค์กรภาคประชาชน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต        
 
 
 

ส่งเสริมพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่น       

การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 

โครงการพัฒนาหมู่บ้านในด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมการสหกรณ์ ส่งเสริมเยาวชน สตรี ส่งเสริมการงาน    

ด้านสาธารณสุข เช่น การควบคุมโรค  การป้องกันและแก้ปัญหา

ยาเสพติด งานป้องกันและบรรเทาสารณภัยต่าง ๆ ป้ายจราจร    

ไฟกระพริบ ส่งเสริมการกีฬา  เพื่อพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริม

คุณภาพชีวิต ฯลฯ        

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 
 

ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ท่ีเพ่ิมขึ้น 

เพ่ิมศักยภาพของกลุ่มให้มีความเข้มแข็งก่อสร้าง/ปรับปรุง   

แหล่งน้ าเพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ในภาคการเกษตรอย่างเพียงพอ 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เช่น จัดหาที่รองรับขยะภายใน

พ้ืนที่ จัดหาที่ทิ้งขยะ รถเก็บขยะจัดกิจกรรมอบรมรณรงค์ความรู้

ต่าง ๆ ที่ให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการปลูกต้นไม้  

ในป่าชุมชนป่าต้นน้ า เพ่ิมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกครองและการบริหารจัดการภาครัฐภายใต้
หลักธรรมาภิบาล 
 
 

เพ่ือพัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เช่น การส่งเสริมการเลือกตั้ง 
ทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการเพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด 

  

 2.6 กลยุทธ์ 

       1. ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  รักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า ระบบไฟฟ้า โทรศัพท์ 
 2. สร้างและปรับปรุงระบบประปา แหล่งน้ า 
  3. เพ่ิมช่องทางและโอกาสการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 

    4. พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน 

       5. ส่งเสริมสุขภาพชุมชนและสาธารณสุขมูลฐาน 
 6. ป้องกัน  ต่อต้านยาเสพติดและรักษาความปลอดภัย 
 7. ส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ 
 8. ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 9. การสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
 10.การสนับสนุนการบ ารุงศาสนสถานรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 11. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  การตลาดให้แก่เกษตรกร 
 12. เพิ่มศักยภาพกลุ่มทุนองค์กรประชาชน 
          13. เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว 
 14. พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
 15. บ าบัดและก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 

 16. สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล้อมและด าเนินการป้องกันมลภาวะ 
 17. พัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาชน 

 18. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 19. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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   2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลต าบลถ  าใหญ่ 
การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ ก าหนดการพัฒนา         

ที่ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา  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. ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่ม่ันคง 

 2.8 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ในภาพรวมยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ มุ่งพัฒนา 6 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการภาครัฐภายใต้หลัก    
ธรรมาภิบาล  ซึ่งมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ดังนี้  
 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาของ 

เทศบาต าบลถ  าใหญ่ 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาของจังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาของกลุ่ม

จังหวัด 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

 

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาคน ชุมชน 
และสังคมให้น่าอยู่ 
เข้มแข็ง มั่นคง ตาม
ปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางคมนาคมขนส่ง
และระบบ โลจิสติกส์ ให้
รองรับการค้า การลงทุน  
การท่องเที่ยวการเกษตร 
และ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การสร้าง 
ความเข้มแข็ง 
ทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการสร้าง
ความสามารถ  
ในการแข่งขัน 
 

   
 
 
 

  



ห น้ า  | 37 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาของ 

เทศบาต าบลถ  าใหญ่ 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาของจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาของกลุ่ม

จังหวัด 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

 

2. การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาคน ชุมชน 
และสังคมให้น่าอยู่ 
เข้มแข็ง มั่นคง  ตาม
ปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียง 

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 
 

3. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาคน ชุมชน 
และสังคมให้น่าอยู่ 
เข้มแข็ง มั่นคง ตาม
ปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

 
- 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างสร้าง 
ความเป็นธรรม
และลดความ
เลื่อมล้ าในสังคม 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอ
ภาคและเท่า
เทียมกันทาง
สังคม  
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การรักษาความมั่นคง
และความสงบ
เรียบร้อย 

 
- 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติเพ่ือ
พัฒนาประเทศสู่
ความมั่นคง มั่งค่ัง 
และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านความมั่นคง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การส่งเสริมศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาท่องเที่ยว
นานาชาติบนพื้นฐาน
ทรัพยากรและเอกลักษณ์
ของพ้ืนที่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การสร้าง 
ความเข้มแข็ง 
ทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 
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ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาของ 

เทศบาต าบลถ  าใหญ่ 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาของ

จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาของกลุ่ม

จังหวัด 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

 

4. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การบริหารจัด
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมแบบ
ครบวงจร และเป็น
มิตรกะสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวบน
พ้ืนฐานธรรมะ 
ธรรมชาติ และ
ศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การบริหารจัดการ
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าพืช
เศรษฐกิจยางพารา
และปาล์มน้ ามัน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาไม้ผลและ
การประมง ให้
ปลอดภัยและมี
ศักยภาพส่งออก 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาท่องเที่ยว
นานาชาติบนพื้นฐาน
ทรัพยากรและ
เอกลักษณ์ของพ้ืนที่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การสร้าง 
ความเข้มแข็ง 
ทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 
 

5. การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาท่องเที่ยว
นานาชาติบนพื้นฐาน
ทรัพยากรและ
เอกลักษณ์ของพ้ืนที่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การ เติบ โตที่ เป็ น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
เ พ่ื อ ก า ร พั ฒ น า
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการสร้าง   
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

6. การพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครอง
และการบริหารจัดการ
ภาครัฐภายใต้หลัก 
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาคน 
ชุมชน และสังคม 
ให้น่าอยู่ เข้มแข็ง 
มั่นคง ตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

- ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ การ
ป้องกันทุจริต 
ประพฤมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ  
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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.  ปัญหาด้านโครงสร้างพื นฐาน 
 

1.1  เส้นทางการคมนาคมไม่สะดวก 
ลักษณะของปัญหา 
       - เนื่องจากถนนภายในหมู่บ้าน
ส่วนใหญ่เป็นถนนหินคลุก ซึ่งไม่ได้
มาตรฐาน เมื่อฝนตกจะท าให้น้ าท่วมขัง 
ถนนขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ 

 
 
 
- ทุกหมู่บ้านในเขต  
  เทศบาลประสบปัญหา 
  การคมนาคมไม่สะดวก 
 
 

 
 
 
   - เทศบาลจัดงบประมาณในการ

ก่อสร้างและปรับปรุงตลอดจนซ่อมแซม
ถนนใน เทศบาลอย่างต่อเนื่องรวมทั้ง
ก่อสร้างถนนคอนกรีต/ลาดยางเพ่ิมขึ้น 

     

1.2  ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะยังไม่ 
    ทั่วถึงทุกครัวเรือน โดยเฉพาะ 
    ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชนโซนภูเขา 

ลักษณะของปัญหา 
    - ไฟฟ้าสาธารณะยังเข้าไม่ถึง
ครัวเรือนที่อยู่ห่างไกลจากชุมชน 

1.3 ปัญหาน  าส าหรับการอุปโภค
บริโภค 
ลักษณะของปัญหา 
   - ไม่มีน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน 
ระบบประปาที่มีอยู่ขณะนี้ยังไม่
เพียงพอต่อความต้องการใช้ของราษฎร 
เนื่องจากประปาที่ใช้อยู่มีน้ าไม่เพียงพอ 

 
 
 
 
 

- ครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้า
ใช้ 
 
 
 
- ครัวเรือนที่ยังไม่มี
น้ าประปาใช้ 
 
 
 

 
 
 
 
 

- เทศบาลประสานกับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคให้ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น/เทศบาล
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพ่ิมขึ้น 
 
 
- ขยายเขตประปา/ก่อสร้างประปา
เพ่ิมเติม 
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ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
พื นที่เป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย 
การคาดการณ์แนวโน้ม 

ในอนาคต 

ในหน้าแล้ง 
   - ไม่มีภาชนะส าหรับเก็บกักน้ าเพ่ือการ
บริโภค 

- ครัวเรือนที่ยังไม่มี
ภาชนะส าหรับเก็บกักน้ า
เพ่ือ 
การบริโภค 

 

- จัดหาภาชนะเก็บน้ า 
 

2.ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ลักษณะของปัญหา 
- สถานที่ใช้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร

ไม่ทั่วถึง ไม่มีห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้/
ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน 

- กระแสโลกาภิวัฒน์และการสื่อสารไร้
พรมแดนน าวัฒนธรรมตะวันตกเข้า
มามีอิทธิพลต่อสังคมและครอบครัว 
ท าให้ละทิ้งวัฒนธรรมดั้งเดิม 

    - ขาดการให้ความรู้ทางศาสนาและ 
      พัฒนาจริยธรรมแก่ประชาชน 

 
 
 
- เด็กและเยาวชน 
- นักเรียนใสถานศึกษา 
- เด็กเล็กในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 
 

 
 
 
- เทศบาล จัดสรรงบประมาณ 
  ในการส่งเสริม ฟื้นฟู ศาสนา 

ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม  
ของท้องถิ่น 

 - จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างแหล่ง
เรียนรู้ประจ าต าบล/ห้องสมุดชุมชน/ที่
อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 

 

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

 
 
- ประชาชน เยาวชน 
และนักเรียนในเขต
เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ 

 

 
 

- นโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและ 
แก้ไขปัญหายา เสพติด โดยให้เทศบาล
ด าเนินการเชิงรุกร่วมกับฝ่ายปกครองและ
ต ารวจ ในการป้องปราม ตรวจค้น จับกุมผู้
เสพ/ผู้ค้า และบ าบัดกลุ่มผู้ติดยาและกลุ่ม
เสี่ยง 

- - แต่งตั้ง อปพร.ปฏิบัติหน้าที่รักษา  
ความสงบเรียบร้อยในเทศกาลต่างๆ 
งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือ
เครื่องใช้ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัยเพิ่มขึ้น 

-  
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ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
พื นที่เป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย 
การคาดการณ์แนวโน้ม 

ในอนาคต 

4. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
   ลักษณะของปัญหา 

- ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกร     
ท าให้ไม่มีอ านาจต่อรอง            
ทางเศรษฐกิจหรือรับบริการ 

- ประชาชนบางส่วนว่างงาน และ
ว่างงานแฝง เนื่องจากไม่มีการ
ประกอบอาชีพเสริม 

- ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
-  การผูกขาดผลิตผลทางการเกษตร 
- ขาดแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า         

เพ่ือการเกษตร 
- ขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

      - ในหน้าแล้งน้ าในห้วยหรือ 
        ล าคลองมีน้อยขาดแคลน 
        แหล่งน้ าขนาดใหญ่เพ่ือใช้ส าหรับ 
        การเกษตร 

 
 
-  ประชากรวัยท างาน 
   ที่ไม่มีงานท า และงาน 
   ที่ท าอยู่ไม่ม่ันคง 
-  เยาวชนบางส่วนที่จบ

การศึกษาภาคบังคับ
แล้วไม่ได้ศึกษาใน
ระดับท่ีสูงขึ้นไป 

-  กลุ่มสตรี/กลุ่มแม่บ้าน
ที่ต้องการอาชีพเสริม 
- พ้ืนที่ทุกหมู่บ้านในเขต
เทศบาล 

 

 
 
- เทศบาลจัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ราษฎร 
- ส่งเสริมให้ราษฎรรวมกลุ่มในการ

ประกอบอาชีพ 
-  สนับสนุนงบประมาณและวิทยาการ 
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการประกอบอาชีพ 
- เทศบาลจัดสรรงบประมาณในการ
ก่อสร้างและปรับปรุงขุดลอกตลอดจน
ซ่อมแซมแหล่งเก็บน้ าในเขตเทศบาล 
 
 
 
 
 

5.ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ลักษณะของปัญหา 
-  ปัญหาขยะในเขตชุมชน/ทาง

สาธารณะ  
-  การบุกรุกป่าและที่สาธารณะ ท าให้

ป่าไม้ถูกท าลาย 
-  ล าคลองตื้นเขิน ขาดการดูแล

บ ารุงรักษา 
-  ดินเสื่อมสภาพ จากการใช้สารเคมี 

     - ปัญหามลพิษในน้ าและอากาศจาก
สถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 
 
 

- ชุมชน/ทาง
สาธารณะ 

- ที่สาธารณะ ล าคลอง 
ป่าไม้ 

- สถานประกอบการ, 
โรงงานอุตสาหกรรม 
 
 
 

 
 
 
- เทศบาลจัดหาที่รองรับขยะและ
ให้บริการจัดเก็บขยะ 
- รณรงค์เพ่ือสร้างจิตส านึกการใช้วัสดุจาก

ธรรมชาติแทนขยะที่ย่อยสลายยาก และ
เกิดมลพิษ 

- รณรงค์การคัดแยกขยะ และขยะรีไซเคิล 
-  เทศบาลจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การปลูกป่า
การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า การปรับปรุง 

ภูมิทัศน์  เป็นต้น 
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ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
พื นที่เป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย 
การคาดการณ์แนวโน้ม 

ในอนาคต 

 
6. ปัญหาด้านการเมืองการปกครอง 
     และการบริหารจัดการภายใต้ 
     หลักธรรมาภิบาล 
     -  งบประมาณมีไม่เพียงพอ 
     -  ประชาชนขาดการมีส่วนร่วม 
        ทางการเมือง การปกครอง 

 
 

 
 

- ผู้บริหาร/สมาชิก
สภาฯ/พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงาน
จ้างของเทศบาล/
ประชาชนในชุมชน 

 

 
 
 
 

- จัดสรรงบประมาณในการจัดส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

- เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารจัดการ 

  -    การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 
       ด้านการเมือง การปกครอง 

 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เทศบาลต าบลถ  าใหญ่ 

แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 

ด้านโครงสร้างพื นฐาน จุดแข็ง 

- มีโครงข่ายการคมนาคมที่ สามารถติดต่อ

ได้ตลอดทั้งท้องถิ่น อ าเภอและจังหวัด 

- มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติที่น ามาใช้ในเรื่อง

สาธารณูปโภค เช่น ประปาภูเขา 

 

 

โอกาส 

- พ.ร.บ.การกระจายอ านาจแก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 ได้ท าให้ 

เทศบาลมีรายได้เพ่ิมข้ึนในการน าไปพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งด้านอ่ืน ๆ 

จุดอ่อน 

- การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป็นไปอย่างล่าช้า เพราะมีงบประมาณ

จ ากัดในการน าไปพัฒนา 

-  ขาดแคลนแหล่งน้ าขนาดใหญ่

ส าหรับน าไปผลิตน้ าประปาให้เพียงพอ

ในหน้าแล้ง 

อุปสรรค 

- สภาพภูมิประเทศ ความเปลี่ยนแปลง

จากสภาวะโลกร้อน การเกิดภัย

ธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้นส่งผลกระทบ

ต่อระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  ท าให้ถนน  

ช ารุดเสื่อมโทรมเร็วกว่าปกติ 
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แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน / อุปสรรค 

ด้านโครงสร้างพื นฐาน (ต่อ)  -  สภาพทางเศรษฐกิจส่งผลให้ราคา

สินค้าวัสดุก่อสร้างสูงขึ้นและ

ค่าแรงงานสูงขึ้นส่งผลต่อการ

ด าเนินการโครงการด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                             

ด้านการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดแข็ง 

- มีวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

- ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

- มีศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจประชาชนมี

จิตใจโอบอ้อมอารี เอ้ือเฟือเผื่อแผ่  

-  มีสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา และระดับมหาวิทยาลัยใน

ต าบลที่มีความพร้อมมีศักยภาพในการจัด

การศึกษา 

-  มีวัดเป็นสถานที่ที่สามารถพัฒนาและ

เสริมสร้างความพร้อมให้เป็นแหล่ง

วัฒนธรรม 

จุดอ่อน 

- คนบางกลุ่มขาดจริยธรรม คุณธรรม 

ขาดระเบียบวินัย 

- ค่านิยมยึดติดกับวัตถุสิ่งของและ

บริโภคฟุ่มเฟือยแพร่กระจายเพ่ิม

มากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 -  มีปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นจ านวน

มากที่มีศักยภาพในการพัฒนา 

โอกาส 

- พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติจะท าให้ภายใน

จังหวัดมีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของท้องถิ่นต่างๆในเขต

จังหวัด 

- พ.ร.บ.กระจายอ านาจแก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 ให้ เทศบาล     

มีอ านาจหน้าที่จัดการศึกษา 

-รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาท

ในการอนรุักษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่ถ่ายทอด 

 

 

 

อุปสรรค 

-  สื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต 

เข้ามีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชน  

  ท าให้กระแสบริโภคนิยมและวัตถุ

นิยมรุนแรงมากข้ึน ท าลายวิถีชีวิต

ดั้งเดิมของประชาชน 
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แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน / อุปสรรค 

ด้านการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม (ต่อ) 

 

วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มากขึ้น 
-   ภายในจังหวัดมีการศึกษาทุกระดับ 

 

 

ด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพ

ชีวิต 

จุดแข็ง 

- มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและ

อาสาสมัครสาธารณสุขที่มีศักยภาพสามารถ

ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนได้ดี

ในระดับหนึ่ง 

- มีองค์กรชุมชน เช่น กรรมการชุมชน กลุ่ม

สตรี อสม./กองทุนหมู่บ้าน/ อปพร. กองทุน

ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  ศูนย์กีฬา  

ลานกีฬา อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ 

- ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการกีฬา

โอกาส 

- พ.ร.บ.กระจายอ านาจองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ให้อ านาจหน้าที่ 

เทศบาลในการจัดบริการสาธารณะ

ทางด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน

กว้างขวางมากข้ึน 

- นโยบายรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ซึ่งถือเป็น

วาระแห่งชาติ 

จุดอ่อน 

- ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

- ปัญหาการพนัน 

- กลุ่มองค์กรต่างๆ ไม่เข้มแข็งพอ 

-  การแพร่ระบาดของยาเสพติดใน

หมู่บ้าน 

 

 

 

อุปสรรค 

-ปัญหาจากสภาวะทางเศรษฐกิจ 

- มีกลุ่มเครือข่าย กระบวนการค้า        

ยาเสพติดเข้ามาในพ้ืนที่เรื่อย ๆ 

- รัฐบาลตัดลดงบประมาณด้าน 

การด าเนินงานเกี่ยวกับการบริการด้าน

สาธารณสุข 

- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินด้าน

สาธารณสุข โดยเฉพาะงานกองทุน

ส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล จะมีกรอบ

จ ากัดในการใช้จ่ายเงิน 
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แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน / อุปสรรค 

ด้านเศรษฐกิจ จุดแข็ง 

-การเกษตรที่เป็นฐานหลักท่ีสามารถรองรับ

วิกฤตเศรษฐกิจได้ เป็นแหล่งผลิตอาหารที่

ส าคัญ 

- มีภูมิประเทศและภูมิอากาศรวมทั้งสภาวะ

แวดล้อมที่เหมาะแก่การท าการเกษตร 

- มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติส าหรับ            

ใช้ในการท าการเกษตร 

- มีโครงสร้างการคมนาคมขนส่งสามารถ

ติดต่อได้ตลอดพ้ืนที่ทั้งจังหวัดมีถนนสาย

หลักตัดผ่าน 

- มีสินค้าพ้ืนเมืองของต าบลและพ้ืนที่

ใกล้เคียง เช่น  ผัก,ผลไม้,ยางพารา,ไม้กวาด

ดอกหญ้า, ข้าวเกรียบต้มย าจากข้าวสังหยด,

มะมุดกวน,มะมุดแช่อิ่ม,มังคุดกวน,

เครื่องแกงเป็นต้น 

- - มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ

วัฒนธรรมในการส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน 

- ผู้บริหารเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่มี

แนวนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

จุดอ่อน 

- ขาดการจัดการด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ 

- ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง  

เพ่ือร่วมกันเป็นกลุ่มผู้ผลิต 

-  ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 

-  แหล่งท่องเที่ยวมีงบประมาณ

ปรับปรุงและฟ้ืนฟูจ ากัด 

-  โบราณสถาน เช่น วัดถ้ าใหญ่          

วัดไตรวิทยาราม ส านักสงฆ์ถ้ าพระหอ  

มีงบประมาณจ ากัดในการปรับปรุง

และส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โอกาส 

- รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุน 

การปลูกพืชทดแทนพลังงาน เช่นปาล์ม

น้ ามัน 

- - ภาวะวิกฤตด้านอาหารโลกท าให้รัฐบาลให้

ความสนใจและสนับสนุนส่งเสริมการปลูก

พืชที่เป็นอาหารเพิ่มมากขึ้น 

- รัฐบาลส่งเสริมในเรื่องการท่องเที่ยว 

- การพ่ึงพางบประมาณจากภายนอก 

ในการน ามาปรับปรุงด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

อุปสรรค 

- สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจใน

ระดับประเทศ ภูมิภาคส่งผลต่อการ

พัฒนาท้องถิ่น 

- การบริหารจัดการยังต้องพ่ึงพาเงิน

รายได้ที่รัฐจัดสรรให้  ซึ่งอาจจะ

ล่าช้าส่งผลต่อการขับเคลื่อน 

- นโยบายต่าง ๆ สู่ชุมชน 
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แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน / อุปสรรค 

ด้านเศรษฐกิจ (ต่อ) เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น สถาบัน

การเงิน ส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการ

เทศบาล ฯลฯ 

 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง 

- - มีทรัพยากรธรรมชาติที่ค่อนข้างสมบูรณ์ 

เช่น มีภูเขา ป่าไม้ น้ าตก แหล่งน้ าตาม

ธรรมชาติ 

-  

-  

-  

- โอกาส 

- รัฐบาลมีนโยบายและให้ความส าคัญ 

กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึง

การป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

จุดอ่อน 

-ประชาชนขาดจิตส านึกในการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-  การใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า ฟุ่มเฟือย 

-  มีโรงงานอุตสาหกรรม และสถาน

ประกอบการในพ้ืนที่  ส่งผลกระทบต่อ

แหล่งน้ า และอากาศ 

อุปสรรค 

-ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลง        

ของสภาพอากาศจากสภาวะโลกร้อน           

เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นทุกปี 

 

ด้านพัฒนาการเมืองการ
ปกครองและการบริหารจัดการ
ภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 

จุดแข็ง 

- ประชาชนมีความตื่นตัวและมีส่วนร่วม 

ในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น มีการรวม 

กลุ่มในชุมชน 

- ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง 

- มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาให้บริการ

อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม 

- ผู้น ามีความรู้ความสามารถ มีภาวะ 

ความเป็นผู้น า มีศักยภาพในการบริหารงาน 

- ประชาชนมีความจริงจังในการท างาน       

มีความเป็นตัวของตัวเองสูง 

 

 

 

 

 

จุดอ่อน 

- ประชาชนยังขาดความรู้กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับประชาชน 

- ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้

ความสามารถในบางสาขาของงาน 

- ประชาชนยังยึดมั่นถือมั่นเกี่ยวกับ

แนวคิดดั้งเดิม เช่น การรักพวกพ้อง 

โดยไม่ได้ค านึงถึงระบบคุณธรรม 
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แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน / อุปสรรค 

ด้านพัฒนาการเมืองการ
ปกครองและการบริหารจัดการ
ภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
(ต่อ) 
 

โอกาส 

- รัฐบาลเน้นการให้สิทธิเสรีภาพแก่

ประชาชน ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่

ท้องถิ่นและเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของ 

ประชาชน 

- รัฐบาลมีแนวนโยบายขับเคลื่อนกิจกรรม

สร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 

 

อุปสรรค 

- การรับรู้ข้อมูลจากสื่ออาจจะบิดเบียน

แนวความคิดของประชาชน 

ในระบบประชาธิปไตย 
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ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                           

ไปสู่การปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

การเศรษฐกิจ 
บริการชุมชนและสังคม 
 

อุตสาหกรรมและการโยธา 
แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

กองช่าง 
อบจ. 

การประปาส่วนภมูิภาค 
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 

ส านักปลดั 
กองคลัง 

 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
 

บริการชุมชนและสังคม 

 
แผนงานการศึกษา 
 

กองการศึกษา 
ส านักปลดั 

 

กองช่าง 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต บริการชุมชนและสังคม 
การด าเนินงานอ่ืน 
 
 

แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ส านักปลดั 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กองการศึกษา 
 
 

กองคลัง 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ บริหารทั่วไป 
บริการชุมชนและสังคม 
การเศรษฐกิจ 
 

แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานการเกษตร 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ส านักปลดั 
 

กองช่าง 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม บริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานสาธารณสุข 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส านักปลดั/ 
กองช่าง 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงาน 
สนับสนุน 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและ
การบริหารจัดการภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

บริหารทั่วไป 
บริการชุมชนและสังคม 

 

แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลดั 
กองคลัง 

หน่วยงานท่ีรับเงินอุดหนุน 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

1. ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 57     62,275,680    72     72,450,680      90       90,202,000      127     153,665,100    129     149,349,200    475     527,942,660    

(งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) -                  

   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 14     9,645,000     15     9,300,000       20       13,050,000      33       18,700,000     32       18,510,000      114     69,205,000     

(ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา แหล่งน้้า )

   1.3 แผนงานเคหะและชุมชน (งานอุดหนุน 1       1,000,000     1       1,000,000       1        1,000,000       1         1,000,000       1        1,000,000       5         5,000,000       

ไฟฟา้)

รวม 72     72,920,680   88    82,750,680     111    104,252,000   161     173,365,100   162    168,859,200   594     602,147,660   

2. ด้านการศึกษา

   2.1  แผนงานการศึกษา 32     9,450,500     32     9,450,500        36       9,782,000        36       9,782,000       37       10,032,000      173     48,497,000     

รวม 32     9,450,500    32    9,450,500       36      9,782,000       36       9,782,000      37      10,032,000     173     48,497,000    

3. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

   3.1 แผนงานสาธารณสุข 9       1,514,864     11     3,754,864       11       3,754,720       11       3,754,720       11       3,754,720       53       16,533,888     

   3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 4       890,000        7       1,060,000       7        1,060,000       7         1,060,000       7        1,060,000       32       5,130,000       

ของชุมชน

บญัชีสรปุโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

ป ี 2566 ป ี 2567 ป ี 2568 ป ี 2569 ป ี 2570 รวม 5  ปี
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

ป ี 2566 ป ี 2567 ป ี 2568 ป ี 2569 ป ี 2570 รวม 5  ปี

   3.3  แผนงานศาสนาวฒันธรรม 22     1,507,100     22     1,507,000       23       1,627,000       24       1,827,000       24       1,827,000       115     8,295,100       

และนันทนาการ

   3.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน 15     2,300,000     16     3,165,000       17       3,195,000       17       3,195,000       17       3,195,000       82       15,050,000     

รวม 41     4,697,100    45    5,732,000       47      5,882,000       48       6,082,000      48      6,082,000       229     28,475,100    

4. ด้านเศรษฐกิจ

   4.1 แผนงานบริหารทั่วไป 5       3,000,000     8       5,700,000       8        5,700,000       8         5,700,000       8        5,700,000       37       25,800,000     

   4.2 แผนงานการเกษตร 2       630,000        2       630,000          3        680,000          4         1,480,000       3        680,000          14       4,100,000       

   4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 6       1,155,000     6       1,155,000       5        605,000          5         605,000         6        805,000          28       4,325,000       

ของชุมชน

รวม 13     4,785,000    16    7,485,000       16      6,985,000       17       7,785,000      17      7,185,000       79       34,225,000    

5. ด้านสิ่งแวดล้อม

   5.1  แผนงานเคหะและชุมชน 6       2,030,000     6       2,030,000       6        2,030,000       8         16,030,000     9        17,330,000      35       39,450,000     

(งานก้าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล)

   5.2  แผนงานสาธารณสุข 5       275,000        5       275,000          5        275,000          5         275,000         5        275,000          25       1,375,000       

(งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

ของชุมชน
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

ป ี 2566 ป ี 2567 ป ี 2568 ป ี 2569 ป ี 2570 รวม 5  ปี

รวม 11     2,305,000    11    2,305,000       11      2,305,000       13       16,305,000    14      17,605,000     60       40,825,000    

6. ด้านการเมืองการปกครองและการบรหิาร

จัดการภาครฐัภายใต้หลักธรรมาภบิาล

   6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 21     2,867,000     23     3,767,000       24       4,992,000       24       4,992,000       23       4,792,000       115     21,410,000     

   6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 9       1,500,000     9       1,500,000       16       2,680,000       16       2,680,000       16       2,680,000       66       11,040,000     

ของชุมชน

   6.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 2       35,000         2       35,000            2        35,000            2         35,000           2        35,000            10       175,000         

รวม 11     2,305,000    11    2,305,000       11      2,305,000       13       16,305,000    14      17,605,000     60       40,825,000    

รวมทั้งสิ้น 180   96,463,280   203   110,028,180   232    131,511,000   288     229,624,100   292    227,368,200   1,195  794,994,760   
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แบบ ผ. 01/1

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

31 3,918,403      36 1,690,009     40 1,640,013     35 10,978,000    35 10,018,000      177 28,244,425      

รวมทั้งสิ้น 31      3,918,403     36      1,690,009    40      1,640,013    35      10,978,000   35      10,018,000     177     28,244,425     

โครงการพัฒนาที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บา้น

และแผนพัฒนาชุมชน

บญัชีสรปุโครงการพัฒนา  ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บา้นและชุมชน

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

ป ี 2566 ป ี 2567 ป ี 2568 ป ี 2569 ป ี 2570 รวม 5  ปี



หน้า:54
แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนนแอสฟลัทติ์ก - - - - 2,400,000     ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ความสะดวก ปลอดภยั คอนกรีต ขนาด 4 x 940 เมตร (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

สายคลองเปกิ ม.1 ในการเดินทางสัญจร หนา 0.05 ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

2 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,400,000    2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็กจากแยกนาเพชรคง - ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 6 เมตร ระยะทาง (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

น ้าตกวังปริง หมู่ที่ 1 ในการเดินทางสัญจร 2,900 เมตร หนา 0.15 ม. ปลอดภยัในการ

(ตามแบบที่เทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่ เดินทางสัญจร

ก้าหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา



หน้า:55
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

3 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนคอนกรีต 992,600      992,600       - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยนาเพชรคง - ควนฮูก หมู่ที่ 1 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

รหสัสายทาง นศ.ถ 88 - 119 ในการเดินทางสัญจร 709 เมตร หนา 0.15 ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

4 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนคอนกรีต - - 534,100       - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยสุเทพอทุศิ หมู่ที่ 1 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ระยะทาง (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

รหสัสายทาง นศ.ถ 88 - 024 ในการเดินทางสัญจร 218 เมตร หนา 0.15 ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

5 โครงการปรับปรุงถนนจาก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนนโดยถมหนิคลุก - 2,509,500     2,509,500     2,509,500     2,509,500     ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

แยกนาเพชรคง - น ้าตกวังปริง ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 6 เมตร ระยะทาง (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

หมู่ที่ 1 ในการเดินทางสัญจร 2,390 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:56
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

6 โครงการกอ่สร้างทอ่เหล่ียม เพื่อการระบายน ้า กอ่สร้างทอ่เหล่ียม - - 600,000       - - ความยาว ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนนสายวังปริง หมู่ที่ 1 คล่องตัวมคีวามสะดวก ขนาด 2.10 × 2.10 ม. (งบอปท.) ทอ่ ความสะดวกและ

และความปลอดภยั ยาว 8.00 ม. ปลอดภยัในการ

ในการเดินทาง เดินทางสัญจร

น ้าไมท่ว่มขัง

7 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนคอนกรีต 953,400      953,400       - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายวังปริง ม.1 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดผิวจราจรกว้าง  4 ม. (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

รหสัสายทาง นศ.ถ 88 - 011 ในการเดินทางสัญจร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง ปลอดภยัในการ

681 ม. เดินทางสัญจร

8 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนคอนกรีต 308,000      - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยบา้นตาว 1 ม.1 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดผิวจราจรกว้าง  4 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

รหสัสายทาง นศ.ถ 88 - 022 ในการเดินทางสัญจร หนา 0.15 ม. ระยะทาง 110 ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:57
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

9 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนนคอนกรีต 2,500,000 2,500,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นตาว ม.1 ความสะดวก ปลอดภยั กว้าง 4 ม.  หนา 0.15 เมตร (งบ อปท.) (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

รหสัสายทาง นศ.ถ 88-004 ในการเดินทางสัญจร ระยะ 1,800 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

10 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนคอนกรีต - - - 840,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

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

ในการเดินทางสัญจร หนา 0.15 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

11 โครงการซ่อมแซมถนนสาย เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ซ่อมแซมถนน กว้าง 6 ม. 2,000,000    2,000,000     2,000,000     - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

บา้นเปกิ - นาเพชรคง ม.1 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 1,500 ม. (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

(ชุมชนบา้นเปกิ) ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:58
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

12 โครงการปรับปรุงลานกฬีา เพื่อปรับปรุงลานกฬีา ปรับปรุงลานกฬีาในเขต - - - 200,000        200,000        จ้านวน ประชาชน กองช่าง

ในเขตเทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่ ใหม้สีภาพดี สามารถ เทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่ (งบ อปท.) (งบ อปท.) ลานกฬีา มสีถานที่ในการ

ใช้ประโยชนไ์ด้ ออกก้าลังกาย

13 โครงการบกุเบกิ เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิถนน ขนาดกว้าง - - - 880,000        ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายเหมอืงราง ม. 1 ความสะดวก ปลอดภยั  4 ม. ระยะทาง 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

14 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน ขนาด - - 1,300,000     1,500,000     - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นเปกิ ม. 1 ความสะดวก ปลอดภยั กว้าง 4 ม. ระยะทาง 1,500 ม. (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:59
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน 574,000 574,000 574,000 จ้านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

สะพานน ้าล้น สายบา้นตาว ม.1 สะพานใหป้ระชาชน จ้านวน 3 จุด ระยะทาง จุดละ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) สะพาน ความสะดวกและ

ได้รับความสะดวก 10 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

16 โครงการกอ่สร้างสะพานคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนใช้เส้นทาง กอ่สร้างสะพานขนาด 4*12 ม. - - - - 700,000 จ้านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายน ้าตกวังปริง ขนาด 4*12  ม.1 คมนาคมได้สะดวก ปลอดภัย (งบ อปท.) สะพาน ความสะดวกและ

ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

17 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 350,000 - - - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายหว้ยบางเหล็ก ม.2 ความสะดวก ปลอดภยั 4 เมตร ระยะทาง 125 เมตร (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

รหสัสายทาง นศ.ถ 88 - 066 ในการเดินทางสัญจร หนา 0.15 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

18 โครงการกอ่สร้างถนนเลียบถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนน 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



หน้า:60
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

19 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 4 ม. - - - - 600,000        ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นนายคล้อย ม.2 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

20 ปรับปรุงถนนสายหว้ยเล้าหม ูม.2 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน กว้าง 4 ม. 420,000      420,000       420,000       420,000        420,000        ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

รหสัสายทาง ถ 88 -026 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทางประมาณ  2,000 ม. (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

21 โครงการปรับปรุงถนนสาย เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 5 ม. - - - 10,140,000    - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

น ้าตกโยง ม.2 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 3,120 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

รหสัสายทาง ถ 88 -002 ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:61
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

22 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนนกว้าง 4 ม. 330,400        ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถ ้าใหญ่ - ถ ้าพระหอ ซอย 1 ความสะดวก ปลอดภยั  หนา 0.15 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

รหสัสายทาง ถ 88 -129 ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง 118 ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

23 โครงการปรับปรุงถนนสาย เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน กว้าง 4 ม. - 728,000       - - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

บา้นนางดวงกมล บญุเจริญ ม.2 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 700 เมตร (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

(หว้ยนางเหล็ก - หว้ยทา่ช้าง) ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

24 โครงการขยายไหล่ทางถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต - 1,297,800     - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

คอนกรีตซอยนางเทยีม ม.2 ความสะดวก ปลอดภยั ข้างละ 1 เมตร ยาว 927 เมตร (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

2 ข้าง รหสัสายทาง ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

นศ.ถ 88-030 เดินทางสัญจร



หน้า:62
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

25 โครงการบกุเบกิ/ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 480,000      - - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยตาคล้าย - ยายคล้อยอทุศิ ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ม. 2 ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง 400 เมตร ปลอดภยัในการ

รหสัสายทาง นศ.ถ 88-129 เดินทางสัญจร

26 โครงการบกุเบกิ/ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิถนนพร้อมลงหนิคลุก - - 520,000       - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายนายข้า - นางเทยีม ม.2 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะทาง (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

(แถวโอเครีสอร์ท) ในการเดินทางสัญจร 400 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

27 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนคอนกรีต ขนาด 406,000      - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายหว้ยเล้าหม ูม.2 ความสะดวก ปลอดภยั กว้าง 4 เมตร ระยะทาง (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

นศ.ถ 88-026 ในการเดินทางสัญจร 145 เมตร หนา 0.15 ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:63
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

28 โครงการกอ่สร้าง/ปรับปรุง เพื่อปรับปรุงโรงจอดรถ กอ่สร้าง/ปรับปรุงโรงจอดรถ - - 500,000       - - จ้านวน อาคารส้านกังาน กองช่าง

โรงจอดรถหลังอาคารส้านกังาน เปน็โรงจอดรถและ ขนาดกว้าง 6 × 18 ม. (งบ อปท.) โรงจอดรถ มทีี่จอดรถและ

หลังเกา่ โรงซ่อมเคร่ืองจักร (ตามรูปแบบและรายการ ที่ปรับปรุง โรงซ่อมเคร่ืองจักร

ที่เทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่ก้าหนด)

29 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน กว้าง 4 ม. - - - 350,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยนายแพบอทุศิ  หมู่ที่ 2  ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง  300 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

พร้อมคูระบายน ้า ในการเดินทางสัญจร พร้อมคูระบายน ้า ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

30 โครงการบกุเบกิถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน กว้าง 4 ม. - - - 320,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยเทพทศัน ์2 ม. 2 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทางประมาณ 200 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:64
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

31 โครงการกอ่สร้างขยายปรับปรุง 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 ้าและไฟส่องสว่าง  

(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

33 โครงการขยายเขตถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ขยายเขตถนน ระยะทาง 300 ม - - 200,000       - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซ.นายแพบอทุศิ พร้อมคูระบายน ้า ความสะดวก ปลอดภยั พร้อมขุดคูระบายน ้า (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

ม.2 ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

34 โครงการขยายเขตถนน ซ.ปราณี เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ขยายถนน ระยะทาง 327 ม. - - - - 100,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ม.2 รหสัสายทาง นศ.ถ 88-029 ความสะดวก ปลอดภยั (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

 ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:65
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

35 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนน คสล. - - 336,000       ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายน ้าตกโยง 1 ม.2 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 4 ม. ระยะทาง (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

รหสัสายทาง นศ.ถ 88-125 ในการเดินทางสัญจร 120 หนา 0.15 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

36 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนน คสล. - - 210,000        ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายน ้าตกโยง ซอยบา้นนายนติ ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 3 ม. ระยะทาง (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

 ม. 2 ในการเดินทางสัญจร 100 หนา 0.15 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

37 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนน คสล. - - 840,000       ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยวัฒนโยธิน (ถนนตก) ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 4 ม. ระยะทาง (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

 ม. 2 ในการเดินทางสัญจร 300 หนา 0.15 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:66
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

38 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนน คสล. 434,000      - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยช้านาญกจิ ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 4 ม. ระยะทาง (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

พร้อมวางบล๊อค ม. 2 ในการเดินทางสัญจร 155 หนา 0.15 เมตร ปลอดภยัในการ

รหสัสายทาง นศ.ถ 88-102 พร้อมวางบล๊อค เดินทางสัญจร

39 โครงการบกุเบกิ/ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน . - - 800,000       - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายหลังปาล์มรีสอร์ท ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 5 ม ระยะทาง (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

พร้อมวางทอ่ระบายน ้า ม.2 ในการเดินทางสัญจร 400 ม. พร้อมวางทอ่ระบายน ้า ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

40 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนน คสล. 784,000      - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยหาดทรายขาว  ม. 2 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 4 ม. ระยะทาง (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

รหสัสายทาง นศ.ถ 88-115 ในการเดินทางสัญจร 280 หนา 0.15 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:67
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

41 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนน คสล. 420,000       ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยสามคัคี 1 (ข้างบา้น สท.อนนัต์ )ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 4 ม. ระยะทาง (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

 ม. 2 ในการเดินทางสัญจร 150 หนา 0.15 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

42 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนน คสล. 735,000       ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายเมอืงใหม ่ ม. 2 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 3 ม. ระยะทาง (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร 350 หนา 0.15 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

43 โครงการกอ่สร้าง/ปรับปรุงสะพาน เพือ่ให้ประชาชนได้รับความ กอ่สร้าง/ปรับปรุงสะพาน - - - - 240,000        - ประชาชนได้รับ กองช่าง

คอนกรีตเชื่อมเขต หมู่ที่ 2 และ สะดวกในการสัญจร ขนาดกว้าง 6 เมตร (งบ อปท.) ความสะดวกและ

หมู่ที่ 4 จ้านวน 1 จุด ปลอดภยัในการ

คมนาคม



หน้า:68
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

44 โครงการกอ่สร้างคูระบายน ้าถนน เพื่อปอ้งกนัการเกดิ กอ่สร้างคูระบายน ้าคอนกรีตชนดิ - - - 200,000        200,000        ระยะทาง ลดปญัหาน ้าทว่มขัง กองช่าง

สายไสใหญ่ - ที่วัง หมู่ที่ 2 น ้าทว่มขัง ฝาเปดิ ระยะทาง 100 เมตร (งบ อปท.) (งบ อปท.) คูระบายน ้า

จ้านวน 2 ข้างทาง

45 โครงการขุดคูระบายน ้า เพื่อปอ้งกนัน ้าทว่มขัง ขุดคูระบายน ้าระยะทาง 350 ม. - - - 50,000 - จ้านวน ปอ้งกนัการเกดิน ้า กองช่าง

จากทางตัดถนนรถไฟ-หว้ยกราก (งบ อปท.) ระยะทาง ทว่มขัง

ม.2  

46 โครงการขุดคูระบายน ้า เพื่อปอ้งกนัน ้าทว่มขัง ขุดคูลงไปหลัง ร.ร. ทุ่งสง - - - - 500,000 จ้านวน ปอ้งกนัการเกดิน ้า กองช่าง

ข้างวัดไตรฯ ขุดคูลงไปหลัง ขนาด 1,000*4 เมตร (งบ อปท.) คูระบายน ้า ทว่มขัง

ร.ร. ทุ่งสง ม.2

47 โครงการขุดคูระบายน ้าจากถนน เพื่อปอ้งกนัน ้าทว่มขัง ขุดคูโดยใช้ทอ่ มอก.Ø 60*100 - - - 500,000        จ้านวน ปอ้งกนัการเกดิน ้า กองช่าง

ไสใหญ-่ที่วัง  - หว้ยกราก ม.2 ขนาด 700 เมตร (งบ อปท.) คูระบายน ้า ทว่มขัง

- - - - -



หน้า:69
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

48 โครงการบกุเบกิถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน กว้าง 4 ม. - - - 440,000        ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายหลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ความสะดวก ปลอดภยั  ระยะทางประมาณ 500 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ราชมงคล(ไสใหญ)่ - ถนน ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

น ้าตกโยง เดินทางสัญจร

49 โครงการขยายไหล่ทางถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ขยายไหล่ทางข้างละ 1.0 ม. - - 1,300,000 1,300,000 - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายวัดจ้าปา ม.3 ความสะดวก ปลอดภยั  ระยะทาง 2,000 ม. (งบ อปท.) (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

รหสัสายทาง นศ.ถ 88-007 ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

50 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 848,400      848,400       - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยจ้าปาสามคัคี 2 - ความสะดวก ปลอดภยั  ขนาดกว้าง 3 เมตร ระยะทาง (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ซอยจ้าปาสันติ 1 ม.3 ในการเดินทางสัญจร 808 เมตร หนา 0.15 ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:70
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

51 ปรับปรุงถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1,837,500     ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยจ้าปาสามคัคี 5 ม.3 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 ม (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง 875 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

52 โครงการบกุเบกิและกอ่สร้าง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิถนนพร้อมกอ่สร้าง - - 850,000       - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนนคอนกรีตจาก ความสะดวก ปลอดภยั เปน็ถนนคอนกรีตขนาดกว้าง 4 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ซอยจ้าปาสามคัคี 5 - ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง 231 ม. หนา 0.15 ม. ปลอดภยัในการ

ซอยจ้าปาสามคัคี 3 ม.3 เดินทางสัญจร

53 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนคอนกรีต - - 703,500       - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยจ้าปาสันติ 2 ม.3 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 3 เมตร ระยะทาง (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

รหสัสายทาง นศ.ถ 88 - 035 ในการเดินทางสัญจร 335 เมตร หนา 0.15 ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:71
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

54 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน คสล.ขนาดกว้าง 700,000      ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยจ้าปาสามคัคี 2 ความสะดวก ปลอดภยั 5 เมตร ยาว 200 เมตร (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

หมู่ที่ 3 ในการเดินทางสัญจร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางทอ่ ปลอดภยัในการ

รหสัสายทาง นศ.ถ 88 - 033 ระบายน ้า เดินทางสัญจร

55 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนคอนกรีต - - 787,500       - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยจ้าปาพฒันา 1 ม.3 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 3 เมตร ระยะทาง (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

รหสัสายทาง นศ.ถ 88 - 036 ในการเดินทางสัญจร 375 เมตร หนา 0.15 ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

56 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนคอนกรีต ขนาด - 1,456,000     1,456,000     1,456,000     1,456,000     ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายจ้าปา - วังใน ม. 3 ความสะดวก ปลอดภยั กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

รหสัสายทาง นศ.ถ 88 - 006 ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง 2,080 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:72
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

57 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน คสล. - - 920,800        920,800        ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายจ้าปาสามคัคี 3 ม. 3 ความสะดวก ปลอดภยั ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

รหสัสายทาง นศ.ถ 88 - 032 ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง 877 เมตร ปลอดภยัในการ

หนา 0.15 เมตร เดินทางสัญจร

58 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนคสล. - - - 420,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

บา้นยายเอยีด ม. 3 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 4 เมตร  (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

59 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนคสล. - 840,000       - - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

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

นศ. ถ 88 - 036 ในการเดินทางสัญจร ยาว 300 เมตร  หนา 0.15 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:73
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

60 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนคสล. - - 900,000       900,000        900,000        ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

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

ในการเดินทางสัญจร  หนา 0.15 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

61 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 4 ม - - - 1,600,000     - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายจ้าปาสามคัคี 2 ม.3 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 2,000 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

รหสัสายทาง ถ 88 -067 ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

62 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 3 ม. - - - 6,750,000     - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นนายเอี ยม ม.3 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 1,500 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

(ชุมชนบา้นจ้าปานอก) ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:74
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

63 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 3 ม - - - 700,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายหนา้บา้นนายสุชีพ ม. 3 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 2,000 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

64 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 3 ม. - - - 500,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นหว้ยน ้าผุด ม.3 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 1,200 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

65 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนนคอนกรีต กว้าง 4 ม. 1,884,400     1,884,400     1,884,400     ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายสายวัดจ้าปา หมู่ที่ 3 ความสะดวก ปลอดภยั หนา 0.15 ม. ระยะทาง 2,019 ม. (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

รหสัสายทาง ถ 88 -007 ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:75
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

66 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน - - - - 500,000        ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายทางรถไฟ ม. 3 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทางประมาณ 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

67 โครงการปรับปรุงถนนสายวังใน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนนขนาดกว้าง 4 ม. - - - 300,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ม.3 ต่อจากบา้น นางคลิ ง ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 500 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

แกว้ประภาค ถึง ม.9 บา้น ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

นายพว่ง (ชุมชนบา้นจ้าปาใน) เดินทางสัญจร

68 โครงการขยายไหล่ทางถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ขยายไหล่ทางถนน ระยะทาง 3,000 ม. - 1,050,000 1,050,000 - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายจ้าปา - วังใน  ม.3 ความสะดวก ปลอดภยั ขยายออกข้างละ 0.5 ม. (งบ อปท.) (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

รหสัสายทาง น.ศ. ถ 88-006 ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:76
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

69 โครงการขยายเขตถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ขยายถนน ขนาด 1* 300 ม. - - - - 250,000        ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยจ้าปาสามคัคี 3  ม.3 ความสะดวก ปลอดภยั หนา 0.15 ม. (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

(สายบา้นนายพร้อม ซ.3)  ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

รหสัสายทาง น.ศ. ถ 88-032 ปลอดภยั เดินทางสัญจร

70 โครงการกอ่สร้างสะพานคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนใช้เส้นทาง กอ่สร้างสะพานคอนกรีต - - - - 300,000 จ้านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยจ้าปาสามคัคี 4  ม.3 คมนาคมได้สะดวก ปลอดภัย จ้านวน 1 จุด (งบ อปท.) สะพาน ความสะดวกและ

(ชุมชนบา้นจ้าปานอก) ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

71 โครงการกอ่สร้างสะพานน ้าล้น เพื่อใหป้ระชาชนใช้ กอ่สร้างสะพานน ้าล้น - - - - 200,000 จ้านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยจ้าปาสามคัคี 5 บริเวณ เส้นทางคมนาคมได้ จ้านวน 1 จุด (งบ อปท.) สะพาน ความสะดวกและ

บา้นนางเอื อน  ม. 3 อย่างสะดวกปลอดภยั ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:77
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

72 โครงการกอ่สร้าง Box Culvert เพื่อใหป้ระชาชนใช้ กอ่สร้าง Box Culvert - - - 600,000        - จ้านวนแถว ประชาชนได้รับ กองช่าง

ข้ามหว้ยกาหลา ม.3 เส้นทางคมนาคมได้ 2 แถว (งบ อปท.) ความสะดวกและ

(ชุมชนบา้นจ้าปาใน) อย่างสะดวกปลอดภยั ปลอดภยัในการ

คมนาคม

73 กอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 400,000      489,000       - - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยสันติพฒันา 2 ม.3 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 3 ม. หนา 0.15 ม. (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

นศ.ถ 88-067 ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง 275 ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

74 โครงการบกุเบกิถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิถนนพร้อมลงหนิคลุก - - 550,000       - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายจ้าปาสามคัคี 2 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะทาง (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

 (ซอยลุงสร้าง) หมู่ที่ 3 ในการเดินทางสัญจร 500 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:78
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

75 โครงการกอ่สร้างทอ่เหล่ียม เพื่อการระบายน ้า กอ่สร้างทอ่เหล่ียม - - - 800,000 - ความยาวทอ่ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนนสายวัดจ้าปา หมู่ที่ 3 คล่องตัวมคีวามสะดวก ขนาด 2.40 × 2.40 ม. (งบ อปท.) ความสะดวกและ

และความปลอดภยั ยาว 8.00 ม. ปลอดภยัในการ

ในการเดินทาง เดินทางสัญจร

76 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อความสะดวกและ กอ่สร้างถนนคอนกรีต กว้าง 3 ม. - 945,000       - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยคลองขลบ หมู่ที่ 3 ความปลอดภยั ระยะทาง 450 ม. หนา 0.15 ม. (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทาง ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

77 โครงการปรับปรุงถนนสาย เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนนกว้าง 4 ม. - - - 2,624,700     ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

วัดจ้าปา ม.3 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 2,019 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

รหสัสายทาง นศ.ถ 88-007 ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

78 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนคสล. ขนาดกว้าง 840,000      - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายช่องนกแอน่ ม.3  ความสะดวก ปลอดภยั  3 ม. ระยะทาง  400 เมตร (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

แยกบา้นนางจ้าเนยีร ในการเดินทางสัญจร หนา 0.15 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:79
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

79 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนคสล. ขนาดกว้าง 900,000       - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายสถานรีถไฟช่องเขา ม.3  ความสะดวก ปลอดภยั  3 ม. ระยะทาง  500 เมตร (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร หนา 0.15 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

80 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 840,000       - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นนายขับ ม.3  ความสะดวก ปลอดภยั 3 ม. ระยะทาง  400 เมตร (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร หนา 0.15 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

81 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนนคอนกรีต 1,162,300     1,162,300     11,623,300    ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็กสายโรงสี ม. 4 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ระยะทาง (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร 1,105 เมตร หนา 0.15 ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

82 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนนคอนกรีต 877,800     ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็กสายถ ้าใหญ่ - ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ระยะทาง (งบอปท.) ความสะดวกและ

ชุมชนบา้นบนควน ม. 4 ในการเดินทางสัญจร 228 เมตร หนา 0.15 ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:80
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

83 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนคอนกรีต - - - 1,200,000     - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

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

ม. 4 (ถ ้าใหญ่ปากแพรก) ในการเดินทางสัญจร 500 เมตร หนา 0.15 ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

84 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 280,000       - - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายหาดทรายขาว ความสะดวก ปลอดภยั กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

(ช่วงแยกบา้นนางกลับ) ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง 100 เมตร พร้อม ปลอดภยัในการ

 ม. 4 ไหล่ทาง เดินทางสัญจร

85 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 756,000       756,000       - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายวังค้างคาว ม. 4 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

รหสัสายทาง นศ.ถ 88 - 010 ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง 540 ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:81
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

86 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 420,000      - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายวังค้างคาว  ซอย 1 ม. 4 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง 150 ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

87 โครงการบกุเบกิ/ปรับปรุง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนนลงหนิคลุก 480,000       - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนนสายวังค้างคาว  ซอย 2 ความสะดวก ปลอดภยั พร้อมบดอดั ขนาดกว้าง 4 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ม. 4 ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง 400 ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

88 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 420,000       - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายสวนเรียน ซอย 1 ม. 4 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 3 ม. หนา 0.15 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

(บา้นนางจ้าป ีรุ่งโรจน์) ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง 200 ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:82
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

89 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 315,000        ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายสวนเรียน ซอย 2 ม. 4 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 3 ม. หนา 0.15 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

(บา้นนางพริ มภกัดีชน) ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง 150 ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

90 โครงการบกุเบกิ/ปรับปรุงถนน. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน 360,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

หนา้วัดถ ้าใหญ่ ม. 4 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 3 ม. ระยะทาง (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

พร้อมวางทอ่ระบายน ้า ในการเดินทางสัญจร  300 ม. พร้อมวางทอ่ระบายน ้า ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

91 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 940,800      ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยหว้ยชัน หมู่ที่ 4 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 4 ม. ระยะทาง 336 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร หนา 0.15 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:83
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

92 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยปทูบั - - 5,000,000     ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีตสายสวนเรียน ความสะดวก ปลอดภยั แอสฟลัทติ์กคอนกรีตของเดิม (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

หมู่ที่ 4 ในการเดินทางสัญจร (Overlay)  ขนาดกว้าง 9.00 ม. ปลอดภยัในการ

ยาว 1,025 ม. เดินทางสัญจร

93 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนคสล. กว้าง 4 เมตร 1,862,200    ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายควนไสสูง 2 ม.4 ความสะดวก ปลอดภยั หนา 0.15 เมตร ระยะทาง (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

รหสัสายทาง นศ.ถ 88 - 110 ในการเดินทางสัญจร 665 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

94 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนนพาราแอสฟลัท ์ 1,388,400     ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

พาราแอสฟลัท ์คอนกรีต ความสะดวก ปลอดภยั คอนกรีต.กว้าง 3 เมตร (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ถนนควนไสสูง 3  ม.4 ในการเดินทางสัญจร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง ปลอดภยัในการ

รหสัสายทาง นศ.ถ 88 - 112 150 เมตร เดินทางสัญจร



หน้า:84
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

95 โครงการกอ่สร้างคูระบายน ้า เพื่อการระบายน ้า กอ่สร้างคูระบายน ้าเทคอนกรีต - - - 700,000        - ระยะทาง ลดปญัหาน ้าทว่มขัง กองช่าง

คอนกรีตชุมชนหลานตาภู่อทุศิ ม.4 คล่องตัวน ้าไมท่ว่มขัง ขนาด  0.5 × 300 ม. (งบอปท.) คูระบายน ้า การระบายน ้า

ลึก 0.55 ม. คล่องตัวมากขึ น

96 โครงการกอ่สร้างคูระบายน ้า เพื่อการระบายน ้า กอ่สร้างคูระบายน ้าเทคอนกรีต - - - 1,500,000     ระยะทาง ลดปญัหาน ้าทว่มขัง กองช่าง

ตั งแต่บา้นนายอนนัต์ หอ่สังข์ - คล่องตัวน ้าไมท่ว่มขัง ขนาด  2.0 × 300 ม. (งบอปท.) คูระบายน ้า การระบายน ้า

ส่ีแยกโรงโม ่ม.4 ลึก 0.55 ม. คล่องตัวมากขึ น

97 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนลาดยางพารา ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

พาราแอสฟลัทค์อนกรีต ความสะดวก ปลอดภยั แอสฟลัทค์อนกรีต ถนน ความสะดวกและ

ซอยประปา หมู่ที่ 4 ในการเดินทางสัญจร ขนาดกว้าง 4 ม. หนา 0.05 ม ปลอดภยัในการ

ระยะทาง 534 ม. เดินทางสัญจร

98 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนนถมหนิคลุก - - 450,000       - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยด้านหลังชุมชน ความสะดวก ปลอดภยั ถนนกว้าง 5 ม.. ถนน ความสะดวกและ

หลานตาภู่อทุศิ หมู่ที่ 4 ในการเดินทางสัญจร  ระยะทาง 300 ม ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:85
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

99 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 450,000       - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยหลานตาภู่อทุศิ 1 หมู่ที่ 4 ความสะดวก ปลอดภยั ถนนกว้าง 4.50 ม. หนา 0.15 ม. ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง  155    ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

100 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - 723,800        ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยหลานตาภู่อทุศิ 2 หมู่ที่ 4 ความสะดวก ปลอดภยั ถนนกว้าง 5.50 ม. หนา 0.15 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง 188   ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

101 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - 2,240,000     - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก สายบา้นหว้ยชัน -ม.4 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

บา้นนายจาย ม.10 - ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง 600 ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:86
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

102 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน ขนาด - - - - 320,000        ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายหนา้บา้นนางประจบ - บา้น ความสะดวก ปลอดภยั กว้าง 4 ม.ระยะทาง 200 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

นางเขียว ม.4 ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

103 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน  ขนาด - - - 480,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

บา้นนายแกว้ - ถนนเอเชีย ม. 4 ความสะดวก ปลอดภยั กว้าง 4 ม.ระยะทาง 300 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

104 โครงการกอ่สร้าง/ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้าง/ปรับปรุงถนน  3,000,000    3,000,000     - - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ความสะดวก ปลอดภยั กว้าง 6 ม. ระยะทาง  1,000 ม. (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

สายถ ้าใหญ่  ม.4 - ถ ้าพระหอ ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

 ม.6 รหสัสายทาง นศ.ถ 88-005 เดินทางสัญจร

105 โครงการกอ่สร้างสะพาน เพื่อใหป้ระชาชนใช้เส้นทาง กอ่สร้างสะพานขนาด4*12 - - - - 700,000 จ้านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

คอนกรีตข้ามคลองใหญ่ คมนาคมได้สะดวก ปลอดภัย (งบ อปท.) สะพาน ความสะดวกและ

ถนนใต้สายไฟขนาด 4*12 ม.4 ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:87
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

106 โครงการกอ่สร้างคูระบายน ้า เพื่อปอ้งกนัการเกดิ ขุดคูระบายน ้า ระยะทาง 250,000       250,000        - ระยะทาง ลดปญัหาน ้าทว่มขัง กองช่าง

ตั งแต่บา้นนายสมหมาย ทองใส - น ้าทว่มขัง ประมาณ 500 เมตร (งบ อปท.) (งบ อปท.) คูระบายน ้า

หนา้ ร.พ.สต. ถ ้าใหญ่ หมู่ที่ 4

107 โครงการกอ่สร้างคูระบายน ้าตั งแต่ เพื่อปอ้งกนัการเกดิ 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

108 กอ่สร้างสะพานคลองปากแพรก เพื่อความสะดวกและ ก่อสร้างสะพานคอนกรีต กวา้ง 9 ม. - - - 4,000,000 - จ้านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ที่ 4 ความปลอดภยั ยาว 32 ม. (รายละเอยีดและ (งบ อปท.) สะพาน ความสะดวกและ

ในการเดินทาง รูปแบบตามที่เทศบาล (งบ เงินกู)้ ปลอดภยัในการ

ต้าบลถ ้าใหญ่ก้าหนด) เดินทางสัญจร

109 กอ่สร้างสะพานวัดถ ้าใหญ่ เพื่อความสะดวกและ กอ่สร้างสะพานคอนกรีต 4,000,000 - - - - จ้านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ที่ 4 ความปลอดภยั กว้าง 9 ม.ยาว 32 ม. สะพาน ความสะดวกและ

ในการเดินทาง (รายละเอยีดและรูปแบบตามที่ ปลอดภยัในการ

เทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่ก้าหนด) เดินทางสัญจร



หน้า:88
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

110 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนใช้เส้นทาง กอ่สร้างถนนคอนกรีต - - 897,400 897,400 - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็กสายใต้สายไฟ ม.4 คมนาคมที่สะดวกและ เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 ม. (งบ อปท.) (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

 รหสัสายทาง นศ.ถ 88 - 118 ปลอดภยั ระยะทาง 650 ม. หนา 0.15  ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

111 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนคอนกรีต - - 100,000 - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็กสายวังไทร (ปากทาง) ความสะดวก ปลอดภยั เสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

 ม. 5 รหสัสายทาง ถ 88 -015 ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง 40 ม. หนา 0.15  ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

112 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนคอนกรีต - - - 420,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็กสายบา้นนายแนบ ความสะดวก ปลอดภยั เสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

รอดจันทร์ ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง 800 ม. หนา 0.15  ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:89
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

113 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนน คสล. ขนาด - - - 1,400,000     - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

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

ในการเดินทางสัญจร ระยะทางประมาณ 500 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

114 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนนคสล. - - - - 2,700,000     ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

นาตาแย้ม - สายบา้นวังไทร  ม. 5 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 4 เมตร (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

 รหสัสายทาง นศ.ถ 88 - 015 ในการเดินทางสัญจร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง ปลอดภยัในการ

ประมาณ 1,744 เมตร เดินทางสัญจร

115 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนคสล. - - - 560,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายทางขึ น ส้านกังานกองทนุ ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 4 เมตร (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

สงเคราะหก์ารท้าสวนยาง ม. 5 ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง 200 เมตร ปลอดภยัในการ

หนา 0.15 เมตร เดินทางสัญจร



หน้า:90
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

116 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนน คสล. 392,000      ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายหนา้อวด ม.5 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 4 เมตร (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

รหสัสายทาง นศ.ถ 88-040 ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง 140 เมตร ปลอดภยัในการ

หนา 0.15 เมตร เดินทางสัญจร

117 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนน คสล. ขนาด 1,153,600    ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

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

ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง 412 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

118 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนคสล. - - 1,800,000     1,800,000     - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายเขาหนา้ผึ ง ม.5 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 4 เมตร (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง 1,500 เมตร ปลอดภยัในการ

หนา 0.15 เมตร เดินทางสัญจร



หน้า:91
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

119 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนลาดยาง - - - 3,000,000     - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายเขาหนา้ผึ ง ม.5 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

(ชุมชนนาตาแย้มเหนอื) ในการเดินทางสัญจร ประมาณ 1,500 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

120 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนคสล. - - 980,000       980,000        980,000        ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายวังปริก  ม. 5 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 4 เมตร (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง 1,000 เมตร ปลอดภยัในการ

หนา 0.15 เมตร เดินทางสัญจร

121 กอ่สร้าง/ปรับปรุงถนนเลียบ เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้าง/ปรับปรุงถนนขนาด - - 600,000       600,000        600,000        ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ควนหนา้อวด ม.5 ความสะดวก ปลอดภยั กว้าง 4 ม. ระยะทาง 3,000 ม. (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

(ชุมชนนาตาแย้มเหนอื) ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

122 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 840,000      840,000       840,000       840,000        840,000        ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายวังไทร - นายแกง๊ ม.5 ความสะดวก ปลอดภยั 4 ม. ระยะทาง 2,400 ม. (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:92
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

123 โครงการปรับปรุงถนน - เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนนลงหนิคลุก 810,000      810,000       810,000       ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นบนควน-บา้นนายนดั ความสะดวก ปลอดภยั พร้อมบดอดั ถนนกว้าง 4.5 ม. (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

 ม.5 ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง 1,670 ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

124 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 560,000      560,000       560,000       560,000        560,000        ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายควนจ้าลอง ม.5 ความสะดวก ปลอดภยั 4  ม. ระยะทาง 1,000 ม. (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

125 โครงการกอ่สร้าง/ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้าง/ปรับปรุงถนน - - - 840,000        840,000        ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบอ่จันทร์ - บา้นนายนรัินต์ ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 4 ม. (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ม.5 (นาแย้มใต้) ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง 700 ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:93
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

126 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน ขนาด - - - - 800,000        ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายวังไทร - ทุ่งคาน ้าซับ ม.5 ความสะดวก ปลอดภยั กว้าง 4 ม.ระยะทาง 500 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

127 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 4 ม. - - - 728,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายควนยาง ม.5 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 700 ม. พร้อมวางทอ่ (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร คศล. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

128 โครงการบกุเบกิถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิถนน กว้าง  4 ม. - - - - 440,000        ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายควนศรีจันทร์ ม.5 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 500 เมตร (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

129 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนน คสล. - - - 700,000        700,000        ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายควนศรีจันทร์ ม.5 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร 500 ม. หนา 0.15 ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:94
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

130 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 930,000       930,000       930,000        ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายสวนนายชลิต ม.5 ความสะดวก ปลอดภยั 4 ม.ระยะทาง   1,000  ม. (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร หนา 0.15 ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

131 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 840,000      ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นชนดัดา กล่ินพงศ์ ม.5 ความสะดวก ปลอดภยั 4 ม.ระยะทาง 300 ม. หนา (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร  0.15 ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

132 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 4 ม. - - - 900,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นนายเลียบ ม.5 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 1,500 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:95
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

133 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน - - - - 75,000         ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายโรงรมฯ ม.5 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร  30 ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

134 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน  ขนาดกว้าง 4 ม. 480,000      - - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายหนา้แดง ม.5 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 500 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

135 โครงการปรับปรุงถนนซอย เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 5 ม. - - - 300,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

บา้นนายเขียว   กล่ินพงษ ์ม.5 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 500 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:96
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

136 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนน คสล. 1,156,400    1,156,400     ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายในวัง ม.5 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร 825 ม. หนา 0.15 ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

137 โครงการกอ่สร้างถนนจาก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนน คสล. 924,000       924,000       924,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยในวัง ม.5 - ใสเพชรทอง  ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 4 ม. ระยะทาง  (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ต.ที่วัง (นาแย้มใต้) ในการเดินทางสัญจร 1,000 ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

138 โครงการบกุเบกิถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิถนน ขนาดกว้าง 5 ม. - - - 2,200,000     - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นพะเนนิ - จดเขตที่วัง ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 2,000 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ม.5 ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:97
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

139 โครงการบกุเบกิ/ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง - - - 1,600,000     1,900,000     ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

เลียบควน - แยกวังไทร ม.5 ความสะดวก ปลอดภยั 5 ม. ระยะทาง 1,500 ม. (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

(ชุมชนนาตาแย้มใต้) ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

140 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาด - - - 1,200,000     - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

บา้นนางละออง - ถนนนาตาแย้ม ความสะดวก ปลอดภยั กว้าง 5 ม.ระยะทาง 2,000 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

วังไทร ม.5 ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

141 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 6 ม. - - 400,000       - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นนางทอง ม.5 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 500 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:98
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

142 โครงการบกุเบกิถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิถนน ขนาดกว้าง 6 ม. - 1,500,000     1,500,000     - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายวังขวัญ - ควนยาง ม.5 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 3,000 ม. (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

143 โครงการบกุเบกิถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิถนน ขนาดกว้าง 4 ม. - - - 880,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นนายยุทธ ชูฟอง ม.5 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

144 โครงการขุดคูระบายน ้าพร้อม เพื่อใหร้ะบายน ้าได้คล่องตัว ขุดคูระบายน ้า ระยะทาง - - - 420,000        ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

วางทอ่ระบายน ้า จากสามแยก และประชาชนใช้เส้นทาง 600 เมตร (งบ อปท.) คูระบายน ้า ความสะดวกและ

หนา้ผึ ง - บา้นผู้ใหญ่สมพร ม.5 คมนาคมที่สะดวกและ ปลอดภยัในการ

(ชุมชนนาตาแย้มเหนอื) ปลอดภยั เดินทางสัญจร



หน้า:99
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

145 โครงการขุดคูระบายน ้าหว้ยแหง้ เพื่อปอ้งกนัน ้าทว่มขัง โดยใช้ทอ่ มอก.Ø 60*100 - - - - 600,000        ระยะทาง ปอ้งกนัการเกดิน ้า กองช่าง

 หนา้ ร.ร.นาตาแย้ม ม.5 ระยะทาง 1,000 เมตร (งบ อปท.) คูระบายน ้า ทว่มขัง

146 โครงการขุดคูระบายน ้าเขต ม.5 - เพื่อปอ้งกนัน ้าทว่มขัง ขุดคูระบายน ้าระยะทาง 500 ม. - - 400,000 ระยะทาง ปอ้งกนัการเกดิน ้า กองช่าง

ม.10 บา้นหนา้แดง พร้อมวางทอ่ พร้อมวางทอ่ 60 ม. (งบ อปท.) คูระบายน ้า ทว่มขัง

147 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน  - - - 1,320,000     1,320,000     ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นนายทอง -ถนนนาตาแย้ม ความสะดวก ปลอดภยั พร้อมวางทอ่ขนาดกว้าง 4 ม. (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

วังไทร พร้อมวางทอ่ ม.5 ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง 3,000 ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

148 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน - 880,000       880,000       - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นโกถ้วน - เขาหนา้ผึ ง ม.5 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 2,000 ม. (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:100
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

149 โครงการบกุเบกิถนนซอยบา้น เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิถนน ระยะทาง 1.5 กม. - - - 1,300,000     - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

นางพมุ  ม.5 (นาตาแย้มใต้) ความสะดวก ปลอดภยั (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

150 โครงการกอ่สร้างคูระบายน ้าซอย เพื่อปอ้งกนัการเกดิ กอ่สร้างคูระบายน ้า ระยะทาง - - - - 250,000        ระยะทาง ลดปญัหา กองช่าง

บา้นผู้ใหญ่สมพร ชอบท้ากจิ ม.5 น ้าทว่มขัง 500 เมตร (งบ อปท.) คูระบายน ้า น ้าทว่มขัง

151 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนนลาดยาง - - - 4,480,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟลัทติ์กสายถ ้าพระหอ - ความสะดวก ปลอดภยั แอสฟลัทติ์ก ขนาดกว้าง (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

วังขวัญ  ม. 6 ในการเดินทางสัญจร  4 เมตร หนา 0.15 เมตร ปลอดภยัในการ

รหสัสายทาง นศ.ถ 88 - 009 ระยะทาง 2,800 เมตร เดินทางสัญจร

152 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนคอนกรีต - 1,400,000     1,400,000     1,400,000     1,400,000      ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็กสายวังไทร ม.6 ความสะดวก ปลอดภยั เสริมเหล็ก กว้าง  4  ม.  (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

(จากที่ท้าการชุมชนบา้นวังไทร - ในการเดินทางสัญจร หนา 0.15  ม. ปลอดภยัในการ

สุดเขตถนน) ระยะทาง 2,000 ม. เดินทางสัญจร

รหสัสายทาง นศ.ถ 88-015



หน้า:101
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

153 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนคสล. - - - 1,400,000     - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นนายเลียบ  ม. 6 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาด  4 x 500 เมตร (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร หนา 0.15 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

154 โครงการบกุเบกิถนนจากคลอง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิถนน ขนาดกว้าง  4  ม. - - - 1,700,000     - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ปากวัง ม.6 จดเขต ม.5 ความสะดวก ปลอดภยั ยาว  2,000 ม. โดยการฝังทอ่ (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

(เลียบเขาศรีพงศ์ศา) ในการเดินทางสัญจร ตลอดสาย ปลอดภยัในการ

โดยการฝังทอ่ตลอดสาย เดินทางสัญจร

155 โครงการขยายไหล่ทางถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ขยายไหล่ทางถนน ข้างละ 1 ม. - - 6,000,000 - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายวังไทรช่วงหมื่นราม ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 2,000 เมตร (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

(จากชุมชนบา้นวังขวัญ - ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

ชุมชนบา้นวังไทร)  หมู่ที่ 6 เดินทางสัญจร

รหสัสายทาง ถ 88 -015



หน้า:102
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

156 โครงการปรับปรุงคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนนคอนกรีต - - 1,172,200 1,172,200 1,172,200 ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็กสายถ ้าพระหอ - วังขวัญ ความสะดวก ปลอดภยั เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง  4  ม. (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

ช่วงช่องชก - แยกชุมชนวังขวัญ ม.6 ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง  1,256  ม. ปลอดภยัในการ

รหสัสายทาง ถ 88 -009 หนา 0.15  ม. เดินทางสัญจร

157 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนคอนกรีต - - 1,120,000 - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็กสายถ ้าพระหอ - ช่องชก ความสะดวก ปลอดภยั เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 ม. (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

(ซอยวังขวัญ - ช่องชก) ม.6 ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง 400 ม. หนา 0.15  ม. ปลอดภยัในการ

รหสัสายทาง ถ 88 -009 เดินทางสัญจร

158 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน ขนาด - - 880,000       1,040,000     - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นนายช่วง  ชนะสงคราม - ความสะดวก ปลอดภยั กว้าง 4 ม.ระยะทาง 1,000 ม. (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

สามแยกหนองนาตีบ ม. 6 ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:103
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

159 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน - - 1,300,000     2,000,000     - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นบนควน - นาตาแย้ม ความสะดวก ปลอดภยั กว้าง 5 ม. ระยะทาง 2,000 ม. (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

บา้นนายแกง๊ ม.6 ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

160 ปรับปรุงถนนสายบา้นวังไทร 2 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน จ้านวน 2 สาย - - - 1,500,000     1,500,000     ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

จ้านวน 2 สาย ม.6 ความสะดวก ปลอดภยั สายแรก จากบา้นประธาน (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

(ชุมชนบา้นวังไทร) ในการเดินทางสัญจร ชุมชน - บา้นนายแผ้ว  จันทร์ทงั ปลอดภยัในการ

สายที่สองจากสะพาน ม.8 เดินทางสัญจร

ที่วัง ระยะทาง สายละ 1500 ม.

161 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 4 ม. - - - 312,000        ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายชุมชนบา้นเกาะเคียร ม.6 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 300 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:104
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

162 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 4 ม. 953,680 953,680 ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายอา่วอแิกะ ม.6 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 1,834 ม. (งบ อปท.) (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

รหสัสายทาง นศ.ถ 88-013 ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

163 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนนถมหนิคลุก - - - 900,000        ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยเจริญร่วมใจ ม.6 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร 1,500 ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

164 โครงการบกุเบกิถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิถนน ขนาดกว้าง 3 ม. - - - - 990,000        ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายช้างหกั ม.6 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 1,500 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:105
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

165 โครงการบกุเบกิถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิถนน ขนาดกว้าง 3 ม. - - - - 990,000        ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายถ ้าตลอด ม.6 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 1,500 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

166 โครงการบกุเบกิ/ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน - - 1,300,000     1,500,000     ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายวังวัญ - วังอนีุ้ย ม.6 ความสะดวก ปลอดภยั ลงหนิคลุก ขนาดกว้าง 4 ม. (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง 1,500 ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

167 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน ขนาด - - - 660,000        780,000        ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายวังขวัญ ม.6 ความสะดวก ปลอดภยั กว้าง 3.5 ม.ระยะทาง 1,000 ม. (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:106
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

168 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 3 ม. - - - 600,000        ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยสันติภาพ ม.6 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

169 โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนน คสล. 560,000      - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยควนไสสูง ม.6 ความสะดวก ปลอดภยั กว้าง 4 ม. ระยะทาง 200 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

170 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง - 420,000       - - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นนายจัด แสงแกว้ ม.6 ความสะดวก ปลอดภยั 4 ม. ระยะทาง 150 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:107
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

171 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง - 840,000       - - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นนายไสว ยังสีสุข ม.6 ความสะดวก ปลอดภยั 4 ม. ระยะทาง 300 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

(ชุมชนบา้นน ้าพ)ุ ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

172 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง - - - - 630,000        ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นกลาง ม.6 ความสะดวก ปลอดภยั 3 ม. ระยะทาง 300 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

173 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. 1,262,800     ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นนาตง ซ. ริมทุ่ง ม.6 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 451 ม. หนา 0.15  ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

(ชุมชนถ ้าพระหอ) ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:108
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

174 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 4 ม. - 840,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นนายกระจ่าง  ม.6 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 300 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

175 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 4 ม. - 1,400,000     1,400,000     - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยปากวัง ม.6 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 1,000 ม. (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

รหสัสายทาง นศ.ถ 88-044 ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

176 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 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



หน้า:109
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

177 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนคอนกรีต 1,131,200    1,131,200     1,131,200     ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายอา่วอแิกะพร้อมสะพาน ความสะดวก ปลอดภยั กว้าง 4 ม.ระยะทาง 1,212 ม. (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

คอนกรีต หมู่ที่ 6 ในการเดินทางสัญจร หนา 0.15 ม. พร้อม ปลอดภยัในการ

รหสัสายทาง นศ.ถ 88-013 สะพานคอนกรีต เดินทางสัญจร

178 โครงการกอ่สร้างสะพานคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนใช้เส้นทาง กอ่สร้างสะพานคอนกรีต - - - 500,000 - จ้านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

คลองนาตง ขนาด 3*10 ม. ม.6 คมนาคมได้สะดวก ปลอดภัย ขนาด 3*10 ม. (งบ อปท.) สะพาน ความสะดวกและ

ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

179 โครงการกอ่สร้างสะพานข้าม เพื่อใหป้ระชาชนใช้เส้นทาง กอ่สร้างสะพานเหล็ก - - - - 2,500,000 จ้านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

เขื่อน ซ.ริมทุ่ง ขนาด 3*60 ม. คมนาคมได้สะดวก ปลอดภัย ขนาด 3*60 ม. (งบ อปท.) สะพาน ความสะดวกและ

เชื่อมต่อถนนสายนาตง ม.6 ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:110
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

180 โครงการกอ่สร้างบล็อกข้ามถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างบล็อกข้ามถนนถ ้าใหญ่ - - - - 500,000        - จ้านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถ ้าใหญ่-ถ ้าพระหอ บริเวณศูนย์ ความสะดวก ปลอดภยั ถ ้าพระหอ หนา้ ศพด. (งบ อปท.) ระยะทาง ความสะดวกและ

พฒันาเด็กเล็กบา้นน ้าพ ุม.6 ในการเดินทางสัญจร บา้นน ้าพุ ปลอดภยัในการ

สัญจร

181 โครงการกอ่สร้างบล็อกข้ามถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างบล็อกข้ามอา่วอแีกะ - - - - 300,000        จ้านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยอา่วอแีกะ หมู่ที่ 6 ความสะดวก ปลอดภยั หมู่ที่ 6 จ้านวน 1 จุด (งบ อปท.) ระยะทาง ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

สัญจร

182 โครงการขุดคูระบายน ้าสาย เพื่อปอ้งกนัน ้าทว่มขัง ขุดคูระบายน ้าระยะทาง 320 ม. - - - 300,000 300,000 จ้านวน ปอ้งกนัการเกดิน ้า กองช่าง

ถ ้าพระหอ  ม.6 พร้อมวางทอ่ พร้อมวางทอ่ 60 ม. (งบ อปท.) (งบ อปท.) ระยะทาง ทว่มขัง

183 โครงการขุดคูระบายน ้าสายบา้น เพื่อปอ้งกนัน ้าทว่มขัง ขุดคูกว้าง 2 เมตร ยาว 350 ม - - - 400,000 จ้านวน ปอ้งกนัการเกดิน ้า กองช่าง

หนา้เขา-คลองนาตง ม.6 ลึก 2 เมตร (งบ อปท.) คูระบายน ้า ทว่มขัง



หน้า:111
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

184 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนคอนกรีต - 893,200 - - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอยวังขวัญ 1 ม.6 ความสะดวก ปลอดภยั เสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. ระยะทาง (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

รหสัสายทาง ถ 88 -042 ในการเดินทางสัญจร 319  เมตร หนา 0.15  ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

185 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนคอนกรีต - - - 840,000 - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอยวังขวัญ 2 ม.6 ความสะดวก ปลอดภยั เสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. ระยะทาง (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร 300  เมตร หนา 0.15  ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

186 โครงการบกุเบกิถนนสายหนา้ เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิถนน ระยะทาง 600 เมตร - - - - 528,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

บา้นนายส้าราญ - ควนปอ้ม ม.6 ความสะดวก ปลอดภยั (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

(ชุมชนบา้นวังขวัญ) ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:112
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

187 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนคอนกรีต . - 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนนสายริมทุ่ง - นาตง  ม.6 ความสะดวก ปลอดภยั กว้าง 4 ม ระยะทาง 1,800 ม. (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

พร้อมสะพานคอนกรีต ในการเดินทางสัญจร  หนา 0.15 ม.พร้อมสะพาน ปลอดภยัในการ

คอนกรีต เดินทางสัญจร

188 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 4 ม. - - - - 1,200,000     ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายถ ้าพระหอ  - วังขวัญ ม.6 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 1,200 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

รหสัสายทาง นศ.ถ 88-009 ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

189 โครงการกอ่สร้างทอ่เหล่ียม เพื่อใหป้ระชาชนใช้เส้นทาง กอ่สร้างทอ่เหล่ียม Box Culvert - - 500,000 - - จ้านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

Box Culvert ถนนถ ้าใหญ่ - ถ ้าพระหอ คมนาคมได้สะดวก ปลอดภัย ขนาด 2.10 × 2.10 ม. ยาว 8 ม. (งบ อปท.) . ความสะดวกและ

ม.6 ข้างบา้นนายสมหมาย แปน้สุข ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:113
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

190 โครงการกอ่สร้างสะพาน เพือ่ให้ประชาชนได้รับความ กอ่สร้างสะพาน ขนาดกว้าง - - - - 400,000 จ้านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

คลองวังน ้าพ ุถนนสายถ ้าใหญ่ - สะดวกในการสัญจร 6 เมตร จ้านวน 1 จุด (งบ อปท.) สะพาน ความสะดวกและ

ชุมชนถ ้าพระหอ ม.6 ปลอดภยัในการ

คมนาคม

191 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 935,000 935,000 935,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยนายลภ มณีฉาย - ทางออก ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 4 ม. ระยะทาง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

ถนนสายน ้าตกโยง ม.7 ในการเดินทางสัญจร 1,000 ม. หนา 0.15  ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

192 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน คสล. 952,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยวาสนา 3/3 ความสะดวก ปลอดภยั ผิวจราจรกว้าง 4 ม. (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

หมู่ที่ 7 รหสัสายทาง ในการเดินทางสัญจร หนา 0.15 ม. ระยะทาง ปลอดภยัในการ

 นศ.ถ 88-081 340 ม. เดินทางสัญจร



หน้า:114
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

193 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน คสล. 728,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอยวาสนา 3/2 ความสะดวก ปลอดภยั ผิวจราจรกว้าง 4 ม. (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

หมู่ที่ 7 รหสัสายทาง ในการเดินทางสัญจร หนา 0.15 ม. ระยะทาง 340 ม. ปลอดภยัในการ

นศ.ถ 88-082 เดินทางสัญจร

194 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนคสล. - 600,000 600,000 600,000 600,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยบา้นปราณี ม. 7 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 4 เมตร (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

รหสัสายทาง นศ.ถ 88-021 ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง 1,000 เมตร ปลอดภยัในการ

หนา 0.15 เมตร เดินทางสัญจร

195 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนคสล. - 420,000       - - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยหนา้ศาล ม. 7 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาด  3 x 200 เมตร (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร หนา 0.15 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:115
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

196 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนน คสล. - - 300,000 - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยหนา้ค่าย ม.7 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 5 ม. และ 4.5 ม. (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง 75.80 ม.หนา ปลอดภยัในการ

0.15 ม. พร้อมวางทอ่ระบายน ้า เดินทางสัญจร

197 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 215,000 - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยหนา้ค่าย 1 ม.7 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 4 ม. หนา 0.15  ม. (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

รหสัสายทาง นศ.ถ 88-075 ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง 75.80 ม. ปลอดภยัในการ

พร้อมวางทอ่ระบายน ้า เดินทางสัญจร

198 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 231,000 - - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

พร้อมคูระบายน ้า ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 5 ม. ระยะทาง  66 ม. (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

ซอยหนา้ประปา 1 ม.7 ในการเดินทางสัญจร หนา 0.15  ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:116
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

199 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 204,400 - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

พร้อมคูระบายน ้า ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 4 ม. ระยะทาง 73 ม. (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

 ซอยหนา้ประปา 2 ม.7 ในการเดินทางสัญจร หนา 0.15  ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

200 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 840,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็กซอยเอื ออาทร ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง  4  เมตร (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

ม.7 ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง 300 ม. หนา 0.15  ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

201 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 6 ม. 2,700,000    2,700,000     2,700,000     2,700,000     2,700,000     ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายมหาราช ม.7  - นาเพชรคง ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 3,566 ม. พร้อม (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ม. 1 พร้อมขยายไหล่ทางและ ในการเดินทางสัญจร ขยายไหล่ทาง และคูระบายน ้า ปลอดภยัในการ

คูระบายน ้า เดินทางสัญจร

รหสัสายทาง ถ 88 -017



หน้า:117
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

202 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนน คสล. 136,500 - - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยแกว้ปนทอง ม.7 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 3 ม. หนา 0.15  ม. (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง 65 ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

203 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนนลงหนิคลุกบดอดั 300,000 - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

(ซอยสมศิริ) พร้อมวางทอ่ ความสะดวก ปลอดภยั กว้าง 4 ม..ระยะทาง 500  ม. (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

ระบายน ้า หมู่ที่ 7 ในการเดินทางสัญจร  ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

204 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนใช้เส้นทาง กอ่สร้างถนน คสล. - - - 840,000 - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายคึกฤทธิพ์ฒันา ม.7 คมนาคมที่สะดวกและ ขนาดกว้าง 4 ม. หนา 0.15  ม. (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

รหสัสายทาง น.ศ. ถ 88-020 ปลอดภยั ระยะทาง 300 ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:118
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

205 โครงการยกระดับถนนซอย เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ยกระดับถนนขนาดกว้าง 4 เมตร - - - 400,000        400,000        จ้านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

หนา้ค่ายศรีนครินทรา ม.7 ความสะดวก ปลอดภยั สูง 0.05 เมตร ระยะทาง (งบ อปท.) (งบ อปท.) ระยะทาง ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร 500 เมตร ปลอดภยัในการ

คมนาคม

206 โครงการขุดคูระบายน ้า เพื่อปอ้งกนัน ้าทว่มขัง ขุดคูระบายน ้าระยะทาง 150 ม. - - - 300,000 300,000 จ้านวน ปอ้งกนัการเกดิน ้า กองช่าง

ซ.หนา้ค่าย พร้อมวางทอ่  ม.7 พร้อมวางทอ่ 100 ม. (งบ อปท.) (งบ อปท.) ระยะทาง ทว่มขัง

207 โครงการกอ่สร้างคูระบายน ้า เพื่อการระบายน ้า กอ่สร้างคูระบายน ้า - 3,000,000     - - จ้านวน ลดปญัหาน ้าทว่มขัง กองช่าง

จากหนา้ ร.ร.มหาราช 3 - คล่องตัวมคีวามสะดวก จากหนา้ ร.ร.มหาราช 3 - (งบอปท.) พื นที่ ประชาชนได้รับ

คลองโยง หมู่ที่ 7 และความปลอดภยั คลองโยง ระยะทาง 2,000 ม. ความสะดวกและ

ในการเดินทาง ปลอดภยัในการ

เดินทาง



หน้า:119
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

208 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 3 ม. - - - - 900,000        ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

หลังค่าย ม.7 - บา้นเปกิ ม.1 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

209 ซ่อมแซมสะพานทางเข้าน ้าตกโยง เพือ่ให้ประชาชนได้รับความ ซ่อมแซมสะพานจ้านวน 1 จุด - - - 300,000        จ้านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

(ชุมชนน ้าตกโยง) พร้อมปรับปรุง สะดวกในการสัญจร (งบ อปท.) สะพาน ความสะดวกและ

ถนนริมคอสะพาน ม.7 ปลอดภยัในการ

คมนาคม

210 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนน คสล. 140,000 - - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายรวมญาติ ม.7 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 4 ม. หนา 0.15  ม. (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง 50 ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:120
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

211 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรัปปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก 2,500,000    2,500,000     2,500,000     2,500,000     2,500,000     ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟลัต์คอนกรีตสายวัดราษฎร์ ความสะดวก ปลอดภยั คอนกรีต ขนาดกว้าง 6 ม. ระยะทาง (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ประดิษฐ์ - บา้นเปกิ ม. 8 ในการเดินทางสัญจร 3,283 ม. ปลอดภยัในการ

212 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรัปปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก 1,276,600     ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีตสายไร่ควนใน ความสะดวก ปลอดภยั คอนกรีต ขนาดกว้าง 4 ม. ระยะทาง (งบอปท.) ความสะดวกและ

ม. 8 ในการเดินทางสัญจร 491 ม. ปลอดภยัในการ

คมนาคม

213 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 754,600      754,600       - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายควนฮูก 1 ม.8 ความสะดวก ปลอดภยั 4 ม. ระยะทาง 539 ม. (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

รหสัสายทาง ถ 88 -058 ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

(ชุมชนบา้นควนฮูก) เดินทางสัญจร

214 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 910,000      910,000       - - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายควนฮูก 2 ม.8 ความสะดวก ปลอดภยั 4 ม. ระยะทาง 650 ม. (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:121
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

215 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 1,181,600 - - - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายควนฮูก 3 หมู่ที่ 8 ความสะดวก ปลอดภยั  4 ม. ระยะทาง  422 ม. (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

รหสัสายทาง นศ.ถ 88-060 ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

216 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน ขนาด - 416,000       - - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายโหลกเพ - บา้นนายถ้อง ม.8 ความสะดวก ปลอดภยั กว้าง 4 ม.ระยะทาง 160 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

รหสัสายทาง นศ.ถ 88-055 ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

217 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน คสล. - - - - 680,400        ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายหนองสามหงษ ์- ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 4 ม. ระยะทาง (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

หมู่ที่ 8 ในการเดินทางสัญจร  243  ม. หนา 0.15 ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

218 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน คสล. - - - - 1,470,000     ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นลุงพร้อม ม.8 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 3.5 ม. ระยะทาง (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

รหสัสายทาง นศ.ถ 88-064 ในการเดินทางสัญจร  600  ม หนา 0.15  ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:122
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

219 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 1,200,000     1,200,000     1,200,000     1,200,000     ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็กสายบา้นไร่ควน - ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม. . งบอปท. งบอปท. งบอปท. งบอปท. ถนน ความสะดวกและ

สวนส้ม ม.8 ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง 1,062 ม  หนา ปลอดภยัในการ

รหสัสายทาง นศ.ถ 88-057 0.15  ม.พร้อมคูระบายน ้า เดินทางสัญจร

คสล. มรีางวี

220 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - - 299,600        ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนนไร่ควน - สวนส้ม ซอย 1 ความสะดวก ปลอดภยั ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทาง (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ม.8 ในการเดินทางสัญจร 107 ม. หนา 0.15 ม. ปลอดภยัในการ

พร้อมไหล่ทางหนิคลุก เดินทางสัญจร

221 โครงการปรับปรุงถนนสายบา้น เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน พร้อมคูระบายน ้า - - - 520,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

นางฉิมพร้อมคูระบายน ้า ม.8 ความสะดวก ปลอดภยั กว้าง 4 ม. ระยะทาง 500 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:123
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

222 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน กว้าง 4 ม. - - - - 900,000        ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นนายแหลม ม.8 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

223 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน  ขนาดกว้าง 4 ม. - - - 700,000        700,000        ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยบา้นนางพร้อม ม.8 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 1,050 ม. (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

 รหสัสายทาง นศ.ถ 88-063 ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

224 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อความสะดวกและ กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง - - - - 238,000        ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นนายศรีนาม ม.8 ความปลอดภยั 4 เมตร ระยะทาง 85 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทาง หนา 0.15 ม. ปลอดภยัในการ

เดินทาง



หน้า:124
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

225 โครงการบกุเบกิถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิถนน ขนาดกว้าง 4 ม. - - - 880,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

จากคลองทา่โหลน-บา้นนาไสเตียน ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง  1,000  ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ม.8 (ควนเกยีบ + ไร่ควน) ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

226 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน - - - 800,000        800,000        ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายควนนกฮูกจากบา้นหมอเล็ก - ความสะดวก ปลอดภยั กว้าง 4 ม. ระยะทาง (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ถึงวัดราษฎร์ประดิษฐ์ ม.8 ในการเดินทางสัญจร 1,000 ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

227 โครงการปรับปรุงถนนสาย เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน กว้าง 4 ม. 1,200,000 - - - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

นาเพชรคง - ควนฮูก ม.8 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 1,500 ม. (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

รหสัสายทาง นศ.ถ 88--119 ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

228 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนนลาดยาง - 2,000,000 - - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

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

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:125
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

229 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนน คสล. - - 2,436,000 - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

เสริมเหล็ก สายวังแหง้  ม.9 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 3 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง 1,160 ม. ปลอดภยัในการ

หนา 0.15 ม. เดินทางสัญจร

230 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนลาดยาง 824,200 - - - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายวังแหง้ 2 ม.9 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 4 ม. ระยะทาง (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

รหสัสายทาง นศ.ถ 88 - 054 ในการเดินทางสัญจร 317 ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

231 โครงการกอ่สร้าง/ปรับปรุง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก - 1,300,000     1,300,000     1,300,000     1,300,000     ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

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

สายน ้าตกปลิว ม. 9 ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

รหสัสายทาง นศ.ถ 88 - 053 เดินทางสัญจร

232 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนคสล. - 2,400,000     2,400,000     2,400,000     2,400,000     ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายวังแหง้ (ช่องนกแอน่ ม.3-ม.9) ความสะดวก ปลอดภยั ขนาด 3 x 3,500 เมตร (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร หนา 0.15 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:126
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

233 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนน คสล. - 1,400,000     1,400,000     1,400,000     1,400,000     ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

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

รหสัสายทาง นศ.ถ 88-049 ในการเดินทางสัญจร หนา 0.15 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

234 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน คสล. - - - 8,680,000     - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายน ้ารอบ -คลองขลบ ม.9 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาด  4 x 310 เมตร (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

รหสัสายทาง นศ.ถ 88-012 ในการเดินทางสัญจร หนา 0.15 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

235 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 825,500      - - - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยวังแหง้ 2 - ม.9 ความสะดวก ปลอดภยั 4  เมตร  หนา 0.15 เมตร (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

รหสัสายทาง นศ.ถ 88-054 ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง 317 ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:127
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

236 โครงการบกุเบกิถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิถนน ขนาดกว้าง 4 ม. - - - - 880,000        ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายช่องแอน่ - น ้าลุเขา ม.9 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

237 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 4 ม. - 900,000       - - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายวังแหง้ ม.9 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

238 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนนหนิคลุก - - - 312,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

เลียบสายเอเชียสายวังแหง้ - ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง 300 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

สามแยกจ้าปา ม.9 ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:128
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

239 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 4 ม. - - - 360,000        360,000        ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยคอกลิง ม.9 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 300 ม. พร้อมวางทอ่ (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ระบายน ้า ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

240 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน ขนาด - - 1,500,000     1,500,000     1,500,000     ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายพรุชิง ม.9 ความสะดวก ปลอดภยั กว้าง 5 ม.ระยะทาง 3,000 ม. (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

 รหสัสายทาง นศ.ถ 88-049 ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

241 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนนขนาดกว้าง 5 ม. - - - - 4,800,000     ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายวังใน ม.9 - ช่องนกแอน่ ม.3 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 4,000 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:129
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

242 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 4 ม. - - - - 600,000        ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายประชาร่วมใจ ม.9 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 500 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

243 ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน พร้อมวางทอ่ - - - 1,300,000     - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายกลุ่มไมก้วาด - สามแยก ความสะดวก ปลอดภยั จ้านวน 2 จุด  ระยะทาง (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

พรุชิงพร้อมวางทอ่ จ้านวน 2 จุด ในการเดินทางสัญจร 1,500 ม. ปลอดภยัในการ

 ม.9 เดินทางสัญจร

244 กอ่สร้างถนน คสล. สายน ้าตกปลิว เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนน คสล. หนา้ชุมชน - - 756,000       - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

หนา้ศาลากลุ่มไมก้วาด - หนา้สวน ความสะดวก ปลอดภยั ไมก้วาดกว้าง  3 ม.  (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

นายสายัณห ์ม.9 (น ้าตกปลิว) ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง  420 ม. หนา 0.15  ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:130
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

245 ปรับปรุงถนนสายเขาหวัช้าง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน กว้าง 3 ม. - - - 960,000        960,000        ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

(ปากแพรก - เขาหวัช้าง) ม.9 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 800 ม. (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

 รหสัสายทาง นศ.ถ 88-069 ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

246 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน พร้อมวางทอ่ - 800,000       - - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

พร้อมวางทอ่ซอยประชาอทุศิ ม.9 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง 500 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

247 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนน คสล. 1,120,000    1,120,000     1,120,000     - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยประชาอทุศิ  ม.9 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง  6 ม. ระยะทาง (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร 800 ม. หนา 0.15 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:131
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

248 โครงการกอ่สร้างคูระบายน ้าถนน เพื่อปอ้งกนัการเกดิ กอ่สร้างคูระบายน ้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

249 โครงการจัดท้ารางระบายน ้า เพื่อปอ้งกนัน ้าทว่มขัง จัดท้ารางระบายน ้า รูปตัววี - - - - 500,000        จ้านวนราง ไมม่นี ้าทว่มขัง กองช่าง

2 ข้างถนน หมู่ที่ 9 ในพื นที่หมู่ที่ 9 (งบ อปท.) ระบายน ้า

250 โครงการกอ่สร้างลูกระนาด เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างลูกระนาด - - - 50,000         50,000         จ้านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

บริเวณสามแยกวัดจ้าปา - ความสะดวก ปลอดภยั จ้านวน  1 จุด (งบ อปท.) (งบ อปท.) ลูกระนาดที่ ความสะดวกและ

 วัดจ้าปา หมู่ที่ 9 ในการเดินทางสัญจร กอ่สร้าง ปลอดภยัในการ

คมนาคม

251 โครงการกอ่สร้างบล็อคคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างบล็อคคอนกรีต 2 จุด - 200,000       - - - จ้านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนนวังแหง้-ช่องแอน่ หมู่ที่ 9 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาด 2X6 ม. (งบ อปท.) พื นที่ ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

คมนาคม



หน้า:132
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

252 โครงการกอ่สร้างทอ่เหล่ียมข้าม เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างทอ่เหล่ียม - - - - 20,000         จ้านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

คลองพรุชิง หมู่ที่ 9 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาด 2X6 ม. (งบ อปท.) ทอ่เหล่ียม ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

คมนาคม

253 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 630,000       - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายเขาหวัช้าง หมู่ที่ 9 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 3 ม. หนา 0.15 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง 350 ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

254 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อความสะดวกและ ปรับปรุงถนนด้วยพารา - - - - 825,500        ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

พาราแอสฟลัทค์อนกรีต ความปลอดภยั แอสฟลัทติ์ก ผิวจราจรกว้าง (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

สายเอเชีย 41 - ถนนพาด ในการเดินทาง  5 ม. หนา 0.05 ม.ระยะทาง  ปลอดภยัในการ

ม.9 รหสัสายทาง นศ.ถ 88-088 254 ม. (ตามแบบแปลนเทศบาล เดินทาง

ต้าบลถ ้าใหญ่ก้าหนด)



หน้า:133
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

255 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. - - - 3,600,000     3,600,000     ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายช่องแอน่ - ซอยกาหลา ม.9 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 3,000 ม. (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร หนา 0.15  ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

256 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนน คสล. - - 864,000       - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยหว้ยกาหลา ม. 9 - ม. 3 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาด  3 x 480 เมตร (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร หนา 0.15 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

257 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนน คสล. 735,000      - - - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายหว้ยกาหลา แยกเขาฆงั ม. 9 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง  3  ม. ระยะทาง (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร 350 ม. หนา 0.15 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:134
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

258 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนน คสล. - - - 2,160,000     2,160,000     ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายน ้าตกปลิว (น ้ารอบ) ม. 9 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาด  4 x 1,800 เมตร (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

รหสัสายทาง นศ.ถ 88-053 ในการเดินทางสัญจร หนา 0.15 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

259 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนน คสล. - - - 1,200,000     1,200,000     ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

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

วังแหง้ - สามแยก) ม. 9 ในการเดินทางสัญจร หนา 0.15 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

260 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนน คสล. - - - 1,050,000     - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายช่องแอน่ -คอกลิง ม. 9 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาด  3.5 x 500 เมตร (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร หนา 0.15 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:135
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

261 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนน คสล. - - - 1,200,000     - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายช่องแอน - วังใน ม. 9 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาด  4 x 500 เมตร (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร หนา 0.15 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

262 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 4 ม - - - - 2,000,000     ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟลัทติ์กสายวังแหง้ ม. 9 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 1,000 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร หนา 0.05 ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

263 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน ขนาด - - - 800,000        - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายหว้ยกาหลา ม.9 ความสะดวก ปลอดภยั กว้าง 4 ม.ระยะทาง 500 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:136
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

264 โครงการปรับปรุงถนนสายพรุชิง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน กว้าง 4 ม. - - - 450,000 450,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

 (ชุมชนน ้าตกปลิว) ม.9 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 2,000 ม. (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

รหสัสายทาง นศ.ถ 88-049 ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

265 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนน คสล. 1,400,000    1,400,000     1,400,000     - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยตาไสว  ม. 9 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 4 ม. ระยะทาง. (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร 1,500 ม. หนา 0.15 เมตร ปลอดภยัในการ

พร้อมวางทอ่ระบายน ้า เดินทางสัญจร

266 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนคสล. ขนาด - - - - 3,000,000     ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายหว้ยขัน - เขาหนา้แดง ความสะดวก ปลอดภยั กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ม.5,ม.10 ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง 1,500 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:137
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

267 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน ขนาด 800,000      - - - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สามแยกบา้นนายกว๋น - บา้น ความสะดวก ปลอดภยั กว้าง 4 ม.ระยะทาง 500 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

หนา้ผึ ง ม.10 ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

268 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน ขนาด 1,300,000    1,300,000     - - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายหนองฉีด ม.10 ความสะดวก ปลอดภยั กว้าง 3 ม.ระยะทาง 2,000 ม. (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

269 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อความสะดวกและ ปรับปรุงถนนพาราแอสฟลัทติ์ก - - - - 9,067,500     ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

พาราแอสฟลัทค์อนกรีต ถนนสาย ความปลอดภยั ผิวจราจรกว้าง 4.50 ม. หนา (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

เขาหนา้แดง  หมู่ที่ 10 ในการเดินทาง  0.05 ม.ระยะทาง 3,100 ม. ปลอดภยัในการ

รหสัสายทาง นศ.ถ 88 - 099  (ตามแบบแปลนเทศบาล เดินทาง

ต้าบลถ ้าใหญ่ก้าหนด)



หน้า:138
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

270 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง - 1,368,500     1,368,500     1,368,500     1,368,500     ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยเขาศรีพงศ์ศา ม.10 ความสะดวก ปลอดภยั 4 ม ระยะทาง 1,955 ม. (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

รหสัสายทาง นศ.ถ 88 - 045 ในการเดินทางสัญจร หนา 0.15 ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

271 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนนลาดยาง - - - - 3,000,000     ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยบา้นกลาง - บา้นผู้ใหญ่พล ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 4 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ม.10 ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง 3,000 ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

272 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนนคอนกรีต - - - - 325,500        ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยประปา 2 ม.10 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 3 เมตร ระยะทาง (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

รหสัสายทาง นศ.ถ 88 - 046 ในการเดินทางสัญจร 155 ม. หนา 0.15 ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:139
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

273 โครงการปรับปรุง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน - - - 2,500,000     2,500,000     ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

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

ม.10  รหสัสายทาง ในการเดินทางสัญจร หนา 0.15 ซ.ม. ปลอดภยัในการ

 นศ.ถ 88 - 050 เดินทางสัญจร

274 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อความสะดวกและ ปรับปรุงถนนพาราแอสฟลัทติ์ก - - - - 499,200        ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

พาราแอสฟลัทค์อนกรีต ความปลอดภยั ผิวจราจรกว้าง 4 ม. หนา (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ซ.บา้นนายสมศักด์ิ หมู่ที่ 10  ในการเดินทาง 0.05 ม. ระยะทาง  192 ม. ปลอดภยัในการ

รหสัสายทาง นศ.ถ 88 - 142 (ตามแบบแปลนเทศบาล เดินทาง

ต้าบลถ ้าใหญ่ก้าหนด)

275 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนน คสล. ขนาด 532,000      - - - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยมกุดาม. 10  ความสะดวก ปลอดภยั กว้าง 4 ม. ระยะทาง 190 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

รหสัสายทาง นศ.ถ 88-047 ในการเดินทางสัญจร หนา 0.15 ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:140
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

276 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. - เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนน คสล. ขนาด - - - 1,050,000     1,050,000     ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยบา้นนายราวี  ม. 10  ความสะดวก ปลอดภยั กว้าง 3 ม. ระยะทาง 1,000 ม. (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร หนา 0.15 ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

277 โครงการบกุเบกิ/ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน ขนาด - - - 880,000        900,000        ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นนงลักษณ์ - บา้นนายจาย ความสะดวก ปลอดภยั กว้าง 4 ม. ระยะทาง 1,000 ม. (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ม. 10  ในการเดินทางสัญจร หนา 0.15 ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

278 โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนหนิคลุก - - - 728,000 - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายสามแยกบา้นนางเนยีม ความสะดวก ปลอดภยั กว้าง 4 ม. ระยะทาง 700 เมตร (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

เทพทศัน ์ถึงบา้นนายสมเกยีรติ ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

พรหมชัยศรี เดินทางสัญจร



หน้า:141
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

279 โครงการบกุเบกิ / ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บกุเบกิ/ปรับปรุงถนน - - - - 240,000        ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นนายสุฑล หนมู ี- ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 4 ม. ระยะทาง 200 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

สวนนายสุพล สุขเอยีด ในการเดินทางสัญจร พร้อมวางทอ่ระบายน ้า ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

280 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนนหนิคลุก - - - - 2,500,000     ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนนอา่วอโีฮป ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 4 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง 3,000 ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

281 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. - 700,000       700,000       - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายบา้นนายเสถียร เหล่ากอ ม.5 ความสะดวก ปลอดภยั  ระยะทาง 500 เมตร (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า:142
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

282 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง - - 930,000       930,000        930,000        ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายในอา่ว ม. 5 ความสะดวก ปลอดภยั 4 ม. ระยะทาง 1,000 เมตร (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

283 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง - - - 700,000        700,000        ระยะทาง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอย 3 หนา้บา้นนายเกรียงไกร ความสะดวก ปลอดภยั 4 ม. ระยะทาง 500 เมตร (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ม. 5 ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

284 โครงการจัดเรียงหนิปอ้งกนัน ้า เพื่อปอ้งกนัน ้ากดัเซาะ จัดเรียงหนิ บริเวณดังนี - - - - 700,000        จ้านวน น ้าไมก่ดัเซาะตล่ิง กองช่าง

กดัเซาะตล่ิง ตล่ิงและเพื่อใหเ้กดิ (งบอปท.) หมู่บา้น และในพื นที่

ความสวยงามในพื นที่ หมู่ที่ 4 มคีวามสวยงาม

1. บริเวณหวัสะพานปากแพรก

ทั ง 2 ข้าง ขนาดกว้างประมาณ

5 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.80 เมตร
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

หมู่ที่ 8

1.บริเวณคลองข้างศาลา

อเนกประสงค์ ขนาดกว้างประมาณ

5 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.80 เมตร

หมู่ที่ 9

1.บริเวณ ริมคลองปากแพรก

ขนาดกว้างประมาณ 5 เมตร

 ลึกเฉล่ีย 1.80 เมตร

285 วางท่อ/โครงการกอ่สร้างท่อเหล่ียม คสล. เพื่อการระบายน ้า กอ่สร้างทอ่เหล่ียม คสล. 500,000      500,000       500,000       500,000        500,000        จ้านวน ลดปญัหาน ้าทว่มขัง กองช่าง

Box Culvert/ปรับปรุงท่อระบายน ้า คล่องตัวมคีวามสะดวก Box Culvert/ปรับปรุงที่ระบาย  (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) หมู่บา้น ประชาชนได้รับ

ภายในต้าบล ม.1-10 และความปลอดภยั น ้า ภายในต้าบลหมู่ที่ 1 - 10 ความสะดวกและ

ในการเดินทาง ม.1 กอ่สร้างทอ่เหล่ียม คสล. ปลอดภยัในการ

Box Culvert ในชุมชนบา้นตาว เดินทาง

 จ้านวน 3 จุด

ม.3 กอ่สร้างทอ่เหล่ียม คสล. 



หน้า:144
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

Box Culvert ถนนสายในยวน

ม.3 วางทอ่ระบายน ้าจากอโุมงค์

ลอดจ้าปา - ปากซอยจ้าปา

สามคัคี 3

ม.5  กอ่สร้างทอ่เหล่ียม คสล. 

Box Culvert ผช.เสกศักด์ิ

ม. 5  กอ่สร้างทอ่เหล่ียม คสล. 

Box Culvert /ทอ่ระบายน ้า 

ถนนสายในวัง จ้านวน 3 จุด หมด

ม.6 กอ่สร้างทอ่เหล่ียม คสล.  

Box Culvert หนา้บา้นนายสมหมาย 

ม.8  กอ่สร้างทอ่เหล่ียม คสล. 

Box Culvert ถนนไร่ควน - สวนส้ม

ม.8 กอ่สร้างทอ่เหล่ียม คสล. 

Box Culvert คลองตม

ม.9  1. กอ่สร้างทอ่เหล่ียม คสล. 

Box Culvert 
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

หนา้บา้นนางจงดี  ศรีกลับ 

ฯลฯ

286 โครงการกอ่สร้างโรงประชุม เพื่อเปน็สถานที่ส้าหรับ กอ่สร้างโรงประชุม - - 500,000       - - จ้านวน มทีี่ส้าหรับ กองช่าง

 ม.5 การจัดประชุมของชุมชน ขนาดกว้าง   25  ม. ยาว 30 ม. (งบ อปท.) พื นที่ จัดประชุม

และหมู่บา้น (ตามรูปแบบและรายการ ของหมู่บา้น

ที่เทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่ก้าหนด)

287 โครงการติดตั งไฟฟา้สาธารณะ เพื่อความสะดวกและ ติดตั งไฟฟา้สาธารณะทกุชุมชน 500,000      500,000       500,000       500,000        500,000        จ้านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

พร้อมพาดสายไฟดับทกุชุมชน ความปลอดภยั ในเขตเทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ชุมชน ความสะดวกและ

ในการเดินทาง ปลอดภยัในการ

เดินทาง

288 โครงการตีเส้นจราจรถนน เพื่อความสะดวกและ ตีเส้นจราจรถนนในเขตรับผิดชอบ 375,000      375,000       375,000       375,000        375,000        จ้านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ในเขตรับผิดชอบของเทศบาล ความปลอดภยั ของเทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ต้าบลถ ้าใหญ่ ในการเดินทาง หมู่ที่ 1-10 ปลอดภยัในการ
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

289 โครงการซ่อมแซม หลุ่ม บอ่ ถนน เพื่อความสะดวกและ ซ่อมแซม หลุม บอ่ ถนน ในเขต 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จ้านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ในเขตเทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่ ความปลอดภยั เทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

อนัเนื่องมาจากภยัพบิติั ในการเดินทาง ปลอดภยัในการ

เดินทาง

290 โครงการติดตั งกระจกส่องโค้ง เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม ติดตั งกระจกส่องโค้ง   100,000      100,000       100,000       100,000        100,000        จ้านวน ประชาชนได้รับ

ภายในเขตเทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่ ปลอดภยัในการสัญจร ภายในเขตเทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชุมชน ความสะดวกและ กองช่าง

ปลอดภยัในการ

เดินทาง

291 โครงการจัดท้าปา้ยชื่อทางหลวง เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ จัดท้าปา้ยชื่อทางหลวงทอ้งถิ่น - 700,000       700,000       700,000        700,000        จ้านวน ประชาชนที่สัญจร กองช่าง

ทอ้งถิ่นในต้าบลถ ้าใหญ่ เส้นทางสัญจรไปมาได้ ภายในต้าบลถ ้าใหญ่ หมู่ที่ 1 - 10 (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ปา้ย ไปมาได้รู้จักชื่อ

ทราบชื่อทางหลวงทอ้งถิ่น ทางหลวงทอ้งถิ่น

ภายในต้าบล
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

292 โครงการจัดท้า/ปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อใหป้ระชาชนเดินทาง จัดท้า/ปรับปรุงซ่อมแซม - 700,000 700,000 700,000 700,000 จ้านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ปา้ยชื่อถนน,ปา้ยชื่อซอยต่าง ๆ สัญจรไปมาสะดวก ปา้ยชื่อถนน,ปา้ยชื่อซอยต่าง ๆ  (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ปา้ย ความสะดวก

ในเขตเทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่ รู้เส้นทางจุดมุ่งหมาย หมู่ที่ 1- 10 ใหอ้ยู่ในสภาพ ในการใช้เส้นทาง

ในการเดินทาง ใช้งานได้ สัญจรไปมา

293 รื อถอนอาคารบา้นหลังเกา่ เพื่อไมใ่หเ้กดิความเส่ียง รื อถอนอาคารบา้นผู้ประสบภยั - - 500,000 - - จ้านวนพื นที่ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ของผู้ประสบภยั จากภยัพบิติัที่อาจจะ ในชุมชนบา้นน ้ารอบ หมู่ที่ 9 (งบ อปท.) ความปลอดภยั

เกดิขึ น จ้านวน 1 แหง่ จากภยัพบิติั

ที่อาจจะเกดิขึ น

294 โครงการสนบัสนนุ/ซ่อมแซม เพื่ออ้านวยความสะดวก สนบัสนนุระบบไฟฟา้โซล่าเซล/ - - 100,000 100,000 100,000 จ้านวน ประชาชนได้รับ กองช่าง

ระบบไฟฟา้กลุ่มระบบไฟฟา้ ใหแ้กป่ระชาชน ซ่อมแซม/เปล่ียนหมอ้แบตเตอร่ี (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื นที่ ความสะดวก

กลุ่มโซล่าเซล ม.2,4,6,9 และสนบัสนนุอปุกรณ์อื่นที่จ้าเปน็ ในการใช้ไฟฟา้

295 โครงการจ้างเหมาจัดท้าข้อมลู เพื่อใหม้ฐีานข้อมลูระบบ จ้างเหมาพนกังาน เพื่อจัดเกบ็ 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จ้านวน ท้าใหก้ารวางแผน กองช่าง

ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปโภคใช้ประกอบ ข้อมลูด้านสาธารณูปโภค (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คน ในการท้างาน

ในต้าบลถ ้าใหญ่ ในการท้างาน จ้านวน 1 คน มปีระสิทธิภาพ



หน้า:148
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

296 โครงการจ้างเหมาบคุลากร เพื่อปฏบิติังานด้านซ่อมแซม จ้างเหมาพนกังาน เพื่อปฏบิติังาน - 120,000 120,000 120,000 120,000 จ้านวน ท้าใหก้ารวางแผน กองช่าง

ผู้ช่วยเจ้าพนกังานประปา ระบบประปา และงานอื่น ๆ ด้านงานซ่อมแซมระบบประปา (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คน ในการท้างาน

ที่เกี่ยวข้องกบังานกองช่าง และงานอื่น ๆ จ้านวน 1 อตัรา มปีระสิทธิภาพ

297 โครงการจ้างเหมาบคุลากร เพื่อปฏบิติังานด้านซ่อมแซม จ้างเหมาพนกังาน เพื่อปฏบิติังาน - - 120,000 120,000 120,000 จ้านวน ท้าใหก้ารวางแผน กองช่าง

ดูแลไฟฟา้สาธารณะ ระบบไฟฟา้สาธารณะ ๆ ด้านงานด้านงานดูแลไฟฟา้ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คน ในการท้างาน

หมู่ที่ 1 - 10  และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สาธารณะ หมู่ที่ 1 - 10 มปีระสิทธิภาพ

กบังานกองช่าง และงานอื่น ๆ จ้านวน 1 อตัรา

298 โครงการวางทอ่ระบายน ้าในต้าบล เพื่อปอ้งกนัการเกดิ - วางทอ่ระบายน ้า โดยใช้ทอ่ มอก. 700,000      700,000       700,000       700,000        700,000        จ้านวน ลดปญัหาน ้าทว่มขัง กองช่าง

ถ ้าใหญ่ น ้าทว่มขัง ø 0.60x1.00 ม.จ้านวน 3 จุด (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ทอ่ระบายน ้า

ดังนี้ หมู่ที่ 1

1. ถนนสายวังปริง  200 ม.

2.บริเวณบา้นนายประนอม 

ระยะทาง 100 ม.

3.บริเวณบา้นนางเหลียว 

ระยะทาง 150 ม.



หน้า:149
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

4. หนา้บา้น ผญ.สัณห ์สังข์ชุม -

สามแยกวังปริง ระยะทาง 200 ม.

หมู่ที่ 2

1. ซอยลุงแพบอทุศิ

ใช้ทอ่ มอก.ø 0.60x1.00 ม

บริเวณ 2 ข้าง ระยะทาง 500 เมตร

2.สายน ้าตกโยงระยะทาง 100 ม.

หมู่ที่ 5

1. บริเวณถนนหนา้บา้น

นายประเสริฐ ระยะทาง 200 เมตร

2.ถนนสายหนา้แดง

ระยะทาง 1,000 เมตร

หมู่ที่ 6

1.ถนนสายกลางทุ่งนา

ระยะทาง 1,000 เมตร

2.ถนนสายวังไทร -วังใหญ่



หน้า:150
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบประมาณและที่มา

ระยะทาง 500 เมตร

3.ถนนสายช่องชก

ระยะทาง 600 เมตร

หมู่ที่ 7

1.ซอยหนา้ค่าย 2 

ระยะทาง 100 เมตร

หมู่ที่ 8

1.ถนนสายไร่ควน - สวนส้ม

ระยะทาง 100 เมตร

หมู่ที่ 9

1.บริเวณหนา้บา้นนางด้วง ชูแกว้

(ชุมชนบา้นน ้ารอบ)

2. สายวังแหง้

3. บริเวณริมธารชุมชนบา้นน ้ารอบ

ระยะทาง 100 ม.

            ฯลฯ



หน้า : 151
แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการประปาภเูขา หมู่ที่ 1,7, เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้า ขยายประปาโดยใช้ทอ่เส้นผ่า 1,200,000  1,200,000  1,200,000   1,200,000 1,200,000  จ้านวน ประชาชนมนี้้า กองช่าง

8,9 ส้าหรับอปุโภค บริโภค ศูนย์กลาง 6 นิ้ว (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื้นที่ อปุโภคบริโภค

ม.1 จากวังปริงตัวเดิม - วังซอง อย่างเพยีงพอ

ม.1 วังปริง - ไร่ควน

ม. 1 ถนนสายบา้นตาว 

ม. 1 ถนนสายบา้นตาว 1

ม.1 จากสวนนางนาว - 

บา้นนายลอบ มณีฉาย

ม. 1, ม. 8 ต่อจาก ม.1 - ม.8

ม.7 ซอยนายลภ มณีฉาย

ม.9 ซอยประชาอทุศิ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา แหล่งน้้า )

งบประมาณและที่มา



หน้า : 152
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา แหล่งน้้า )

งบประมาณและที่มา

2 โครงการขยายเขตประปา เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้า ขยายประปา ครัวเรือนตกค้าง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ้านวน ประชาชนมนี้้า กองช่าง

ในต้าบลถ้้าใหญ่ ส้าหรับอปุโภค บริโภค ทั้งต้าบลถ้้าใหญ่  (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื้นที่ อปุโภคบริโภค

หมู่ที่ 1 อย่างเพยีงพอ

1. สายวังปริง 

2. สายคลองเปกิ 

3. ขยายทอ่เมนประปาภเูขาวังปริง

4. ซอยบา้นนายสุเทพ ถึงบา้น

นางปราณี พมิพศ์รี

หมู่ที่ 2

1.ซอยลุงขวัญ หลังเรือนจ้า

หมู่ที่ 3

1. ขยายประปาหมู่บา้นสายคลอง

ขลบ

หมู่ที่ 4 

1. สายทางไฟ 

หมู่ที่ 6

1. สายนาตง  



หน้า : 153
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา แหล่งน้้า )

งบประมาณและที่มา

2. บา้นวังไทร  

3. สายปากช่องชก 

4. ซอยวังขวัญ 

5. ซอยปากวัง    

6. จาก ศพด.บา้นน้้าพ ุ- 

บา้นนายฟื้น  แกว้คง

7. จาก ศพด.บา้นน้้าพ ุ- ถ้้าพระหอ

8. ซอยริมทุ่ง - บา้นนายฟื้น  แกว้คง

9. ซอยริมทุ่ง ถึง

บา้นนางถ้อง เชาว์ช่างเหล็ก

10. ซอยอา่วอแีกะ  

11. จากบา้นนายอ้านาจ - 

บา้นนายดาว (ชุมชนบา้นวังขวัญ)

หมู่ที่ 8

1. ซอยควนฮูก 1 

2. หลังวัดราษฎรประดิษฐ์



หน้า : 154
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา แหล่งน้้า )

งบประมาณและที่มา

3. ซ.หนองสามหงษ-์ถ.ส้าโรงวัด

ราษฎร์

4. สายบา้นนายจ้าลอง 

ชนะสงคราม 

หมู่ที่ 10

1.ซอยมกุดา

3 โครงการขยายเขตประปา เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้า ขยายประปาภมูภิาค ภายในต้าบล 1,000,000  1,000,000  1,000,000   1,000,000 1,000,000  จ้านวน ประชาชนมนี้้า กองช่าง

ภมูภิาค ในต้าบล ม.1 - ม.10 ส้าหรับอปุโภค บริโภค ม.1 - ม.10 (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื้นที่ อปุโภคบริโภค

หมู่ที่ 1 อย่างเพยีงพอ

1. บา้นเปกิ - นาเพชรคง 500 เมตร

หมู่ที่ 2

1. ซอยสามคัคี 1

2. ซอยบา้นนายขวัญ 

หมู่ที่ 4

1.ซอยควนไสสูง 

2. สายหนา้วัดถ้้าใหญ่



หน้า : 155
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา แหล่งน้้า )

งบประมาณและที่มา

3. ถนนถ้้าใหญ่ - ถ้้าพระหอ 

4. ซอยวังค้างคาว

5. ถนนสายโรงสี

6. ซอยหว้ยชัน

หมู่ที่ 5

1.จากหว้ยบอ่จันทร์-บา้นนายนรัินด์ 

2. จากบา้นนายสุชาติ - บา้นนางฉิ่ง

3. สายในวัง - หนา้อวด

4. สายวังปริก - สามแยกควนยาง

5. นาตาแย้ม - เขาหนา้แดง

6. ในวัง -  หนา้อวด

7. สายเขาหนา้แดง

หมู่ที่ 6

1. บา้นวังขวัญ

2. วังไทร - สามแยกบนควน

หมู่ที่ 7

1. สายน้้าตกโยง 1



หน้า : 156
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา แหล่งน้้า )

งบประมาณและที่มา

หมู่ที่ 8

1. สายหนองสามหงษ ์ม.8

ระยะทาง 500 ม

2. ซอยบา้นนางสีนาง ช่างวาด ม.8

ระยะทาง 300 

หมู่ที่ 10

1. ซอยบา้นกลาง - บา้นผู้ใหญ่

นพินธ์

2.ถนนสายบา้นบนควน

4 โครงการกอ่สร้างหอถังประปา เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้า กอ่สร้างหอถังประปา ดังนี้ 300,000    300,000     300,000     300,000    300,000    จ้านวน ประชาชนมนี้้า กองช่าง

ในต้าบลถ้้าใหญ่ ส้าหรับอปุโภค บริโภค (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื้นที่ อปุโภคบริโภค

1. หมู่ที่ 3 อย่างเพยีงพอ

2. หมู่ที่ 5



หน้า : 157
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา แหล่งน้้า )

งบประมาณและที่มา

3. หมู่ที่ 7 (หลัง กฝ 8)

4. หมู่ที่ 9

5. หมู่ที่ 10

5 โครงการกอ่สร้างถังกกัเกบ็น้้า เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้า กอ่สร้างถังกกัเกบ็น้้า  จ้านวน 1 จุด 200,000     200,000     200,000     200,000    200,000    จ้านวน ประชาชนมนี้้า กองช่าง

ส้าหรับใช้ในฤดูแล้ง ส้าหรับอปุโภค บริโภค (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) จุด อปุโภคบริโภค

(ชุมชนบา้นตาว) อย่างเพยีงพอ

6 โครงการกอ่สร้างประปา เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้า กอ่สร้างประปา ดังนี้ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ้านวน ประชาชนมนี้้า กองช่าง

ในต้าบลถ้้าใหญ่ ส้าหรับอปุโภค บริโภค (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื้นที่ อปุโภคบริโภค

1. หมู่ที่ 5 อย่างเพยีงพอ

2. หมู่ที่ 6 (บา้นวังขวัญ)

3. หมู่ที่ 6 (ถ้้าพระหอ)

4. หมู่ที่ 6 (บา้นบนควน)

5. หมู่ที่ 6 (ชุมชนบา้นวังไทร)

6.หมู่ที่ 8  (ซอยควนฮูก 1,2)

7.หมู่ที่ 9  (ซอยควนฮูก 1,2)



หน้า : 158
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา แหล่งน้้า )

งบประมาณและที่มา

7 โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้า ซ่อมแซมระบบประปา ม.1-10 500,000     500,000     500,000     500,000    500,000    จ้านวน ประชาชนมนี้้า กองช่าง

ประปาหมู่บา้น  ม.1-10 ส้าหรับอปุโภค บริโภค ม.1 วังปริง - นาเพชรคง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื้นที่ อปุโภคบริโภค

ม.3 ปรับปรุงเปล่ียนทอ่เมนประปา อย่างเพยีงพอ

จากจ้าปาใน - จ้าปานอก 

ม.4 เปล่ียนทอ่ประปา

ม.4 ปรับปรุงทอ่ประปาชุมชน

ถ้้าใหญ่ปากแพรก

ม.6 ปรับปรุงระบบประปา

ชุมชนถ้้าพระหอ 

ม.6 ซอยวังขวัญ 2 ระยะทาง 300 ม.

ม.8 เปล่ียนทอ่ประปา ซ.ควนฮูก 1,

ซ.ควนฮูก 2

ม. 9 น้้ารอบ - วังแหง้

8 โครงการขุดเจาะบาดาล เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้า ขุดเจาะบาดาล พร้อมกอ่สร้าง 845,000     จ้านวน ประชาชนมนี้้า กองช่าง

พร้อมหอถัง และวางทอ่ระบบ ส้าหรับอปุโภค บริโภค หอถัง และวางทอ่ระบบ ระยะทาง (งบ อปท.) พื้นที่ อปุโภคบริโภค

ประปา บา้นควนเชียร ม. 3 1,500 ม. อย่างเพยีงพอ



หน้า : 159
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา แหล่งน้้า )

งบประมาณและที่มา

9 กอ่สร้างเขื่อนน้้าประปาบา้น เพื่อน้้าไปใช้ในการเกษตร สร้างเขื่อนน้้าประปา 1 แหง่ - - - 500,000    500,000    จ้านวน ประชาชนมนี้้า กองช่าง

ช่องนกแอน่  พร้อมถังกกัเกบ็น้้า และมนี้้าอปุโภคบริโภค พร้อมถังกกัเกบ็น้้า (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื้นที่ อปุโภคบริโภค

หมู่ที่ 9 ตลอดปี ทกุครัวเรือน

และทกุฤดูกาล

10 โครงการเปล่ียนทอ่ประปาภเูขา เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้า เปล่ียนทอ่ประปาภเูขาใหเ้ปน็ทอ่ PE - - - 200,000    - จ้านวน ประชาชนมนี้้า กองช่าง

สายวังแหง้ 1 หมู่ที่ 9 ส้าหรับอปุโภค บริโภค (งบ อปท.) พื้นที่ อปุโภคบริโภค

อย่างเพยีงพอ

11 โครงการกอ่สร้างฝายกั้นน้้าเพื่อ เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้า ฝายกั้นน้้าเพื่อการอปุโภค บริโภค - - - 300,000    - จ้านวน ประชาชนมนี้้า กองช่าง

ใช้ผลิตประปา หมู่ที่ 10 ส้าหรับอปุโภค บริโภค (งบ อปท.) พื้นที่ อปุโภคบริโภค

อย่างเพยีงพอ

12 โครงการขุดบอ่บาดาลพร้อม เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้า เจาะบอ่บาดาล และกอ่สร้างถัง 1,000,000   1,000,000 1,000,000  จ้านวน ประชาชนมนี้้า กองช่าง

ติดต้ังถังแชมเปญเขตเทศบาล ส้าหรับอปุโภค บริโภค ประปา (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื้นที่ อปุโภคบริโภค

ต้าบลถ้้าใหญ่ อย่างเพยีงพอ



หน้า : 160
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา แหล่งน้้า )

งบประมาณและที่มา

13 โครงการกอ่สร้างฝายน้้าล้น เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้า ฝายกั้นน้้าเพื่อการอปุโภค บริโภค - - - - 200,000    จ้านวน ประชาชนมนี้้า กองช่าง

คลองข้างบา้นนางเอื้อน ส้าหรับอปุโภค บริโภค (งบ อปท.) พื้นที่ อปุโภคบริโภค

หนา้สวนนายไพบลูย์ ม.3 อย่างเพยีงพอ

จ้าปานอก

14 โครงการกอ่สร้างประตูฝายน้้าล้น เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้า ประตูฝายน้้าล้น - - - 200,000    - จ้านวน ประชาชนมนี้้า กองช่าง

บา้นควนยางชุมชน ส้าหรับอปุโภค บริโภค (งบ อปท.) พื้นที่ อปุโภคบริโภค

บา้นนาตาแย้มใต้ อย่างเพยีงพอ

15 โครงการขยายเขตประปาภมูภิาค เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้า ขยายเขตประปาภมูภิาค 500,000 จ้านวน ประชาชนมนี้้า กองช่าง

สายโรงสี - โรงโม ่ม.4 ส้าหรับอปุโภค บริโภค ระยะทาง 1,200 ม. (งบ อปท.)/ พื้นที่ อปุโภคบริโภค

อย่างเพยีงพอ

16 โครงการขยายเขตประปาภมูภิาค เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้า ขยายเขตประปาภมูภิาค 1,500,000 จ้านวน ประชาชนมนี้้า กองช่าง

จาก ศพด.บา้นน้้าพ ุ- ช่องชก  ส้าหรับอปุโภค บริโภค ระยะทาง 3,500 ม. (งบ อปท.)/ พื้นที่ อปุโภคบริโภค

ม.6 อย่างเพยีงพอ



หน้า : 161
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา แหล่งน้้า )

งบประมาณและที่มา

17 โครงการกอ่สร้างถังประปาภเูขา เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้า กอ่สร้างถังประปาภเูขา - - - 200,000    - จ้านวน ประชาชนมนี้้า กองช่าง

หนา้บา้ยนายบญัญัติ สามไหม ส้าหรับอปุโภค บริโภค จ้านวน 1 จุด (งบ อปท.) พื้นที่ อปุโภคบริโภค

อย่างเพยีงพอ

18 โครงการกอ่สร้างก้าแพงคอนกรีต เพื่อปอ้งกนัไมใ่หแ้หล่งน้้า กอ่สร้างก้าแพงริมตล่ิงแหล่งน้้า - - - 800,000    800,000    จ้านวน ประชาชนมนี้้า กองช่าง

เพื่อปอ้งกนัน้้ากดัเซาะตล่ิง พงัทลาย แหล่งน้้าต้ืนเขิน ในพื้นที่ต้าบลถ้้าใหญ่ หมู่ที่ 1 - 10 (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื้นที่ อปุโภคบริโภค

 หมู่ที่ 1-10 และปอ้งกนัน้้าทว่ม อย่างเพยีงพอ

19 โครงการขุดลอกหนองสระ เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้า ขุดลอกหนองสระ กว้าง 40 ม. - - - - 80,000      จ้านวน ประชาชนมนี้้า กองช่าง

ตลอดสาย ส้าหรับบริโภค น้้าใช้ ยาว 40 ม. ลึก 2 ม. (งบ อปท.) พื้นที่ ส้าหรับบริโภค 

ส้าหรับการเกษตรและ น้้าในการท้าเกษตร

ปอ้งกนัน้้าทว่ม และปอ้งกนั

น้้าทว่ม



หน้า : 162
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา แหล่งน้้า )

งบประมาณและที่มา

20 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้า ขุดลอกคลองสายหนา้อวด - - - 800,000    800,000    - ระยะทาง ประชาชนมนี้้า กองช่าง

สายหนา้อวด (นบนายส้ัน) ส้าหรับบริโภค น้้าใช้ (นบนายส้ัน) พร้อมฝายกกัเกบ็น้้า (งบ อปท.) (งบ อปท.) - จ้านวนจุด ส้าหรับบริโภค 

พร้อมฝายกกัเกบ็น้้า ส้าหรับการเกษตรและ จ้านวน 1 จุด น้้าในการท้าเกษตร

นาแย้มใต้ ปอ้งกนัน้้าทว่ม และปอ้งกนั

น้้าทว่ม

21 โครงการขุดลอกหว้ย เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้า ขุดลอกหว้ยจากซอยวังขวัญ 2 - - - 300,000    300,000    - ระยะทาง ประชาชนมนี้้า กองช่าง

จากซอยวังขวัญ 2 ถึง ภเูขา ส้าหรับบริโภค น้้าใช้ ถึงภเูขา  ม.8 ที่วัง (งบ อปท.) (งบ อปท.) ส้าหรับบริโภค 

ม.8 ที่วัง ส้าหรับการเกษตรและ ระยะทาง 800 ม. น้้าในการท้าเกษตร

ปอ้งกนัน้้าทว่ม และปอ้งกนั

น้้าทว่ม

22 โครงการขุดลอกคลองเหมอืง เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้า ขุดลอกคลองเหมอืง จาก - 300,000     300,000     - - - ระยะทาง ประชาชนมนี้้า กองช่าง

 จากหว้ยกราก - ทางรถไฟ ส้าหรับบริโภค น้้าใช้ หว้ยกราก - ทางรถไฟ (งบ อปท.) (งบ อปท.) ส้าหรับบริโภค 

ส้าหรับการเกษตรและ ระยะทาง   500   ม. น้้าในการท้าเกษตร

ปอ้งกนัน้้าทว่ม และปอ้งกนั

น้้าทว่ม



หน้า : 163
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา แหล่งน้้า )

งบประมาณและที่มา

23 โครงการขุดลอกคลองจาก เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้า ขุดลอกคลองจากวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 600,000     600,000     - - - - ระยะทาง ประชาชนมนี้้า กองช่าง

วัดราษฎร์ประดิษฐ์ - ส้าหรับบริโภค น้้าใช้ ถึงฝายน้้าล้นไร่ควน (งบ อปท.) (งบ อปท.) ส้าหรับบริโภค 

ฝายน้้าล้นไร่ควน หมู่ที่ 8 ส้าหรับการเกษตรและ ระยะทาง  1,500  ม. น้้าในการท้าเกษตร

ปอ้งกนัน้้าทว่ม และปอ้งกนั

น้้าทว่ม

24 โครงการขุดลอกคลองส้มกบ - เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้า ขุดลอกคลองส้มกบ - ฝายบา้น - - - 2,000,000 2,000,000  - ระยะทาง ประชาชนมนี้้า กองช่าง

เขื่อนบา้นนายจ่าโชติ ส้าหรับบริโภค น้้าใช้ นายจ่าโชติ ระยะทาง  5,000  ม. (งบ อปท.) (งบ อปท.) ส้าหรับบริโภค 

ส้าหรับการเกษตรและ น้้าในการท้าเกษตร

ปอ้งกนัน้้าทว่ม และปอ้งกนั

น้้าทว่ม

25 ขุดลอกหว้ย/หนอง/คลองบงึ/ เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้า ขุดลอกหว้ย/หนอง/คลองบงึ 600,000     600,000     600,000     600,000    600,000    - ระยะทาง ประชาชนมนี้้า กองช่าง

เหมอืงน้้าและก้าจัดวัชพชื ในพื้นที่ ส้าหรับบริโภค น้้าใช้ และก้าจัดวัชพชืในแหล่งน้้า (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ส้าหรับบริโภค 

เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ ส้าหรับการเกษตรและ ในพื้นที่เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ น้้าในการท้าเกษตร

ปอ้งกนัน้้าทว่ม และปอ้งกนั

น้้าทว่ม



หน้า : 164
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา แหล่งน้้า )

งบประมาณและที่มา

26 โครงการกอ่สร้าง/ปรับปรุง เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้า กอ่สร้างฝายน้้าล้น/ฝายเกบ็กกัน้้า/ 900,000     900,000     900,000     900,000    900,000    จ้านวน ประชาชนมนี้้า กองช่าง

ฝายน้้าล้น/ฝายเกบ็กกัน้้า/ ส้าหรับบริโภค น้้าใช้ เขื่อนน้้าล้น  ดังนี้ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) หมู่บา้น ส้าหรับบริโภค 

เขื่อนน้้าล้นภายในเขต ส้าหรับการเกษตรและ หมู่ที่ 1 น้้าในการท้าเกษตร

ต้าบลถ้้าใหญ่ ปอ้งกนัน้้าทว่ม 1. กอ่สร้างฝายน้้าล้นบา้นวังปริง และปอ้งกนั

ขนาด 6x10 เมตร พร้อมเรียงหนิ น้้าทว่ม

หนา้ฝาย

2. ฝายน้้าล้น/ฝายเกบ็กกัน้้า

บริเวณ ชุมชนบา้นตาว จ้านวน 1 จุด

หมู่ที่ 2

 กอ่สร้างฝายน้้าล้นหว้ยเล้าหม ู 

 ขนาดกว้าง 4 ม. สูง 2 ม. ยาว 4 ม.

หมู่ที่ 3

 กอ่สร้างฝายน้้าล้นบา้นวังใน

(บริเวณบา้นนายบญุธรรม ปา่กว้าง)

1. สร้างฝายน้้าล้นคลองจ้าปาพื้นที่

การเกษตร 300 ไร่ เกษตรกรได้รับ

ประโยชน์



หน้า : 165
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา แหล่งน้้า )

งบประมาณและที่มา

2. กอ่สร้างฝายน้้าล้นข้างบา้นยาย

เอื้อน อู่สาธารณะ ขนาดกว้าง 4 ม. 

สูง 2 ม.ยาว 4 ม.

3. จัดท้าฝายแมว้จากบา้นอบต.แดง-

ถนนสายเอเซีย จัดท้าฝายแมว้ 

จ้านวน 10 จุด

หมู่ที่ 4

1.กอ่สร้างก้าแพงคอนกรีตเหมอืงน้้า

ต้ังแต่บา้นนายล้อม ภกัดีชน-

บา้นนายเร่ิม ผล่อน ก้าแพงคอนกรีต

ขนาด 3*500 ม.

2. กอ่สร้างฝายน้้าล้นบริเวณคลอง

ปากแพรก (ชุมชนถ้้าใหญ่ปากแพรก)

จ้านวน 1 จุด

หมู่ที่ 5

1. กอ่สร้างฝายกั้นน้้า คลองวังปริก 

ฝายกั้นน้้าคลองวังปริกจ้านวน 3 จุด



หน้า : 166
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา แหล่งน้้า )

งบประมาณและที่มา

2. กอ่สร้างฝายเกบ็น้้าหว้ยน้้าด้า

ขนาดกว้าง 4 ม. สูง 2 ม. ยาว 4 ม.

3. กอ่สร้างฝายน้้าล้นหว้ยบอ่จันทร์ 

ขนาดกว้าง 4 ม. สูง 2 ม. ยาว 4 ม.

หมู่ที่ 6

1.  กอ่สร้างฝายน้้าล้นบา้นวังไทร

ขนาดกว้าง 4 ม. สูง 2 ม. ยาว 4 ม.

2. กอ่สร้างฝายน้้าล้นวังน้้าพรุ

ขนาดกว้าง 4 ม. สูง 2 ม. ยาว 4 ม.

3. กอ่สร้างฝายน้้าล้น บา้นวังขวัญ

 ขนาดกว้าง 4 ม. สูง 2 ม. ยาว 4 ม.

4. กอ่สร้างฝายน้้าล้น/ฝายกกัเกบ็น้้า

คลองปากวัง จ้านวน 1 จุด

หมู่ที่ 7

1.กอ่สร้างเขื่อนน้้าล้นบา้นน้้าตกโยง 

 เขื่อน คสล. ระยะทาง 300 เมตร 



หน้า : 167
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา แหล่งน้้า )

งบประมาณและที่มา

2.กอ่สร้างผนงักั้นน้้าบริเวณ

คอสะพานโครงโยง จ้านวน 1 จุด

หมู่ที่ 8

กอ่สร้างฝายน้้าล้นวัดราษฎร์ประดิษฐ์

หมู่ที่ 8  (บา้นไร่ควน)

กอ่สร้างผนงักั้นน้้าปากซอยนางพร้อม

บา้นไร่ควน

หมู่ที่ 9

1. กอ่สร้างฝายน้้าล้น 2 จุดบริเวณ

บา้นพรุชิง และบา้นนายกองพนั

ขนาดกว้าง 4 ม. สูง 2 ม. ยาว 4 ม.

2. กอ่สร้างผนงักั้นน้้า (เรียงหนิ)

บริเวณหนา้ศาลาพอ่ทา่นคล้าย -

ศาลากลุ่มไมก้วาดดอกหญ้า

3. กอ่สร้างผนงักั้นน้้า (เรียงหนิ)

หนา้สวนนางวรรณณา หมู่ที่ 9



หน้า : 168
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา แหล่งน้้า )

งบประมาณและที่มา

หมู่ที่ 10

1.  กอ่สร้างฝายน้้าล้นคลองน้้าพุ

ขนาดกว้าง 4 ม. สูง 2 ม. ยาว 4 ม.

2. กอ่สร้างฝายน้้าล้นข้างศาลา

อเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 4 ม. 

สูง 2 ม. ยาว 4 ม.

3. กอ่สร้าง/ปรับปรุงฝายน้้าล้น

/ผนงักั้นน้้าคลองส้มกบ จ้านวน 3 จุด 

27 สนบัสนนุกลุ่มบริหาร เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้า สนบัสนนุการด้าเนนิงานกลุ่ม 600,000     600,000     600,000     600,000    600,000    จ้านวนกลุ่ม ประชาชนมนี้้า ส้านกัปลัด

จัดการน้้าในมลูนธิิอทุกพฒัน์ ส้าหรับบริโภค น้้าใช้ส้าหรับบริหารจัดการน้้าในมลูนธิิอทุกพฒัน์ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ส้าหรับบริโภค เทศบาล

ต้าบลถ้้าใหญ่ การเกษตรและปอ้งกนั ต้าบลถ้้าใหญ่ เช่น วัสดุ อปุกรณ์ น้้าในการท้าเกษตร

น้้าทว่ม เคร่ืองมอื เคร่ืองใช้ต่าง ๆ ฯลฯ และปอ้งกนั

น้้าทว่ม



หน้า : 169
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา แหล่งน้้า )

งบประมาณและที่มา

28 โครงการกอ่สร้างนบกั้นน้้า เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้า กอ่สร้างนบกั้นน้้าภายในเขตเทศบาล 600,000     600,000    จ้านวน ประชาชนมนี้้า กองช่าง

ภายในเขตเทศบาล ส้าหรับบริโภค น้้าใช้ส้าหรับต้าบลถ้้าใหญ่  ดังนี้ (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื้นที่ ส้าหรับบริโภค 

ต้าบลถ้้าใหญ่ การเกษตรและปอ้งกนั 1.กอ่สร้างนบกั้นน้้าคลองปากแพรก น้้าในการท้าเกษตร

น้้าทว่ม หมู่ที่ 4 จ้านวน 1 จุด และปอ้งกนั

(ตามแบบแปลนที่เทศบาลต้าบล น้้าทว่ม

ถ้้าใหญ่ก้าหนด)

2.กอ่สร้างนบกั้นน้้า หมู่ที่ 8

 จ้านวน 1 จุด (ตามแบบแปลน

ที่เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ก้าหนด)

29 โครงการขุดลอกทางเบี่ยงน้้าเสีย เพื่อช่วยใหก้ารระบาย ขุดลอกทางเบี่ยงน้้า - - - 100,000    - จ้านวน การระบาย กองช่าง

จากเรือนจ้า - บริเวณด้าน น้้าเสียสะดวกยิ่งขึ้น ระยะทางประมาณ 350 เมตร (งบ อปท.) ระยะทาง น้้าเสียเปน็ไป

ข้างสระน้้าหว้ยเล้าหม ูหมู่ที่ 2 อย่างมรีะบบ

30 โครงการขุดคูระบายน้้าจากหอพกั เพื่อปอ้งกนัน้้าทว่มขัง ขุดคูระบายน้้าระยะทาง 320 ม. - - 50,000 - จ้านวน ปอ้งกนัการเกดิน้้า กองช่าง

สหายรักษ ์-หว้ยกราก  ม.2 (งบ อปท.) ระยะทาง ทว่มขัง



หน้า : 170
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา แหล่งน้้า )

งบประมาณและที่มา

31 โครงการขุดลอกคูระบายน้้าถนน เพื่อปอ้งกนัน้้าทว่มขัง ขุดลอกคูระบายน้้า - - 50,000       50,000     - จ้านวน น้้าไมท่ว่มขัง กองช่าง

สายถ้้าใหญ่ ถ้้าพระหอ จากบา้น ระยะทาง 150 เมตร (งบ อปท.) (งบ อปท.) ระยะทาง

นายหตัญา หอมธน ูถึงหว้ยปา่

สาคูทา้ยนา

32 โครงการขุดลอกคูระบายน้้า เพื่อปอ้งกนัน้้าทว่มขัง ขุดลอกคูระบายน้้า ระยะทาง - - - 300,000    - จ้านวน น้้าไมท่ว่มขัง กองช่าง

สามแยกบา้นหนา้ผ้ึง 1 กโิลเมตร (งบ อปท.) พื้นที่

33 โครงการขุดลอกคูระบายน้้า เพื่อปอ้งกนัน้้าทว่มขัง ขุลอกคูระบายน้้าพร้อมวางทอ่ - - - 500,000    500,000    จ้านวน น้้าไมท่ว่มขัง กองช่าง

พร้อมวางทอ่สายใสใหญ่ - ที่วัง (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื้นที่

34 โครงการกอ่สร้างที่กกัเกบ็น้้าด่ืม เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ด่ืมกนิ กอ่สร้างที่กกัเกบ็น้้าด่ืม  - - 300,000     จ้านวน ประชาชนมนี้้า กองช่าง

บา้นนาตาแย้มใต้ ม.5 ขนาดกว้าง  4 ม.   ยาว  6  ม. (งบ อปท.) แหง่ ส้าหรับไว้ด่ืมกนิ



หน้า : 171
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา แหล่งน้้า )

งบประมาณและที่มา

35 โครงการขุดลอกคลองปากวัง - เพื่อปอ้งกนัน้้าทว่มขัง ขุลอกคลองขนาดกว้าง 7 ม. - - 900,000 จ้านวน น้้าไมท่ว่มขัง กองช่าง

นาตง ม.6 ระยะทาง 2,000 ม. (งบ อปท.) พื้นที่

36 โครงการขุดลอกคูระบายน้้า เพื่อปอ้งกนัน้้าทว่มขัง ขุดลอกคูระบายน้้า คสล. - - - 500,000 - จ้านวน น้้าไมท่ว่มขัง กองช่าง

คสล. หนา้ศาลาอเนกประสงค์ (งบ อปท.) พื้นที่

ม.8 ชุมชนบา้นควนเกยีบ

37 โครงการขุดลอกคูระบายน้้าและ เพื่อปอ้งกนัน้้าทว่มขัง ขุดลอกคูระบายน้้าและวางทอ่ - - - 500,000    - จ้านวน น้้าไมท่ว่มขัง กองช่าง

วางทอ่หลังวัดราษฎรประดิษฐ์ (งบ อปท.) พื้นที่

38 โครงการขุดลอกคูระบายน้้า เพื่อปอ้งกนัน้้าทว่มขัง ขุดลอกคูระบายน้้าและวางทอ่ - - - - 1,500,000  จ้านวน น้้าไมท่ว่มขัง กองช่าง

วางทอ่สายหนองรังไก ่- ระยะทาง 1,000 ม. (งบ อปท.) พื้นที่

หนองปา่แก ่ม.8 

39 โครงการขุดลอกคูระบายน้้า จาก เพื่อปอ้งกนัน้้าทว่มขัง ขุดคูกว้าง 2 เมตร ยาว 1,000 ม. - - - - 300,000 จ้านวน ปอ้งกนัการเกดิ กองช่าง

กฝ.8-คลองทา่แพ ม.8 ลึก 0.5 เมตร (งบ อปท.) ระยะทาง น้้าทว่มขัง



หน้า : 172
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา แหล่งน้้า )

งบประมาณและที่มา

40 โครงการขุดลอกคูระบายน้้าหนา้ เพื่อปอ้งกนัน้้าทว่มขัง ใช้ทอ่ มอก.Ø 60*100  - - - 50,000 จ้านวน ปอ้งกนัการเกดิ กองช่าง

ร.ร.น้้าพ ุ ม.10 ระยะทาง 300 เมตร (งบ อปท.) ระยะทาง น้้าทว่มขัง

41 โครงการฝังทอ่ระบายน้้าสายบา้น เพื่อปอ้งกนัน้้าทว่มขัง ใช้ทอ่ มอก.Ø 60*100  - - - - 50,000 จ้านวน ปอ้งกนัการเกดิ กองช่าง

นางคลาด-บา้นนายสมโชค  ม.10 ระยะทาง 300 เมตร (งบ อปท.) ระยะทาง น้้าทว่มขัง

42 โครงการขุดลอกคูระบายน้้า เพื่อการระบายน้้า ขุดลอกคูระบายน้้า - - - 500,000    - จ้านวน ลดปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

รอบ กกตชด.42 และ กฝ.8 คล่องตัวมคีวามสะดวก รอบ กกตชด.42 และ กฝ.8 (งบอปท.) พื้นที่ ประชาชนได้รับ

และความปลอดภยั ความสะดวกและ

ในการเดินทาง ปลอดภยัในการ

43 โครงการขุดลอกคูระบายน้้า เพื่อการระบายน้้า ขุดลอกคูระบายน้้า - - - 200,000 - จ้านวน ลดปญัหาน้้าทว่มขัง กองช่าง

ตรงข้าม กฝ.8-หว้ยกราก คล่องตัวมคีวามสะดวก ตรงข้าม กฝ.8 - หว้ยกราก (งบอปท.) พื้นที่ ประชาชนได้รับ

และความปลอดภยั ระยะทาง 1,000   ม. ความสะดวกและ

ในการเดินทาง ปลอดภยัในการ

เดินทาง



หน้า : 173
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา แหล่งน้้า )

งบประมาณและที่มา

44 โครงการขุดลอกหว้ย/หนอง/คลอง/ เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้าส้าหรับขุดลอกหว้ย/หนอง/คลอง/ 500,000     500,000     500,000     500,000    500,000    จ้านวน ประชาชนมนี้้า กองช่าง

บงึ ภายในเขตเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ อปุโภค บริโภค บงึ ภายในเขตเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ พื้นที่ อปุโภคบริโภค

หมู่ที่ 1 - 10 หมู่ที่ 1 - 10 อย่างเพยีงพอ

45 โครงการขุดลอกฝาย SML เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้า ขุดลอกฝาย SML จ้านวน 1 จุด - - 300,000    จ้านวน - น้้าไมท่ว่มขัง กองช่าง

 หว้ยปริก ส้าหรับอปุโภค บริโภค (งบ อปท.) พื้นที่ - ประชาชนมนี้้า

และปอ้งกนัน้้าทว่ม อปุโภคบริโภค

อย่างเพยีงพอ

46 โครงการขุดลอกสระน้้าสาธารณะ เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้า ขุดลอกสระ จ้านวน 1จุด - 200,000     จ้านวน - น้้าไมท่ว่มขัง กองช่าง

หว้ยเล้าหมู ส้าหรับอปุโภค บริโภค (งบ อปท.) พื้นที่ - ประชาชนมนี้้า

และปอ้งกนัน้้าทว่ม อปุโภคบริโภค

อย่างเพยีงพอ

47 โครงการขุดลอกคลองปากแพรก เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้า ขุดลอกคลองปากแพรก - ทา่ไฟ - - - - 1,000,000  จ้านวน - น้้าไมท่ว่มขัง กองช่าง

ถึงคลองทา่ไฟ ส้าหรับอปุโภค บริโภค ระยะทาง 2,000 ม. (งบ อปท.) พื้นที่ - ประชาชนมนี้้า

และปอ้งกนัน้้าทว่ม อปุโภคบริโภค

อย่างเพยีงพอ



หน้า : 174
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา แหล่งน้้า )

งบประมาณและที่มา

48 โครงการขุดลอกหว้ยเล้าหมจูาก เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้า ขุดลอกหว้ย ระยะทาง 1,500 ม. - - - - 450,000    จ้านวน - น้้าไมท่ว่มขัง กองช่าง

บริเวณถนนเอเซีย - คลอง ส้าหรับอปุโภค บริโภค (งบ อปท.) พื้นที่ - ประชาชนมนี้้า

ปากแพรก และปอ้งกนัน้้าทว่ม อปุโภคบริโภค

อย่างเพยีงพอ

49 โครงการขุดลอก เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้า ขุดลอกคูคลองใหญ่ - ทา่ไฟ - - - 1,000,000 - จ้านวน - น้้าไมท่ว่มขัง กองช่าง

คูคลองใหญ่ -ทา่ไฟ ส้าหรับอปุโภค บริโภค ขนาดกว้าง 15 ม. ยาว 5,000 ม. (งบ อปท.) พื้นที่ - ประชาชนมนี้้า

และปอ้งกนัน้้าทว่ม อปุโภคบริโภค

อย่างเพยีงพอ

50 โครงการขุดลอกเหมอืงเจ็ดเจ้า เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้า ขุดลอกเหมอืง จ้านวน 1 จุด - - - - 300,000    จ้านวน - น้้าไมท่ว่มขัง กองช่าง

ชุมชนบา้นถ้้าใหญ่ควนไสสูง ส้าหรับอปุโภค บริโภค (งบ อปท.) พื้นที่ - ประชาชนมนี้้า

และปอ้งกนัน้้าทว่ม อปุโภคบริโภค

อย่างเพยีงพอ



หน้า : 175
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา แหล่งน้้า )

งบประมาณและที่มา

51 โครงการขุดลอกฝายเกบ็น้้า เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้า ขุดลอกฝายหว้ยชันหว้ย - 200,000     - - จ้านวน - น้้าไมท่ว่มขัง กองช่าง

หว้ยชันพร้อมปรับปรุงภมูทิศัน์ ส้าหรับอปุโภค บริโภค พร้อมปรับปรุงภมูทิศัน์ (งบ อปท.) พื้นที่ - ประชาชนมนี้้า

ม.4 และปอ้งกนัน้้าทว่ม อปุโภคบริโภค

อย่างเพยีงพอ

52 โครงการขุดลอกนบกั้นน้้า เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้า ขุดลอกนบกั้นน้้าข้าง รพ.สต. - - - 500,000    จ้านวน - น้้าไมท่ว่มขัง กองช่าง

ข้าง รพ.สต.บา้นถ้้าใหญ่ ส้าหรับอปุโภค บริโภค บา้นถ้้าใหญ่ (งบ อปท.) พื้นที่ - ประชาชนมนี้้า

และปอ้งกนัน้้าทว่ม อปุโภคบริโภค

อย่างเพยีงพอ

53 โครงการขุดลอกหว้ยปา่สาคูจาก เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้า ขุดลอกหว้ย ระยะทาง 300 เมตร - - - - 90,000      จ้านวน - น้้าไมท่ว่มขัง กองช่าง

ทา้ยนา - บา้นใต้วังน้้าพุ ส้าหรับอปุโภค บริโภค (งบ อปท.) พื้นที่ - ประชาชนมนี้้า

และปอ้งกนั น้้าทว่ม อปุโภคบริโภค

อย่างเพยีงพอ



หน้า : 176
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา แหล่งน้้า )

งบประมาณและที่มา

54 โครงการขุดลอกหว้ยสามแยก เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้า ขุดลอกหว้ย ระยะทาง 300 เมตร - - - - 90,000      จ้านวน - น้้าไมท่ว่มขัง กองช่าง

หนองนาตีน - บา้นนางกอง ชูด้า ส้าหรับอปุโภค บริโภค (งบ อปท.) พื้นที่ - ประชาชนมนี้้า

และปอ้งกนัน้้าทว่ม อปุโภคบริโภค

อย่างเพยีงพอ

55 โครงการขุดลอกคลอง ม.2 เพื่อช่วยใหก้ารระบาย ขุดลอกคลอง ระยะทาง 1,000,000  1,000,000  1,000,000   - จ้านวน การระบายน้้าเสีย กองช่าง

และ ม. 4 จากข้างบริษทั น้้าเสียสะดวกยิ่งขึ้น  7,000   เมตร (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ระยะทาง เปน็ไปอย่าง

ยูนรัิบเบอร์ ม.4 - สะพาน มรีะบบ

คลองใหญ่ ม. 2

56 โครงการขุดลอกล้าหว้ยพร้อม เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ใน ขุดลอกล้าหว้ยพร้อม - - - 900,000    จ้านวน น้้าไมท่ว่มขัง กองช่าง

ท้าฝายกั้นน้้า และวางบล๊อค ช่วงฤดูแล้ง ท้าฝายกั้นน้้า และวางบล๊อค (งบ อปท.) แหง่ มนี้้าใช้ส้าหรับ

คอนกรีต หนา้บา้นผู้ใหญ่สมพร คอนกรีต  จ้านวน 1 จุด การท้าเกษตร

ม. 5 (ตามแบบเปลนที่เทศบาล ตลอดปี

ต้าบลถ้้าใหญ่ก้าหนด)



หน้า : 177
แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อใหป้ระชาชนมไีฟฟา้ อดุหนนุการไฟฟา้ส่วนภมูภิาค 1,000,000   1,000,000   1,000,000  1,000,000    1,000,000   จ้านวน ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ กองช่าง

และระบบจ้าหนา่ยไฟฟา้ ใช้ทกุครัวเรือน อ้าเภอทุ่งสง และการไฟฟา้ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื้นที่ อย่างทั่วถึง

หมู่ที่ 1- 10 ส่วนภมูภิาคอ้าเภอร่อนพบิลูย์

เพื่อขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ

ใหก้บัครัวเรือนที่ตกค้าง ม.1-10

ม.1 ซอยนายสุเทพ เพง็จันทร์

ม.1 ซอยนาเพชรคง - ควนฮูก

ม.1 สายบา้นตาว 1

ม.2 ซอยน้้าตกโยง 1

ม.2 ซอยบา้นนายนติ

ม.2 ซอยวัฒนโยธิน (ถนนตก)

ม.2 ซอยหาดทรายขาว

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.3  แผนงานเคหะและชุมชน (อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาค)

งบประมาณและที่มา



หน้า : 178
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.3  แผนงานเคหะและชุมชน (อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาค)

งบประมาณและที่มา

ม.2 ซอยสามคัคี 1

ม.2 ติดต้ังไฟฟา้ตรงข้ามเทศบาล

หนา้บา้นนายทวีป 

ม.3 นา้ยนายนอบ - วังใน

ม. 3 สายหว้ยกาหลา - สายวังแหง้

ม. 9

ม.4 ถนนสายโรงสี

ม.4 สายบา้นนายแนบ รอดจันทร์

ม.4 ซอยใต้สายไฟ

ม.4 ซอยควนไสสูง

ม. 4 ซอยบา้นนางซ้วน

ม. 4 ซอยนางจ้าปี

ม. 4 สายบา้นนายคล้อย ช้านาญกจิ

ม.5 สายบา้นนายเขียว กล่ินพงษ ์

ม.5 สายควนจ้าลอง 

ระยะทาง 1,000 ม

ม.5 ถนนสายเขาหนา้ผ้ึง
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.3  แผนงานเคหะและชุมชน (อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาค)

งบประมาณและที่มา

ม.5 สายหนา้อวด

ม.5 สายวังไทร - บา้นนายแกง๊

ม.6 นายเพนนิ ชอบท้ากจิ - 

นายเรืองอรุณ ชอบท้ากจิ 

ระยะทาง 600 ม.

ม.6 ซอยเจริญร่วมใจ

ระยะทาง 1,000 ม. 

ม.6 ซอยถ้้าพระหอ,ซอยปากวัง,

ซอยตราบแรด

ม.6 บา้นนายสุวิทย์ ยึดมั่น - บา้น

นางสุดารัตน ์ยึดมั่น

ม.6 บา้นนายเถลา ประพฤชอบ -

จุดส้ินสุด ม.6 ติด ม.8 ที่วัง 

ม.6 สายอา่วอแืกะ

ม.6 ซอยวังขวัญ

ม.7 ซอยหนา้ค่าย 3/2
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.3  แผนงานเคหะและชุมชน (อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาค)

งบประมาณและที่มา

ม. 7 ซอยแกว้ปนทอง

ม. 7 ซอยทองค้าขาว

ม.8 ซอยบา้นนางวาด

ม.8 ซอยโหลกตรีด 

ม.9 ขยายเขตไฟฟา้ 

ถนนสายวังแหง้ 1 

ม.9 ขยายเขตไฟฟา้ ถนนสาย

บา้นนายพว่ง - บา้น

นายรักเกยีรติ สารมาศ

ม.9 ถนนสายหว้ยกาหลา

ม.9 ซอยประชาร่วมใจ 2

        ฯลฯ
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แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม เพื่ออ้านวยความสะดวก ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม 200,000      200,000     200,000      200,000       200,000       จ้านวนศูนย์ เด็กนกัเรียนได้รับ กองการศึกษา

/ต่อเติมอาคารศูนย์พฒันา ใหเ้ด็กนกัเรียนในศูนย์ บริเวณอาคารเรียน, หอ้งน้้า, (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ความสะดวก /กองช่าง

เด็กเล็ก พฒันาเด็กเล็ก ทาสี ฯลฯของศูนย์พฒันา ในการเรียน

เด็กเล็ก จ้านวน 3 ศูนย์

2 โครงการพฒันาเด็ก เพื่อใหส่้งเสริมใหเ้ด็ก จัดกจิกรรมส่งเสริมความรู้ 50,000       50,000       50,000        50,000         50,000        จ้านวนศูนย์ เด็กกอ่นวัยเรียน กองการศึกษา

กอ่นวัยเรียน มคีวามรู้และมพีฒันาการ และพฒันาการใหเ้ด็ก (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) มคีวามรู้และมี ศพด.

ครบทั้ง 4 ด้าน ทั้ง 3 ศูนย์ พฒันาการดียิ่งขึ้น ทั้ง 3 ศูนย์

งบประมาณและที่มา

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา

2.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่มา

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา

2.1 แผนงานการศึกษา

3 โครงการวันเด็กแหง่ชาติ เพื่อใหเ้ด็กได้ท้ากจิกรรม จัดงานวันเด็กแหง่ชาติ 200,000     200,000     200,000      200,000       200,000       จ้านวนคร้ัง เด็กนกัเรียนได้ร่วม กองการศึกษา

ต่างๆในการส่งเสริมความรู้ จ้านวน 1 คร้ัง (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) กจิกรรมและมคีวามรู้ ศพด.

และพฒันาการของเด็ก เสริมสร้างพฒันาการ ทั้ง 3 ศูนย์

ยิ่งขึ้น

4 โครงการพฒันาผู้บริหาร เพื่อส่งเสริมใหผู้้บริหาร จัดอบรมพฒันาผู้บริหาร 50,000       50,000       50,000        50,000         50,000        จ้านวนคร้ัง ผู้บริหารบคุลากร กองการศึกษา

ครู ศพด. และบคุลากร ของกองการศึกษาและ ครู ศพด.และบคุลากร (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ศพด.

ทางการศึกษา บคุลากรในศูนย์พฒันา ทางการศึกษาเช่น การท้าแผน บคุลากรทางการศึกษา ทั้ง 3 ศูนย์

เด็กเล็กใหม้ปีระสิทธิภาพ การสอนการวัดประเมนิผล มคีวามรู้ และมี

ได้ตามมาตรฐานที่ก้าหนด การศึกษาการพฒันาทกัษะ ประสิทธิภาพตาม

การสอน ฯลฯ มาตรฐานที่ก้าหนด

5 โครงการสนบัสนนุ เพื่อใหเ้ด็กเล็ก มพีฒัาการ เด็กเล็ก ใน ศพด. 580,560     580,560     480,000      480,000       480,000       จ้านวน เด็กเล็กมสุีขภาพร่างกาย กองการศึกษา

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

สมบรูณ์ ทั้ง 3 ศูนย์
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่มา

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา

2.1 แผนงานการศึกษา

6 โครงการสนบัสนนุ เพื่อใหเ้ด็ก มพีฒัาการ นกัเรียนสังกดั สพฐ ระดับอนบุาล 1,374,040   1,374,040   1,342,000    1,342,000     1,342,000    จ้านวน เด็กมสุีขภาพร่างกาย กองการศึกษา

อาหารเสริม(นม) โรงเรียน ทางด้านร่างกายแข็งแรง และปฐมศึกษา จ้านวน 5 โรงเรียน (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) นกัเรียน ที่แข็งแรง สมบรูณ์

สังกดั สพฐ สมบรูณ์

7 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย เพื่อใหเ้ด็กเล็กสามารถ เด็กเล็ก ใน ศพด. 1,474,900   1,474,900   1,225,000    1,225,000     1,225,000    จ้านวน นกัเรียนมสุีขภาพ กองการศึกษา

บริหารสถานศึกษา พฒันาการทางร่างกาย จ้านวน 3 ศูนย์ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) นกัเรียน ร่างกายที่แข็งแรง (ศพด. 3 ศูนย์)

(อาหารกลางวัน) และด้านโภชนาการได้

8 โครงการอดุหนนุค่าใช้จ่าย เพื่อใหเ้ด็กสามารถ นกัเรียนสังกดั สพฐ 2,876,000   2,876,000   2,800,000    2,800,000     2,800,000    จ้านวน นกัเรียนมสุีขภาพ กองการศึกษา

บริหารสถานศึกษา พฒันาการทางร่างกาย ระดับอนบุาลและปฐมศึกษา (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) นกัเรียน ร่างกายที่แข็งแรง 

(อาหารกลางวัน) และด้านโภชนาการได้ จ้านวน 5 โรงเรียน

9 โครงการส่งเสริมการ เพื่อใหเ้ด็กมกีารพฒันาการ จัดกจิกรรมส่งเสริม 20,000       20,000       20,000        20,000         20,000        จ้านวนคร้ัง เด็กนกัเรียนมพีฒันาการ กองการศึกษา

จัดกจิกรรมด้านการศึกษา เกี่ยวกบัทกัษะด้านต่างๆ ด้านการศึกษา (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ด้านทกัษะต่างๆเพิ่มขึ้น ศพด.

ทั้ง 3 ศูนย์
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่มา

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา

2.1 แผนงานการศึกษา

10 โครงการพฒันาหลักสูตร เพื่อปรับปรุงพฒันา จัดกจิกรรมเพื่อพฒันา 50,000       50,000       50,000        50,000         50,000        จ้านวนคร้ัง สถานศึกษามหีลักสูตร กองการศึกษา

สถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษาใหม้ี หลักสูตรสถานศึกษา (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ในการจัด การเรียนการสอน ศพด.

ความทนัสมยัและเปน็ไป อย่างนอ้ยปลีะ 1 คร้ัง กจิกรรม ที่สอดคล้องกบัหลักสูตร ทั้ง 3 ศูนย์

ตามหลักสูตรแกนกลาง แกนกลางและทอ้งถิ่น

11 โครงการวันวิชาการ ศพด. เพื่อสร้างความประทบัใจ จัดกจิกรรม เช่นพธิีมอบ 50,000       50,000       50,000        50,000         50,000        จ้านวนคร้ัง เด็กและผู้ปกครอง กองการศึกษา

และภาคภมูใิจ ทั้งของเด็ก ประกาศนยีบตัร , ฯลฯ ให้ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ประทบัใจครู และ ศพด. (ศพด. 3 ศูนย์)

และผู้ปกครองที่มต่ีอครู เด็กนกัเรียนในศูนย์พฒันา

และ ศพด. เด็กเล็ก จ้านวน 3 ศูนย์

12 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมและให้ จัดอบรม/ทศันศึกษา 50,000       50,000       50,000        50,000         50,000        จ้านวนคร้ัง บคุลากรในศูนย์พฒันา กองการศึกษา

และทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประสบการณ์ในการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ส้าหรับศูนย์ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) เด็กเล็กน้าความรู้ 

ส้าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก แกบ่คุลากรในศูนย์พฒันา พฒันาเด็กเล็ก ประสบการณ์ที่ได้มา

เด็กเล็ก จ้านวน  3 ศูนย์ พฒันาใหม้ปีระสิทธิภาพ



หน้า : 185
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่มา

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา

2.1 แผนงานการศึกษา

13 โครงการปรับปรุงภมูทิศัน์ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อม ปรับปรุงภมูทิศันบ์ริเวณ 600,000     600,000     600,000      600,000       600,000       จ้านวนศูนย์ เด็กนกัเรียนอยู่ในสภาพ กองการศึกษา

ภายใน/ภายนอก ที่ดีใหเ้ด็กนกัเรียน ภายใน /ภายนอก (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) แวดล้อมที่ดี  มสุีขภาพ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กาย - ใจที่ดี

จ้านวน  3 แหง่

14 โครงการปรับปรุง/ต่อเติม เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนมสีถานที่ ปรับปรุง/ต่อเติมอาคาร 300,000      300,000       300,000       จ้านวนคร้ัง เด็กนกัเรียนมสีถานที่ใน กองการศึกษา

อาคาร ศพด.บา้นนาตาแย้ม ส้าหรับท้ากจิกรรมต่างๆ ศพด.บา้นนาตาแย้ม (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) การท้ากจิกรรมต่างๆ

ได้เหมาะสมเนื่องจาก (ตามแบบแปลนที่เทศบาล

จ้านวนเด็กเพิ่มขึ้น ต้าบลถ้้าใหญ่ก้าหนด)

15 โครงการกอ่สร้าง/ปรับปรุง เพื่อความปลอดภยัใน กอ่สร้าง/ปรับปรุงร้ัวและ 200,000      200,000       200,000       จ้านวนร้ัว บคุลากรภายใน กองการศึกษา

ร้ัวศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ทรัพย์สินและบคุลากร ประตูของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ที่กอ่สร้าง/ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก /กองช่าง

บา้นน้้าพุ/วัดไตร ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จ้านวน 2 ศูนย์ ปรับปรุง มคีวามปลอดภยั

16 โครงการต่อเติม/ซ่อมแซม เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนได้มี ต่อเติม/ซ่อมแซมหอ้งน้้า 200,000      200,000       200,000       จ้านวน เด็กนกัเรียนมหีอ้งน้้า กองการศึกษา

หอ้งน้้าส้าหรับศพด. หอ้งน้้าใช้อย่างเพยีงพอ ส้าหรับ ศพด.จ้านวน 3 แหง่ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ศพด. ใช้อย่างเพยีงพอ
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2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา

2.1 แผนงานการศึกษา

17 โครงการเช่าสถานที่ เพื่อใช้เปน็สถานที่ต้ัง เช่าสถานที่วัดไตรวิทยาราม 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ้านวน เด็กกอ่นวัยเรียนมี กองการศึกษา

วัดไตรวิทยารามเปน็สถานที่ ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เปน็สถานที่ต้ังของ ศพด. (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) พื้นที่ สถานที่ในการศึกษา

ต้ังของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก วัดไตยวิทยาราม วัดไตรวิทยาราม 

วัดไตรวิทยาราม จ้านวน 1 แหง่

18 โครงการติดต้ังโทรศัพทแ์ละ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ติดต้ังระบบโทรศัพทแ์ละ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ้านวน ศพด. การจัดการเรียน กองการศึกษา

อนิเตอร์เนต็ ส้าหรับ ศพด. ในการเรียนการจัดการเรียน อนิเตอร์เนต็ส้าหรับ ศพด. (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) การสอนและปฏบิติังาน

การสอนและปฏบิติังาน  ทั้ง 3 แหง่ มปีระสิทธิภาพมากขึ้น

ในสถานศึกษา

19 โครงการเชื่อมต่อ เพื่ออ้านวยความสะดวก เชื่อมต่อระบบไฟฟา้ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนระบบ ศพด.มไีฟฟา้และ กองการศึกษา

ระบบไฟฟา้และประปา ในการด้าเนนิงานของ ศพด. และประปาเข้าสู่ ศพด. (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) น้้าประปาในการ

ศพด.บา้นนาตาแย้ม อย่างละ 1 จุด ด้าเนนิงานของ ศพด.

20 โครงการจัดหาครูและ เพื่อใหผู้้ดูแลเด็กและ จัดหาผู้ดูแลเด็กและบคุลากร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน มคีรูและบคุลากร กองการศึกษา

บคุลากรสนบัสนนุ บคุลากรสนบัสนนุการสอน สนบัสนนุการสอนส้าหรับ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ผู้ดูแลเด็ก สนบัสนนุการสอน

การศึกษาที่ขาดแคลน ในสถานศึกษาอย่างครบ สถานศึกษาในสังกดั อย่างครบถ้วนและ

ถ้วนและเพยีงพอ ไมน่อ้ยกว่า 3 คน เพยีงพอ
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2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา

2.1 แผนงานการศึกษา

21 โครงการจัดกจิกรรมแสดง เพื่อเผยแพร่ผลงาน บคุลากรทางการศึกษา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนกจิกรรม นกัเรียนมโีอกาส กองการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ ทางการศึกษา/ทางวิชาการ เด็กเล็กใน ศพด. จ้านวน 3 แหง่ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) แสดงผลงาน

ของเด็กเล็ก ใน ศพด. ทางการศึกษา

ต่อสาธารณชน

22 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ จัดกจิกรรมการเรียนการสอน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนคร้ัง/ เด็กเล็กได้รับ กองการศึกษา

โดยภมูปิญัญาทอ้งถิ่น ภมูปิญัญาทอ้งถิ่นและเด็ก โดยปราชญ์ทอ้งถิ่น (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) จ้านวนเด็ก ประสบการณ์ ศพด.

ได้รับประสบการณ์ การเรียนรู้ที่ดี ทั้ง 3 ศูนย์

23 โครงการประชุมผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมความสัมพนัธ์ จัดกจิกรรมเพื่อพฒันา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวน ผู้ปกครองสถานศึกษา กองการศึกษา

และความรู้ความเข้าใจ ศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ผู้ปกครอง และเทศบาลมี ศพด.

ในการจัดการศึกษาระหว่าง ผู้เกี่ยวข้อง อย่างนอ้ย ความสัมพนัธ์ที่ดีและ ทั้ง 3 ศูนย์

สถานศึกษา เทศบาลและ ปลีะ 1 คร้ัง มคีวามรู้ความเข้าใจ

ผู้ปกครองเด็กนกัเรียน ในการจัดการศึกษา
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2.1 แผนงานการศึกษา

24 โครงการจัดกจิกรรม เพื่อปลูกฝังความรักชาติ จัดกจิกรรมวันส้าคัญของชาติ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนคร้ัง/ เด็กได้รับความรู้และ กองการศึกษา

วันส้าคัญของชาติ ศาสนา และชื่นชมในประเพณี ศาสนา  พระมหากษตัริย์ และ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ผู้เข้าร่วม มคีวามรักต่อชาติ ศพด.

พระมหากษตัริย์และ ทอ้งถิ่นของเด็กเล็ก ประเพณีทอ้งถิ่นจ้าเปน็ กจิกรรม ศาสนา พระมหากษตัริย์ ทั้ง 3 ศูนย์

ประเพณีทอ้งถิ่น และสมควร และประเพณีทอ้งถิ่น

25 โครงการพฒันาการจัดท้า เพื่อพฒันาศักยภาพ จัดกจิกรรมเพื่อพฒันา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนคร้ัง/ ครูมคีวามรู้และ กองการศึกษา

แผนการสอน ของพนกังานครูในการ การจัดท้าแผนการสอน (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ผู้เข้าร่วม ประสิทธิภาพที่ดี ศพด.

จัดท้าแผนการสอน อย่างนอ้ย ปลีะ 1 คร้ัง กจิกรรม ในการจัดท้าแผน ทั้ง 3 ศูนย์

การสอน

26 โครงการเผยแพร่ เพื่อประชาสัมพนัธ์และ ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนคร้ัง ประชาชนได้รับข้อมลู กองการศึกษา

ประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร เผยแพร่ข่าวสารทาง ข่าวสาร จ้านวน 4 คร้ัง (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ข่าวสารทางการศึกษา ศพด.

ทางการศึกษา การศึกษา ได้อย่างถูกต้อง ทั้ง 3 ศูนย์

27 โครงการศูนย์เด็กเล็ก เพื่อเด็กเล็กและบคุลากร บคุลากรทางการศึกษา 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ้านวน เด็กเล็กและบคุลากร กองการศึกษา

ปลอดภยั ทางการศึกษาสามารถ ศพด. จ้านวน 3 แหง่ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) เด็กเล็กและ ทางการศึกษาเข้าใจการ ศพด.

เข้าใจการเปน็ ศพด. บคุลากร เปน็ ศพด.ปลอดโรคได้ ทั้ง 3 ศูนย์

. ทางการศึกษา
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2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา

2.1 แผนงานการศึกษา

28 โครงการส่งเสริมการเรียน เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กเล็ก บคุลากรทางการศึกษา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวน เด็กเล็กสามารถ กองการศึกษา

นอกสถานที่ สามารถเรียนรู้จากแหล่ง เด็กเล็กใน ศพด. (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) เด็กเล็ก เรียนรู้จากแหล่ง ศพด.

เรียนรู้นอกสถานที่ จ้านวน 3 แหง่ และบคุลากร เรียนรู้นอกสถานที่ ทั้ง 3 ศูนย์

ทางการศึกษา

ที่เข้าโครงการ

29 โครงการสนบัสนนุ เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กเล็ก ส้าหรับจัดซ้ือ ค่าหนงัสือเรียน 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 จ้านวนเด็ก เด็กเล็กสามารถ กองการศึกษา

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

สถานศึกษา ได้ ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน/ ที่เข้าร่วม ทั้ง 3 ศูนย์

(ค่าจัดการศึกษา) ค่ากจิกรรมพฒันาผู้เรียน โครงการ

ใหน้กัเรียนใน ศพด.

ทั้ง 3 ศูนย์ ใหเ้ด็ก 3 - 5 ป ี

30 โครงการแข่งขันกฬีาเด็ก เพื่อสร้างประสบการณ์ จัดการแข่งขันกฬีา ศพด. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนคร้ัง/ เด็กเล็กได้ประสบการณ์ กองการศึกษา

การเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาพ ในสังกดัเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) จ้านวนเด็ก การเรียนรู้และมี ศพด.

และความสัมพนัธ์ ปลีะ 1 คร้ัง สุขภาพที่ดี ทั้ง 3 ศูนย์
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2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา

2.1 แผนงานการศึกษา

31 โครงการสนบัสนนุค่า เพื่อใหเ้ด็กได้รับ ส้าหรับจัดซ้ือ ส่ือการเรียน 425,000 425,000 425,000 425,000 425,000 จ้านวนศูนย์ เด็กเล็กสามารถ กองการศึกษา

จัดการเรียนการสอน การส่งเสริมใหม้ ี การสอน วัสดุการศึกษา (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) พฒันาเด็กเล็ก พฒันาการเรียนรู้ได้ ศพด.

(รายหวั) พฒันาการตามวัย เคร่ืองเล่นพฒันาเด็ก ฯลฯ ตามวัย ทั้ง 3 ศูนย์

ใหเ้ด็ก 2 - 5 ป ีภายใน ศพด. 

จ้านวน 3 ศูนย์

32 โครงการสนบัสนนุ เพื่อใหเ้ด็กได้รับ สนบัสนนุค่ากจิกรรม 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ้านวนศูนย์ เด็กเล็กสามารถ กองการศึกษา

ค่ากจิกรรมพฒันาเด็ก การส่งเสริมใหม้ ี พฒันาเด็ก 3-5 ป ีภายใน (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) พฒันาเด็กเล็ก พฒันาการเรียนรู้ได้ ศพด.ทั้ง 3 ศูนย์

พฒันาการตามวัย  ศพด.  จ้านวน 3 ศูนย์ ตามวัย

33 โครงการเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อใหเ้ด็กได้รับ ส่งนกัเรียนในสังกดั ศพด. 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ้านวนคร้ัง เด็กเล็กสามารถ กองการศึกษา

ทกัษะทางวิชาการระดับภาค การส่งเสริมทาง เข้าร่วมแข่งขันทกัษะ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) พฒันาการเรียนรู้ได้ ศพด.ทั้ง 3 ศูนย์

และระดับประเทศของ ศพด. ด้านวิชาการ และรู้จัก ทางวิชาการระดับภาค ตามวัย

เรียนรู้หาประสบการณ์ และระดับประเทศ

ใหม่ๆ
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2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา

2.1 แผนงานการศึกษา

34 โครงการจัดท้าแผน เพื่อใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็ก การจัดประชุม/อบรม 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ้านวนศูนย์ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

การศึกษาของศูนย์ มแีผนการศึกษาใช้ การจัดท้าแผนการศึกษาของ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) พฒันาเด็กเล็ก มแีผนการศึกษาใช้ ศพด.ทั้ง 3 ศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก ศพด. เช่น ค่าวิทยากร 

ค่าเข้าเล่มแผน ฯลฯ

35 โครงการฝึกอบรมสัมนา เพื่อพฒันาบคุลากร จัดอบรมสัมนาและ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนคร้ัง ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

และทศันศึกษาดูงานของ ทางการศึกษา ทศันศึกษาดูงานของบคุลากร (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) มแีผนการศึกษาใช้ ศพด.ทั้ง 3 ศูนย์

บคุลาการทางการศึกษา ทางการศึกษาของ ทต.ถ้้าใหญ่

 ปลีะ 1 คร้ัง

36 โครงการพฒันาผู้ประกอบ เพื่อพฒันาบคุลากร สนบัสนนุการพฒันาครู ศพด. 90,000 90,000 90,000 จ้านวนคน ครู ศพด.ได้รับการพฒันา กองการศึกษา

วิชาชีพครูที่สังกดัศูนย์ ทางการศึกษา ของเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ด้านการสอน ศพด.ทั้ง 3 ศูนย์

พฒันาเด็กเล็กของเทศบาล ตามที่ได้รับการจัดสรร

ต้าบลถ้้าใหญ่ จ้านวน 9 อตัรา

37 โครงการกอ่สร้างทางเชื่อม เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียน กอ่สร้างทางเชื่อมพร้อม 250,000 จ้านวน เด็กนกัเรียนมทีางเดิน กองการศึกษา

ระหว่างอาคารเรียนกบั เดินทางไปรับประทาน หลังคาระหว่างอาคารเรียน (งบอปท.) พื้นที่ ไปรับประทานอาหาร ศพด.

ที่รับประอาหาร ศพด. อาหารสะดวก ไมเ่ปยีกฝน กบัที่รับประทานอาหาร ของ สะดวก ปลอดภยั นาตาแย้ม

นาตาแย้ม ศพด. นาตาแย้ม
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1 โครงการเฝ้าระวัง  เพื่อรณรงค์ปอ้งกนัและระงับ - จัดอบรมใหค้วามรู้ 30,000        30,000       30,000       30,000      30,000       จ้านวน ประชาชนปลอดภยั กองสาธารณสุข

ปอ้งกนัและควบคุม โรคติดต่อ เช่น โรคพษิสุนขับา้, - สนบัสนนุวัสดุ อปุกรณ์ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง จากโรคและมสุีขภาพ และส่ิงแวดล้อม

โรคติดต่อ โรคไข้เลือดออก  โรคเอดส์ ฯลฯ ในการปอ้งกนัโรคติดต่อ เช่น อนามยัที่ดี

วัคซีนปอ้งกนัโรคพษิสุนขับา้ , 

สารเคมพีน่หมอกควันฯลฯ

2 โครงการอาหารปลอดภยั - เพื่ออบรมด้านสุขาภบิาลอาหาร สถานประกอบการร้านอาหาร/ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จ้านวนร้าน - ร้านอาหาร/แผงลอย กองสาธารณสุข

ใหแ้ก ่ ผู้ประกอบการ แผงลอย 100 แหง่ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) อาหาร/ ได้มาตรฐานด้าน และส่ิงแวดล้อม

ร้านอาหาร/แผงลอย แผงลอย สุขาภบิาลอาหาร

- เพื่อพฒันายกระดับมาตรฐาน - ประชาชนได้บริโภค

ร้านอาหาร/แผงลอย อาหารสะอาด ปลอดภยั

- เฝ้าระวังความปลอดภยั

สารปนเปื้อนในอาหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

   3.1 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณและที่มา
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3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

   3.1 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณและที่มา

3 โครงการพฒันาสุขาภบิาล -เพื่อพฒันาส่งเสริมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการตู้น้้าด่ืม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวน ประชาชนได้บริโภค กองสาธารณสุข

ตู้น้้าด่ืมหยอดเหรียญ ตู้น้้าด่ืมหยอดเหรียญได้มาตรฐาน หยอดเหรียญในเขตเทศบาล (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ตู้น้้าด่ืม น้้าด่ืมที่สะอาดปลอดภยั และส่ิงแวดล้อม

-เพื่อใหป้ระชาชนผู้บริโภค หยอดเหรียญ

ได้บริโภคน้้าด่ืมที่สะอาดปลอดภยั ที่ได้มาตรฐาน

4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน จ้างเหมาบคุลากรผู้มวีุฒิด้าน 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 จ้านวนคน การใหบ้ริการด้าน กองสาธารณสุข

การปฏบิติังานด้าน ด้านสาธารณสุขมปีระสิทธิภาพ สาธารณสุข ปฏบิติังาน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) สาธารณสุขแกป่ระชาชน และส่ิงแวดล้อม

สาธารณสุข ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง ในต้าแหนง่ผู้ช่วยนกัวิชาการ เกดิประสิทธิภาพ

เปน็ธรรมและเกดิความพงึพอใจ สุขาภบิาล จ้านวน 2 คน คลอบคลุมตามภารกจิ

หนา้ที่

5 โครงการปอ้งกนัและ เพื่อสร้างภมูคุ้ิมกนัใหเ้ด็กและ จัดอบรม/กจิกรรมที่ส่งเสริม 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ้านวน เด็กและเยาวชนให้ กองสาธารณสุข

แกไ้ขปญัหาการต้ังครรภ์ เยาวชนมคีวามรู้ความเข้าใจ ความรู้ใหแ้กเ่ด็ก เยาวชน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง มคีวามรู้ความเข้าใจ และส่ิงแวดล้อม

กอ่นวัยอนัควรและโรคเอดส์ เกี่ยวกบัปญัหาและผลกระทบ นกัเรียน นกัศึกษาผู้ปกครอง เกี่ยวกบัปญัหาและผล

จากการต้ังครรภก์อ่นวัย ครู ฯลฯ  100 คน กระทบจากการต้ังครรภ์

อนัควร กอ่นวัยอนัควร
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3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

   3.1 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณและที่มา

6 โครงการจ้างเหมาบริการ เพื่อใหพ้นกังานด้านรักษา จ้างเหมาบริการรายบคุคล 324,000 324,000 324,000 324,000 324,000 จ้านวนคน ท้าใหก้ารบริการ กองสาธารณสุข

รายบคุคลเพิ่มประสิทธิภาพ ความสะอาดและการควบคุม หรือปฏบิติังานเกี่ยวกบั (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ด้านการรักษา และส่ิงแวดล้อม

งานรักษาความสะอาดและ ปอ้งกนัโรคมปีระสิทธิภาพ 1. ประจ้ารถบรรทกุขยะ ความสะอาดและ

การปอ้งกนัโรค และประชาชนได้รับบริการ จ้านวน 3 คน การควบคุมปอ้งกนั

อย่างทั่วถึง เปน็ธรรม โรค เกดิประสิทธภาพ

เกดิความพงึพอใจ ใหบ้ริการประชาชน

เชิงรุกได้อย่างทั่วถึง

7 โครงการสัตว์ปลอดโรค - เพื่อควบคุมปอ้งกนัโรคพษิสุนขับา้ ฉีดวัคซีนปอ้งกนัโรค                     75,720 75,720 75,720 75,720 75,720 สัตว์เล้ียงสุนขั พื้นที่ต้าบลถ้้าใหญ่ กองสาธารณสุข

คนปลอดภยัจากโรคพษิ ในสุนขัแมวที่มเีจ้าของและไมม่ี พษิสุนขับา้ในสัตว์เล้ียงสุนขั (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) แมวที่ได้รับวัคซีน ปลอดโรคพษิสุนขับา้ และส่ิงแวดล้อม

สุนขับา้ เจ้าของ และได้รับวัคซีนครอบคลุม แมว จ้านวน 2,850 ตัว ครอบคลุม

ตามจ้านวนประชากร ร้อยละ 100

- เพื่อใหพ้ื้นที่ต้าบลถ้้าใหญ่

เปน็พื้นที่ปลอดโรคพษิสุนขับา้
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3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

   3.1 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณและที่มา

8 โครงการส้ารวจข้อมลู เพื่อส้ารวจประชากรสุนขั ส้ารวจข้อมลูและขึ้นทะเบยีน 15,144 15,144 15,000 15,000 15,000 - จ้านวนสุนขั มทีะเบยีนข้อมลู กองสาธารณสุข

จ้านวนสัตว์และ แมวและขึ้นทะเบยีนในระบบ สุนขั แมว มเีจ้าของและไมม่ี (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) แมวที่ขึ้นทะเบยีนสัตว์เล้ียง สุนขั แมว และส่ิงแวดล้อม

ขึ้นทะเบยีนตามโครงการ ThaiRabies.net เจ้าของ - จ้านวนคร้ัง ที่ถูกต้องสมบรูณ์

สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยั ของการส้ารวจ

บา้จากโรคพษิสุนขั

9 โครงการพระราชด้าริ - เพื่อสนบัสนนุชุมชน จ้านวน 28 ชุมชน 560,000      560,000     560,000      560,000     560,000     จ้านวนประชากร ประชาชนตระหนกั กองสาธารณสุข

ด้านสาธารณสุข ด้าเนนิกจิกรรมโครงการ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) และชุมชน และใหค้วามส้าคัญ และส่ิงแวดล้อม

พระราชด้าริด้านสาธารณสุข ที่เข้าร่วมกจิกรรมในการดูแลสุขภาพและ

- เพื่อใหป้ระชาชนในชุมชน โครงการ อนามยัตามแนวทาง

มสุีขภาพอนามยัด้านสาธารณสุข โครงการ

และคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวทาง

โครงการพระราชด้าริ
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3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

   3.1 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณและที่มา

10 โครงการจ้างเหมาบริการ - เพื่อจ้างเหมาบคุคลภายนอก ประชาชนผู้เจ็บปว่ยฉุกเฉิน - 240,000 240,000 240,000 240,000 จ้านวนผู้รับ ประชาชนผู้ประสบ กองสาธารณสุข

งานแพทย์ฉุกเฉิน ปฏบิติังานการแพทย์ฉุกเฉิน ในเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) บริการการ อบุติัเหตุหรือเจ็บปว่ย และส่ิงแวดล้อม

บริการประชาชนตลอด 24 ชม. แพทย์ฉุกเฉิน ฉุกเฉินในพื้นที่เทศบาล

- เพื่อใหบ้ริการงานการแพทย์ ต้าบลถ้้าใหญ่ได้รับ

ฉุกเฉินของเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ การช่วยเหลือ และส่งต่อ

ส้าหรับผู้ปว่ยฉุกเฉิน และประสบ โรงพยาบาลใกล้เคียง

อบุติัเหตุ ได้รับบริการที่มมีาตรฐาน

11 โครงการจัดต้ังศูนย์ เพื่อใหป้ระชาชนได้ออกก้าลังกาย จัดต้ังศูนย์ออกก้าลังกาย - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - จ้านวนศูนย์ ประชาชนมสุีขภาพ กองสาธารณสุข

ออกก้าลังกายภายในเขต อย่างมรีะบบได้มาตรฐาน จ้านวน 2 ศูนย์ พร้อมจัดหา (งบ อปท.)/ (งบ อปท.)/ (งบ อปท.)/ (งบ อปท.)/ ออกก้าลังกาย ที่ดี และส่ิงแวดล้อม

เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ และปอ้งกนัการเจ็บปว่ย ครุภณัฑ์เคร่ืองออกก้าลังกาย (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) (งบ สปสช.) - จ้านวนคน

ที่มาใช้บริการ
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1 โครงการกอ่สร้างลานกฬีา เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนได้ กอ่สร้างลานกฬีาในเขต 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน ประชาชนและเยาวชนมี กองการศึกษา

ในเขตเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ ใช้เวลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ลานกฬีา สุขภาพร่างการแข็งแรง กองสาธารณสุข

ลดปญัหายาเสพติด กองช่าง

2 โครงการส่งเสริมโครงการ/ เพื่อส่งเสริมการพฒันาสตรี ส่งเสริม/สนบัสนนุกจิกรรม 40,000     40,000      40,000      40,000       40,000       จ้านวน กลุ่มสตรีและครอบครัว ส้านกัปลัด

กจิกรรมการพฒันาสตรี และครอบครัว ที่เกี่ยวกบัสตรีและครอบครัว (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) กจิกรรม มกีารพฒันาอย่างมี เทศบาล

และครอบครัว ในการศึกษา ผู้ด้อยโอกาสในต้าบลถ้้าใหญ่ ประสิทธิภาพ

3 โครงการอบรมใหค้วามรู้ เพื่อเปน็ขวัญก้าลังใจใหก้บั อบรมใหค้วามรู้และลงเยี่ยม 50,000     50,000      50,000      50,000       50,000       จ้านวน ท้าใหม้คีวามรู้ในการดูแล ส้านกัปลัด

และลงเยี่ยมการดูแลผู้ปว่ย ผู้ปว่ยติดเตียง/ผู้สูงอาย,ุ การดูแลผู้ปว่ยติดเตียง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง ผู้ปว่ยติดเตียง/ผู้สูงอาย/ุ เทศบาล

ติดเตียง/ผู้สูงอาย,ุผู้พกิาร ผู้พกิาร ผู้สูงอาย,ุผู้พกิาร ผู้พกิาร ท้าใหผู้้ปว่ย/ผู้สูงอาย/ุ

ผู้พกิารมขีวัญและก้าลังใจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

    3.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่มา
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3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

    3.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่มา

4 โครงการพฒันาคุณภาพชีวิต เพื่อเปน็ขวัญก้าลังใจใหก้บั อบรมใหค้วามรู้และลงเยี่ยม - 100,000    100,000    100,000      100,000      จ้านวน ท้าใหม้คีวามรู้ในการดูแล ส้านกัปลัด

เด็ก คนชรา คนพกิาร ผู้ปว่ยติดเตียง/ผู้สูงอาย,ุ การดูแลผู้ปว่ยติดเตียง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง ผู้ปว่ยติดเตียง/ผู้สูงอาย/ุ เทศบาล

ผู้ด้วยโอกาส และผู้ปว่ยเอดส์ ผู้พกิาร,ผู้ปว่ยเอดส์ ผู้สูงอาย,ุผู้พกิารและผู้ปว่ยเอดส์ ผู้พกิาร ผู้ปว่ยเอดส์ และท้าให้

ผู้ปว่ย/ผู้สูงอาย/ุผู้พกิารมี

5 โครงการส่งเสริมกจิกรรม เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชน สนบัสนนุและส่งเสริมการจัด - 20,000      20,000      20,000       20,000       จ้านวน เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ส้านกัปลัด

เด็กและเยาวชน เปน็คนดีของสังคม กจิกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกบัเด็ก (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) กจิกรรม มคุีณภาพ เปน็คนดีของสังคม เทศบาล

และเยาวชนในต้าบลถ้้าใหญ่ ที่ด้าเนนิการ

6 โครงการสนบัสนนุและ เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชน สนบัสนนุและส่งเสริมการจัด - 50,000      50,000      50,000       50,000       จ้านวน เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ส้านกัปลัด

ส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน เปน็คนดีของสังคมมกีจิกรรม กจิกรรมต่าง ๆ ของสภาเด็ก (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) กจิกรรม มคุีณภาพ เปน็คนดีของสังคม เทศบาล

ที่ดีใหเ้ด็กไมไ่ปยุ่งเกี่ยวกบั และเยาวชนในต้าบลถ้้าใหญ่ ที่ด้าเนนิการ

ส่ิงยั่วยุอื่น ๆ

7 โครงการวันกตัญญู เพื่อส่งเสริมการอนรัุกษ์ จัดกจิกรรมวันกตัญญูรดน้้า 300,000    300,000    300,000    300,000     300,000     จ้านวน ประชาชนมส่ีวนร่วมในการ ส้านกัปลัด

ประเพณีวัฒนธรรม ด้าหวัผู้สูงอายุในต้าบลถ้้าใหญ่ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) คร้ัง ท้ากจิกรรมและร่วมอนรัุกษ์ เทศบาล

ปลีะ 1 คร้ัง ประเพณีวัฒนธรรม
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1 โครงการสนบัสนนุการแข่งขัน เพื่อใหเ้ยาวชน นกัเรียนและ สนบัสนนุงบประมาณ,วัสดุ 500,000      500,000     500,000     500,000      500,000     จ้านวน เยาวชน นกัเรียนและ กองการศึกษา

กฬีาและการแข่งขันกรีฑา ประชาชนได้ท้าร่วมท้ากจิกรรม อปุกรณ์ในการแข่งขันกฬีา (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง ประชาชนในเขตเทศบาล

นกัเรียนและประชาชน และส่งเสริมสุขภาพใหแ้ข็งแรง ประจ้าต้าบล ,การแข่งขัน มสุีขภาพแข็งแรงและ

กรีฑานกัเรียนและประชาชน , ส่งเสริมความสามคัคี

การแข่งขันกฬีาต่างๆ ในชุมชน

2 โครงการจัดซ้ือวัสดุ อปุกรณ์ เพื่อใหม้วีัสดุ อปุกรณ์กฬีา จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์กฬีาต่างๆ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวน ในชุมชนมวีัสดุ อปุกรณ์ กองการศึกษา

กฬีาใหชุ้มชนในเขตเทศบาล เพยีงพอในชุมชน ใหชุ้มชน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชุมชน กฬีาส้าหรับเล่นกฬีา

3 โครงการสนบัสนนุส่ง เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กเยาชน เด็ก เยาวชน ประชาชน 50,000        50,000       50,000       50,000        50,000       จ้านวน เด็ก เยาวชน และประชาชน กองการศึกษา

นกักฬีาเข้าร่วมการแข่งขัน และประชาชนเข้าร่วม ในเขตเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ผู้เข้าร่วม ในทอ้งถิ่นมทีกัษะกฬีาที่

กฬีาในระดับต่าง ๆ การแข่งขันกฬีาในระดับต่าง ๆ แข่งขัน ดีและสุขภาพแข็งแรง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

   3.3 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

งบประมาณและที่มา
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4 โครงการส่งเสริมงานประเพณี เพื่อส่งเสริมงานประเพณี ประชาชนในเขตเทศบาล 150,000      150,000     150,000     150,000      150,000     จ้านวน ประชาชนได้รับ กองการศึกษา

ศาสนาวัฒนธรรมและ ศาสนา และวัฒนธรรม ต้าบลถ้้าใหญ่ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ประชาชน การส่งเสริม ในเรือง

ภมูปิญัญาทอ้งถิ่น ผู้เข้าร่วม ประเพณี ศาสนา และ

โครงการ วัฒนธรรม

5 ปรับปรุงภมูทิศันว์ัด ปรับภมูทิศันว์ัดในต้าบลถ้้าใหญ่ ปรับปรุงภมูทิศันว์ัดภายใน 300,000      300,000     300,000     300,000      300,000     จ้านวน - มนีกัทอ่งเที่ยวเพิ่มขึ้น กองการศึกษา

ในต้าบลถ้้าใหญ่ เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว ต้าบลถ้้าใหญ่  จ้านวน 5 แหง่ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื้นที่ และท้าใหป้ระชาชน - กองช่าง

และใหม้สีถานที่ในการท้า มรีายได้เพิ่มขึ้น

กจิกรรมทางศาสนา - ประชาชนมสีถานที่

ในการท้ากจิกรรม

ทางศาสนา

6 โครงการฝึกอบรมพธิีกร เพื่อฝึกอบรมใหค้วามรู้ส้าหรับ ฝึกอบรมพธิีกรทางศาสนา 30,000       30,000       30,000      30,000       30,000       จ้านวน มผู้ีน้าที่มคีวามรู้ในการ กองการศึกษา

ทางศาสนา ผู้น้าในการประกอบพธิีทาง จ้านวน 1 คร้ัง (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) คร้ัง ประกอบพธิีทางศาสนา

ศาสนา
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7 โครงการธรรมะเล็กจูงเด็ก เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กเล็กได้ จัดกจิกรรมใหเ้ด็ก 5,000         5,000        5,000        5,000         5,000         จ้านวน เด็กเล็กได้เข้าร่วม กองการศึกษา

เข้าวัด ร่วมกจิกรรมในวันส้าคัญทาง จ้านวน 60 คน (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) คน กจิกรรมวันส้าคัญ

พระพทุธศาสนา ทางพระพทุธศาสนา

8 โครงการส่งเสริมสนบัสนนุ เพื่อส่งเสริมและสนบัสนนุ อดุหนนุงบประมาณใหส้ภา 10,000       10,000       10,000      10,000       10,000       จ้านวน ประชาชนร่วมอนรัุกษ์ กองการศึกษา

การด้าเนนิงานของสภา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วัฒนธรรมอ้าเภอทุ่งสง ดังนี้ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) โครงการ ประเพณีวัฒนธรรม

วัฒนธรรมอ้าเภอ ในชุมชน 1.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้

ศาสนพธิี 

2. โครงการสร้างภมูคุ้ิมกนั

ของสังคมในมติิวัฒนธรรม

9 โครงการกอ่สร้างทา่น้้า เพื่อใหป้ระชาชนมสีถานที่ กอ่สร้างศาลาทา่น้้าขนาด - - - 200,000      200,000     จ้านวน ประชาชนมส่ีวนร่วม กองการศึกษา/

หมู่ที่ 3, 6 ในการจัดงานประเพณี  2X5 เมตร หมู่ที่ 3 (งบอปท.) (งบอปท.) หมู่บา้น ในการท้ากจิกรรมและร่วม กองช่าง

ลอยกระทง และหมู่ที่ 6 อนรัุกษป์ระเพณีวัฒนธรรม
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10 โครงการสืบสานองค์ความรู้ เพื่อถ่ายทอดสืบสานองค์ความรู้ - จัดกจิกรรมการถ่ายทอด 30,000       30,000       30,000      30,000       30,000       จ้านวน เด็กและเยาวชน ประชาชน กองการศึกษา

ภมูปิญัญาทอ้งถิ่น ภมูปิญัญาทอ้งถิ่นแกเ่ด็ก องค์ความรู้ภมูปิญัญาทอ้งถิ่น (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) กจิกรรม รุ่นหล้งๆ ได้สืบสาน

และเยาวชน รวมถึงประชาชน จากปราชญ์ชาวบา้น องค์ความรู้ภมูปิญัญา

ทั่วไป - จัดกจิกรรมประกวด แข่งขัน ทอ้งถิ่น

เกี่ยวกบัความสามารถ

ด้านภมูปิญัญาทอ้งถิ่น

11 โครงการสนบัสนนุงาน เพื่อใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วม อดุหนนุงบประมาณใหท้ี่ท้าการ 15,000       15,000       15,000      15,000       15,000       จ้านวน ประชาชนมส่ีวนร่วม กองการศึกษา

ประเพณีเดือนสิบ และอนรัุกษป์ระเพณีเดือนสิบ ปกครองเภอทุ่งสง ปลีะ 1 คร้ัง (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) คร้ัง ในการท้ากจิกรรมและร่วม

อนรัุกษป์ระเพณีวัฒนธรรม

12 โครงการสนบัสนนุการจัดงาน เพื่อใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วม อดุหนนุงบประมาณใหท้ี่ท้าการ 60,000       60,000       60,000      60,000       60,000       จ้านวน ประชาชนมส่ีวนร่วม กองการศึกษา

เทศกาลประเพณีชักพระ และอนรัุกษป์ระเพณีชักพระ ปกครองเภอทุ่งสงในการจัดงาน (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) คร้ัง ในการท้ากจิกรรมและร่วม

อ้าเภอทุ่งสง ประเพณีชักพระ ปลีะ 1 คร้ัง อนรัุกษป์ระเพณีวัฒนธรรม
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13 โครงการงานประเพณีมาฆบชูา เพื่อใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วม อดุหนนุงบประมาณให้ 5,000         5,000        5,000        5,000         5,000         จ้านวน ประชาชนมส่ีวนร่วม กองการศึกษา

แหผ้่าขึ้นธาตุ และอนรัุกษป์ระเพณี ที่ท้าการปกครองเภอทุ่งสง (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) คร้ัง ในการท้ากจิกรรมและร่วม

 มาฆบชูา ในการสนบัสนนุการจัดงาน อนรัุกษป์ระเพณีวัฒนธรรม

ประเพณีมาฆบชูาแหผ้่า  

ขึ้นธาตุ 

14 โครงการอดุหนนุ เพื่อสืบสานประเพณี อดุหนนุงบประมาณให้ 40,000       40,000       40,000      40,000       40,000       จ้านวน ประชาชนมส่ีวนร่วม กองการศึกษา

วัดไตรวิทยารามในการ ศาสนาและวัฒนธรรมทอ้งถิ่น วัดไตรวิทยาราม ปลีะ 1 คร้ัง (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) คร้ัง ในการท้ากจิกรรมและร่วม

จัดงานประเพณีชักพระ อนรัุกษป์ระเพณีวัฒนธรรม

15 โครงการอดุหนนุ เพื่อสืบสานประเพณี อดุหนนุงบประมาณให้ 40,000       40,000       40,000      40,000       40,000       จ้านวน ประชาชนมส่ีวนร่วม กองการศึกษา

วัดจ้าปาวนารามในการ ศาสนาและวัฒนธรรมทอ้งถิ่น วัดไตรวิทยาราม ปลีะ 1 คร้ัง (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) คร้ัง ในการท้ากจิกรรมและร่วม

จัดงานประเพณีชักพระ อนรัุกษป์ระเพณีวัฒนธรรม

16 โครงการอดุหนนุวัดถ้้าใหญ่ เพื่อสืบสานประเพณี อดุหนนุงบประมาณให้ 40,000       40,000       40,000      40,000       40,000       จ้านวน ประชาชนมส่ีวนร่วม กองการศึกษา

ในการจัดงานประเพณีชักพระ ศาสนาและวัฒนธรรมทอ้งถิ่น วัดไตรวิทยาราม ปลีะ 1 คร้ัง (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) คร้ัง ในการท้ากจิกรรมและร่วม

อนรัุกษป์ระเพณีวัฒนธรรม
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17 โครงการอดุหนนุส้านกัสงฆ์ เพื่อสืบสานประเพณี อดุหนนุงบประมาณให้ 40,000       40,000       40,000      40,000       40,000       จ้านวน ประชาชนมส่ีวนร่วม กองการศึกษา

ถ้้าพระหอในการจัดงาน ศาสนาและวัฒนธรรมทอ้งถิ่น วัดไตรวิทยาราม ปลีะ 1 คร้ัง (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) คร้ัง ในการท้ากจิกรรมและร่วม

ประเพณีชักพระ อนรัุกษป์ระเพณีวัฒนธรรม

18 โครงการอดุหนนุวัดไตรวิทยาม เพื่อสืบสานประเพณี อดุหนนุงบประมาณให้ 40,000       40,000       40,000      40,000       40,000       จ้านวน ประชาชนมส่ีวนร่วม กองการศึกษา

ในการจัดงานประเพณีชักพระ ศาสนาและวัฒนธรรมทอ้งถิ่น วัดไตรวิทยาราม ปลีะ 1 คร้ัง (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) คร้ัง ในการท้ากจิกรรมและร่วม

อนรัุกษป์ระเพณีวัฒนธรรม

19 โครงการฝึกทกัษะกฬีาพื้นฐาน เพื่อใหเ้ด็กและเยาชนในต้าบล ฝึกทกัษะพื้นฐานการเล่นกฬีา 50,000       50,000       50,000      50,000       50,000       จ้านวน เด็กเยาวชนในต้าบลถ้้าใหญ่ กองการศึกษา

ใหเ้ด็กและเยาชนในต้าบล ถ้้าใหญ่มทีกัษะพื้นฐาน ใหเ้ด็กและเยาชนต้าบลถ้้าใหญ่ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ผู้เข้าอบรม มพีื้นฐานในการเล่นกฬีา

ถ้้าใหญ่ ในการเล่นกฬีา

20 โครงการสนบัสนนุ เพื่อสนบัสนนุการด้าเนนิกจิกรรมสนบัสนนุการด้าเนนิกจิกรรม - - 120,000     120,000      120,000     จ้านวนศูนย์ ศูนย์พฒันากฬีาและ ส้านกัปลัด

ศูนย์พฒันากฬีาและสุขภาพย่อยของศูนย์พฒันากฬีาและ ของศูนย์พฒันากฬีาและ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พฒันากฬีา สุขภาพย่อยประจ้าหมู่บา้น เทศบาล

หมู่ที่ 1 - 10 สุขภาพย่อย หมู่ที่ 1 - 10 สุขภาพย่อย หมู่ที่ 1 - 10 ย่อย มทีรัพยากรในการพฒันา

ศักยภาพของประชาชน

ด้านกฬีาและส่งเสริม

สุขภาพเพื่อความแข็งแรง
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21 โครงการฟื้นฟ ูสืบสาน เพื่อฟื้นฟปูระเพณีการกวน กลุ่มสมาชิกของชรมผู้สูงอายุ 20,000        20,000       20,000       20,000        20,000       จ้านวนผู้ มขี้าวมธุปายาสคูให้ กองการศึกษา/

ประเณีและวัฒนธรรม ข้าวมธุปายาสคูที่มมีา นกัศึกษาจากมหาวิทยาลัย (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เข้าร่วม แบง่ปนัไมน่อ้ยกว่า ชมรมผู้สูงอายุ

การกวนข้าวมธุปายาส แต่โบราณ ในพื้นที่ และผู้ศรัทธาใน กจิกรรม 3 กระทะ หรือประมาณ

ยาคู พระพทุธศาสนา 45 กโิลกรัม

22 โครงการฟื้นฟ ูสืบสาน เพื่อฟื้นฟปูระเพณีการหล่อ กลุ่มสมาชิกของชรมผู้สูงอายุ 15,000        15,000       15,000       15,000        15,000       จ้านวนผู้ มต้ีนเทยีนจ้าน้าพรรษา กองการศึกษา/

ประเณีและวัฒนธรรม และสลักเทยีนจ้าน้าพรรษา นกัศึกษาจากมหาวิทยาลัย (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เข้าร่วม จ้านวน 5 ต้น เพื่อถวาย ชมรมผู้สูงอายุ

การหล่อและแกะสลักเทยีน ที่มมีาแต่โบราณ ในพื้นที่ และผู้ศรัทธาใน กจิกรรม วัดต่าง ๆ ในต้าบลถ้้าใหญ่

จ้าน้าพรรษา พระพทุธศาสนา

23 โครงการทรัพย์สิน เพื่อรวบรวมภมูปิญัญา สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 17,000        17,000       17,000       17,000        17,000       จ้านวนผู้ ชมรมสามารถรวบรวม กองการศึกษา/

ในภมูปิญัญาไทย ทอ้งถิ่นจากผุ้สูงอายุ ร่วมกจิกรรมคร้ังละ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เข้าร่วม องค์ความรู้ (ภมูปิญํญา) ชมรมผู้สูงอายุ

กรณีต้าบลถ้้าใหญ่ ในต้าบลถ้้าใหญ่ 30 - 40 คน กจิกรรม ได้ไมน่อ้ยกว่า 3 สาขา

และมภีมูปิญัญามากว่า

100 เร่ือง
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1 โครงการจัดซ้ือ/ จัดหาอปุกรณ์ เพื่อใหม้อีปุกรณ์เคร่ืองมอื จัดซ้ือ / จัดหาอปุกรณ์ เคร่ืองมอื 60,000       60,000       60,000       60,000       60,000       จ้านวน มอีปุกรณ์ เคร่ืองมอื ส้านกัปลัด

เคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ใหแ้กส่มาชิก เคร่ืองใช้เพยีงพอในการ เคร่ืองใช้ ใหแ้กส่มาชิก อปพร. (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คน เคร่ืองใช้ในการปฏบิติังาน เทศบาล

อปพร.ในต้าบล ปฏบิติังาน เช่น ชุด อปพร. ,ฯลฯ อย่างเพยีงพอ

2 โครงการฝึกอบรม/ทบทวน เพื่อเพิ่มจ้านวนสมาชิก ฝึกอบรม/ทบทวนสมาชิก อปพร. 40,000      40,000      40,000      40,000      40,000      จ้านวน สมาชิกอปพร.มคีวามรู้ ส้านกัปลัด

สมาชิก อปพร. อปพร. ในต้าบล อย่างนอ้ยปลีะ 1 คร้ัง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง และมสีมาชิก อปพร. เทศบาล

เพิ่มขึ้น

3 โครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อใหค้วามช่วยเหลือและ สนบัสนนุงบประมาณ ,วัสดุ , 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  จ้านวน ประชาชนได้รับ ส้านกัปลัด

ที่ได้รับความเดือดร้อนจาก บรรเทาทกุข์ใหแ้กป่ระชาชน อปุกรณ์ต่างๆ ที่ได้รับ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง ความช่วยเหลือและ เทศบาล

สาธารณภยั ผู้ได้รับความเดือนร้อนจาก ความเสียหาย สามารถบรรเทาทกุข์

สาธารณภยั ของประชาชนได้

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

   3.4  แผนงานรักษาความสงบภายใน

งบประมาณและที่มา
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4 โครงการฝึกซ้อมแผน เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน จัดอบรม / จัดกจิกรรมส่งเสริม 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     จ้านวน ประชาชนมคีวามรู้และ ส้านกัปลัด

สาธารณภยั มคีวามรู้และสามารถน้า ความรู้ เช่น ซักซ้อมวิธีการปฏบิติั (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง สามารถปฏบิติัตนได้อย่าง เทศบาล

ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ กรณีเกดิเพลิงไหม้, ใหค้วามรู้ ถูกต้องกรณีการเกดิภยั

ในการปอ้งกนัภยัได้ เกี่ยวกบัการอคัคีภยัเบื้องต้น ต่างๆ

5 โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา เพื่อความปลอดภยัของ จัดกจิกรรมการรณรงค์ปอ้งกนั 100,000 100,000 100,000 100,000     100,000     จ้านวน ประชาชนมคีวามปลอดภยั ส้านกัปลัด

อบุติัเหตุทางถนน ประชาชนในพื้นที่ และแกไ้ขปญัหาอบุติัเหตุ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง ในการใช้ถนน เทศบาล

ทางถนน

6 โครงการอบรมใหค้วามรู้ เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามรู้ อบรมใหค้วามรู้เร่ืองระเบยีบ 10,000       10,000       10,000       10,000       10,000       จ้านวน -ประชาชนมคีวามรู้ ส้านกัปลัด

เกี่ยวกบัระเบยีบวินยัจราจร เกี่ยวกบัระเบยีบวินยัจราจร จราจร,ทดสอบการขับขี่ ฯลฯ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง เร่ืองวินยัจราจร เทศบาล

- การเกดิอบุติัเหตุลดลง

7 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิ เพื่อดูแลสอดส่องสถานที่ ติดต้ังกล้องวงจรปดิในชุมชน 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     จ้านวน -ประชาชนในชุมชน ส้านกัปลัด

ในชุมชนเขตเทศบาล และความปลอดภยัในชุมชน เขตเทศบาล (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชุมชน มคีวามปลอดภยัยิ่งขึ้น เทศบาล

8 โครงการติดต้ังปา้ยจราจร เพื่อใหป้ระชาชนมี ติดต้ังปา้ยจราจรในชุมชน 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000     จ้านวน -ประชาชนมคีวามสะดวก ส้านกัปลัด

ในชุมชนเขตเทศบาล ความสะดวกและปลอดภยั เขตเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชุมชน และปลอดภยัในการใช้ถนน เทศบาล

ในการใช้ถนน
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3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

   3.4  แผนงานรักษาความสงบภายใน

งบประมาณและที่มา

9 โครงการกอ่สร้าง/ต่อเติม/ เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม กอ่สร้าง/ต่อเติม/ซ่อมแซม 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จ้านวน ประชาชนมคีวามปลอดภยั ส้านกัปลัด

ซ่อมแซมปอ้มยามรักษา ปลอดภยัในชีวิตและ ปอ้มยามในชุมชน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ปอ้มยาม ในชีวิตและทรัพย์สิน เทศบาล

ความสงบเรียบร้อยในชุมชน ทรัพย์สิน กองช่าง

เขตเทศบาล

10 โครงการจัดท้าส่ือ เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามรู้ จัดท้าส่ือประชาสัมพนัธ์เกี่ยวกบั 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ้านวน ประชาชนมคีวามปลอดภยั ส้านกัปลัด

ประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้ ในการปอ้งกนัตนเองให้ การปอ้งกนัภยั จากสาธารณภยั (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง ในชีวิตและทรัพย์สิน เทศบาล

เกี่ยวกบัสาธารณภยั ปลอดภยัเมื่อเกดิเหตุการณ์ ต่าง ๆ เช่นปา้ยประชาสัมพนัธ์

สาธารณภยัต่าง ๆ แผ่นพบั,สปอร์ทวิทย,ุ

11 โครงการปลูกต้นไมเ้พื่อปอ้งกนั เพื่อปอ้งกนัการกดัเซาะ ปลูกต้นไมใ้นพื้นที่เส่ียงต่อ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวน สามารถปอ้งกนัการเกดิ ส้านกัปลัด

การกดัเซาะของหนา้ดิน ของหนา้ดินไมใ่หพ้งัทลาย การพงัทลายของหนา้ดิน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื้นที่ ดินโคลนถล่มได้ เทศบาล

พงัทลาย ในพื้นที่เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่

12 โครงการแกไ้ขปญัหาไฟปา่และ เพื่อปอ้งกนัและแกไ้ขปญํหา จัดฝึกอบรมเจ้าหนา้ที/่อาสาสมคัร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวน สามารถลดปญัหาจาก ส้านกัปลัด

หมอกควันในพื้นที่ของเทศบาล ไฟปา่และหมอกควันในพื้นที่ ปอ้งกนัไฟปา่ จัดฝึกอบรมเตรียม (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื้นที่ การเกดิไฟปา่ และไฟจาก เทศบาล

ต้าบลถ้้าใหญ่และปา่สงวนแหง่ชาติ เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ ความพร้อมในการปอ้งกนัไฟปา่ การจุดเผาลุกลาม

ตามภารกจิถ่ายโอน จัดท้าแนวกนัไฟในพื้นที่เส่ียงต่อ ฯลฯ
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3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

   3.4  แผนงานรักษาความสงบภายใน

งบประมาณและที่มา

13 โครงการปอ้งกนัและแกไ้ข เพื่อใหเ้ยาวชนและ จัดอบรมใหค้วามรู้ปอ้งกนั/ฟื้นฟู 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 จ้านวน ลดปญัหายาเสพติด ส้านกัปลัด

ปญัหายาเสพติด ประชาชนใช้เวลาว่าง มาตรการแกไ้ขปญัหายาเสพติด (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง ในชุมชน เทศบาล

ใหเ้ปน็ประโยชนห์า่งไกล ใหเ้ด็กเยาวชนและประชาชนในชุมชน

จากยาเสพติด (ตามเปา้หมายของ ศป.ปส.อ.)

14 โครงการสนบัสนนุเครือข่าย เพื่อความปลอดภยั จัดอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกบัภยัพบิติั 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวน ประชาชนมคีวามรู้ ส้านกัปลัด

เฝ้าระวังและเตือนภยัพบิติั ของประชาชนในพื้นที่ ร่วมกบัเครือข่ายเฝ้าระวังและ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง ความเข้าใจกรณีเกดิ เทศบาล

กรณีเกดิภยัพบิติั เตือนภยัพบิติั ภยัพบิติัและสามารถ

ช่วยเหลือตนเอง

และผู้อื่นได้

15 โครงการธนาคารน้้า เพื่อแกป้ญัหาภยัแล้งและ ท้าแนวกั้นกกัเกบ็น้้าโดยหาวัสดุ - - 30,000 30,000 30,000 จ้านวนพื้นที่ ใหม้นี้้าใช้ในช่วงหนา้แล้ง ส้านกัปลัด

อทุกภยั ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 - 10 (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) และลดปริมาณน้้าในช่วง เทศบาล/

น้้าหลาก ภาคีเครือข่าย

ในการบริหาร

จัดการน้้า



หน้า : 210
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

   3.4  แผนงานรักษาความสงบภายใน

งบประมาณและที่มา

16 โครงการจ้างเหมาพนกังาน เพื่อปฏบิติัด้านงาน จ้างเหมาพนกังาน ประจ้างาน - 865,000 865,000 865,000 865,000 จ้านวน การใหบ้ริการงานปอ้งกนั ส้านกัปลัด

ดับเพลิง ประจ้าส้านกังาน สาธารภยัประจ้างาน ปอ้งกนัและบรรเทาสาธารภยั (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คน และบรรเทาสาธารภยั เทศบาล

พนกังานเทศบาล ปอ้งกนัและบรรเทา จ้านวน 8 คน มปีระสิทธิภาพมากขึ้น

สาธารภยั

17 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ เพื่อใหเ้จ้าหนา้ที่ผู้ปฏบิติังาน จัดอบรมผู้ปฏบิติังานด้านงานปอ้งกนัฯ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวน เจ้าหนา้ที่มคีวามรู้และ ส้านกัปลัด

พนกังานผู้ปฏบิติังานปอ้งกนัและ มคีวามรู้และทกัษะ และพนกังานเทศบาลในการช่วยเหลือ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ผู้เข้าอบรม ทกัษะในการช่วยเหลือ เทศบาล

บรรเทาสาธารณภยัและพนกังาน ในการช่วยเหลือตนเองและ ตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเกดิ ตนเองและผู้อื่นเมอืเกดิ

และพนกังานเทศบาล ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเกดิภยั สาธารณภยัต่าง ๆ สาธารณภยัต่าง ๆ



หน้า : 211
แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2  พัฒนาการทอ่งเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
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1 โครงการจัดต้ังศูนย์กระจาย เพื่อลดปญัหาสินค้าเกษตร จัดต้ังศูนย์กระจายผลิตผล - 200,000     200,000      200,000      200,000      จ้านวน ประชาชนได้จ้าหนา่ย ส้านกัปลัด

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

นกัทอ่งเที่ยว นกัทอ่งเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอย จ้านวน 1 แหง่ ออกสู่ตลาดและสามารถ - กองช่าง

ดึงดูดนกัทอ่งเที่ยวมา

จับจ่ายใช้สอยในชุมชน

2 โครงการกอ่สร้างตลาดนดั เพื่อเปน็ที่ค้าขายสินค้าของ กอ่สร้างอาคารตลาดนดั - 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน ประชาชนมสีถานที ส้านกัปลัด

เทศบาล ชุมชนมคีวามเปน็ระเบยีบ จ้านวน 1 หลัง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) อาคาร จ้าหนา่ยสินค้าและ เทศบาล

เรียบร้อย จับจ่ายใช้สอย - กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

   4.1 แผนงานบริหารทั่วไป

งบประมาณและที่มา



หน้า : 212
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2  พัฒนาการทอ่งเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

   4.1 แผนงานบริหารทั่วไป

งบประมาณและที่มา

3 โครงการปรับปรุงภมูทิศัน์ เพื่อปรับปรุงภมูทิศันบ์ริเวณ ปรับปรุงภมูทิศันใ์นเขตเทศบาล 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน มสีถานที่ทอ่งเที่ยว ส้านกัปลัด

ภายในเขตเทศบาล ต่างๆ ภายในต้าบลใหเ้ปน็ ต้าบลถ้้าใหญ่เพื่อเปน็แหล่ง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื้นที่ ใหน้กัทอ่งเที่ยวและ เทศบาล

ต้าบลถ้้าใหญ่ แหล่งทอ่งเที่ยว ทอ่งเที่ยว ประชาชนเข้ามาพกัผ่อน - กองช่าง

หย่อนใจในต้าบลถ้้าใหญ่

4 โครงการสนบัสนนุการทอ่งเที่ยว เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว สนบัสนนุการทอ่งเที่ยวและ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวน มนีกัทอ่งเที่ยวและ ส้านกัปลัด

ต้าบลถ้้าใหญ่สูประชาคม ในการเข้าสู่ประชาคม ประชาสัมพนัธ์ใหน้กัทอ่งเที่ยว (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื้นที่ ประชาชนเข้ามาพกัผ่อน เทศบาล

อาเซียน อาเซียน รู้จักสถานที่ทอ่งเที่ยวในเขต หย่อนใจในต้าบลถ้้าใหญ่

เทศบาลเพิ่มขึ้น

5 ปรับภมูทิศันน์้้าตกวังปริง  เพื่อใหม้สีถานที่ส้าหรับ ปรับภมูทิศันห์นา้น้้าตกวังปริง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ้านวน มสีถานที่ทอ่งเที่ยว ส้านกัปลัด

พร้อมศาลาที่พกั พกัผ่อนและส่งเสริมการ พร้อมกอ่สร้างศาลาพกัร้อน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื้นที่ ใหน้กัทอ่งเที่ยวและ เทศบาล

ทอ่งเที่ยวภายในต้าบล ขนาด 4X4 เมตร จ้านวน 1 หลัง ประชาชนเข้ามาพกัผ่อน - กองช่าง

หย่อนใจในต้าบลถ้้าใหญ่



หน้า : 213
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2  พัฒนาการทอ่งเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

   4.1 แผนงานบริหารทั่วไป

งบประมาณและที่มา

6 ปรับภมูทิศันเ์ขื่อนหว้ยชัน เพื่อใหม้สีถานที่ส้าหรับ ปรับภมูทิศันบ์ริเวณเขื่อนหว้ยชัน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ้านวน มสีถานที่ทอ่งเที่ยว ส้านกัปลัด

หมู่ที่ 4 พกัผ่อนและจัดกจิกรรม กอ่สร้างศาลาพร้อมหอ้งน้้าส้าหรับ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื้นที่ ใหน้กัทอ่งเที่ยวและ เทศบาล

ในชุมชนส่งเสริมการทอ่งเที่ยว ใช้เปน็กองอ้านวยการส้าหรับ ประชาชนเข้ามาพกัผ่อน - กองช่าง

ภายในต าบล จัดกจิกรรม ขนาด 4X4 เมตร หย่อนใจในต้าบลถ้้าใหญ่

7 โครงการทอ่งเที่ยวเชิงอนรัุกษ์ เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว กอ่สร้าง/ปรับปรุงถนน ทางเทา้ - 2,000,000   2,000,000    2,000,000   2,000,000   จ้านวน มนีกัทอ่งเที่ยวเพิ่มขึ้น ส้านกัปลัด

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เชิงอนรัุกษธ์รรมชาติและ   และปรับปรุงภมูทิศันภ์ายใน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื้นที่ และท้าใหป้ระชาชนมี เทศบาล

ณ ส้านกัสงฆถ์้้าพระหอ ส่ิงแวดล้อม บริเวณส้านกัสงฆถ์้้าพระหอ รายได้เพิ่มขึ้น - กองช่าง

8 โครงการทอ่งเที่ยวเชิงอนรัุกษ์ เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว กอ่สร้าง/ปรับปรุงถนน ทางเทา้ 2,000,000   2,000,000   2,000,000    2,000,000   2,000,000   จ้านวน มนีกัทอ่งเที่ยวเพิ่มขึ้น ส้านกัปลัด

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เชิงอนรัุกษธ์รรมชาติและ และปรับปรุงภมูทิศันภ์ายใน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื้นที่ และท้าใหป้ระชาชน เทศบาล

 ณ ชุมชนบา้นวังไทร ส่ิงแวดล้อม บริเวณชุมชนบา้นวังไทร มรีายได้เพิ่มขึ้น - กองช่าง



หน้า : 214
แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การบรหิารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสร้างโรงปุ๋ยอนิทรีย์ เพื่อน้าวัสดุทอ้งถิ่นมาใช้ กอ่สร้างโรงปุ๋ยอนิทรีย์ชีวภาพ - - - 800,000 - จ้านวนโรง ท้าใหเ้กษตรกรหนัมาใช้ ส้านกัปลัด

ชีวภาพ ประจ้าต้าบลถ้้าใหญ่ ใหเ้ปน็ประโยชน ์ลดต้นทนุ 1 โรง  ขนาด 8x10 เมตร พร้อม (งบ อปท.) ปุ๋ยอนิทรีย์ ปุ๋ยหมกัและปุ๋ยน้้าชีวภาพ เทศบาล

การผลิต สามารถปรับ เคร่ืองผลิตปุ๋ย เพื่อเพิ่มผลผลิตและ

สภาพดินและเพิ่มผลผลิต ท้าใหดิ้นอดุมสมบรูณ์

ได้มากยิ่งขึ้น มากยิ่งขึ้น

2 โครงการสนบัสนนุศูนย์บริการ เพื่อใหก้ารปฏบิติังานของ อดุหนนุงบประมาณในการประชุม 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000        จ้านวน คณะกรรมการฯ ส้านกัปลัด

และถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะกรรมการบริหารศูนย์ การปฏบิติังาน และวัสดุอปุกรณ์ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ศูนย์ มกี้าลังใจในการ เทศบาล

การเกษตรประจ้าต้าบล เปน็ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปฏบิติังาน ส้านกังาน

เกษตรอ้าเภอ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

    4.2 แผนงานการเกษตร

งบประมาณและที่มา



หน้า : 215
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การบรหิารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

    4.2 แผนงานการเกษตร

งบประมาณและที่มา

3 โครงการการส่งเสริมการผลิต เพื่อพฒันาศักยภาพทาง อบรมใหค้วามรู้แกก่ลุ่มเกษตรกร - - 50,000 50,000 50,000 จ้านวน กลุ่มเกษตรกรได้ความรู้ ส้านกัปลัด

สินค้าเกษตรที่ปลอดภยั ด้านผลลิตทางการเกษตร ทกุกลุ่ม (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง เพื่อพฒันาคุณภาพ เทศบาล

และได้มาตรฐาน ผลผลิตมากขึ้น

4 สนบัสนนุกลุ่มบริหาร เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้า สนบัสนนุการด้าเนนิงานกลุ่ม 600,000     600,000     600,000     600,000     600,000      จ้านวนกลุ่ม ประชาชนมนี้้าส้าหรับ ส้านกัปลัด

จัดการน้้าในมลูนธิิอทุกพฒัน์ ส้าหรับบริโภค น้้าใช้ บริหารจัดการน้้าในมลูนธิิอทุกพฒัน์ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) บริโภค น้้าในการท้า เทศบาล

ต้าบลถ้้าใหญ่ ส้าหรับการเกษตรและ ต้าบลถ้้าใหญ่ เช่น วัสดุ อปุกรณ์ การเกษตรและปอ้งกนั

ปอ้งกนัน้้าทว่ม เคร่ืองมอื เคร่ืองใช้ต่าง ๆ ฯลฯ น้้าทว่ม



หน้า : 216
แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 ส่งเสริมอาชีพในชุมชน เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้ ส่งเสริมอาชีพ เช่น ฝึกอบรม 100,000      100,000     100,000       100,000     100,000     จ้านวน ประชาชนมอีาชีพ ส้านกัปลัด

กบัประชาชนในชุมชน ด้านอาชีพ  สนบัสนนุงบประมาณ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชุมชน และรายได้เพิ่มขึ้น เทศบาล

สนบัวัสดุอปุกรณ์ ใหก้บัชุมชน 

28 ชุมชน

2 โครงการจัดต้ังร้านค้า เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้ กอ่สร้างร้านค้าชุมชนบริเวณข้าง - - - - 200,000     จ้านวน ประชาชนสามารถ ส้านกัปลัด

ชุมชนเทศบาล กบัประชาชนในหมู่บา้น ถนนเอเซีย (งบ อปท.) ร้านค้า ค้าขายผลผลิตได้สะดวก เทศบาล

3 โครงการสนบัสนนุวัสดุ เพื่อสนบัสนนุวัสดุ อปุกรณ์ สนบัสนนุวัสดุ อปุกรณ์ใหชุ้มชน 200,000      200,000     150,000       150,000     150,000     จ้านวน ชุมชนได้มวีัสดุ อปุกรณ์ ส้านกัปลัด

อปุกรณ์ต่างๆส้าหรับ ต่างๆใหชุ้มชนในการท้า จ้านวน 28 ชุมชน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชุมชน ต่างๆส้าหรับจัดกจิกรรม เทศบาล

ท้ากจิกรรมในชุมชน กจิกรรมของชุมชน ในชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

    4.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
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4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

    4.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่มา

4 โครงการกอ่สร้างที่ท้าการ เพื่อประชาชนมสีถานที่ติดต่อ กอ่สร้างที่ท้าการกองทนุสวัสดิการ 500,000 500,000 - - - จ้านวน ประชาชนในชุมชนมี ส้านกัปลัด

กองทนุสวัสดิการชุมชน/ กองทนุสวัสดิการชุมชน และ กองทนุสวัสดิการชุมชนจ้านวน 1 หลัง (งบ อปท.) (งบ อปท.) ที่ท้าการ สถานที่ในการติดต่อ เทศบาล

ปรับปรุงภมูทิศัน์ มส้ีานกังานในการท้างานของ (ตามแบบแปลนที่ก้าหนด) กองทนุฯ และจัดกจิกรรม กองช่าง

กองทนุฯ ของกองทนุฯ

5 สนบัสนนุการด้าเนนิงาน เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามรู้ อดุหนนุชุมชนในต้าบลถ้้าใหญ่ 140,000      140,000     140,000       140,000     140,000     จ้านวน ชุมชนได้รับการส่งเสริม ส้านกัปลัด

ใหก้บักลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในการประกอบอาชีพและ ทั้ง 28 ชุมชน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชุมชน การด้าเนนิงานของกลุ่ม เทศบาล

ในชุมชน มรีายได้ที่เพิ่มขึ้น

6 สนบัสนนุการด้าเนนิงาน เพื่อแกป้ญัหายางพาราตกต้่า สนบัสนนุความร่วมมอืเทศบาล 200,000      200,000     200,000       200,000     200,000     จ้านวน ประชาชนมอีาชีพและ ส้านกัปลัด

ด้านความร่วมมอื เพิ่มมลูค่าใหก้บัยางพารา ต้าบลถ้้าใหญ่ ร่วมกบัภาครัฐ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) หนว่ยงาน รายได้ที่เพิ่มขึ้นแกป้ญัหา เทศบาล

เทศบาลต้ายบถ้้าใหญ่ ยกระดับรายได้ใหก้บัประชาชน ภาคเอกชนกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ราคายางพาราตกต้่าได้

ร่วมกบัภาครัฐ ภาคเอกชน ในชุมชน เพื่อเพิ่มมลูค่าใหก้บัยางพารา เช่น

กลุ่มองค์กรต่าง ๆ สนบัสนนุวัสดุ อปุกรณ์ในการวิจัย

ในการแปรรูปยางพารา สนบัสนนุความรู้ วัสดุอปุกรณ์ ใหก้บั

เปน็ผลิตภณัฑ์เพื่อเพิ่ม กลุ่มต่าง ๆ ในการแปรรูปยางพารา

มลูค่า เปน็ผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ
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4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

    4.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่มา

7 โครงการรวบรวม เพื่อรวบรวมพนัธุพ์ชื ชมรมผู้สูงอายุเปน็ผู้รวบรวม 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ้านวน ชมรมสามารถรวบรวม ส้านกัปลัด

และปลูกสร้างสวน สมนุไพรในทอ้งถิ่นของ และปลูกสร้างพชืสมนุไพรเพื่อให้ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พนัธุพ์ชื พนัธุพ์ชืสมนุใหก้บั เทศบาล/

สมนุไพร ต้าบลถ้้าใหญ่มาปลูก เพื่อใหบ้คุลทั่วไป นกัเรียนนกัศึกษา ภาคีเครือข่าย ชมรมผู้สูงอายุ

ไว้เปน็แปลงเพื่อการศึกษา เข้ามาศึกษา ที่เกี่ยวข้องไว้ศึกษา

หรือเกบ็ไปใช้ประโยชน์ ค้นคว้า

ในยามจ้าเปน็
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1 โครงการจัดหาที่รองรับ เพื่อความสะอาด เรียบร้อย จัดหาภาชนะรองรับขยะ 100,000       100,000       100,000     100,000       100,000       จ้านวน พื้นที่ต้าบลถ้้าใหญ่มี กองสาธารณสุข

ขยะในพื้นที่ต้าบลถ้้าใหญ่ ภายในต้าบล ภายในพื้นที่ต้าบลถ้้าใหญ่ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ภาชนะ สภาพแวดล้อมที่ดี และส่ิงแวดล้อม

รองรับขยะ สะอาด เรียบร้อย

2 โครงการธนาคารขยะ เพื่อใหเ้ด็กและประชาชน มกีารจัดต้ังธนาคารขยะ 140,000       140,000       140,000     140,000       140,000       จ้านวน เด็กและประชาชน กองสาธารณสุข

และรีไซเคิล รู้จักการคัดแยกขยะในชุมชน ในชุมชน 28 ชุมชน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชุมชน ในต้าบลรู้จักการ และส่ิงแวดล้อม

 และในโรงเรียนในพื้นที่ คัดแยกขยะ 

3 โครงการจ้างเหมา เพื่อก้าจัดขยะมลูฝอย ก้าจัดขยะมลูฝอยที่เกดิขึ้น 900,000       900,000       900,000     900,000       900,000       ปริมาณ พื้นที่ต้าบลถ้้าใหญ่ กองสาธารณสุข

ก้าจัดขยะในสถานที่ ที่เกดิขึ้นในแต่ละวัน ในแต่ละวัน อย่างนอ้ย (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ขยะที่ก้าจัด มสีภาพแวดล้อมที่ดี และส่ิงแวดล้อม

เอกชนหรือราชการ 12 ตัน/วัน  สะอาด เรียบร้อย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานก้าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล)

งบประมาณและที่มา
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5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานก้าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล)

งบประมาณและที่มา

4 โครงการกอ่สร้างระบบ -เพื่อลดปญัหาขยะในชุมชน กอ่สร้างระบบคัดแยกและ - - - 10,000,000   - จ้านวน ปริมาณขยะลดลง กองสาธารณสุข

คัดแยกและจัดการขยะ -เพื่อการก้าจัดขยะมลูฝอย จัดการขยะมลูฝอย  (งบ อปท.) แหง่ ท้าใหส้ภาพแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

มลูฝอยอย่างถูกหลัก ที่ถูกวิธี จ้านวน 1 แหง่ ดีขึ้น สะอาดเรียบร้อย

สุขาภบิาล

5 โครงการก้าจัดขยะ เพื่อน้าขยะจากครัวเรือน กอ่สร้างโรงงานก้าจัดขยะและ - - - - 5,000,000     จ้านวน ปริมาณขยะลดลง กองสาธารณสุข

และแปรรูปเปน็พลังงาน มาแปรรูปเปน็พลังงานไฟฟา้ แปรรูปพลังงานไฟฟา้ (งบ อปท.) แหง่ และมพีลังงานไฟฟา้ และส่ิงแวดล้อม

ไฟฟา้ เพิ่มขึ้น

6 โครงการจ้างเหมาจัดเกบ็ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้าน จ้างเหมาบริการจัดเกบ็/ขนขยะ 800,000       800,000       800,000     800,000       800,000       จ้านวน ภาระค่าใช้จ่าย กองสาธารณสุข

ขยะมลูฝอยไปก้าจัด บคุคลในการจัดเกบ็ขยะ มลูฝอยในพื้นที่ต้าบลถ้้าใหญ่ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื้นที่ ด้านบคุคลลดลง และส่ิงแวดล้อม



หน้า : 221
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยังยืน

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 2  การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานก้าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล)

งบประมาณและที่มา

7 โครงการบริหารจัดการ - เพื่อลดปริมาณขยะ - ลดปริมาณขยะที่ต้องน้า 40,000         40,000         40,000      40,000         40,000         - ปริมาณขยะ - ลดปญัหาขยะ กองสาธารณสุข

ขยะต้ังแต่ต้นทาง ที่ต้องน้าไปก้าจัด ไปฝังกลบ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ที่คัดแยกได้ ที่เกดิจากขยะ และส่ิงแวดล้อม

- เพื่อเสริมสร้างความรู้  - ประชาชน ครัวเรือน - จ้านวนคน/ มลูฝอยในชุมชน

ความตระหนกัและ หนว่ยงานราชการ  โรงงาน จ้านวน - ชุมชนสะอาด

ความร่วมมอืของประชาชน สถานประกอบการโรงเรียน  ครัวเรือน/ เปน็ระเบยีบ

ของภาคส่วนต่าง ๆ สถานศึกษา  ในเขตเทศบาล หนว่ยงาน/ เรียบร้อย

ที่เกี่ยวข้องในการคัดแยก ต้าบลถ้้าใหญ่ องค์กรที่ได้

ขยะจากแหล่งก้าเนดิ ร่วมกจิกรรม

ต้นทาง

8 โครงการจัดการขยะ - เพื่อสร้างกลไกการคัดแยก - เกบ็รวบรวมขยะอนัตราย 50,000         50,000         50,000      50,000         50,000         - ปริมาณขยะ - มกีารคัดแยกขยะ กองสาธารณสุข

อนัตรายในชุมชน ของเสียอนัตรายจากชุมชน ในชุมชนและส่งก้าจัดใหก้บั (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) อนัตราย อนัตรายจากชุมชน และส่ิงแวดล้อม

ต้ังแต่ต้นทาง มกีารเกบ็ อบจ. นครศรีธรรมราช ชุมชนที่เกบ็ ต้ังแต่ต้นทางเพื่อรอ

รวบรวมอย่างปลอดภยั รวบรวมและ การก้าจัดที่ถูกหลัก

และมกีารก้าจัดอย่างถูก ส่งก้าจัด วิธีการ 

หลักวิธีการ - ลดการปนเปื้อน

ของขยะอนัตรายสู่

ส่ิงแวดล้อมชุมชน
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(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานก้าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล)

งบประมาณและที่มา

9 โครงการกอ่สร้างสถานที่ - เพื่อรองรับและบ้าบดั กอ่สร้างสถานที่ในการบ้าบดั - - - 4,000,000     - จ้านวน - ส่ิงปฏกิลูในที่เกดิขึ้น กองสาธารณสุข

บ้าบดัส่ิงปฏกิลู ส่ิงปฏกิลูที่เกดิขึ้นในพื้นที่ ส่ิงปฏกิลู จ้านวน 1 โรง (งบ อปท.) สถานที่บ้าบดั ในพื้นที่ต้าบลถ้้าใหญ่ และส่ิงแวดล้อม

เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ ได้รับการบ้าบดั

100 เปอร์เซ็น

10 โครงการศูนย์บริการ -เพื่อลดปญัหาชยะในชุมชน กอ่สร้างศูนย์บริการจัดการขยะ 10,000,000 จ้านวน ปริมาณขยะลดลง กองสาธารณสุข

จัดการขยะพร้อมเตา - เพื่อการก้าจัดขยะมลูฝอย พร้อมเตาเผาขยะรวมควบคุม (งบอปท.) แหง่ ท้าใหส้ภาพแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

เผาขยะรวมควบคุม ที่ถูกวิธี อากาศ ดีขึ้นสะอาดเรียบร้อย

อากาศ  (ตามแบบแปลนของเทศบาล)

11 โครงการติดต้ังระบบ เพื่อลดปญัหาน้้าเสีย ติดต้ังระบบบ้าบดัน้้าเสีย 300,000 จ้านวน สามารถลดปญัหา กองสาธารณสุข

บ้าบดัน้้าเสียบริเวณ ที่ไหลลงสู่หว้ยเล้าหมู ในล้าหว้ยเล้าหม ูหลังเรือนจ้า (งบอปท.) แหง่ น้้าเสียที่ไหลสู่แหล่งน้้า และส่ิงแวดล้อม

หว้ยเล้าหม ูหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 2 จ้านวน 1 จุด สาธารณะได้
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 2  การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
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1 โครงการส่งเสริมการมส่ีวนร่วม เพื่อใหท้กุภาคส่วน จัดกจิกรรม จ้านวน  1 คร้ัง 100,000    100,000    100,000   100,000  100,000   จ้านวน ทกุภาคส่วน กองสาธารณสุข

ในการอนรัุกษท์รัพยากรธรรมชาติ มคีวามรู้และตระหนกัถึง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง มคีวามรู้และ และส่ิงแวดล้อม

และส่ิงแวดล้อม ความส้าคัญของทรัพยากร ตระหนกัถึง

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ความส้าคัญ

2 โครงการอบรมเยาวชนอนรัุกษ์ เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามรู้ อบรมเยาวชน จ้านวน 1 คร้ัง 50,000     50,000      50,000     50,000    50,000    จ้านวน ประชาชนมคีวามรู้ กองสาธารณสุข

ส่ิงแวดล้อม และตระหนกัถึงความส้าคัญ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง และตระหนกัถึง และส่ิงแวดล้อม

ของส่ิงแวดล้อม ความส้าคัญของ

ส่ิงแวดล้อม

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

5.2 แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

งบประมาณและที่มา
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5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

5.2 แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

งบประมาณและที่มา

3 โครงการสถานประกอบการ เพื่อใหส้ถานประกอบการ จัดกจิกรรม จ้านวน 1 คร้ัง 50,000     50,000      50,000     50,000    50,000    จ้านวน สถานประกอบการ กองสาธารณสุข

โรงงานอตุสาหกรรมใส่ใจ โรงงานอตุสาหกรรม  (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง มคีวามรู้และตระหนกั และส่ิงแวดล้อม

ส่ิงแวดล้อม มคีวามรู้และตระหนกั ถึงความส้าคัญของ

ถึงความส้าคัญของ ส่ิงแวดล้อม

ส่ิงแวดล้อม

4 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงาน เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามรู้ อบรมเชิงปฏบิติัการ 50,000     50,000      50,000     50,000    50,000    จ้านวน ประชาชน -กองสาธารณสุข

ทดแทนในชุมชน เกี่ยวกบัพลังงานที่มอียู่ จ้านวน 1 คร้ังก (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง มคีวามรู้ และส่ิงแวดล้อม

ทั่วไปตามธรรมชาติ มพีลังงาน

และสามารถน้ามาแปลง ทดแทนใช้

สภาพเปน็พลังงานทดแทน ในชุมชน

ใช้ในชุมชน

5 โครงการอาสาสมคัรทอ้งถิ่น เพื่อสร้างเสริมสนบัสนนุ มอีาสาสมคัรทอ้งถิ่นรักษโ์ลก 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 -จ้านวน อาสาสมคัรทอ้งถิ่นรักษโ์ลก -กองสาธารณสุข

รักษโ์ลก การด้าเนนิงานด้านการจัดการ ไมต้่่ากว่า ร้อยละ 50 (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) อถล. เปน็แกนน้าในการขับเคล่ือน และส่ิงแวดล้อม

ของขยะมลูฝอยและเฝ้าระวัง  ของครัวเรือน - จ้านวน การจัดการขยะมลูฝอย

ทรัพยากรธรรมชาติและ กจิกรรม และเฝ้าระวังคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อมในพื้นที่ต้าบล โครงการ ส่ิงแวดล้อมทรัพยากร

ถ้้าใหญ่ ธรรมชาติในชุมชน
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 5  การเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลและการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการประชุมประชาคม เพื่อจัดท้าแผนพฒันาเทศบาล จัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟงั 30,000         30,000         30,000         30,000        30,000       จ้านวน มแีผนพฒันา ส้านกัปลัด

เพื่อจัดท้าแผนพฒันาเทศบาล โดยใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วม ปญัหาความต้องการของ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง เทศบาลซ่ึงมาจาก เทศบาล

ในการจัดท้าแผน ประชาชนและจัดท้าแผน การมส่ีวนร่วมของ

พฒันาทอ้งถิ่น และแผน ประชาชน

ฉบบัเพิ่มเติม

2 โครงการเทศบาลเคล่ือนที่ เพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดี จัดกจิกรรมเทศบาลเคล่ือนที่ 25,000         25,000         25,000         25,000        25,000       จ้านวน ประชาชนมคีวามรู้ ส้านกัปลัด

พบประชาชน ระหว่างเทศบาลกบัประชาชน พบประชาชน จ้านวน 1 คร้ัง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง และเข้าใจในการ เทศบาล

ด้าเนนิงานของ

เทศบาลมากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบรหิารจัดการภาครฐัภายใต้หลักธรรมาภบิาล

    6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณและที่มา
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 5  การเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลและการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี
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6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบรหิารจัดการภาครฐัภายใต้หลักธรรมาภบิาล

    6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณและที่มา

3 โครงการส่งเสริม เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมี จัดกจิกรรมรณรงค์ 20,000         20,000         20,000         20,000        20,000       จ้านวน ประชาชนมคีวามรู้ ส้านกัปลัด

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

ส่วนร่วม มส่ีวนร่วมแบบประชาธิปไตย ใหค้วามรู้แกป่ระชาชน ส่วนร่วมแบบ

จ้านวน 1 คร้ัง ประชาธิปไตย

4 โครงการจัดกจิกรรม เพื่อเปน็การเสริมสร้างความ จัดกจิกรรมวันเทศบาล 15,000         15,000         15,000         15,000        15,000       จ้านวน ประชาชนให้ ส้านกัปลัด

วันเทศบาล ส้าคัญใหเ้ทศบาลและส่งเสริม จ้านวน 1 คร้ัง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง ความส้าคัญกบั เทศบาล

ความสัมพนัธ์อนัดีระหว่าง เทศบาลและมี

เทศบาลกบัประชาชน ความสัมพนัธ์อนัดี

กบัเทศบาลมากขึ้น

5 โครงการฝึกอบรมและ เพื่อพฒันาความรู้และ จัดฝึกอบรม และทศันศึกษา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ้านวน ผู้เข้าฝึกอบรม และ ส้านกัปลัด

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

,สมาชิกสภาเทศบาล, ปรับปรุงการปฏบิติังานให้ สภาเทศบาลพนกังานเทศบาล, สามารถน้าความรู้

พนกังานเทศบาล,ลูกจ้างประจ้า, เกดิประสิทธิภาพ ลูกจ้างประจ้าพนกังานจ้าง, และประสบการณ์

พนกังานจ้าง,ผู้น้าชุมชน ผู้น้าชุมชนและกลุ่มองค์กร ที่ได้มาปฏบิติัได้

และกลุ่มองค์กรต่างๆ ต่างๆ  ปลีะ 1 คร้ัง อย่างมปีระสิทธิภาพ
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6 โครงการประดับธงชาติและธง เพื่อเปน็การแสดงออกถึง จัดซ้ือธงชาติและธงตรา 40,000         40,000         40,000         40,000        40,000       จ้านวน มธีงชาติและธงตรา ส้านกัปลัด

ตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกยีรติ ความจงรักภกัดีต่อสมเด็จ สัญลักษณ์ใน วันส้าคัญต่าง ๆ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง สัญลักษณ์ประดับ เทศบาล

สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั พระเจ้าอยู่หวัและสมเด็จ  ดังนี้ วันส้าคัญต่าง ๆ 

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม พระนางเจ้าพระบรม 1.แทน่ปกัธง พร้อมเสา

ราชินนีาถและพระบรม ราชินนีาถ 2. ธงชาติ

วงศ์ศานวุงค์ทกุพระองค์ 3. ธงตราสัญลักษณ์ 

7 โครงการตกแต่งภายในอาคาร เพื่อใหภ้ายในอาคารมี ตกแต่งภายในอาคารส้านกังาน 500,000       500,000        500,000       500,000       500,000     จ้านวน ประชาชนได้รับ ส้านกัปลัด

ส้านกังานเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ บรรยากาศที่พร้อมในการ เทศบาลแหง่ใหม ่เช่น มา่น, (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) อาคาร ความพงึพอใจ เทศบาล/

(แหง่ใหม)่ ท้างาน มล่ีู บิ้วอนิ ฯลฯ (ตามแบบของ ในการติดต่อราชการ กองช่าง

เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ)่

8 โครงการกอ่สร้างโรงจอดรถ เพื่อใหป้ระชาชนที่มาติดต่อ กอ่สร้างโรงจอดรถ 300,000       300,000        จ้านวน ประชาชนได้รับ ส้านกัปลัด

อาคารส้านกังานใหม่ ราชการได้รับความสะดวก ขนาด 3 X 20 เมตร (งบ อปท.) (งบ อปท.) โรงจอดรถ ความสะดวกในการมา เทศบาล/

ติดต่อราชการ กองช่าง
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9 โครงการจัดท้าผังเมอืงรวม เพื่อใหก้ารจัดท้าผังเมอืง จัดเกบ็ข้อมลูเพื่อด้าเนนิการท้า 200,000       จ้านวน การจัดท้าผังเมอืงรวม กองช่าง

ตามโครงการถ่ายโอนฯ เปน็ไปด้วยความถูกต้อง ผังเมอืงรวม (งบ อปท.) คร้ัง เปน็ไปด้วยความ

เรียบร้อย เรียบร้อย ถูกต้อง

10 โครงการปรับปรุงภมูทิศัน์ เพื่อใหส้้านกังานเทศบาล ปรับปรุงภมูทิศันบ์ริเวณ 200,000       200,000        200,000       จ้านวน บริเวณส้านกังาน ส้านกัปลัด

บริเวณส้านกังานเทศบาล ดูสวยงาม เรียบร้อย มสีภาพ ส้านกังานเทศบาล เช่น (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื้นที่ เทศบาลดูสวยงาม เทศบาล/

แวดล้อมที่ดี จัดสวนหย่อม ,ฯลฯ เรียบร้อยมสีภาพ กองช่าง

แวดล้อมที่ดี

11 โครงการจัดท้าปา้ย เพื่อประชาสัมพนัธ์ข้อมลู, จัดท้าปา้ยประชาสัมพนัธ์ 150,000       150,000        150,000       150,000       150,000     จ้านวน ประชาชนได้รับทราบ ส้านกัปลัด

ประชาสัมพนัธ์ กจิกรรมต่างๆของเทศบาล โครงเหล็ก จ้านวน 10 ปา้ย (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ปา้ย ข้อมลูกจิกรรมต่างๆ เทศบาล

ใหป้ระชาชนได้รับทราบ ของเทศบาลได้อย่าง

ทั่วถึง
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งบประมาณและที่มา

12 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้ เพื่อใหบ้คุลากรมคีวามรู้ จัดฝึกอบรมบคุลากรในเทศบาล 200,000       200,000        200,000       200,000       200,000     จ้านวน บคุลากรมคีวามรู้ ส้านกัปลัด

บคุลากรเกี่ยวกบัการปฏบิติังาน ความสามารถในการ จ้านวน 1 คร้ัง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง ความสามารถ เทศบาล

ปฏบิติังานได้อย่างถูกต้อง ในการปฏบิติังานได้

อย่างถูกต้อง

อย่างถูกต้อง

13 โครงการผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์ เพื่อเผยแพร่ส่ือประชาสัมพนัธ์ จัดท้าส่ือโฆษณาและส่ือ 120,000       120,000        120,000       120,000       120,000     จ้านวน ประชาชนได้รับรู้ ส้านกัปลัด

เกี่ยวกบักจิการเทศบาล เกี่ยวกบักจิการเทศบาล ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ เช่น (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง ข่าวสารกจิการ เทศบาล

แผ่นปลิว,แผ่นพบั,สปอร์ทวิทย,ุ ของเทศบาล

วารสาร,โทรทศัน ์ฯลฯ

14 โครงการจ้างที่ปรึกษาวิจัย เพื่อใหก้ารด้าเนนิงานของ จ้างที่ปรึกษาในการประเมนิ - - 25,000         25,000        25,000       จ้านวน การด้าเนนิงานของ ส้านกัปลัด

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

ต่างๆ ประสิทธิภาพ ต่อเทศบาล ปลีะ 1 คร้ัง มปีระสิทธิภาพ
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งบประมาณและที่มา

15 โครงการติดต้ังปา้ยไฟวิง่ เพื่อเปน็การเผยแพร่ข้อมลู ติดต้ังปา้ยไฟวิง่ภายนอก - 800,000        800,000       800,000       800,000     จ้านวน ประชาชนได้รับรู้ ส้านกัปลัด

ภายนอกอาคารส้านกังาน ข่าวสารต่างๆของเทศบาล อาคารส้านกังานเทศบาล (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ปา้ย ข้อมลูข่าวสาร เทศบาล

เทศบาล จ้านวน 2 ปา้ย กจิกรรมต่างๆของ

เทศบาล

16 โครงการเลือกต้ัง -เพื่อใหก้ารด้าเนนิการเลือกต้ัง เปน็ค่าใช้จ่ายต่างๆ 500,000       500,000        500,000       500,000       500,000     จ้านวน มนีายกเทศมนตรี ส้านกัปลัด

นายกเทศมนตรีและ เปน็ไปด้วยความเรียบร้อยและ ในการด้าเนนิการเลือกต้ัง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง และสมาชิกสภา เทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล บรรลุวัตถุประสงค์ สมาชิกสภาเทศบาลและ เทศบาลครบตาม

- เพื่อเลือกต้ังนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี จ้านวนและ

และสมาชิกสภาเทศบาล การเลือกต้ังเปน็ไป

กรณีครบวาระหรือต้าแหนง่ ด้วยความเรียบร้อย

ว่างลง

17 โครงการส้ารวจที่ดิน เพื่อใหไ้ด้ข้อมลูที่ถูกต้อง ออกส้ารวจข้อมลูภายในพื้นที่ 30,000         30,000         30,000         30,000        30,000       จ้านวน มขี้อมลูที่ถูกต้อง กองคลัง

ส่ิงปลูกสร้าง และภาษปีา้ย ครบถ้วน ในเขตเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) พื้นที่ ครบถ้วนท้าให้

การจัดเกบ็ภาษมีี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
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18 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ -เพื่อสร้างแรงจูงใจ จัดท้ากจิกรรมต่างๆ เช่น 50,000         50,000         50,000         50,000        50,000       จ้านวน การจัดเกบ็ภาษี กองคลัง

การจัดเกบ็ภาษรีายได้ ในการช้าระภาษี - รณรงค์ประชาสัมพนัธ์ให้ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) กจิกรรม ของเทศบาลมี

-เพื่ออ้านวยความสะดวกให้ ช้าระภาษี ประสิทธิภาพมากขึ้น

ประชาชนในการช้าระภาษี -ใหบ้ริการออกจัดเกบ็ภาษี

นอกสถานที่ในเขตเทศบาล

19 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปรับปรุงงานแผนที่ภาษแีละ 300,000       300,000        300,000       300,000       300,000     ร้อยละ20 การจัดเกบ็รายได้ กองคลัง

และทะเบยีนทรัพย์สิน จัดเกบ็รายได้ของเทศบาล ทะเบยีนทรัพย์สินใหเ้ปน็ปจัจุบนั (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ของการ ของเทศบาลมี

ใหเ้ปน็ไปอย่างถูกต้อง ด้าเนนิการ ประสิทธิภาพมากขึ้น

เหมาะสม แล้วเสร็จ

20 โครงการอบรมใหค้วามรู้ เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมี จัดอบรมผู้อยู่ในข่ายช้าระภาษี 100,000       100,000        100,000       100,000       100,000     จ้านวน ประชาชนมคีวามรู้ กองคลัง

เกี่ยวกบัภาษทีอ้งถิ่นและ ความรู้เกี่ยวกบัภาษทีอ้งถิ่น ผู้ใหญ่บา้น,ผู้น้าชุมชนและ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) คร้ัง เกี่ยวกบัภาษทีอ้งถิ่น

ค่าธรรมเนยีมต่างๆ และค่าธรรมเนยีมต่างๆ ประชาชนในเขตเทศบาล และค่าธรรมเนยีม

ต้าบลถ้้าใหญ่ จ้านวน 200 คน ต่างๆ
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6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบรหิารจัดการภาครฐัภายใต้หลักธรรมาภบิาล

    6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณและที่มา

21 โครงการปรับปรุง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับข้อมลู ปรับปรุง / จัดหาเคร่ือง 30,000         30,000         30,000         30,000        30,000       จ้านวนพื้นที่ ประชาชนได้รับข้อมลู ส้านกัปลัด

อนิเตอร์เนต็ต้าบล ข่าวสารที่รวดเร็ว ถูกต้อง คอมพวิเตอร์ส้าหรับบริการ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ที่ติดต้ัง ข่าวสารที่รวดเร็ว เทศบาล

ประชาชน ถูกต้อง

22 โครงการเสียงไร้สาย เพื่อใหป้ระชาชนได้รับข้อมลู จัดต้ังเสียงไร้สายในพื้นที่ - - 1,500,000     1,500,000    1,500,000   จ้านวนพื้นที่ ประชาชนได้รับข้อมลู ส้านกัปลัด

ต้าบลถ้้าใหญ่ ข่าวสารของทางราชการ ต้าบลถ้้าใหญ่ โดยแมข่่าย (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ที่ติดต้ัง ข่าวสารที่รวดเร็ว เทศบาล

ได้รวดเร็ว ถูกต้อง อยู่ที่ สนง.เทศบาล ถูกต้อง

ต้าบลถ้้าใหญ่

23 โครงการอบรมคุณธรรม เพื่อใหบ้คุลากรเทศบาลต้าบล จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 20,000         20,000         20,000         20,000        20,000       จ้านวนผู้เข้า บคุลากรเทศบาล ส้านกัปลัด

และจริยธรรมใหแ้กบ่คุลากร ถ้้าใหญ่มคุีณธรรมและ ใหแ้ก ่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) รับการอบรม ต้าบลถ้้าใหญ่มี เทศบาล

ของเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ จริยธรรมในการปฏบิติังาน พนกังานเทศบาล ลูกจ้างประจ้า คุณธรรมและ

และพนกังานจ้างของเทศบาล จริยธรรมในการ

ปฏบิติังาน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบรหิารจัดการภาครฐัภายใต้หลักธรรมาภบิาล

    6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณและที่มา

24 โครงการปรับปรุงพฒันา เพื่อปรับปรุงพฒันาสภาพ ปรับภมูทิศันด้์วยการปลูกดอกไม้ 100,000        100,000       100,000       100,000     จ้านวนถนน มถีนนและคลอง ส้านกัปลัด

ภมูทิศันใ์นต้าบลถ้้าใหญ่ ภมูทิศันใ์นพื้นที่ต้าบลถ้้าใหญ่ ประดับบริเวณสองข้างทางถนน (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) และจ้านวน ในพื้นที่ต้าบลถ้้าใหญ่ เทศบาล

ตามนโยบาลของรัฐบาล ในพื้นที่ต้าบลถ้้าใหญ่ และขุดลอก คลองที่ปรับ ที่มกีารปรับภมูทิศัน์

ใหร่้วมกนัรักษาความสะอาด คลองที่ผ่านพื้นที่ต้าบลถ้้าใหญ่ ภมูทิศัน์ ใหส้วยงาม สะอาด

ใหม้ถีนนที่มภีมูทิศันท์ี่สวยงาม ใหม้คีวามสวยงาม สะอาด และ มสีภาพแวดล้อมที่ดี

สะทอ้นวัฒนธรรมวิถีชุมชน สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ตลอดจนประชาชน

และสภาพแวดล้อมที่ดี สามารถเดินทาง

ตลอดจนประชาชนสามารถ ได้สะดวก ปลอดภยั

เดินทางได้สะดวก ปลอดภยั

25 สนบัสนนุการจัดงานรัฐพธิี เพื่อใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วม อดุหนนุงบประมาณใหท้ี่ท้าการ 7,000          7,000           7,000          7,000          7,000        จ้านวน ประชาชนมส่ีวนร่วมในการส้านกัปลัด

อ้าเภอทุ่งสง ในการแสดงออกถึงความ ปกครองเภอทุ่งสง  ในการจัดงาน (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) กจิกรรม จัดงานรัฐพธิีต่าง ๆ เทศบาล

จงรักภกัดี รัฐพธิีต่าง ๆ  ประเพณีวัฒนธรรม
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6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบรหิารจัดการภาครฐัภายใต้หลักธรรมาภบิาล

    6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณและที่มา

26 อดุหนนุศูนย์ปฏบิติัการร่วม เพื่อใหศู้นย์ปฏบิติัการร่วม อดุหนนุงบประมาณ ใหแ้ก ่ 30,000        30,000         30,000        30,000        30,000       จ้านวน การด้าเนนิงานของศูนย์ ส้านกัปลัด

ในการช่วยเหลือประชาชนของ ในการช่วยเหลือประชาชน อปท. ที่เปน็เจ้าภาพหลักในการ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) คร้ัง ปฏบิติัการร่วมในการ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ตามอ้านาจหนา้ที่ตาม จัดการศูนย์ปฏบิติัการร่วม    ช่วยเหลือประชาชน

อ้าเภอทุ่งสง หลักเกณฑ์ที่ก้าหนดเปน็ไป ในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครอง

ด้วยความเรียบร้อยและ ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส่วนทอ้งถิ่นอ้าเภอ

มปีระสิทธิภาพ อ้าเภอทุ่งสง ทุ่งสงมปีระสิทธิภาพ
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1 โครงการสนบัสนนุ เพื่อสนบัสนนุใหป้ระชาชน สนบัสนนุงบประมาณ / ประชุม/ 40,000       40,000       40,000        40,000        40,000       จ้านวน ประชาชนมส่ีวนร่วม ส้านกัปลัด

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

ปรับปรุง พฒันาคุณภาพ ทบทวน พฒันาแผนชุมชน ทบทวน ปรับปรุง พฒันาแผน การพฒันาแผนชุมชน

แผนชุมชน ชุมชน ปลีะ 1 คร้ัง

2 โครงการกอ่สร้าง/ปรับปรุง เพื่อใหม้สีถานที่ในการจัด กอ่สร้าง/ปรับปรุงอาคาร 200,000     200,000     200,000      200,000      200,000     จ้านวน ประชาชนมสีถานที่ ส้านกัปลัด

อาคารอเนกประสงค์/ กจิกรรมในชุมชน อเนกประสงค์/ปรับปรุงภมูทิศัน์ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) หมู่บา้น ในการจัดกจิกรรม เทศบาล

ปรับปรุงภมูทิศันใ์นเขต ชุมชนในเขตเทศบาล พร้อมติดต้ัง ในชุมชน กองช่าง

พดัลม เทศบาล พร้อม ระบบไฟฟา้และพดัลม หมู่ที่ 1 - 10

ระบบไฟฟา้/หมู่ที่ 1 - 10

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบรหิารจัดการภาครฐัภายใต้หลักธรรมาภบิาล

6.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่มา
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6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบรหิารจัดการภาครฐัภายใต้หลักธรรมาภบิาล

6.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่มา

3 โครงการกอ่สร้าง/ปรับปรุง เพื่อใหป้ระชาชนในชุมชนได้ กอ่สร้าง/ปรับปรุงที่ท้าการชุมชน/ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน ประชาชนในชุมชน ส้านกัปลัด

ที่ท้าการชุมชน/ปรับภมูทิศัน์ มสีถานที่จัดกจิกรรมต่างๆ ปรับภมูทิศันใ์นเขตเทศบาล (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชุมชน มสีถานที่ในการจัด เทศบาล

ชุมชนในเขตเทศบาล กจิกรรม กองช่าง

4 โครงการจัดท้าปา้ยชื่อชุมชน เพื่อประชาสัมพนัธ์และเปน็ จัดท้าปา้ยชื่อชุมชนในเขตเทศบาล 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ้านวน ชุมชนเปน็ที่รู้จัก ส้านกัปลัด

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

5  โครงการส่งเสริมใหค้วามรู้ เพื่อใหผู้้บริหารทอ้งถิ่นและ จัดอบรม / กจิกรรมใหค้วามรู้ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ้านวน ผู้บริหาร ,พนกังานส่วน ส้านกัปลัด

ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา พนกังานทอ้งถิ่น  ผู้น้าชุมชน ผู้บริหารทอ้งถิ่น,พนกังานส่วนทอ้งถิ่น (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง ทอ้งถิ่นและผู้น้าชุมชน เทศบาล

ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และประชาชนทั่วไป ผู้น้าชุมชน และประชาชนทั่วไป และประชาชนมคีวามรู้ 

และบคุคลในครอบครัว ได้มคีวามรู้ ความเข้าใจ เข้าใจ การปอ้งกนัและ

เกี่ยวกบั พรบ.คุ้มครอง แกไ้ขปญัหาความรุนแรง

ผู้ถูกกระท้าด้วยความรุนแรง 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 ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบรหิารจัดการภาครฐัภายใต้หลักธรรมาภบิาล

6.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่มา

6 โครงการส่งเสริมโครงการ/ เพื่อส่งเสริมการด้าเนนิงาน ส่งเสริม/สนบัสนนุกจิกรรมที่เกี่ยวกบั 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ้านวน ลดปญัหาความเล่ือมล้้า ส้านกัปลัด

กจิกรรมด้านสิทธิมนษุยชน ด้านสิทธิมนษุยชน การด้าเนนิงานในด้านสิทธิมนษุยชน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) กจิกรรม ทางสังคมใหก้บัประชาชน เทศบาล

แหง่ชาติ ในด้านต่าง ๆ ในชุมชน หรือหนว่ยงานต่าง ๆ ในต้าบล

ในพื้นที่เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่

7 โครงการสนบัสนนุ โต๊ะ เกา้อี้ เพื่อใหม้ ีโต๊ะ เกา้อี้ สนบัสนนุ โต๊ะ เกา้อี้  ส้าหรับ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ้านวน ประชาชนม ีโต๊ะ เกา้อี้นั่ง ส้านกัปลัด

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

หมู่ที่ 1 - 10 ในการประชุมหรือท้า ท้ากจิกรรมต่าง ๆ 

กจิกรรมต่าง ๆ ของหมู่บา้น/

ชุมชน

8 ติดต้ัง/ปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อใหป้ระชาชนเดินทาง ติดต้ัง/ปรับปรุงซ่อมแซม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวน ประชาชนมคีวามสะดวก ส้านกัปลัด

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

รู้เส้นทางจุดมุ่งหมาย ใหอ้ยู่ในสภาพใช้งานได้ ไปมา กองช่าง

ในการเดินทาง
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 5  การเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลและการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบรหิารจัดการภาครฐัภายใต้หลักธรรมาภบิาล

6.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่มา

9 โครงการติดต้ังอนิเตอร์เนต็ เพื่อใหป้ระชาชนได้รับข้อมลู ติดต้ังระบบอนิเตอร์เนต็ พร้อม - - 200,000      200,000      200,000     จ้านวนพื้นที่ ประชาชนได้รับข้อมลู ส้านกัปลัด

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

ชุมชน ชุมชน

10 โครงการสร้างหอ เพื่อใหป้ระชาชนได้รับข้อมลู กอ่สร้างหอกระจายข่าว โดยมี - - 300,000      300,000      300,000     จ้านวนพื้นที่ ประชาชนได้รับข้อมลู ส้านกัปลัด

กระจายข่าวประจ้าหมู่บา้น ข่าวสารของทางราชการ เสาเหล็กสูง 25 เมตร เคร่ืองขยาย (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ที่ติดต้ัง ข่าวสารของทางราชการ เทศบาล

(ม.6 , ม.10) ได้รวดเร็ว ถูกต้อง เสียง 1,000 วัตต์ ล้าโพง 4 ตัว ได้อย่างรวดเร็วและ

ไมล์ 1 ชุด ในบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 6 ถูกต้อง

และหมู่ที่ 10

11 โครงการเสียงตามสาย เพื่อใหป้ระชาชนได้รับข้อมลู ติดต้ังเสียงตามสายประจ้าชุมชน - - 250,000 250,000 250,000 จ้านวนพื้นที่ ประชาชนได้รับข้อมลู ส้านกัปลัด

ประจ้าชุมชน ข่าวสารของทางราชการ 28 ชุมชน (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ที่ติดต้ัง ข่าวสารที่รวดเร็ว ถูกต้อง เทศบาล

ได้รวดเร็ว ถูกต้อง

12 โครงการซ่อมแซม เพื่อใหป้ระชาชนได้รับข้อมลู ซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจ้า - - 50,000        50,000        50,000       จ้านวนพื้นที่ ประชาชนได้รับข้อมลู ส้านกัปลัด

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

ประจ้าหมู่บา้น (ม.1-10) ได้รวดเร็ว ถูกต้อง ที่ใช้งานได้ตามปกติ ได้อย่างรวดเร็วและ

ถูกต้อง



หน้า : 239
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 5  การเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลและการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบรหิารจัดการภาครฐัภายใต้หลักธรรมาภบิาล

6.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่มา

13 โครงการสนบัสนนุ เพื่อใหส้นบัสนนุใหก้ลุ่ม สนบัสนนุ / อดุหนนุงบประมาณ 50,000       50,000       50,000        50,000        50,000       จ้านวน กลุ่มองค์กรสตรี ส้านกัปลัด

องค์กรสตรีต้าบลถ้้าใหญ่ องค์กรสตรีมคีวามเข้มแข็ง ใหแ้กอ่งค์กรสตรีต้าบลถ้้าใหญ่ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) องค์กรที่ ต้าบลถ้้าใหญ่มี เทศบาล

ด้าเนนิงานได้อย่างมี สนบัสนนุ ความเข้มแข็ง และ

ประสิทธิภาพ ด้าเนนิงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ

14 โครงการสนบัสนนุ/ เพื่อสนบัสนนุ / ปรับปรุงศูนย์ ปรับปรุงอาคารเรียน และ - - 50,000        50,000        50,000       จ้านวนศูนย์ ศูนย์การเรียนรู้วัดถ้้าใหญ่ กองการศึกษา

ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ การเรียนรู้วัดถ้้าใหญ่ใหเ้ปน็ สนบัสนนุอปุกรณ์การเรียนศึกษา (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ที่สนบัสนนุ เปน็แหล่งการเรียนรู้ที่มี

วัดถ้้าใหญ่ สถานที่ที่มคีวามพร้อมในการ ศึกษา ความพร้อมในการ

ค้นคว้า ศึกษา หาข้อมลูต่างๆ ศึกษา หาความรู้

15 โครงการพฒันาศักยภาพ เพื่อพฒันาศักยภาพของ จัดอบรม ทศันศึกษาดูงาน/ - - 300,000      300,000      300,000     จ้านวน คณะกรรมการชุมชนมี ส้านกัปลัด

คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการชุมชน ประชุม/จัดกจิกรรมต่างๆ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง ศักยภาพในการท้างาน เทศบาล

ในการพฒันาศักยภาพ

ของคณะกรรมการชุมชน

16 โครงการส่งเสริมความรู้ เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการ จัดกจิกรรมส่งเสริมความรู้ใหแ้ก่ - - 30,000 30,000 30,000 จ้านวน ประชาชนในชุมชน ส้านกัปลัด

ด้านสหกรณ์ใหแ้กเ่จ้าหนา้ที่ สหกรณ์ใหแ้กเ่จ้าหนา้ที่ภาครัฐ เจ้าหนา้ที่ภาครัฐระดับต้าบล ผู้น้า (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง ได้มคีวามรู้ เทศบาล

ภาครัฐระดับต้าบลผู้น้าชุมชน ระดับต้าบล ผู้น้าชุมชนและ ชุมชน และกลุ่มต่างๆในชุมชน

และกลุ่มต่างๆ ในชุมชน กลุ่มต่างๆในชุมชน ปลีะ 1 คร้ัง
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 5  การเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลและการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการส่งเสริม เพื่อใหชุ้มชนในเขตเทศบาล สนบัสนนุส่งเสริมความร่วมมอื 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวน ประชาชนในชุมชนมี ส้านกัปลัด

ด้านการรักษาความสงบ ต้าบลถ้้าใหญ่มคีวามสงบ ของคนในชุมชน หรือหนว่ยงาน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง ความปลอดภยัในชีวิต เทศบาล

เรียบร้อยภายในชุมชน เรียบร้อย ในชุมชนในการรักษาความสงบ และทรัพย์สิน

เรียบร้อยของชุมชน

2 โครงการสร้าง เพื่อลดปญัหาความแตกแยก สนบัสนนุส่งเสริมการจัดกจิกรรม 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ้านวน ประชาชนในชุมชน ส้านกัปลัด

ความปรองดองสมานฉันท์ ของคนในชุมชน ในการสร้างความปรองดอง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง มคีวามรักความสามคัคี เทศบาล

ในชุมชน สมานฉันท์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบรหิารจัดการภาครฐัภายใต้หลักธรรมาภบิาล

    6.3  แผนงานรักษาความสงบภายใน

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการขยายไหล่ทาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ขยายไหล่ทางถนน  1,050,000 1,050,000 ระยะทาง ประชาชนได้รับ หมู่ที่ 3 กองช่าง

ถนนสายจ้าปา - วังใน  ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 3,000 ม. (งบ อปท.) (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

ม.3 รหสัสายทาง ในการเดินทางสัญจร ขยายออกข้างละ 0.5 ม. ปลอดภยัในการ

 น.ศ. ถ 88-006 เดินทางสัญจร

2 โครงการขยายไหล่ทาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ขยายไหล่ทาง ข้างละ - - 1,400,000 - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ หมู่ที่ 3 กองช่าง

ถนนสายวัดจ้าปา ม.3 ความสะดวก ปลอดภยั  0.5 ม.ระยะทาง (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

รหสัสายทาง ในการเดินทางสัญจร  2,000 ม. ปลอดภยัในการ

นศ.ถ 88-007 เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

งบประมาณและที่มา

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บา้นและแผนพัฒนาชุมชน



หน้า  : 242
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

งบประมาณและที่มา

3 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. 848,400     848,400      - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ หมู่ที่ 3 กองช่าง

คสล. ซอยจ้าปาสามคัคี 2 - ความสะดวก ปลอดภยั  ขนาดกว้าง 3 ม. (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ซอยจ้าปาสันติ 1 ม.3 ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง 808 ม. ปลอดภยัในการ

หนา 0.15 ม. เดินทางสัญจร

4 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนน คสล. - - 703,500       - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ หมู่ที่ 3 กองช่าง

ซอยจ้าปาสันติ 2 ม.3 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 3 เมตร (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง 335 เมตร ปลอดภยัในการ

หนา 0.15 ม. เดินทางสัญจร

5 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนคอนกรีต - - 787,500       - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ หมู่ที่ 3 กองช่าง

ซอยจ้าปาพฒันา 1 ม.3 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 3 เมตร (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

รหสัสายทาง ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง 375 เมตร ปลอดภยัในการ

นศ.ถ 88 - 036 หนา 0.15 ม. เดินทางสัญจร



หน้า  : 243
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

งบประมาณและที่มา

6 โครงการขยายไหล่ทางถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ขยายไหล่ทางถนน . - 1,050,000 1,050,000 - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ หมู่ที่ 3 กองช่าง

สายจ้าปา - วังใน  ม.3 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 3,000 ม (งบ อปท.) (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

รหสัสายทาง ในการเดินทางสัญจร ขยายออกข้างละ 0.5 ม. ปลอดภยัในการ

น.ศ. ถ 88-006 เดินทางสัญจร

7 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนคสล. - - - 420,000     - ระยะทาง ประชาชนได้รับ หมู่ที่ 3 กองช่าง

คสล. บา้นยายเอยีด ม. 3 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 4 เมตร  (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

(จ้าปาสามคัคี 3) ในการเดินทางสัญจร ยาว 150 เมตร ปลอดภยัในการ

หนา 0.15 เมตร เดินทางสัญจร

8 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนคสล. - - 900,000       900,000     900,000      ระยะทาง ประชาชนได้รับ หมู่ที่ 3 กองช่าง

สายบา้นนายนอบ ม. 3 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาด 3 x 1,500 เมตร (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร  หนา 0.15 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า  : 244
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

งบประมาณและที่มา

9 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนนขนาดกว้าง  - - - 300,000     - ระยะทาง ประชาชนได้รับ ชุมชน กองช่าง

สายวังใน ม.3 ต่อจากบา้น ความสะดวก ปลอดภยั 4 ม. ระยะทาง 500 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ บา้นจ้าปาใน

นางคล้ิง แกว้ประภาค ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

ถึง ม.9 บา้นนายพว่ง เดินทางสัญจร

10 โครงการกอ่สร้าง เพื่อใหป้ระชาชนใช้เส้นทาง กอ่สร้างสะพานคอนกรีต - - - - 300,000 จ้านวน ประชาชนได้รับ ชุมชน กองช่าง

สะพานคอนกรีต คมนาคมได้สะดวก ปลอดภยั จ้านวน 1 จุด (งบ อปท.) สะพาน ความสะดวกและ บา้นจ้าปานอก

ซอยจ้าปาสามคัคี 4  ม.3 ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

11 โครงการกอ่สร้าง เพื่อใหป้ระชาชนใช้ กอ่สร้างสะพานน้้าล้น - - - - 200,000 จ้านวน ประชาชนได้รับ ชุมชน กองช่าง

สะพานน้้าล้น ซอยจ้าปา เส้นทางคมนาคมได้ จ้านวน 1 จุด (งบ อปท.) สะพาน ความสะดวกและ บา้นจ้าปานอก

สามคัคี 5 บริเวณ อย่างสะดวกปลอดภยั ปลอดภยัในการ

บา้นนางเอื้อน  ม. 3 เดินทางสัญจร



หน้า  : 245
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

งบประมาณและที่มา

12 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อความสะดวกและ กอ่สร้างถนนคอนกรีต - 525,000      525,000       - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ หมู่ที่ 3 กองช่าง

คอนกรีตซอยคลองขลบ ความปลอดภยั กว้าง 3 ม. ระยะทาง (งบ อปท.) (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

หมู่ที่ 3 ในการเดินทาง 500 ม. หนา 0.15 ม. ปลอดภยัในการ

เดินทาง

13 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อความสะดวกและ กอ่สร้างถนนคอนกรีต - 840,000       - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ ชุมชน กองช่าง

คสล.สายบนควน ความปลอดภยั กว้าง 4 ม. ระยะทาง (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ ถ้้าใหญ่

ม.4 - ม.10 ในการเดินทาง 300 ม. หนา 0.15 ม. ปลอดภยัในการ ควนใสสูง

เดินทาง

14 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อความสะดวกและ ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง - 520,000      - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ ชุมชน กองช่าง

สายหลังหมู่บา้น ความปลอดภยั  4 ม. ระยะทาง (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ ถ้้าใหญ่

หลานตาภู่ - สายบนควน ในการเดินทาง 500 ม. หนา 0.15 ม. ปลอดภยัในการ ควนใสสูง

ม.4 - ม10 เดินทาง

15 โครงการบกุเบกิถนน เพื่อความสะดวกและ บกุเบกิถนน ขนาด - 990,000     - ระยะทาง ประชาชนได้รับ หมู่ที่ 3 กองช่าง

คอนกรีตซอยคลองขลบ - ความปลอดภยั กว้าง 3 ม. ระยะทาง (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ

พรุชิง ม. 9 ในการเดินทาง 1,500 ม. ปลอดภยัในการ

เดินทาง



หน้า  : 246
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

งบประมาณและที่มา

16 โครงการซ่อมแซม หลุ่ม เพื่อความสะดวกและ ซ่อมแซม หลุม บอ่ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน ประชาชนได้รับ หมู่ที่ 3 กองช่าง

บอ่ ถนนในเขตเทศบาล ความปลอดภยั ถนน ในเขตเทศบาล (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ต้าบลถ้้าใหญ่อนัเนื่อง ในการเดินทาง ต้าบลถ้้าใหญ่ ปลอดภยัในการ

มาจากภยัพบิติั จ้านวน 10 สาย เดินทาง

17 โครงการกอ่สร้างหอถัง เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้า กอ่สร้างหอถังประปา 300,000       จ้านวน ประชาชนได้รับ หมู่ที่ 3 กองช่าง

ประปาในต้าบลถ้้าใหญ่ ส้าหรับอปุโภค บริโภค จ้านวน 1 แหง่ (งบ อปท.) พื้นที่ ความสะดวกและ

ปลอดภยัในการ

เดินทาง

18 โครงการกอ่สร้างถัง เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้า กอ่สร้างถังประปาภเูขา - - - 200,000     - จ้านวน ประชาชนมนี้้า หมู่ที่ 3 กองช่าง

ประปาภเูขาหนา้บา้น ส้าหรับอปุโภค บริโภค จ้านวน 1 จุด (งบ อปท.) พื้นที่ อปุโภคบริโภค

นายบญัญัติ สามไหม อย่างเพยีงพอ

19 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 3 ม - - - 700,000     - ระยะทาง ประชาชนได้รับ หมู่ที่ 3 กองช่าง

สายหนา้บา้นนายสุชีพ ม. 3 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 2,000 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า  : 247
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

งบประมาณและที่มา

20 โครงการปรับปรุง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนนแอสฟลัทติ์ก - - - - 2,400,000   ระยะทาง ประชาชนได้รับ ชุมชุน กองช่าง

ถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ความสะดวก ปลอดภยั คอนกรีต ขนาดกว้าง  4 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ บา้นเปกิ

สายคลองเปกิ ม.1 ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง 940 ม. ปลอดภยัในการ

หนา 0.05 ม. เดินทางสัญจร

21 โครงการปรับปรุงถนนจาก เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนนโดย - 2,509,500   2,509,500    2,509,500   2,509,500   ระยะทาง ประชาชนได้รับ ชุมชุน กองช่าง

แยกนาเพชรคง - น้้าตก ความสะดวก ปลอดภยั ถมหนิคลุก ขนาดกว้าง (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ บา้นเปกิ

วังปริง หมู่ที่ 1 ในการเดินทางสัญจร  6 เมตร ระยะทาง ปลอดภยัในการ

2,390 เมตร เดินทางสัญจร

22 โครงการกอ่สร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนน คสล. - 1,368,500   1,368,500    1,368,500   1,368,500   ระยะทาง ประชาชนได้รับ ชุมชุน กองช่าง

คสล.ซอยเขาศรีพงศ์ศา ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 4 ม ระยะทาง (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ หนา้ ร.ร. 

 ม.10 รหสัสายทาง ในการเดินทางสัญจร 1,955 ม. หนา 0.15 ม. ปลอดภยัในการ บา้นน้้าพุ

นศ.ถ 88 - 045 เดินทางสัญจร

23 โครงการกอ่สร้าง คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนคอนกรีต - - - 840,000     - ระยะทาง ประชาชนได้รับ ชุมชุน กองช่าง

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

ในการเดินทางสัญจร หนา 0.15 เมตร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร



หน้า  : 248
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

งบประมาณและที่มา

24 ซ่อมแซมสะพานน้้าล้น เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ซ่อมแซม สะพานน้้าล้น 840,000     - - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ ชุมชุน กองช่าง

สายบา้นตาว ม.1 ความสะดวก ปลอดภยั จ้านวน 3 จุด (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ บา้นเปกิ

ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

และเปน็ที่กั้นน้้า ไว้ใช้ เดินทางสัญจร

อปุโภค บริโภค

25 โครงการกอ่สร้าง เพื่อใหป้ระชาชน ปรับปรุงลานกฬีาในเขต - - - 200,000     200,000      จ้านวน ประชาชนมสีถานที่ ชุมชุน กองช่าง

ลานกฬีาหมู่บา้น/ชุมชน มสีถานที่ส้าหรับ หมู่บา้น/ชุมชน (งบ อปท.) (งบ อปท.) ลานกฬีา ในการออกก้าลังกาย บา้นเปกิ

ออกก้าลังกาย ชุมชุน

หลานตาภู่ฯ

26 โครงการกอ่สร้าง เพื่อการระบายน้้า กอ่สร้างคูระบายน้้า - - - 210,000 - จ้านวน ลดปญัหาน้้าทว่มขัง ชุมชน กองช่าง

คูระบายน้้า คอนกรีต คล่องตัวมคีวามสะดวก คอนกรีต กว้าง 1 ม. (งบอปท.) พื้นที่ ประชาชนได้รับ บา้นหนา้ค่าย

สายบนควน ม.4 - ม.10 และความปลอดภยั ระยะทาง 300   ม. ความสะดวกและ

ในการเดินทาง ปลอดภยัในการ

เดินทาง



หน้า  : 249
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

งบประมาณและที่มา

27 โครงการกอ่สร้าง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างลูกระนาดชะลอ 200,000      จ้านวน ประชาชนได้รับ ชุมชุน กองช่าง

ลูกระนาด ชะลอ ความสะดวก ปลอดภยั ความเร็ว และสัญญาณ (งบ อปท.) จุด ความสะดวกและ หนา้ ร.ร.

ความเร็วพร้อมสัญญาณ ในการเดินทางสัญจร ไฟกระพริบ บริเวณ ปลอดภยัในการ บา้นน้้าพุ

ไฟกระพริบบริเวณ หนา้ ร.ร. บา้นน้้าพ ุม.10 เดินทางสัญจร

หนา้ ร.ร. บา้นน้้าพ ุม.10

28 โครงการขุดลอก เพื่อการระบายน้้า ขุดลอกคูระบายน้้า - - - 200,000 - จ้านวน ลดปญัหาน้้าทว่มขัง ชุมชน กองช่าง

คูระบายน้้า ตรงข้าม คล่องตัวมคีวามสะดวก ตรงข้าม กฝ.8 - หว้ยกราก (งบอปท.) พื้นที่ ประชาชนได้รับ บา้นหนา้ค่าย

กฝ.8-หว้ยกราก และความปลอดภยั ระยะทาง 1,000   ม. ความสะดวกและ

ในการเดินทาง ปลอดภยัในการ

เดินทาง

29 โครงการกอ่สร้าง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนน คสล. - - 204,400 - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ ชุมชน กองช่าง

ถนน คสล. พร้อม ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 4 ม. ระยะทาง (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ บา้นหนา้ค่าย

คูระบายน้้า ในการเดินทางสัญจร 73 ม. หนา 0.15  ม. ปลอดภยัในการ

 ซอยหนา้ประปา 2 ม.7 เดินทางสัญจร



หน้า  : 250
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

งบประมาณและที่มา

30 โครงการติดต้ังไฟฟา้ เพื่อใหม้คีวามสว่าง ติดต้ังไฟฟา้สาธารณะ

สาธารณะ ตามจุดต่าง ๆ และปลอดภยั ตามซอยต่าง ๆ ดังนี้

1. ซอยหนา้ประปา 2

2. ซอยวาสนา 1

3. ซอยวาสนา 2

4. ซอยวาสนา 3

5. ซอยหนา้ค่าย 1

6. ซอยหนา้โรงเรียน

มหาราช 3



หน้า : 251
แบบ ผ. 02/1

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการเฝ้าระวัง  เพื่อรณรงค์ปอ้งกนั - จัดอบรมใหค้วามรู้ 30,000       30,000      30,000       30,000        30,000      จ้านวน ประชาชนปลอดภยั หมู่ที่ 3 กองสาธาสุข

ปอ้งกนัและควบคุม และระงับโรคติดต่อ เช่น  - สนบัสนนุวัสดุ อปุกรณ์ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง จากโรคและมี ชุมชุน และส่ิงแวดล้อม

โรคติดต่อ โรคพษิสุนขับา้,โรคไข้ ในการปอ้งกนัโรคติดต่อ สุขภาพอนามยัที่ดี บา้นเปกิ

เลือดออก  โรคเอดส์ เช่น วัคซีนปอ้งกนัโรค ชุมชุน

ฯลฯ พษิสุนขับา้ , สารเคมี หลานตาภู่

พน่หมอกควันฯลฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บา้นและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

งบประมาณและที่มา



หน้า : 252
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

งบประมาณและที่มา

2 โครงการอาหารปลอดภยั - เพื่ออบรมด้าน สถานประกอบการ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จ้านวนร้าน - ร้านอาหาร หมู่ที่ 3 กองสาธาสุข

สุขาภบิาลอาหารใหแ้ก ่ ร้านอาหาร/แผงลอย (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) อาหาร/ แผงลอย และส่ิงแวดล้อม

ผู้ประกอบการร้านอาหาร 100 แหง่ แผงลอย ได้มาตรฐานด้าน

/แผงลอย สุขาภบิาลอาหาร

- เพื่อพฒันายกระดับ - ประชาชนได้

มาตรฐานร้านอาหาร/ บริโภคอาหาร

แผงลอย- สะอาด ปลอดภยั

เฝ้าระวังความปลอดภยั

3 โครงการปอ้งกนัและ เพื่อสร้างภมูคุ้ิมกนัใหเ้ด็ก จัดอบรม/กจิกรรม 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ้านวน เด็กและเยาวชนให้ หมู่ที่ 3 กองสาธาสุข

แกไ้ขปญัหาการต้ังครรภ์ และเยาวชนมคีวามรู้ ที่ส่งเสริมความรู้ใหแ้กเ่ด็ก (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง มคีวามรู้ความเข้าใจ และส่ิงแวดล้อม

กอ่นวัยอนัควรและ ความเข้าใจเกี่ยวกบัปญัหา เยาวชน นกัเรียน นกัศึกษา เกี่ยวกบัปญัหา

โรคเอดส์ และผลกระทบจาก ผู้ปกครองครู ฯลฯ  และผลกระทบจาก

การต้ังครรภก์อ่นวัย 100 คน การต้ังครรภก์อ่นวัย

อนัควร อนัควร
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

งบประมาณและที่มา

4 โครงการจัดต้ังศูนย์ เพื่อใหป้ระชาชนมี มสีถานที่ออกก้าลังกาย 60,000 จ้านวน มสีถานที่ส้าหรับ หมู่ที่ 3 กองการศึกษา

ออกก้าลังกายในหมู่บา้น สถานที่ส้าหรับ ในชุมชน ลดและปอ้งกนั (งบ อปท.) ศูนย์ ออกก้าลังกาย

ออกก้าลังกาย การเจ็บปว่ย สุขภาพของ

ประชาชนดีขึ้น

5 โครงการส่งเสริมโครงการ/ เพื่อส่งเสริมการพฒันา ส่งเสริม/สนบัสนนุ 40,000       40,000      40,000       40,000        40,000      จ้านวน กลุ่มสตรีและ หมู่ที่ 3 ส้านกัปลัด

กจิกรรมการพฒันาสตรี สตรีและครอบครัว กจิกรรมที่เกี่ยวกบัสตรี (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) กจิกรรม ครอบครัวมี เทศบาล

และครอบครัว ในการศึกษา และครอบครัวผู้ด้อย การพฒันาอย่างมี

โอกาสในต้าบลถ้้าใหญ่ ประสิทธิภาพ

6 โครงการอบรมใหค้วามรู้ เพื่อเปน็ขวัญก้าลังใจใหก้บั อบรมใหค้วามรู้และ 50,000       50,000      50,000       50,000        50,000      จ้านวน ท้าใหม้คีวามรู้ หมู่ที่ 3 ส้านกัปลัด

และลงเยี่ยมการดูแลผู้ปว่ย ผู้ปว่ยติดเตียง/ผู้สูงอาย,ุ ลงเยี่ยมการดูแลผู้ปว่ย (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง ในการดูแลผู้ปว่ย ชุมชน เทศบาล

ติดเตียง/ผู้สูงอาย,ุผู้พกิาร ผู้พกิาร ติดเตียงผู้สูงอายุ,ผู้พกิาร ติดเตียง/ผู้สูงอาย/ุ หลานตาภู่

ผู้พกิาร ท้าใหผู้้ปว่ย/

ผู้สูงอาย/ุผู้พกิาร

มขีวัญและก้าลังใจ



หน้า : 254
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

งบประมาณและที่มา

7 โครงการส่งเสริมกจิกรรม เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและ สนบัสนนุและส่งเสริม - 20,000      20,000       20,000        20,000      จ้านวน เด็กและเยาวชน หมู่ที่ 3 ส้านกัปลัด

เด็กและเยาวชน เยาวชนเปน็คนดีของสังคม การจัดกจิกรรมต่าง ๆ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) กจิกรรมที่ ในพื้นที่มคุีณภาพ เทศบาล

เกี่ยวกบัเด็กและเยาวชน ด้าเนนิการ เปน็คนดีของสังคม

ในต้าบลถ้้าใหญ่

8 โครงการวันกตัญญู เพื่อส่งเสริมการอนรัุกษ์ จัดกจิกรรมวันกตัญญู 100,000     100,000    100,000     100,000      100,000    จ้านวน ประชาชนมส่ีวนร่วม หมู่ที่ 3 ส้านกัปลัด

ผู้สูงอายุ ประเพณีวัฒนธรรม รดน้้าด้าหวัผู้สูงอายุ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) คร้ัง ในการท้ากจิกรรม เทศบาล

ในต้าบลถ้้าใหญ่ และร่วมอนรัุกษ์

ปลีะ 1 คร้ัง ประเพณีวัฒนธรรม

9 โครงการฝึกอบรมพธิีกร เพื่อฝึกอบรมใหค้วามรู้ ฝึกอบรมพธิีกรทางศาสนา 30,000      30,000      30,000       30,000        30,000      จ้านวน มผู้ีน้าที่มคีวามรู้ หมู่ที่ 3 กองการสึกษา

ทางศาสนา ส้าหรับผู้น้าในการ จ้านวน 1 คร้ัง (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) คร้ัง ในการประกอบพธิี

ประกอบพธิีทางศาสนา ทางศาสนา

10 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ เพื่อใหเ้ยาวชนและ จัดอบรมใหค้วามรู้ 30,000      30,000      30,000       30,000        30,000      จ้านวน เด็กเยาวชนและ หมู่ที่ 3 ส้านกัปลัด

ต้านภยัยาเสพติด ประชาชนใช้เวลาว่าง ปอ้งกัน/ฟื้นฟมูาตรการ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) คร้ัง ประชาชนมคีวามรู้ ชุมชน

ใหเ้ปน็ประโยชน์ แกป้ญัหายาเสพติด ในการปอ้งกนั หลานตาภู่ ฯ

ใหเ้ด็กเยาวชน และ และฟื้นฟตูนเอง ชุมชน

ประชาชนในชุมชน เมื่อติดยาเสพติด บา้นหนา้ค่ายฯ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

งบประมาณและที่มา

11 โครงการติดต้ังกล้อง เพื่อสอดส้องดูแล ติดต้ังกล้องวงจรปดิ 30,000      30,000      30,000       30,000        30,000      จ้านวน ชุมชน ปลอดภยั หมู่ที่ 3 ส้านกัปลัด

วงจรปดิในชุมชน ความสงบเรียบร้อย ตามซอยต่าง ๆ ใน (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) กล้อง มคีวามสงบ ชุมชน

ภายในชุมชน หมู่บา้น ที่ติดต้ัง เรียบร้อย หลานตาภู่

ชุมชน

บา้นหนา้ค่ายฯ

12 โครงการส่งเสริม เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน จัดกจิกรรมรณรงค์ 30,000      30,000      30,000       30,000        30,000      จ้านวน ประชาชน มคีวามรู้ หมู่ที่ 3 ส้านกัปลัด

ประชาธิปไตยและ มคีวามรู้ ความเข้าใจ ประชาสัมพนัธ์/อบรม (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) คร้ัง ความเข้าใจ เกี่ยวกบั

การมส่ีวนร่วม ในการมส่ีวนร่วม แบบ ใหค้วามรู้แกป่ระชาชน ประชาธิปไตย

ประชาธิปไตย และการมคีวามร่วม

13 โครงการส่งเสริม เพื่อใหห้มู่บา้น/ชุมชน สนบัสนนุส่งเสริม 30,000      30,000      30,000       30,000        30,000      จ้านวน ชุมชนหมู่บา้น หมู่ที่ 3 ส้านกัปลัด

ด้านการรักษาความสงบ มคีวามสงบเรียบร้อย ความร่วมมอืของคน (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) หมู่บา้น/ มคีวามสงบ ชุมชน

เรียบร้อยภายในหมู่บา้น ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนหรือหนว่ยงาน ชุมชน เรียบร้อย บา้นหนา้ค่าย

ในชุมชน
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

งบประมาณและที่มา

14 โครงการสร้าง เพื่อลดปญัหา สนบัสนนุและส่งเสริม 30,000      30,000      30,000       30,000        30,000      จ้านวน ชุมชน หมู่ที่ 3 ส้านกัปลัด

ความปรองดอง ความแตกแยก การจัดกจิกรรมในการ (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ชุมชน มคีวามปรองดอง

สมานฉันทใ์นชุมชน ของคนในชุมชน สร้างความปรองดอง สมานฉันท์

สมานฉันท์

15 โครงการลงเยี่ยม เพื่อเปน็ขวัญก้าลังใจใหก้บั ลงเยี่ยมผู้ปว่ยติดเตียง 50,000       50,000      50,000       50,000        50,000      จ้านวน ผู้ปว่ยติดเตียง/ ชุมชุน ส้านกัปลัด

การดูแลผู้ปว่ยติดเตียง/ ผู้ปว่ยติดเตียง/ผู้สูงอาย,ุ ผู้สูงอายุ,ผู้พกิาร (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง ผู้สูงอาย/ุผู้พกิาร บา้นเปกิ

ผู้สูงอายุ/ผู้พการ/ผู้ด้อย ผู้พกิาร มขีวัญและก้าลังใจ

โอกาส
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 ส่งเสริมอาชีพในชุมชน เพื่อสร้างอาชีพและ ส่งเสริมอาชีพ เช่น 100,000      100,000      100,000     100,000      100,000      จ้านวน ประชาชนมอีาชีพ หมู่ที่ 3 ส้านกัปลัด

รายได้ใหก้บัประชาชน ฝึกอบรมด้านอาชีพ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชุมชน และรายได้เพิ่มขึ้น ชุมชุน

ในชุมชน สนบัสนนุงบประมาณ บา้นเปกิ

สนบัวัสดุอปุกรณ์  ชุมชุน

ใหก้บัชุมชน หลานตาภู่

2 โครงการพฒันาผลิตภณัฑ์ เพื่อใหผ้ลิตภณัฑ์ พฒันาผลิตภณัฑ์และ 100,000      100,000      100,000     100,000      100,000      จ้านวน ชุมชนทสิีนค้า หมู่ที่ 3 ส้านกัปลัด

และผลิตผลชุมชน และผลิตผลของชุมชน ผลิตผลชุมชน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชุมชน ผลิตภณัฑ์

มมีาตรฐานเปน็ที่ยอมรับ ที่ได้มาตรฐาน

ของตลาด จ้าหนา่ยสินค้า

ได้เพิ่มขึ้น รายได้

ชองชุมชนเพิ่มขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บา้นและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

งบประมาณและที่มา



หน้า : 258
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

งบประมาณและที่มา

3 โครงการท้าเกษตร เพื่อใหชุ้มชนพึ่งพา ส่งเสริมใหค้รัวเรือน 100,000      100,000      100,000     100,000      100,000      จ้านวน ประชาชนพออยู่ หมู่ที่ 3 ส้านกัปลัด

แบบเศรษฐกจิพอเพยีง ตนเองได้ พออยู่ พอกนิ ท้าการเกษตรแบบ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ครัวเรือน พอกนิ ไมเ่ดือนร้อน

แนวคิดเศรษฐกจิ พึ่งพาตนเองได้

พอเพยีง

4 โครงการสนบัสนนุวัสดุ เพื่อสนบัสนนุวัสดุ สนบัสนนุวัสดุ 200,000      200,000      150,000     150,000      150,000      จ้านวน ชุมชนได้มวีัสดุ หมู่ที่ 3 ส้านกัปลัด

อปุกรณ์ต่างๆส้าหรับ อปุกรณ์ต่างๆ ใหชุ้มชน อปุกรณ์ใหชุ้มชน  (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชุมชน อปุกรณ์ต่างๆ ชุมชุน

ท้ากจิกรรมในชุมชน ในการท้ากจิกรรม จ้านวน 28 ชุมชน ส้าหรับจัดกจิกรรม บา้นเปกิ

ของชุมชน ในชุมชน ชุมชุน

หลานตาภู่

5 โครงการศึกษาดูงาน เพื่อใหป้ระชาชน จัดทศันศึกษาดูงาน 50,000        50,000       50,000       50,000        50,000       จ้านวน ประชาชนสามารถ ชุมชน ส้านกัปลัด

นอกสถานที่เกี่ยวกบั น้าแนวคิดทฤษฏี นอกสถานที่ ที่น้าแนวคิด (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) คร้ัง พี่งพาตนเองได้ บา้นหนา้ค่ายฯ

เศรษฐกจิพอเพยีง เศรษฐกจิพอเพยีง ทฤษฎเีศรษฐกจิอเพยีง

ตามรอยพอ่หลวง มาปรับใช้ในชุมชน มาใช้ในชุมชน



หน้า : 259
แบบ ผ. 02/1

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยังยืน

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 2  การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการจัดหาที่รองรับ เพื่อความสะอาด จัดหาภาชนะรองรับขยะ 100,000      100,000     100,000     100,000      100,000     จ้านวน หมู่บา้นมี ชุมชน กองสาธารณสุข

ขยะในหมู่บา้น เรียบร้อยภายหมู่บา้น ภายในพื้นที่ต้าบลถ้้าใหญ่ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ภาชนะ สภาพแวดล้อมที่ดี บา้นเปกิ และส่ิงแวดล้อม

รองรับขยะ สะอาด เรียบร้อย

2 โครงการบริหารจัดการ - เพื่อลดปริมาณขยะ - ลดปริมาณขยะ 40,000       40,000       40,000       40,000        40,000       ปริมาณ - ลดปญัหาขยะ ชุมชน กองสาธารณสุข

ขยะต้ังแต่ต้นทาง ที่ต้องน้าไปก้าจัด ที่ต้องน้าไปฝังกลบ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ขยะ/วัน ที่เกดิจากขยะ บา้นเปกิ และส่ิงแวดล้อม

มลูฝอยในชุมชน หมู่ที่ 3

- ชุมชนสะอาด ชุมชน

เปน็ระเบยีบ หลานตาภู่

เรียบร้อย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บา้นและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

งบประมาณและที่มา



หน้า : 260
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยังยืน

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 2  การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

งบประมาณและที่มา

3 โครงการธนาคารขยะ เพื่อใหเ้ด็กและ มกีารจัดต้ังธนาคารขยะ 20,000        20,000       20,000       20,000        20,000       ปริมาณ เด็กและประชาชน ชุมชน กองสาธารณสุข

และรีไซเคิล ประชาชนรู้จัก ในชุมชน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ขยะ/วัน ในต้าบลรู้จักการ บา้นเปกิ และส่ิงแวดล้อม

การคัดแยกขยะ คัดแยกขยะ 

ในชุมชน

4 โครงการส่งเสริม เพื่อใหท้กุภาคส่วน จัดกจิกรรมต่าง ๆ 20,000        20,000       20,000       20,000        20,000       จ้านวน ประชาชนมจีิต หมู่ที่ 3 กองสาธารณสุข

การมส่ีวนร่วมในการ มคีวามรู้และตระหนกั เกี่ยวกบัการส่งเสริม (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ผู้เข้าร่วม ส้านกึในการรักษา ชุมชน และส่ิงแวดล้อม

อนรัุกษท์รัพยากร ถึงความส้าคัญของ การอนรัุกทรัพยากร โครงการ ทรัพยากรธรรมชาติ บา้นหนา้ค่าย

ธรรมชาติและ ทรัพยากรธรรมชาติ ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

ส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม



หน้า . 261
แบบ ผ. 02/1

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 5  การเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลและการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการอนิเตอร์เนต็ เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ติดต้ังสัญญาณ 30,000        30,000       30,000     30,000     30,000       จ้านวน ประชาชนสามารถ หมู่ที่ 3 ส้านกัปลัด

หมู่บา้น ข้อมลูข่าวสารของ WiFi ในชุมชน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชุมชน/ ติดต่อส่ือสารและ

ทางราชการ ได้รวดเร็ว หมู่บา้น รับรู้ข้อมลูข่าวสาร

และถูกต้อง ได้อย่างรวดเร็ว

2 โครงการปรับปรุง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับรู้ ซ่อมแซมระบบเสียง 100,000      100,000      100,000    100,000   100,000      จ้านวน ประชาชนได้รับ หมู่ที่ 3 ส้านกัปลัด

ซ่อมแซมระบบเสียง ข้อมลูข่าวสารของ ไร้สายในหมู่บา้น 3.00           (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) หมู่บา้น ข้อมลูข่าวสารของ

ไร้สาย ทางราชการได้อย่าง ใหท้ั่วถึงและ ทางราชการได้อย่าง

รวดเร็วและถูกต้อง มปีระสิทธิภาพ รวดเร็ว

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บา้นและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

งบประมาณและที่มา

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบรหิารจัดการภายใต้หลักธรรมาภบิาล
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 5  การเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลและการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า ที่มาของ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ โครงการ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่มา

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบรหิารจัดการภายใต้หลักธรรมาภบิาล

3 โครงการอบรมนกัจัดการ เพื่อใหค้วามรู้และพฒันา อบรมใหค้วามรู้ 200,000      200,000      200,000    200,000   200,000      จ้านวน ประชาชนมคีวามรู้ หมู่ที่ 3 ส้านกัปลัด

บริหารการทอ่งเที่ยว ทกัษะใหแ้กชุ่มชน ด้านการบริหารจัดการ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ผู้เข้า ด้านการบริหาร

เพื่อพฒันาการทอ่งเที่ยว ทอ่งเที่ยวชุมชน อบรม จัดการทอ่งเที่ยว

เพื่มรายได้ใหก้บัชุมชน ของชุมชน

4 โครงการจัดเกบ็ข้อมลู เพื่อใหก้ารจัดการข้อมลู 1. จัดเกบ็ข้อมลูทกุด้าน 30,000        30,000       30,000     30,000     30,000       จ้านวน ประชาชนสามารถ หมู่ที่ 3 ส้านกัปลัด

สารสนเทศของหมู่บา้น ของหมู่บา้นอย่างเปน็ ของประชาชนในหมู่บา้น (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) หมู่บา้น สืบค้นข้อมลู

ระบบ 2. สร้างกลุ่ม Facebook สารสนเทศของ

กลุ่ม line เพจ  เพื่อติดต่อ หมู่บา้นได้อย่าง

ข้อมลูข่าวสาร รวดเร็ว

3. ใหบ้ริการด้านต่าง ๆ

ครอบคลุมทกุครัวเรือน
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แบบ ผ. 02/2

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน                                                                     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการกอ่สร้างถนนปทูบั - เพื่อแกป้ญัหา ถนนผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. 13,000,000   - - จ้านวน ประชาชนมเีส้นทาง อบจ.นครศรีฯ

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ในการสัญจรในต้าบล หนา 0.05 ม. ระยะทาง ถนน การคมนาคมและสัญจร

ถนนมหาราช 3 ถึง - เพื่อแกป้ญัหา 4,000 ม.หรือพื้นที่ ไปมาได้รับความสะดวก

ต้าบลนาหลวงเสน ในการล้าเลียงผลผลิต ไมน่อ้ยกว่า 20,000 ตร.ม. ตลอดถึงการล้าเลียงผลผลิต

ทางการเกษตร ทางการเกษตรสู่ตลาด

ได้อย่างปลอดภยัมากยิ่งขึ้น

2 โครงการปรับปรุงถนน - เพื่อแกป้ญัหา ถนนผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. 19,500,000 จ้านวน ประชาชนมเีส้นทาง อบจ.นครศรีฯ

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ในการสัญจรในต้าบล หนา 0.05 ม.  ระยะทาง ถนน การคมนาคมและสัญจรไปมา

ถนนสายไสใหญ่ - ที่วัง - เพื่อแกป้ญัหา 6,000 ม. ได้รับความสะดวกตลอดถึง

ในการล้าเลียงผลผลิต การล้าเลียงผลผลิตทาง

ทางการเกษตร การเกษตรสู่ตลาดได้อย่าง

ปลอดภยัมากยิ่งขึ้น

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรบั โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ใช้ส าหรบัการประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 )



หน้า : 264
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน                                                                     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

3 โครงการกอ่สร้างสะพาน - เพื่อแกป้ญัหา กอ่สร้างสะพาน จ้านวน 1 จุด 7,000,000    7,000,000    7,000,000   7,000,000   7,000,000    จ้านวน ประชาชนมเีส้นทาง อบจ.นครศรีฯ/

คลองใหญ่เชื่อมต่อระหว่าง ในการสัญจรในต้าบล (ตามแบบที่เทศบาลต้าบล สะพาน การคมนาคมและสัญจรไปมา อ้าเภอ/จังหวัด/

หมู่ที่ 4 ถ้้าใหญ่และ - เพื่อแกป้ญัหา ถ้้าใหญ่ก้าหนด) ได้รับความสะดวกตลอดถึง

เทศบาลต้าบลชะมาย ในการล้าเลียงผลผลิต การล้าเลียงผลผลิตทาง

ทางการเกษตร การเกษตรสู่ตลาดได้อย่าง

ปลอดภยัมากยิ่งขึ้น

4 โครงการปรับปรุงคูระบายน้้า เพื่อปอ้งกนัการเกดิ ปรับปรุงคูระบายน้้า 2 ข้างถนน - - 3,000,000   3,000,000   3,000,000    ระยะทาง ลดปญัหาน้้าทว่มขัง อบจ.นครศรีฯ

2 ข้างถนนไสใหญ่ - ที่วัง น้้าทว่มขัง ไสใหญ่ - ที่วัง ระยะทาง คูระบายน้้า

 2,000 เมตร

5 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 10,440,000   - - - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ อบจ.นครศรีฯ/

เสริมเหล็กจากแยกนาเพชรคง - ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 6 เมตร ระยะทาง ถนน ความสะดวกและ อ้าเภอ/จังหวัด/

น้้าตกวังปริง หมู่ที่ 1 ในการเดินทางสัญจร 2,900 เมตร  (ตามแบบ ปลอดภยัในการ

ที่เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ก้าหนด) เดินทางสัญจร



หน้า : 265
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน                                                                     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

6 กอ่สร้าง/ปรับปรุงและขยายเขต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้าง/ปรับปรุงและขยายเขต 50,000,000   50,000,000  50,000,000 50,000,000 50,000,000  ระยะทาง ประชาชนมเีส้นทาง อ้าเภอ/จังหวัด

ถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ความสะดวกในการ ถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ถนน การคมนาคมและสัญจร

สายไสใหญ่ - น้้าตกโยง สัญจรและเปน็เส้นทาง กว้าง15 เมตร ระยะทาง ไปมาได้รับความสะดวก

พร้อมคูระบายน้้า ส้าหรับส่งเสริม 2,800 ม. พร้อมคูระบายน้้า ตลอดถึงส่งเสริม

การทอ่งเที่ยว ทางเทา้และไฟประติมากรรม การทอ่งเที่ยวในต้าบล

7 โครงการกอ่สร้างสะพาน - เพื่อแกป้ญัหา กอ่สร้างสะพานคอนกรีต 2,000,000    2,000,000    2,000,000   2,000,000   2,000,000    จ้านวน ประชาชนมเีส้นทาง อ้าเภอ/จังหวัด

คอนกรีตเสริมเหล็ก ในการสัญจรในต้าบล เสริมเหล็ก กว้าง 10 ม. สะพาน การคมนาคมและสัญจรไปมา

สะพานคลองเปกิ - เพื่อแกป้ญัหา ยาว 25 ม. (ตามแบบที่เทศบาล ได้รับความสะดวกตลอดถึง

ในการล้าเลียงผลผลิต ต้าบลถ้้าใหญ่ก้าหนด) การล้าเลียงผลผลิตทาง

ทางการเกษตร การเกษตรสู่ตลาดได้อย่าง

ปลอดภยัมากยิ่งขึ้น
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน                                                                     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

8 โครงการปรับภมูทิศันส์ระน้้า เพื่อใช้เปน็สถานที่ ปรับภมูทิศันส์ระน้้าสาธารณะ - - 3,000,000   3,000,000   3,000,000    จ้านวน ประชาชนมสีถานที่ อ้าเภอ/จังหวัด

สาธารณะหว้ยเล้าหมู ส้าหรับออกก้าลังกาย หว้ยเล้าหม ูดังนี้ พื้นที่ พกัผ่อนและออกก้าลังกาย

และพกัผ่อนหย่อนใจ - กอ่สร้างถนนคอนกรีตรอบสระ เพิ่มขึ้น มนีกัทอ่งเที่ยว

ของประชาชนและ ส้าหรับเปน็ทางเดิน/ทางวิง่ เข้ามาในพื้นที่เพิ่มขึ้น

นกัทอ่งเที่ยว - กอ่สร้างอาคารสาธารณูปโภค

- กอ่สร้างหอ้งสุขา

- กอ่สร้างศาลาที่พกั

(รายละเอยีดและรุปแบบตามที่

เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ก้าหนด)

9 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ กอ่สร้างถนน คสล. 12,500,000   - - - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ อ้าเภอ/จังหวัด

เสริมเหล็กสายบา้นไร่ควน - ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม. งบอปท. ถนน ความสะดวกและ

สวนส้ม ม.8 รหสัสายทาง ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง 1,062 ม ปลอดภยัในการ

นศ.ถ 88-057  หนา 0.15  ม.พร้อมคู เดินทางสัญจร

ระบายน้้า คสล. มรีางวี
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน                                                                     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

10 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนนคอนกรีต 10,405,500 ระยะทาง ประชาชนได้รับ อบจ.นครศรีฯ/

สายหว้ยขัน  - ชะมาย ม.10 ความสะดวก ปลอดภยั กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม. (งบ อปท.) ถนน ความสะดวกและ อ้าเภอ/จังหวัด/

 รหสัสายทาง นศ.ถ 88-052 ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง 2,973 ม ปลอดภยัในการ

.ไหล่ทางข้างละ 0.30 ม. เดินทางสัญจร

11 ปรับปรุงถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - - 5,034,400    ระยะทาง ประชาชนได้รับ อ้าเภอ/จังหวัด/

สายบา้นผู้ใหญ่นพินธ์ หมู่ที่ 10 ความสะดวก ปลอดภยั ขนาดกว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

รหสัสายทาง นศ.ถ 88-050 ในการเดินทางสัญจร ระยะทาง  1,798  ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

12 โครงการซ่อมแซมถนนสาย เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ซ่อมแซมถนน กว้าง 6 ม. 5,850,000    - - - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ อบจ.นครศรีฯ/

บา้นเปกิ - นาเพชรคง ม.1 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 1,500 ม. ถนน ความสะดวกและ

(ชุมชนบา้นเปกิ) ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน                                                                     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

13 โครงการปรับปรุงถนนสาย เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 5 ม. - - - 10,140,000 - ระยะทาง ประชาชนได้รับ อบจ.นครศรีฯ/

น้้าตกโยง ม.2 ความสะดวก ปลอดภยั ระยะทาง 3,120 ม. (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

รหสัสายทาง ถ 88 -002 ในการเดินทางสัญจร ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

14 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรัปปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก 12,803,700   - - - - ระยะทาง ประชาชนได้รับ อบจ.นครศรีฯ/

แอสฟลัต์คอนกรีตสายวัดราษฎร์ ความสะดวก ปลอดภยั คอนกรีต ขนาดกว้าง 6 ม. ระยะทาง (งบอปท.) ถนน ความสะดวกและ

ประดิษฐ์ - บา้นเปกิ ม. 8 ในการเดินทางสัญจร 3,283 ม. ปลอดภยัในการ

เดินทางสัญจร

15 โครงการศูนย์บริการจัดการ -เพื่อลดปญัหาชยะ กอ่สร้างศูนย์บริการจัดการขยะ 10,000,000 - - - - จ้านวน ปริมาณขยะลดลง อบจ.นครศรีฯ/

ขยะพร้อมเตาเผาขยะ ในชุมชน พร้อมเตาเผาขยะรวมควบคุม (งบอปท.) แหง่ ท้าใหส้ภาพแวดล้อม อ้าเภอ/จังหวัด/

รวมควบคุมอากาศ - เพื่อการก้าจัดขยะ อากาศ ดีขึ้นสะอาดเรียบร้อย

มลูฝอยที่ถูกวิธี  (ตามแบบแปลนของเทศบาล)
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- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน                                                                     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

16 โครงการกอ่สร้างสนามกฬีา เพื่อใหม้สีนามกฬีา กอ่สร้างสนามกฬีาที่ได้ 20,000,000 - - - - จ้านวน มสีนามกฬีา อ้าเภอ/จังหวัด

ต้าบลถ้้าใหญ่ หมู่ที่ 7 ที่ได้มาตรฐานพร้อม มาตรฐาน จ้านวน 1 แหง่ พื้นที่ ที่ได้มาตรฐาน

รองรับการแข่งขันกฬีา (รายละเอยีดตามแบบที่เทศบาล ที่กอ่สร้าง รองรับการแข่งขัน

ในระดับต่าง ๆ ต้าบลถ้้าใหญ่ก้าหนด) กฬีาในระดับต่าง ๆ

ของจังหวัด

17 โครงการติดต้ังเสาไฟฟา้ เพื่อให้ชมุชน แหล่งท่องเที่ยว ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง LED - - 45,000,000 - - จ้านวน ชุมชน แหล่งทอ่งเที่ยว ส้านกังาน

ส่องสว่าง LED ชนดิโซล่าเซลล์ สถานที่ส้าคัญทางศาสนา ชนดิโซล่าเซล ใหแ้ก ่ชุมชน พื้นที่ สถานที่ส้าคัญทางศาสนา พลังงาน

สถานที่ราชการ และเส้นทาง แหล่งทอ่งเที่ยว สถานที่ส้าคัญ ที่ติดต้ัง สถานที่ราชการ และ จ.นครศรีฯ

คมนาคมมไีฟส่องสว่าง ทางศาสนา สถานที่ราชการ ไฟฟา้ เส้นทางคมนาคมต่าง ๆ 

และส่งเสริมการใช้พลังงาน และเส้นทางคมนาคม ภายใน มไีฟส่องสว่าง และลด

ทดแทน ต้าบลถ้้าใหญ่ หมู่ที่ 1 - 10 การใช้พลังงาน

18 ขยายเขตระบบประปาภเูขา เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้าใช้ ขยายเขตระบบประปาภเูขา - - 22,477,000 - -  ระยะทาง - ประชาชนมนี้้าใช้ อ้าเภอ/จังหวัด

จากน้้าตกปลิว หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 3 ส้าหรับอปุโภคบริโภค จากน้้าตกปลิว หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 3 ที่ขยายเขต ในการอปุโภคบริโภค

และน้้าใช้ส้าหรับการเกษตร ระยะทางรวม 11,907 เมตร ระบบประปา - ประชาชนมนี้้าใช้

ในการเกษตร

- ประชาชนมรีายได้

เพิ่มขึ้น



หน้า : 270
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหน่้าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในเขต อปท.  ในจังหวัดที่ 4  การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน                                                                     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัทท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

19 ขยายเขตระบบประปาภเูขา เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้าใช้ ขยายเขตระบบประปาภเูขา - - 16,407,000 - - ระยะทาง - ประชาชนมนี้้าใช้ อ้าเภอ/จังหวัด

จากน้้าตกวังปริง ส้าหรับอปุโภคบริโภค จากน้้าตกวังปริง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 8 ที่ขยายเขต ในการอปุโภคบริโภค

หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 8 และน้้าใช้ส้าหรับ ระยะทางรวม 10,431 เมตร ระบบประปา - ประชาชนมนี้้าใช้

การเกษตร โดยใช้ทอ่ ดังนี้ ในการเกษตร



หน้า : 271
แบบ ผ. 03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อใช้ในการปฏบิติังานของ จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ 60,000       - - - กองคลัง

ขนส่ง งานแผนที่ภาษ ีกองคลัง 125 ซีซี เกยีร์ธรรมดา (งบ อปท.)

จ้านวน 1 คัน

2 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ - - 46,000     46,000      - กองการศึกษา

ขนส่ง ของกองการศึกษา 110 ซีซี เกยีร์ธรรมดา (งบ อปท.) (งบ อปท.)

จ้านวน 1 คัน

3 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อใช้งานของกองการศึกษา จัดซ้ือรถโดยสาร - - - - 1,214,000   กองการศึกษา

ขนส่ง ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (งบ อปท.)

2,400 ซีซี

4 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น เพื่อใช้งานของกองการศึกษา จัดซ้ือตู้เย็น  ขนาด 7 คิว 10,000       - - กองการศึกษา

งานครัว เกี่ยวกบัการแข๋ อาหาร ยา จ้านวน 1 ตู้ (งบ อปท.)

ที่จะน้าไปใช้ใน ศพด.

บญัชีครภุณัฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่

งบประมาณและที่มา



หน้า : 272
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่มา

5 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น เพื่อปอ้งกนัและควบคุมโรค จัดซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควัน - - - 59,000 - กองสาธารณสุข

ไข้เลือดออกหรือโรคที่มยีุงเปน็พาหะ จ้านวน 1 เคร่ือง (งบ อปท.) และส่ิงแวดล้อม

น้าโรค

6 แผนงานอตุสาหกรรม ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน เพื่อใช้ส้าหรับตรวจงานถนน จัดซ้ือเคร่ืองเจาะคอนกรีต - - - 80,000 - กองช่าง

และการโยธา คอนกรีตและขยายถนน จ้านวน 1 เคร่ือง (งบ อปท.)

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต

7 แผนงานอตุสาหกรรม ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส้ารวจ เพื่อใช้ส้าหรับตรวจสอบหา เคร่ืองหาพกิดัสัญญาณ - - 50,000 - - กองช่าง

และการโยธา ต้าแหนง่พกิดังาน ดาวเทยีม จีพเีอส (งบ อปท.)

จ้านวน 1 เคร่ือง

8 แผนงานอตุสาหกรรม ค่าครุภณัฑ์ ค่าบ้ารุงรักษาครุภณัฑ์ เพื่อใช้ในกจิการของเทศบาล ปรับปรุงซ่อมแซมรถหกล้อ - - - 500,000     - กองช่าง

และการโยธา และเปล่ียนสภาพเปน็รถ (งบ อปท.)

เอนกประสงค์ จ้านวน 1 คัน

9 แผนงานอตุสาหกรรม ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อใช้ในการปฏบิติังานของกองช่าง จัดซ้ือรถหกล้อ (รถยนต์บรรทกุ - - - 2,000,000   กองช่าง

และการโยธา และขนส่ง ในการบริการสาธารณะ เททา้ย) ขนาดความจุไมน่อ้ยกว่า (งบ อปท.)

4 ลูกบาศกห์ลา  เพื่อใช้ในการ

ปฏบิติังานของกองช่าง

จ้านวน 1 คัน



หน้า : 273
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่มา

10 แผนงานอตุสาหกรรม ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ เพื่อใช้ในการติดต้ังไฟฟา้สาธารณะ จัดซ้ือโคมไฟฟา้สาธารณะ 100,000     100,000    100,000   100,000     100,000     กองช่าง

และการโยธา หมู่ที่ 1 - 10 ต.ถ้้าใหญ่ ติดต้ัง หมู่ที่  1- 10 ต.ถ้้าใหญ่ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

11 แผนงานอตุสาหกรรม ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในงานประปา กองช่าง จัดซ้ือเคร่ืองวัดความเปน็กรด - - 20,000     20,000      20,000       กองช่าง

และการโยธา หรือการแพทย์ เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ ด่างในน้้า จ้านวน 1 เคร่ือง (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

12 แผนงานอตุสาหกรรม ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อจัดซ้ือกระจกโค้งติดต้ัง จัดซ้ือกระจกโค้งติดต้ัง 100,000     100,000    100,000   100,000     100,000     กองช่าง

และการโยธา และขนส่ง ตามจุดเส่ียงต่าง ๆ หมู่ที่ 1 - 10 ตามจุดเส่ียงต่าง ๆ หมู่ที่ 1 - 10 (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

13 แผนงานอตุสาหกรรม ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ เพื่อใช้ในการปฏบิติังานของกองช่าง จัดซ้ือเคร่ืองมอืวัดไฟฟา้ - 15,000      15,000     - - กองช่าง

และการโยธา เพื่อใช้ในการปฏบัติังาน (งบ อปท.) (งบ อปท.)

ของกองช่าง

14 แผนงานอตุสาหกรรม ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อใช้ในการปฏบิติังานของกองช่าง จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้้า Submersible - 50,000      50,000     50,000      50,000       กองช่าง

และการโยธา เพื่อใช้ในการปฏบัติังาน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

ของกองช่าง หมู่ที่ 1 - 10

15 แผนงานอตุสาหกรรม ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อใช้ในการปฏบิติังานของกองช่าง จัดซ้ือปั้มหอยโข่ง - 50,000      50,000     50,000      50,000       กองช่าง

และการโยธา เพื่อใช้ในการปฏบัติังาน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

ของกองช่าง หมู่ที่ 1 - 10



หน้า : 274
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภณัฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่มา

16 งานรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น เพื่อจัดซ้ือปา้ยจราจร และครุภนัฑ์ จัดซ้ือปา้ยจราจร 100,000     100,000    100,000   100,000     100,000     ส้านกัปลัด

ภายใน จราจรต่าง ๆ และครุภนัฑ์จราจรต่าง ๆ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เทศบาล

17 งานรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ เพื่อใช้ในงานปอ้งกนัและบรรเทา จัดซ้ืออปุกรณ์และซ่อมแซม 200,000     200,000    200,000   200,000     200,000     ส้านกัปลัด

ภายใน สาธารณภยั วิทยุส่ือสารทั้งระบบ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เทศบาล

18 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา เพื่อเปน็การเผยแพร่ข้อมลู ติดต้ังปา้ยไฟวิง่ภายนอก - - - 350,000     350,000     ส้านกัปลัด

เผยแพร่ ข่าวสารต่างๆ ของเทศบาล อาคารส้านกังานเทศบาล (งบ อปท.) (งบ อปท.) เทศบาล

 จ้านวน 2 ปา้ย

19 งานรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ เพื่อใหม้เีคร่ืองมอืใช้ปฏบิติังาน จัดซ้ืออปุกรณ์เคร่ืองปั่นไฟฟา้ - - - 120,000     - ส้านกัปลัด

ภายใน ในงานปอ้งกนัและบรรเทา พร้อมไฟสปอตไลท์ (งบ อปท.) เทศบาล

สาธารณภยั จ้านวน 1 เคร่ือง

20 งานรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ เพื่อใหม้เีคร่ืองมอืใช้ปฏบิติังาน จัดซ้ืออปุกรณ์เคร่ืองขยายเสียง - - 10,000     - - ส้านกัปลัด

ภายใน ในงานปอ้งกนัและบรรเทา แบบพกพา จ้านวน 1 ชุด (งบ อปท.) เทศบาล

สาธารณภยั

21 งานรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อใหม้รีถยนต์ตรวจการ จัดซ้ือรถยนต์ตรวจการ - - - - 800,000     ส้านกัปลัด

ภายใน และขนส่ง ใช้ปฏบิติังานในงานปอ้งกนัและ จ้านวน 1 คัน (งบ อปท.) เทศบาล

บรรเทาสาธารณภยั
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งบประมาณและที่มา

22 งานรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น เพื่อใหม้เีคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ จัดซ้ือเชือกช่วยชีวิต - - 20,000     - - ส้านกัปลัด

ภายใน และขนส่ง ปฏบิติังานในงานปอ้งกนั จ้านวน 1 ชุด (งบ อปท.) เทศบาล

และบรรเทาสาธารณภยั

23 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ เพื่อใหม้เีคร่ืองขยายเสียงใช้ จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง - - 40,000      - ส้านกัปลัด

ในการจัดประชุมต่าง ๆ เคล่ือนที่พร้อมอปุกรณ์ครบชุด (งบ อปท.) เทศบาล

ของส้านกัปลัด จ้านวน 1 ชุด

24 งานรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กอ่สร้าง เพื่อใหม้เีคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ จัดซ้ือเล่ือยตัดกิ่งไม้ - - 30,000     - - ส้านกัปลัด

ภายใน ปฏบิติังานในงานปอ้งกนั จ้านวน 1 เคร่ือง (งบ อปท.) เทศบาล

และบรรเทาสาธารณภยั

25 งานรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ เพื่อใหม้เีคร่ืองมอืใช้ปฏบิติังาน จัดซ้ือบอลลูนไลท์ - - - 100,000     - ส้านกัปลัด

ภายใน ในงานปอ้งกนัและบรรเทา จ้านวน 1 เคร่ือง (งบ อปท.) เทศบาล

สาธารณภยั

26 งานรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น เพื่อใช้บริการประชาชนที่มาติดต่อ จัดซ้ือเคร่ืองท้าน้้าร้อนน้้าเย็น - - 10,000     - - ส้านกัปลัด

ภายใน งานครัว ราชการในงานปอ้งกนัฯ จ้านวน 1 เคร่ือง (งบ อปท.) เทศบาล

27 งานรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ เพื่อใช้ในการติดต่อส่ือสารในพื้นที่ ติดต้ังเสาวิทยุ เพื่อเปน็แมข่่าย - - 500,000     - ส้านกัปลัด

ภายใน และประสานงานนอกพื้นที่ จ้านวน 1 แหง่ (งบ อปท.) เทศบาล
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งบประมาณและที่มา

28 งานรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น เพื่อใช้บริการน้้าด่ืมใหก้บัประชาชน จัดซ้ือตู้เย็น  ขนาด 8.5 คิว - - 17,000     - - ส้านกัปลัด

ภายใน งานครัว ที่มาติดต่อราชการ และใช้เกบ็ยา จ้านวน 1 ตู้ (งบ อปท.) เทศบาล

ภยัพบิติัและเวชภณัฑ์ต่าง ๆ กรณีเกดิ

ภยัพบิติั

29 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ส้าหรับการลงทะเบยีน จัดซ้ืออปุกรณ์อา่นบตัร - - - - 4,200        ส้านกัปลัด

และยื่นค้าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แบบอเนกประสงค์ (งบ อปท.) เทศบาล

การลงทะเบยีนและยื่นค้าขอรับเงิน (Smart Card Reader)

เบี้ยความพกิาร และการขอรับ จ้านวน 6 เคร่ือง

การสงเคราะหผู้์ปว่ยเอดส์ ในระบบ

สารสนเทศการจัดการฐานข้อมลู

เบี้ยยังชีพของ อปท.

30 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ค่าบ้ารุงรักษาครุภณัฑ์ เพื่อใหค้รุภณัฑ์เคร่ืองมอื ซ่อมแซม  ครุภณัฑ์ เคร่ืองมอื 20,000       20,000      20,000     20,000      20,000       กองการศึกษา

เคร่ืองใช้ใหอ้ยู่ในสภาพที่ใช้งาน เคร่ืองใช้ในกองการศึกษา (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

ได้อย่างเพยีงพอ

31 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ค่าบ้ารุงรักษาครุภณัฑ์ เพื่อใหค้รุภณัฑ์เคร่ืองมอื ซ่อมแซม  ครุภณัฑ์ เคร่ืองมอื 45,000       45,000      45,000     45,000      45,000       กองสาธารณสุข

เคร่ืองใช้ใหอ้ยู่ในสภาพที่ใช้งาน เคร่ืองใช้ในกองสาธารณสุข (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) และส่ิงแวดล้อม

ได้อย่างเพยีงพอ
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
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งบประมาณและที่มา

32 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อใช้ปฏบิติังานของกองสาธารสุข จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ - - 38,000     - - กองสาธารณสุข

และขนส่ง ในการลงพื้นที่ไปบริการประชาชน 110 ซีซี เกยีร์ธรรมดา (งบ อปท.) และส่ิงแวดล้อม

จ้านวน 1 คัน

33 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ค่าบ้ารุงรักษาครุภณัฑ์ เพื่อใหค้รุภณัฑ์เคร่ืองมอื ซ่อมแซม  ครุภณัฑ์ เคร่ืองมอื 1,200,000   1,200,000  1,200,000 1,200,000  1,200,000   กองสาธารณสุข

เคร่ืองใช้ใหอ้ยู่ในสภาพที่ใช้งาน เคร่ืองใช้ในกองสาธารณสุข (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) และส่ิงแวดล้อม

ได้อย่างเพยีงพอ และกองช่าง กองช่าง

34 งานรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น เพื่อใหม้อีปุกรณ์เคร่ืองมอื จัดซ้ือ /จัดหาครุภณัฑ์ อปุกรณ์ 150,000     150,000    150,000   150,000     150,000     ส้านกัปลัด

ภายใน ปฏบิติังาน เคร่ืองมอื เคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เทศบาล

ในการปอ้งกนัและบรรเทา

สาธารณภยั

35 งานสร้างความเข้ม ค่าครุภณัฑ์ ครุภณังานบา้นงานครัว เพื่อใหป้ระชาชนมนี้้าด่ืม สนบัสนนุเคร่ืองกรองน้้า 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ส้านกัปลัด

แข็งของชุมชน ที่สะอาดและเพยีงพอ  ใหชุ้มชน ทั้ง 28 ชุมชน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เทศบาล

ชุมชนหลานตาภู่อทุศิ 1 ตู้

ชุมชนน้้าตกปลิว  3 ตู้

ฯลฯ
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งบประมาณและที่มา

36 งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ เพื่อใช้ในการจัดงานและกจิกรรมต่าง ๆ จัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียงกลางแจ้ง - 45,000     - - ส้านกัปลัด

ของเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่รวมถึง พร้อมอปุกรณ์ต่อพว่ง (งบ อปท.) เทศบาล

การจัดงานและกจิกรรมต่าง ๆ จ้านวน 1 ชุด

ของชุมชน

37 แผนงานอตุสาหกรรม ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อใช้ก้าจัดวัชพชืริมถนนและพื้นที่ จัดซ้ือรถก้าจัดวัชพชื - - - 800,000     - กองช่าง

และการโยธา และขนส่ง สาธารณะ จ้านวน 1 คัน (งบ อปท.)

38 แผนงานอตุสาหกรรม ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ เพื่อใช้ในการติดต้ังไฟฟา้สาธารณะ จัดซ้ือโคมไฟฟา้สาธารณะ 500,000     500,000    500,000   500,000     500,000     กองช่าง

และการโยธา หมู่ที่ 1 -10 ชนดิ LED ขนาดไมน่อ้ยกว่า (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

40 วัตต์ พร้อมอปุกรณ์

ในการติดต้ังครบชุด

39 แผนงานอตุสาหกรรม ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อใช้ในกจิการของเทศบาลต้าบล ต่อรถพว่งข้าง เพื่อใช้ปฏบิติังาน - - 20,000     - - กองช่าง

และการโยธา และขนส่ง ถ้้าใหญ่ ของกองช่าง จ้านวน 1 คัน (งบ อปท.)

40 แผนงานอตุสาหกรรม ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กอ่สร้าง เพื่อใช้ในกจิการของเทศบาลต้าบล จัดซ้ือเคร่ืองตบดิน เพื่อใช้งาน 21,000       - - - กองช่าง

และการโยธา ถ้้าใหญ่ ในกองช่าง จ้านวน 1 เคร่ือง (งบ อปท.)
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและที่มา

41 แผนงานอตุสาหกรรม ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กอ่สร้าง เพื่อใช้ในกจิการของเทศบาลต้าบล จัดซ้ือเคร่ือตัดคอนกรีต 350,000     - - - กองช่าง

และการโยธา ถ้้าใหญ่ เพื่อใช้งานในกองช่าง (งบ อปท.)

จ้านวน 1 เคร่ือง

42 แผนงานอตุสาหกรรม ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กอ่สร้าง เพื่อใช้ในกจิการของเทศบาลต้าบล จัดซ้ือเคร่ืองวัดมมุ ชนดิ 103,000     - - - กองช่าง

และการโยธา ถ้้าใหญ่ อา่นค่ามมุได้ละเอยีด (งบ อปท.)

5 ฟลิิปดา (อัตโนมัติ)

จ้านวน 1 เคร่ือง

43 งานรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อใช้ในกจิการของงานปอ้งกนั จัดซ้ือรถบรรทกุ (ดีเซล) 900,000     ส้านกัปลัด

ภายใน และขนส่ง และบรรเทาสาธารณภยัเทศบาล ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบ (งบ อปท.) เทศบาล

ต้าบลถ้้าใหญ่และบริการประชาชน ไมต้่่ากว่า 2,400 ซีซี หรือก้าลัง 

เคร่ืองยนต์สูงสุด ไมต้่่ากว่า

110 กโิลวัตต์ ขับเคล่ือนส่ีล้อ

แบบมชี่องว่างด้านหลังคนขับ

 (cab) จ้านวน 1 คัน

44 งานรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง เพื่อใช้ในกจิการของงานปอ้งกนั จัดซ้ือชุดผจญเพลิงภายในอาคาร 300,000     ส้านกัปลัด

ภายใน และบรรเทาสาธารณภยัเทศบาล จ้านวน 6 ชุด (งบ อปท.) เทศบาล

ต้าบลถ้้าใหญ่
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45 งานรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง เพื่อใช้ในกจิการของงานปอ้งกนัและ จัดซ้ือยุทธภณัฑ์เคร่ืองช่วยหายใจ 500,000     - - ส้านกัปลัด

ภายใน บรรเทาสาธารณภยัเทศบาล แบบอดัอากาศ จ้านวน 1 ถัง (งบ อปท.) เทศบาล

ต้าบลถ้้าใหญ่

46 งานรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ เพื่อติดต้ังเคร่ืองกล้อง CCTV จัดซ้ือเคร่ือง  CCTV พร้อมอปุกรณ์ 500,000     500,000    500,000   500,000     500,000     ส้านกัปลัด

ภายใน ณ ส้านกังานเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ ครบชุด ดังนี้ ณ ส้านกังานเทศบาล (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เทศบาล

และตามชุมชนต่าง ๆ ต้าบลถ้้าใหญ่ และตามจุดต่าง ๆ

ของชุมชน หมู่ที่ 1- 10

47 อตุสาหกรรม ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อใช้ในกจิการของงานกองช่าง จัดซ้ือรถฟาร์มแทรกเตอร์ 3,200,000   กองช่าง

และการโยธา และขนส่ง ในการใหบ้ริการสาธารณะ ขนาดไมน่อ้ยกว่า 100 แรงมา้ (งบ อปท.)

พร้อมคลัทช์ชุดจาน/ชุดใบมดี

ระบบขับเคล่ือนคันดิน/เคร่ือง 

ตัดหญ้าไหล่ทาง 4 ล้อ
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ส่วนที่ 4  
การติดตามและประเมินผล 

 

4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)        
พ.ศ. 2561  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมี
ลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู่การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้
อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การบูรณากา ร
ร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ไทยแลนด์ 4.0 และในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือ        
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย       
การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561 โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุ ด  ที่ มท 
0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 
– 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
      



ห น้ า  | 282 

 

4.2  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมี

การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น         
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการ
ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทาง     
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

4.3  สรุปผลการพัฒนาทอ้งถิ่น 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256 – 2570)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือใช้เป็น

เครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย            
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.4  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นใน 
(4.4.1)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

  (1.1)  ปัญหาสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  
วาตภัย  น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  
แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลัง เกิดเหตุ บรรจุ
แผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

  (1.2)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิต
ประชาชน และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  
โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดข้ึนกับเด็กๆ  โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์
การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการเกิดโรคระบาด  การท าลาย  การรักษา 

(1.3)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้น้อย 
มีหนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้านการศึกษาโดย
การการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน     
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  (1.4)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหา
ในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท าแผนงาน 
โครงการก่อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น  

  
(1.4.2)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

   (2.1)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมี
ปัญหาที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
การศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม การเกษตร เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม 
การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภค ด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
   (2.2)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  
ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดยประชาคม
ท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภา
ท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณา
จัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
   (2.3)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ประชาชน     
มีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารจัดการขยะ  เส้นทางคมนาคม      
ยังไม่ครบ  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านการศึกษา 
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