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ส่วนที่ 1
บทนา
1. ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาแผนพัฒนาประจาปีขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี
อัน มีลั กษณะเป็ น แนวทางปฏิ บั ติและรายงานการประสานแผนงานและโครงการของจังหวัด อาเภอ ตาบล
และการดาเนินงานของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี (2559-2561) เป็นแผนที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โดยมีลั กษณะเป็ น การกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒ นาที่จัดทาขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ล ะปี
ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจาทุกปี
ซึ่งจะนาไปสู่กระบวนการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี มีลักษณะดังนี้
(1) เป็นการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์
การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งๆ จะมี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ได้มากกว่าหนึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องนามาดาเนินการเพื่อให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาและวิสัยทัศน์ในที่สุด
(2) เป็นแผนที่ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับงบประมาณ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้
แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ดังนั้น
โครงการที่จะบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในปีแรกจะต้องมีความพร้อม มีความแน่นอนของกิจกรรม
ที่จะดาเนินการ รวมถึงควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการ/กิจกรรม และผลประโยชน์สาธารณะ
ที่จะได้รับจากโครงการ
(3) เป็นแผนพัฒนาที่มีความต่อเนื่อง เป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการ
ทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจาทุกปี
2. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
2.1 เพือ่ แสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี ที่มีความสอดคล้องและสนองตอบต่อยุทธศาสตร์
การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
2.3 เป็นเครื่องมือในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีโดยนาโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนา
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สามปี ในปีที่จะจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีไปจัดทางบประมาณเพื่อให้กระบวนการจัดทางบประมาณ
เป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
3. ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559-2561)
การจัดทาแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตาบลถ้าใหญ่ ได้จัดทาบนพื้นฐานของข้อมูลและสภาพการณ์
ที่เป็นจริงครอบคลุมทุกส่ว นของสังคม มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันทุกเรื่อง ทุกระดับ รวมทั้งมีความต่อเนื่อง
และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์ โดยการเปลี่ยนแปลงแผน
สู่การปฏิบัติ โดยการจัดทาแผนพัฒนาสามปี มีขั้นตอนในการจัดทา 7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทาแผน
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทาแผนพัฒนาควรเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น เพือ่ ชี้แจงวัตถุประสงค์
ความสาคัญและความจาเป็นในการจัดทาแผนพัฒนาสามปีเพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจที่จะต้องดาเนินการต่อไป
และห้วงเวลาการเสนอโครงการจัดทาแผนพัฒนาสามปีและกาหนดปฏิทินการทางานไว้อย่างชัดเจน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ แจ้งโครงการที่ได้ รับอนุมัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่ คณะกรรมการ
พัฒ นาท้องถิ่น คณะกรรมการสนั บสนุ นการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่ว ยงานภายในขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและประชาคม
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
1. ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนา
และแนวทางการพัฒนา จากแผนยุ ทธศาสตร์การพัฒ นา พร้อมทั้งข้อมูล ที่เกี่ยวข้ องปัญหาความต้องการของ
ท้ อ งถิ่ น รวมทั้ ง สรุ ป ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาจั ง หวั ด /อ าเภอ และนโยบายของผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ประชาคมท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพิจารณา
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการสารวจและเก็บรวบรวม
ข้อมูลจาเป็นต่อการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปแล้ว ยังจะต้อง
วิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่เลือก ต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษ ต้องการข้อมูล
ของห้วงเวลาใดและจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใดเพื่อเป็นข้อมูลที่จะนามาวิเคราะห์ แนวทางการพัฒนา โครงการ/
กิจกรรม ได้อย่างถูกต้อง โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูลทั้งข้อมูลภายในองค์กร และข้อมูลภายนอก
เพื่อสามารถนามาวิเคราะห์
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ
(1) การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา
(2) การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
(3) การจัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนา
(4) การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี
ขั้นตอนที่ 4 การกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์
ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดทาเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์
ของยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นาจากแผนยุ ทธศาสตร์ก ารพั ฒ นาที่ ส อดคล้ อ งกับแนวทางการพั ฒ นาสามปี โดยน า
วัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดทาเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี บางครั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
แล้ว แต่อาจนามาปรับให้ชัดเจนและสอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงสามปีในขั้นตอนนี้ ที่ประชุมจะร่วมกัน
พิจารณากาหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒ นาที่จะต้องดาเนินการตามแนวทางที่คัดเลือก โดยที่ กิจกรรมที่จะ
ดาเนินการย่อมมีความหลากหลาย
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดทารายละเอียดโครงการ ในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัดความสาเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะดาเนินการใน
ปีแรกของแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้สามารถนาไปจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีได้ต่อไป
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี โดยมีเค้าโครง
ประกอบด้วย 7 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 3 ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา
ส่วนที่ 6 การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดเวทีประชาคม ซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีและรับ
ฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แล้วนาไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป
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3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนาร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุงแล้ว
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา
ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น กาหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารวมทั้งสอดคล้อง
กับปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยให้นาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ
และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหา
ความต้องการและข้อมูลนามาจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วนาเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
4. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป
4. ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
การจัดทาแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เทศบาลตาบลถ้าใหญ่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ
ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดาเนินงานต่างๆ ที่อาจจะมีการเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน
และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนามาตัดสินใจกาหนดแนวทางการดาเนินงาน และใช้
ทรัพยากรการบริหารซึ่งหมายถึง เงิน คน วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการของเทศบาลตาบล อย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะสูงสุด
นอกจากนี้ทาให้การบริหารงานของเทศบาลตาบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดสามารถ
วางพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพคนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง สร้างความ
เป็นธรรมในสังคม ทาให้การพัฒนานาไปสู่สังคมที่เอื้ออาทรต่อกัน มองประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตัว และสามารถพัฒนาความคิด ทัศนคติและค่านิยมของชุมชนและสังคมไปสู่การปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ทาให้การพัฒนานาไปสู่สังคมคุณภาพที่มีความสมดุลพอดี เน้นการพึ่งพาตนเองเป็น
หลัก นับเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคมที่ดี ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ให้แก่ประชาชน อันนาไปสู่ความอยู่ดีมีสุขของคนในสังคมต่อไป
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ส่วนที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
และสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
2.1 สภาพทั่วไป
ประวัติต้าบลถ้้าใหญ่
เดิมทีต้ำบลถ้ำใหญ่แบ่งเป็นสองส่วน คือส่วนทำงทิศเหนือของทำงรถไฟเป็นเขตปกครองของต้ำบล
ปำกแพรก ทำงทิศใต้ของทำงรถไฟเป็นเขตกำรปกครองของต้ำบลหนองเสม็ด เมื่อปี พ.ศ.2484 ได้แบ่งแยก
ส่วนกำรปกครองออกอีกหนึ่งต้ำบล เรียกว่ำ “ต้ำบลถ้ำใหญ่” ซึ่งเรียกตำมช่องของถ้ำหนึ่งที่มีควำมสวยงำม
และกว้ำงใหญ่มำก เมื่อครังสงครำมโลกครังที่ 2 อ้ำเภอทุ่งสงเป็นเป้ำหมำยของกำรโจมตีทำงอำกำศด้วย
ผู้คนในละแวกนันได้เข้ำไปซ่อนตัวภำยในถ้ำ ต่อมำจึงเรียกต้ำบลนีว่ำ “ต้ำบลถ้ำใหญ่”
ต้ำบลถ้ำใหญ่ อ้ำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช แบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้ำน
ในสมัยแรก ต่อมำเห็นว่ำบำงหมู่บ้ำนมีครัวเรือนที่ต้องรับผิดชอบมำกและเข้ำเกณฑ์ที่จะแบ่งหมู่บ้ำน จึงมี
กำรแบ่งหมู่บ้ำน หมู่ที่ 1 ออกเป็นหมู่ที่ 8 , หมู่ที่ 2 ออกเป็นหมู่ที่ 7 , หมู่ที่ 3 ออกเป็นหมู่ที่ 9 ,
หมู่ ที่ 5 ออกเป็ น หมู่ ที่ 10 สรุ ป ได้ ว่ ำ ปั จ จุ บั น ต้ ำ บลถ้ ำ ใหญ่ มี ก ำรปกครองทั งหมด 10 หมู่ บ้ ำ น
กระทรวงมหำดไทย ได้ประกำศยกฐำนะสภำต้ำบลถ้ำ ใหญ่ เป็นองค์กำรบริหำรส่วนต้ำ บลถ้ำใหญ่ โดย
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 2 ธันวำคม 2537 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2538 และ
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลถ้ำใหญ่ ยกฐำนะเป็นเทศบำลต้ำบลถ้ำใหญ่ วันที่ 7 ตุลำคม 2554
ที่ตั้งและอาณาเขต
ต้ำบลถ้ำใหญ่ อ้ำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ตังอยู่ทำงด้ำนตะวันออก ห่ำงจำกที่ว่ำกำร
อ้ำเภอทุ่งสงไปทำงทิศตะวันออก ประมำณ 6 กิโลเมตร มีอำณำเขตดังนี
ทิศเหนือ
จด ต้ำบลนำหลวงเสน
อ้ำเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมรำช
ทิศใต้
จด ต้ำบลที่วัง
อ้ำเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมรำช
ทิศตะวันออก จด ต้ำบลร่อนพิบูลย์
อ้ำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมรำช
ทิศตะวันตก จด เทศบำลเมืองทุ่งสงและต้ำบลชะมำย อ้ำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
เนื้อที่
เทศบำลต้ำบลถ้ำใหญ่ มีเนือที่ประมำณ 77.96 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 48,726 ไร่
ประมำณร้อยละ 9.71 ของพืนที่อ้ำเภอทุ่งสง (อ้ำเภอทุ่งสงมีพืนที่ประมำณ 802.977 ตำรำงกิโลเมตร
หรือประมำณ 501,860.02 ไร่) หรือประมำณร้อยละ 0.22 ของพืนที่จังหวัดนครศรีธรรมรำช (จังหวัด
นครศรีธรรมรำช มีพืนที่ประมำณ 9,942.50 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 6,214,064 ไร่)
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ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศทำงทิศตะวันออกของต้ำบล ซึ่งเป็นแนวเขตติดต่อของอ้ำเภอทุ่งสง กับอ้ำเภอ
ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมรำช จะมีภูเขำใหญ่หลำยลูกสลับซับซ้อนกันเป็นแนว เป็นแหล่งก้ำเนิดต้น
น้ำล้ำธำรหลำยสำย พืนที่เป็นควนเขำ และมีล้ำคลองล้ำห้วยสลับกันเป็นจ้ำนวนมำก เช่น คลองท่ำโหลน
คลองชัยศรี คลองโยง คลองปำกแพรก เป็นต้น และลักษณะของพืนที่จะลำดเทลงมำทำงทิศตะวันตก
เรื่อยๆ จนสุดแนวเขตของต้ำบล บำงส่วนซึ่งจะเป็นที่รำบของต้ำบล
ลักษณะดินของของต้าบล
สภำพดินของต้ำบลถ้ำใหญ่ พืนที่เป็นควนเขำเนิน ซึ่งดินบริเวณนีมีควำมสมบูรณ์ดีมำก เหมำะแก่
กำรเพำะปลูกพืชทุกชนิด ส่วนที่รำบควำมสมบูรณ์ของดินปำนกลำง เหมำะแก่กำรปลูกพืชหลำยชนิด ได้แก่
ยำงพำรำ ไม้ผลไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ ฯลฯ
การแบ่งเขตการปกครอง
ต้ำบลถ้ำใหญ่ ได้แบ่งกำรปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้ำน ดังนี
หมู่ที่ 1 บ้ำนเปิก
หมู่ที่ 2 บ้ำนไสใหญ่
หมู่ที่ 3 บ้ำนจ้ำปำ
หมู่ที่ 4 บ้ำนถ้ำใหญ่
หมู่ที่ 5 บ้ำนนำตำแย้ม
หมู่ที่ 6 บ้ำนน้ำพุ
หมู่ที่ 7 บ้ำนไสใหญ่เหนือ
หมู่ที่ 8 บ้ำนไร่ควน
หมู่ที่ 9 บ้ำนน้ำรอบ
หมู่ที่ 10 บ้ำนห้วยด้ำ
โดยเทศบำลต้ำบลถ้ำใหญ่ ได้ประกำศจัดตังชุมชนในเขตเทศบำล เมื่อวันที่ 27 กันยำยน 2556
จ้ำนวน 28 ชุมชน ดังนี
1. ชุมชนบ้ำนสวนใหญ่คลองเปิก
2. ชุมชนบ้ำนตำว
3. ชุมชนบ้ำนเปิก
4. ชุมชนบ้ำนไสใหญ่
5. ชุมชนบ้ำนคลองใหญ่
6. ชุมชนน้ำตกโยง
7. ชุมชนบ้ำนหน้ำค่ำย
8. ชุมชนในค่ำย 42 ก.ฝ.8
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9. ชุมชนหลังค่ำย
10. ชุมชนไร่ควน
11. ชุมชนควนเกียบ
12. ชุมชนควนฮูก
13. ชุมชนบ้ำนถ้ำใหญ่ควนไสสูง
14. ชุมชนบ้ำนถ้ำใหญ่ปำกแพรก
15. ชุมชนบ้ำนถ้ำใหญ่ห้วยชัน
16. ชุมชนบ้ำนน้ำรอบ
17. ชุมชนบ้ำนน้ำตกปลิว
18. ชุมชนบ้ำนวังแห้ง
19. ชุมชนบ้ำนจ้ำปำนอก
20. ชุมชนบ้ำนจ้ำปำใน
21. ชุมชนบ้ำนบนควน
22. ชุมชนบ้ำนนำตำแย้มเหนือ
23. ชุมชนบ้ำนนำตำแย้มใต้
24. ชุมชนบ้ำนน้ำพุ
25. ชุมชนถ้ำพระหอ
26. ชุมชนบ้ำนวังขวัญ
27. ชุมชนบ้ำนวังไทร
28. ชุมชนหน้ำโรงเรียนบ้ำนน้ำพุ
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ประชากร
ประชำกรทังสิน 12,372 คน แยกเป็น ชำย 6,261 คน หญิง 6,111 คน
(ข้อมูล ณ เดือนมกรำคม 2558)
หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้ำน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

บ้ำนเปิก
บ้ำนไสใหญ่
บ้ำนจ้ำปำ
บ้ำนถ้ำใหญ่
บ้ำนนำตำแย้ม
บ้ำนน้ำพุ
บ้ำนไสใหญ่เหนือ (หน้ำค่ำย)
บ้ำนไร่ควน
บ้ำนน้ำรอบ
บ้ำนห้วยด้ำ
รวม

จ้ำนวน
ครัวเรือน
360
1,474
434
285
263
314
1,712
395
413
183
5,833

จ้ำนวนประชำกร
ชำย (คน)
หญิง (คน)
465
478
828
858
610
659
437
441
476
467
720
714
1,145
910
518
530
723
654
339
400
6,261
6,111

ที่มา : อ้าเภอทุ่งสง

รวม
(คน)
943
1,686
1,269
878
943
1,434
2,055
1,048
1,377
739
12,372

9
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2. สภาพทางเศรษฐกิจ
ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพท้ำสวนยำงพำรำ สวนผลไม้ ปลูกพืชผัก ไม้ดอก
ไม้ประดับ เลียงสัตว์ รับจ้ำง เป็นหลัก รองลงมำคือ ค้ำขำยและรับรำชกำร
2.1 ด้านการเกษตร
ทรัพยำกรและผลผลิตที่ท้ำกินของประชำชน
- พืนที่ทังหมดของต้ำบลถ้ำใหญ่
48,726.0
ไร่
- พืนที่สำธำรณะ
15,543.5
ไร่
- พืนที่ที่ดินท้ำกินทังหมด
33,182.5
ไร่
โดยแยกเป็นพืนที่ท้ำกำรเกษตร
- พืนที่ท้ำสวนยำง
19,651.5
ไร่
- พืนที่ท้ำสวนไม้ผล
12,346.0
ไร่
- พืนที่ปลูกพืชไร่ , พืชผัก และอื่น ๆ
1,185.0
ไร่
2.2 การส่งเสริมอาชีพของประชาชนในต้าบล
กลุ่มส่งเสริมอำชีพเกษตรกร
1. ศูนย์รวบรวมผลผลิตกำรเกษตรต้ำบลถ้ำใหญ่ หมู่ที่ 2
2. กลุ่มเลียงสุกรต้ำบลถ้ำใหญ่ หมู่ที่ 9
3. กลุ่มไม้ผลบ้ำนจ้ำปำ หมู่ที่ 3
กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร
1. กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรน้ำยำอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5
2. กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร หมู่ที่ 6
3. กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรน้ำตกปลิว หมู่ที่ 9
4. กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรน้ำรอบ หมู่ที่ 9
5. กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร หมู่ที่ 10
กลุ่มวิสำหกิจชุมชน
1. กลุม่ อนุรักษ์ปลูกพืชสมุนไพร หมู่ที่ 2
2. กลุ่มเกษตรอินทรีย์ชีวภำพบ้ำนจ้ำปำ หมู่ที่ 3
3. ถำวรรุ่งเรืองกำรเกษตร หมู่ที่ 4
4. ร้ำนค้ำชุมชน หมู่ที่ 4
5. ร้ำวงย้อนยุกต์บ้ำนนำตำแย้ม หมู่ที่ 5
6. กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร หมู่ที่ 6
7. แม่บ้ำนสุขส้ำรำญบ้ำนหลังค่ำย หมู่ที่ 7
8. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภำพบ้ำนหลังค่ำย หมู่ที่ 7
9. กลุ่มกลองยำวสุขส้ำรำญบ้ำนหลังค่ำย หมู่ที่ 7
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10. กลุ่มพัฒนำอำชีพแม่บ้ำนเกษตรกรค่ำยศรีนครินทร์ หมู่ที่ 7
11. แม่บ้ำนเกษตรน้ำตกปลิว หมู่ที่ 9
12. กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรบ้ำนน้ำรอบ หมู่ที่ 9
13. กลุ่มไม้กวำดดอกหญ้ำ หมู่ที่ 9
14. กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร หมู่ที่ 10
2.3 แหล่งท่องเที่ยว / สถานที่ดูงาน
- สถำนที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ดังนี
1. อุทยำนแห่งชำติน้ำตกโยง
หมู่ที่ 2
2. อุทยำนแห่งชำติน้ำตกปลิว
หมู่ที่ 9
3. น่ำนวังปลิง
หมู่ที่ 1
4. ส้ำนักสงฆ์ถ้ำพระหอ
หมู่ที่ 6
5. วัดถ้ำใหญ่
หมู่ที่ 4
- สถำนที่ดูงำนเชิงเกษตรอนุรักษ์
1. พืชสมุนไพร
หมู่ที่ 2
2. สวนมังคุดอำยุ 200 ปี
หมู่ที่ 3
3. กำรท้ำไม้กวำดดอกหญ้ำ
หมู่ที่ 9
4. กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร
หมู่ที่ 10
5. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(กก.ตชด. 42)
หมู่ที่ 7
6. กลุ่มอนุรักษ์พันธ์พืช (ก.ฝ.8)
หมู่ที่ 7
2.4 การอุตสาหกรรม
- โรงงำนอุตสำหกรรม
จ้ำนวน 6 แห่ง
1. บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ้ำกัด (มหำชน) หมู่ที่
2. บริษัท เมืองใหม่คันทรี จ้ำกัด (มหำชน)
หมู่ที่
3. บริษัท ชูศักดิ์แอนด์พรรณีลีดเดอร์ จ้ำกัด
หมู่ที่
4. บริษัท เพิ่มผลศิลำ จ้ำกัด
หมู่ที่
5. บริษัท ยูนิรับเบอร์ จ้ำกัด
หมู่ที่
6. บริษัท อ๊อกซิเจน ภำคใต้ จ้ำกัด
หมู่ที่
2.5 สถานประกอบการด้านบริการ
- ปั๊มน้ำมัน หมู่ที่ 7
- โรงแรม /รีสอร์ท
- แมนชั่น
- หอพัก

จ้ำนวน
จ้ำนวน
จ้ำนวน
จ้ำนวน

1
9
2
37

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

2
2
2
2
4
7
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- ร้ำนอำหำร
- อู่ซ่อมรถยนต์
- สนำมฟุตบอลเทียมในร่ม ทุ่งสงฟุตซอล พำร์ค

จ้ำนวน 4 แห่ง
จ้ำนวน 2 แห่ง
จ้ำนวน 1 แห่ง

3. สภาพทางสังคม
1. กำรศึกษำ
- ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัดเทศบำลต้ำบลถ้ำใหญ่ จ้ำนวน 3 แห่ง
1. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดไตรวิทยำรำม หมู่ที่ 2
2. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำตำแย้ม
หมู่ที่ 5
3. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนน้ำพุ
หมู่ที่ 6
- โรงเรียนประถมศึกษำ
จ้ำนวน 6 แห่ง
1. โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่
หมู่ที่ 4
2. โรงเรียนบ้ำนนำตำแย้ม
หมู่ที่ 5
3. โรงเรียนมหำรำช 3
หมู่ที่ 7
4. โรงเรียนอนุบำลมนต์หทัย (เอกชน) หมู่ที่ 7
5. โรงเรียนบ้ำนจ้ำปำ
หมู่ที่ 9
6. โรงเรียนบ้ำนน้ำพุ
หมู่ที่ 10
- โรงเรียนมัธยมศึกษำ
จ้ำนวน 1 แห่ง
1. โรงเรียนทุ่งสง
หมู่ที่ 2
- มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย
วิทยำเขตนครศรีธรรมรำช (ไสใหญ่)
จ้ำนวน 1 แห่ง
2. สถำบันและองค์กรทำงศำสนำ
1. วัดไตรวิทยำรำม
หมู่ที่ 2
2. วัดถ้ำใหญ่
หมู่ที่ 4
3. วัดนำตำแย้มธรรมำรำม
หมู่ที่ 5
4. ส้ำนักสงฆ์ถ้ำพระหอ
หมู่ที่ 6
5. วัดจ้ำปำวนำรำม
หมู่ที่ 9
3. สำธำรณสุข
1. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต้ำบลบ้ำนถ้ำใหญ่ หมู่ที่ 4 จ้ำนวน 1 แห่ง
2. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต้ำบลบ้ำนไสใหญ่ หมู่ที่ 7 จ้ำนวน 1 แห่ง
3. ศูนย์สำธำรณสุขมูลฐำนชุมชน ต้ำบลถ้ำใหญ่
จ้ำนวน 7 แห่ง
4. หน่วยงำนที่ส้ำคัญในเขตเทศบำล
1. เรือนจ้ำอ้ำเภอทุ่งสง
หมู่ที่ 2
2. ส้ำนักงำนอัยกำรประจ้ำศำลจังหวัดทุ่งสง
หมู่ที่ 2

13
3. ศำลจังหวัดทุ่งสง
หมู่ที่ 7
4. กองก้ำกับกำร 8 กองก้ำกับกำรฝึกพิเศษ
หมู่ที่ 7
5. กองก้ำกับกำรต้ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 42 (ค่ำยศรีนครินทรำ) หมู่ที่ 7
6. ส้ำนักงำนกำรประปำส่วนภูมิภำค
หมู่ที่ 7
4. การบริการพื้นฐาน
1. กำรคมนำคม ขนส่ง
กำรคมนำคมขนส่ง ในเขตเทศบำลต้ำบลถ้ำใหญ่ มีถนนสำยหลัก ดังนี
- ถนนทุ่งสง – นครศรีธรรมรำช (ทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข 403)
- ถนนเอเชีย (ทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข 41)
ภำยในเขตเทศบำลต้ำบลถ้ำใหญ่ มีถนนหินคลุก จ้ำนวน 63 สำย ถนนลำดยำง จ้ำนวน
55 สำย และถนนคอนกรีต จ้ำนวน 51 สำย
- กำรเดินทำงสำมำรถเดินทำงได้ โดยรถยนต์ , รถโดยสำรประจ้ำทำง ,รถไฟ
(สถำนีรถไฟบ้ำนไสใหญ่)
2. กำรสื่อสำร โทรคมนำคม
- กำรไปรษณีย์อนุญำตเอกชน บ้ำนไสใหญ่
จ้ำนวน 1 แห่ง
- สถำนีโทรคมนำคมอื่น ๆ
จ้ำนวน 3 แห่ง
- ที่อ่ำนหนังสือพิมพ์ประจ้ำหมู่บ้ำน
จ้ำนวน 3 แห่ง
- อินเตอร์เน็ตต้ำบลให้บริกำรฟรี ณ ส้ำนักงำนเทศบำลต้ำบลถ้ำใหญ่
3. กำรไฟฟ้ำ
- รำษฎรมีไฟฟ้ำใช้ทุกครัวเรือน
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5. การเมือง การบริหาร
โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
1. ฝ่ายนิติบัญญัติ (สภาเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่)
ประกอบด้วยสมำชิกสภำเทศบำล มำจำกกำรเลือกตังของแต่ละเขต จ้ำนวน 2 เขต
เขตเลือกตังละ 6 คน รวม 12 คน สภำเทศบำล คัดเลือกประธำนสภำฯ 1 คน รองประธำนสภำฯ 1
คน และเลขำนุกำรสภำฯ 1 คน ตำมมติที่ประชุมสภำฯ
นำยปรีชำ ศรีรินทร์
ประธำนสภำฯ

นำยนิยม สำยน้ำ
รองประธำนสภำฯ

นำยเพลินจิตร อินทร์แก้ว
เลขำนุกำรสภำฯ

นำงบุญศรี อำรีย์
สท. เขต 1

นำยอนุรักษ์ ทองเกิด
สท. เขต 2

นำงสมศรี แก้วไกรษร
สท. เขต 1

นำยสุรศักดิ์ ศรีสุวรรณ
สท. เขต 2

นำยอนันต์ พรหมปำน
สท. เขต 1

นำงโชคดี หนูมี
สท. เขต 2

นำยสนั่น คชนูด
สท. เขต 1

นำยสมหมำย แก้วศรีนวล
สท. เขต 2

นำยธนกฤษ ส้มเขียวหวำน
สท. เขต 1
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2. ฝ่ายบริหาร
ประกอบด้วย นำยกเทศมนตรี 1 คน และนำยกเทศมนตรีเป็นผู้แต่งตังรอง
นำยกเทศมนตรี 2 คน เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี 1 คน และที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี 1 คน
นำยอนุวัตร นำคฤทธิ์
นำยกเทศมนตรีต้ำบลถ้ำใหญ่

นำยสวงค์ เกิดบัวทอง

นำยเมธำ รอดจันทร์

รองนำยกเทศมนตรี

รองนำยกเทศมนตรี

นำยศรำวุธ หมื่นพันธ์

นำยกิตติ กลิ่นพงศ์

เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี

ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี

3. ส่วนการบริหารของเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
เทศบำลต้ำบลถ้ำใหญ่ ได้แบ่งส่วนกำรบริหำรงำนออกเป็นกอง/ฝ่ำยและงำน โดยมีหัวหน้ำส่วน
กำรบริหำรที่เรียกว่ำผู้อ้ำนวยกำรกอง หรือหัวหน้ำส้ำนักปลัดเทศบำลเป็นผู้บังคับบัญ ชำของส้ำนักและกอง
นันๆ และภำยในส้ ำนั ก/กองจะแยกเป็นฝ่ ำยและงำน โดยมีปลัดเทศบำล เป็นผู้ บังคับบัญชำพนักงำน
เทศบำล ลู กจ้ำงประจ้ำ และพนักงำนจ้ำง และควบคุมดูแลรำชกำรประจ้ำของเทศบำลให้เป็นไปตำม
นโยบำยและมีอ้ำนำจหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยก้ำหนดหรือตำมที่นำยกเทศมนตรีมอบหมำย
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โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล 8)

(

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหำรงำนเทศบำล 7)

ส้านักปลัดเทศบาล

กองคลัง

กองช่าง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

หัวหน้ำส้ำนักปลัดเทศบำล
(นักบริหำรงำนทั่วไป 8)

ผู้อ้ำนวยกำรกองคลัง
(นักบริหำรงำนคลัง8)

ผู้อ้ำนวยกำรกองช่ำง
(นักบริหำรงำนช่ำง 7)

ผู้อ้ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหำรงำนสำธำรณสุข 7)

ผู้อ้ำนวยกำรกองกำรศึกษำ
(นักบริหำรกำรศึกษำ 7)
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โครงสร้างสานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าส้านักปลัดเทศบาล
(นักบริหำรงำนทั่วไป 8)

หัวหน้าฝ่ายอ้านวยการ
(นักบริหำรงำนทั่วไป 6)

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

หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหำรงำนทั่วไป 6)

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

งานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว
- เจ้ำพนักงำนส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 2-4/5
- ผช.นักวิชำกำรประชำสัมพันธ์
- ผช.นักวิชำกำรประชำสัมพันธ์

หัวหน้าฝ่ายธุรการ
(นักบริหำรงำนทั่วไป 6)

- พนักงำนขับรถยนต์
- นักกำร (ลูกจ้ำงประจ้ำ)
- คนงำน
งานกิจการสภา
- เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 4
งานรัฐพิธี
งานธุรการ
- เจ้ำพนักงำนธุรกำร 5
- ผช.เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล

18

โครงสร้างกองคลัง
ผู้อ้านวยการกองคลัง
(นักบริหำรงำนกำรคลัง 8)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
(นักบริหำรงำนกำรคลัง 6)

งานการเงินและบัญชี
- เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนกำรเงินและบัญชี 6ว
- นักวิชำกำรเงินและบัญชี 5
- เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี (ลูกจ้ำงประจ้ำ)

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ 2
- นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ 6ว
- ผช.เจ้ำหน้ำที่จัดเก็บรำยได้ (ลูกจ้ำงประจ้ำ)
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ 6ว
- เจ้ำหน้ำที่จัดเก็บรำยได้ 3

งานพัสดุและทรัพย์สิน
- นักวิชำกำรพัสดุ 5
- เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 1-3/4
งานธุรการ
-
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โครงสร้างกองช่าง
ผู้อ้านวยการกองช่าง
(นักบริหำรงำนช่ำง 7)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหำรงำนช่ำง 6)

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

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

งานสาธารณูปโภค
- นำยช่ำงไฟฟ้ำ
- ผช.นำยช่ำงไฟฟ้ำ
งานธุรการ
- คนงำน (1)
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โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อ้านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหำรงำนสำธำรณสุข 7)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหำรงำนสำธำรณสุข 6)

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

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
- คนงำน (2)
งานธุรการ
- เจ้ำพนักงำนธุรกำร 4
- ผช.เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี
งานบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
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โครงสร้างกองการศึกษา
ผู้อ้านวยการกองการศึกษา
(นักบริหำรกำรศึกษำ 7)
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหำรกำรศึกษำ 6)

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- พนักงำนครูเทศบำล (9)
- ผช.หัวหน้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
- ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก (1)
- ปฏิบัติหน้ำที่ดูแลเด็กเล็ก (ผูด้ ูแลเด็ก) (2)

งานส่งเสริมการศึกษา กีฬา และนันทนาการ
-นักวิชำกำรศึกษำ 6ว
งานส่งเสริมศาสนา และวัฒนธรรม
งานธุรการ
-ผช.เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี
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อัตราก้าลังพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ้า และพนักงานจ้าง มีดังนี้
- นักบริหำรงำนเทศบำล
2
คน
- ปลัดเทศบำล
1
คน
- รองปลัดเทศบำล
1
คน
3.1 ส้านักปลัดเทศบาล
- พนักงำนเทศบำล
16
คน
- ลูกจ้ำงประจ้ำ
2
คน
- พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
9
คน
- พนักงำนจ้ำงทั่วไป
6
คน
3.2 กองคลัง
- พนักงำนเทศบำล
9
คน
- ลูกจ้ำงประจ้ำ
2
คน
- พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
1
คน
3.3 กองช่าง
- พนักงำนเทศบำล
6
คน
- พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
4
คน
- พนักงำนจ้ำงทั่วไป
6
คน
3.4 กองการศึกษา
- พนักงำนเทศบำล
3
คน
- พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
3
คน
- ครูผู้ดูแลเด็ก
9
คน
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
1
คน
- ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ดูแลเด็กเล็ก
2
คน
3.5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- พนักงำนเทศบำล
4
คน
- พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
5
คน
- พนักงำนจ้ำงทั่วไป
8
คน
ที่มำ : ส้ำนักปลัดเทศบำล (ข้อมูลเดือน มิถุนำยน 2558)
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6. การคลัง
เทศบำลต้ำบลถ้ำใหญ่ มีรำยรับ – รำยจ่ำย ประจ้ำปีงบประมำณ 2557 ดังนี
รายรับ
รายการ
งบประมาณ (บาท)
หมวดภำษีอำกร
3,766,216.01
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต
1,277,384.00
รำยได้จำกทรัพย์สิน
528,712.11
รำยได้เบ็ดเตล็ด
299,428.00
ภำษีจัดสรร
27,585,543.95
เงินอุดหนุน
12,390,079.00
รวมรำยรับ
45,847,363.07
เงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
12,386,492.00
รวมรายรับทั้งสิ้น
58,233,855.07
รายจ่าย
รายการ
งบประมาณ (บาท)
งบกลำง
2,219,361.25
เงินเดือน
9,363,471.46
ค่ำจ้ำงประจ้ำ
651,390.00
ค่ำจ้ำงชั่วครำว
5,159,937.61
ค่ำตอบแทน
683,194.00
ค่ำใช้สอย
6,488,254.84
ค่ำวัสดุ
4,315,602.40
ค่ำสำธำรณูปโภค
708,151.95
เงินอุดหนุน
3,743,331.82
ค่ำครุภัณฑ์
1,549,305.80
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
9,219,000.00
รำยจ่ำยอื่น
0.00
รวมรำยจ่ำย
44,101,001.13
รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
12,352,192.00
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น
56,453,193.13
ที่มา : กองคลัง
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2.2 การสรุปสถานการณ์พัฒนา (อาจเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
กำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นกำรประเมินโดยวิเครำะห์
ถึงโอกำส และภำวะคุกคำมหรือข้อจ้ำกัด อันเป็นสภำวะแวดล้อมภำยนอกที่มีผลต่อกำรพัฒนำด้ำนๆ ของท้องถิ่น
รวมทังกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภำวะแวดล้อมภำยในของท้องถิ่น ซึ่งทังหมดเป็นกำร
ประเมินสถำนภำพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นกำรตอบค้ำถำมว่ำ “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถำนภำพกำรพัฒนำอยู่จุด
ไหน” ส้ำหรับใช้เป็นประโยชน์ในกำรก้ำหนดกำรด้ำเนิน งำนในอนำคตต่อไป ทังนีโดยใช้เทคนิค SWOT analysis
กำรพิจำรณำถึงปัจจัยภำยใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจัยภำยนอก ได้แก่
โอกำส (Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เป็นเครื่องมือ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
แนวทางการพัฒนา
ด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

จุดแข็ง / โอกาส
จุดแข็ง
- มีวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
- ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรสืบสำนวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
- มีศำสนำเป็นศูนย์รวมจิตใจประชำชนมีจิตใจ
โอบอ้อมอำรี เอือเฟือเผื่อแผ่
- มีสถำนศึกษำในระดับประถมศึกษำและ
มัธยมศึกษำ และระดับมหำวิทยำลัยในต้ำบลที่มี
ควำมพร้อมมีศักยภำพในกำรจัดกำรศึกษำ
- มีวัดเป็นสถำนที่ที่สำมำรถพัฒนำและ
เสริมสร้ำงควำมพร้อมให้เป็นแหล่งวัฒนธรรม
- มีปรำชญ์และภูมิปัญญำท้องถิ่นจ้ำนวนมำกที่มี
ศักยภำพในกำรพัฒนำ

จุดอ่อน/อุปสรรค
จุดอ่อน
- คนบำงกลุ่มขำดจริยธรรม คุณธรรม
ขำดระเบียบวินัย
- ค่ำนิยมยึดติดกับวัตถุสิ่งของและ
บริโภคฟุ่มเฟือยแพร่กระจำยเพิ่ม
มำกขึน
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แนวทางการพัฒนา
ด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม (ต่อ)

จุดแข็ง / โอกาส

โอกาส
- พ.ร.บ.กำรศึกษำแห่งชำติจะท้ำให้ภำยในจังหวัด
มีกำรจัดกำรศึกษำที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของท้องถิ่นต่ำงๆในเขตจังหวัด
- พ.ร.บ.กระจำยอ้ำนำจแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ให้ เทศบำลมีอ้ำนำจ
หน้ำที่จัดกำรศึกษำ
-รัฐบำลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบำทใน
กำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ถ่ำยทอดวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่นมำกขึน
- ภำยในจังหวัดมีกำรศึกษำทุกระดับ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ จุดแข็ง
และสิง่ แวดล้อม
- - มีทรัพยำกรธรรมชำติที่ค่อนข้ำงสมบูรณ์ เช่น
มีภูเขำ ป่ำไม้ น้ำตก แหล่งน้ำตำมธรรมชำติ
-

จุดอ่อน/อุปสรรค
อุปสรรค
- สื่อต่ำงๆ เช่น โทรทัศน์
อินเตอร์เน็ต เข้ำมีอิทธิพลต่อเด็ก
และเยำวชน ท้ำให้กระแสบริโภค
นิยมและวัตถุนิยมรุนแรงมำกขึน
ท้ำลำยวิถีชีวิตดังเดิมของ
ประชำชน

จุดอ่อน
- ประชำชนขำดจิตส้ำนึกในกำร
รักษำทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
- กำรใช้ทรัพยำกรไม่คุ้มค่ำ
ฟุ่มเฟือย
- มีโรงงำนอุตสำหกรรม และสถำน
โอกาส
ประกอบกำรในพืนที่ ส่งผลกระทบ
- รัฐบำลมีนโยบำยและให้ควำมส้ำคัญกับกำร
ต่อแหล่งน้ำ และอำกำศ
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ รวมถึงกำรป้องกัน อุปสรรค
และแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม
- ปัญหำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของ
สภำพอำกำศจำกสภำวะโลกร้อน
เกิดภัยภัยธรรมชำติที่รุนแรงขึนทุกปี
ด้านพัฒนาการเมืองและ จุดแข็ง
จุดอ่อน
การบริหาร
- ประชำชนมีควำมตื่นตัวและมีส่วนร่วมใน
- ประชำชนยังขำดควำมรู้กฎหมำยที่
กระบวนกำรพัฒนำท้องถิ่น มีกำรรวมกลุ่มใน
เกี่ยวข้องกับประชำชน
ชุมชน
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จุดแข็ง / โอกาส

ด้านพัฒนาการเมืองและ - ประชำชนมีควำมตื่นตัวทำงกำรเมือง
การบริหาร (ต่อ)
- มีกำรน้ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำให้บริกำรอย่ำง
รวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม
- ผู้น้ำมีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีภำวะควำมเป็น
ผู้น้ำ มีศักยภำพในกำรบริหำรงำน

จุดอ่อน/อุปสรรค
- ขำดบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในบำงสำขำของงำนประชำชนยังยึดมั่นถือมั่นเกี่ยวกับ
แนวคิดดังเดิม เช่น กำรรักพวกพ้อง
โดยไม่ได้ค้ำนึงถึงระบบคุณธรรม

- ประชำชนมีควำมจริงจังในกำรท้ำงำน
มีควำมเป็นตัวของตัวเองสูง
โอกาส

ด้านเศรษฐกิจ

- รัฐบำลเน้นกำรให้สิทธิเสรีภำพแก่ประชำชน
ส่งเสริมกำรกระจำยอ้ำนำจสู่ท้องถิ่นและเปิด
โอกำสกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
- รัฐบำลมีแนวนโยบำยขับเคลื่อนกิจกรรมสร้ำง
พลเมืองดีวิถีประชำธิปไตย
จุดแข็ง
- กำรเกษตรที่เป็นฐำนหลักที่สำมำรถรองรับ
วิกฤตเศรษฐกิจได้ เป็นแหล่งผลิตอำหำรที่ส้ำคัญ

อุปสรรค
- กำรรับรู้ข้อมูลจำกสื่ออำจจะ
บิดเบียนแนวควำมคิดของประชำชน
ในระบบประชำธิปไตย

จุดอ่อน
- ขำดกำรจัดกำรด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ
- ขำดกำรรวมกลุ่มที่เข้มแข็งเพื่อ
- มีภูมิประเทศและภูมิอำกำศรวมทังสภำวะ
ร่วมกันเป็นกลุ่มผู้ผลิต
แวดล้อมที่เหมำะแก่กำรท้ำกำรเกษตร
- ปัญหำหนีสินของเกษตรกร
- มีแหล่งน้ำตำมธรรมชำติส้ำหรับใช้ในกำรท้ำ
- แหล่งท่องเที่ยวมีงบประมำณ
กำรเกษตร
- มีโครงสร้ำงกำรคมนำคมขนส่งสำมำรถติดต่อได้ ปรับปรุงและฟื้นฟูจ้ำกัด
- โบรำณสถำน เช่น วัดถ้ำใหญ่
ตลอดพืนที่ทังจังหวัดมีถนนสำยหลักตัดผ่ำน
วัดไตรวิทยำรำม ส้ำนักสงฆ์ถ้ำพระ
- มีสินค้ำพืนเมืองของต้ำบลและพืนที่ใกล้เคียง
เช่น ผัก,ผลไม้,ยำงพำรำ,ไม้กวำดดอกหญ้ำ, ข้ำว หอ มีงบประมำณจ้ำกัดในกำร
ปรับปรุงและส่งเสริมให้เป็นแหล่ง
เกรียบต้มย้ำจำกข้ำวสังหยด,มะมุดกวน,มะมุด
ท่องเที่ยว
แช่อิ่ม,มังคุดกวน,เครื่องแกง เป็นต้น
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ด้านเศรษฐกิจ (ต่อ)

จุดแข็ง/โอกาส

จุดอ่อน/อุปสรรค

จุดแข็ง
- มีสถำนที่ท่องเที่ยวทำงธรรมชำติและวัฒนธรรม
ในกำรส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน
- ผู้บริหำรเทศบำลต้ำบลถ้ำใหญ่มีแนวนโยบำย
ในกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
อุปสรรค
โอกาส
- รัฐบำลมีนโยบำยส่งเสริมสนับสนุนกำรปลูกพืช - สภำวกำรณ์ทำงเศรษฐกิจใน
ระดับประเทศ ภูมิภำคส่งผลต่อ
ทดแทนพลังงำน เช่น ปำล์มน้ำมัน
กำรพัฒนำท้องถิ่น
- ภำวะวิกฤตด้ำนอำหำรโลกท้ำให้รัฐบำลให้
- กำรบริหำรจัดกำรยังต้องพึ่งพำเงิน
ควำมสนใจและสนับสนุนส่งเสริมกำรปลูกพืช
รำยได้ที่รัฐจัดสรรให้ ซึ่งอำจจะ
ที่เป็นอำหำรเพิ่มมำกขึน
ล่ำช้ำส่งผลต่อกำรขับเคลือ่ น
- รัฐบำลส่งเสริมในเรื่องกำรท่องเที่ยว
- กำรพึ่งพำงบประมำณจำกภำยนอกในกำรน้ำมำ นโยบำยต่ำง ๆ สู่ชุมชน
ปรับปรุงด้ำนโครงสร้ำงพืนฐำนเพื่อส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยว เช่น สถำบันกำรเงิน ส้ำนักงำนเงินทุน
ส่งเสริมกิจกำรเทศบำล ฯลฯ

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จุดแข็ง

จุดอ่อน

- มีโครงข่ำยกำรคมนำคมที่ สำมำรถติดต่อได้
ตลอดทังท้องถิ่น อ้ำเภอและจังหวัด
- มีแหล่งน้ำตำมธรรมชำติที่น้ำมำใช้ในเรื่อง
สำธำรณูปโภค เช่น ประปำภูเขำ

- กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพืนฐำน
เป็นไปอย่ำงล่ำช้ำ เพรำะมี
งบประมำณจ้ำกัดในกำรน้ำไปพัฒนำ
- ขำดแคลนแหล่งน้ำขนำดใหญ่
ส้ำหรับน้ำไปผลิตน้ำประปำให้
เพียงพอในหน้ำแล้ง
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ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(ต่อ)

ด้านพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต

จุดแข็ง/โอกาส

จุดอ่อน/อุปสรรค

โอกาส
- พ.ร.บ.กำรกระจำยอ้ำนำจแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 ได้ท้ำให้เทศบำลมี
รำยได้เพิ่มขึนในกำรน้ำไปพัฒนำโครงสร้ำง
พืนฐำนรวมทังด้ำนอื่น ๆ

อุปสรรค
- สภำพภูมิประเทศ ควำม
เปลี่ยนแปลงจำกสภำวะโลกร้อน กำร
เกิดภัยธรรมชำติที่รุนแรงมำกขึนส่งผล
กระทบต่อระบบโครงสร้ำงพืนฐำน ท้ำ
ให้ถนนช้ำรุดเสื่อมโทรมเร็วกว่ำปกติ
- สภำพทำงเศรษฐกิจส่งผลให้รำคำ
สินค้ำวัสดุก่อสร้ำงสูงขึนและ
ค่ำแรงงำนสูงขึนส่งผลต่อกำร
ด้ำเนินกำรโครงกำรด้ำนโครงสร้ำง
พืนฐำน
จุดแข็ง
จุดอ่อน
- มีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต้ำบลและ
- ปัญหำควำมไม่ปลอดภัยในชีวิตและ
อำสำสมัครสำธำรณสุขที่มีศักยภำพสำมำรถ
ทรัพย์สิน
ให้บริกำรด้ำนสำธำรณสุขแก่ประชำชนได้ดีใน - ปัญหำกำรพนัน
ระดับหนึ่ง
- กลุ่มองค์กรต่ำงๆ ไม่เข้มแข็งพอ
- มีองค์กรชุมชน เช่น กรรมกำรชุมชน กลุ่มสตรี - กำรแพร่ระบำดของยำเสพติดใน
อสม./กองทุนหมู่บ้ำน/ อปพร. กองทุนส่งเสริม หมู่บ้ำน
สุขภำพประจ้ำต้ำบล ศูนย์กีฬำ ลำนกีฬำ
อุปกรณ์กีฬำ ฯลฯ
- ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมกำรกีฬำ
โอกาส
- พ.ร.บ.กระจำยอ้ำนำจองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ให้อ้ำนำจหน้ำที่ เทศบำล
ในกำรจัดบริกำรสำธำรณะทำงด้ำนสวัสดิกำร
สังคมและพัฒนำชุมชนกว้ำงขวำงมำกขึน
- - นโยบำยรัฐบำลในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติดอย่ำงจริงจัง ซึ่งถือเป็นวำระแห่งชำติ

อุปสรรค
-ปัญหำจำกสภำวะทำงเศรษฐกิจ
- มีกลุ่มเครือข่ำย กระบวนกำรค้ำยำ
เสพติดเข้ำมำในพืนที่เรื่อย ๆ
- รัฐบำลตัดลดงบประมำณด้ำนกำร
ด้ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรบริกำรด้ำน
สำธำรณสุข
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2.3 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมิ นผลแผนพัฒ นำ เทศบำลต้ ำบลถ้ำใหญ่ ได้ ติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำในปีงบประมำณ 2557 ได้สรุปผลกำรด้ำเนินกำรดังนี
การวางแผน
เทศบำลต้ำบลถ้ำใหญ่ ได้จัดท้ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนพัฒนำ 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559)
ตำมกระบวนกำรที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท้ำแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 โดยผ่ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน เช่น กำรจัดเวทีประชำคม กำรประชุมกรรมกำรชุมชน เพื่อ
รับฟังปัญหำและควำมต้องกำรที่แท้จริงของประชำชนในพืนที่ ก่อนน้ำมำจัดท้ำโครงกำรเพื่อพัฒนำพืนที่ ที่บรรจุไว้
ในแผนพัฒนำ 3 ปี ต่อไป
เทศบำลต้ำบลถ้ำใหญ่ ได้ประกำศใช้แผนพัฒนำ 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559) เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน
พ.ศ.2556 โดยได้ก้ำหนดโครงกำรที่จะด้ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำ 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559) ดังนี
ยุทธศาสตร์

จานวน

2557
งบประมาณ

จานวน

2558
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ด้าน
74 12,642,800.00 53 10,190,000.00
การศึกษา
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
7
7,800,000.00 13 17,360,000.00
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ด้าน
45 44,024,000.00 24
5,340,000.00
การเมือง การบริหาร
ยุทธศาสตร์ด้าน
15 14,739,000.00 20
8,415,000.00
เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ด้าน
คมนาคมและ
55 51,680,000.00 139 75,512,000.00
สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ด้าน
22
5,750,000.00 22
6,250,000.00
คุณภาพชีวิต
รวม
218 136,635,800.00 271 123,067,000.00

จานวน

2559
งบประมาณ

48

6,470,000.00

13

9,950,000.00

20

5,530,000.00

14

5,290,000.00

118

88,010,000.00

17

3,125,000.00

230 118,375,000.00
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การจัดท้างบประมาณ
ผู้บริหำรเทศบำลต้ำบลถ้ำใหญ่ ได้ประกำศใช้ข้อบัญญัติงบประมำณ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2556 โดยมี
โครงกำรที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมำณ จ้ำนวน 62 โครงกำร งบประมำณ 41,983,320 บำท สำมำรถจ้ำแนก
ตำมยุทธศำสตร์ ได้ดังนี
ยุทธศาสตร์

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

โครงการ

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ

16

8,894,820.00

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม

3

1,690,000.00

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร

23

5,890,000.00

3

220,000.00

11

13,242,000.00

6

12,046,500.00

62

41,983,320.00

ยุทธศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจ
ยุทธศำสตร์ด้ำนคมนำคมและสำธำรณูปโภค
ยุทธศำสตร์ด้ำนคุณภำพชีวิต
รวม

การใช้จ่ายงบประมาณ
เทศบำลต้ำบลถ้ำใหญ่ มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณในกำรด้ำเนินโครงกำรตำมข้อบัญญัติงบประมำณ โดยได้มี
กำรก่อหนีผูกพัน/ลงนำมในสัญญำ รวม 42 โครงกำร จ้ำนวนเงิน 29,377,152 บำท มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
จ้ำนวน 42 โครงกำร จ้ำนวนเงิน 29,357,064 ล้ำนบำท สำมำรถจ้ำแนกตำมยุทธศำสตร์ ได้ดังนี
ยุทธศาสตร์
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ

โครงการ

การก่อหนี้ผูกพัน/
โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ
ลงนามในสัญญา

13

7,316,944.03

13

7,316,944.03

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม

3

1,607,290.00

3

1,607,290.00

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร

14

3,524,898.02

14

3,524,898.00

ยุทธศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจ

1

20,000.00

1

20,000.00

ยุทธศำสตร์ด้ำนคมนำคมและสำธำรณูปโภค

5

5,280,000.00

5

5,259,912.00

ยุทธศำสตร์ด้ำนคุณภำพชีวิต

6

11,628,020.00

6

11,628,020.00

42

29,377,152.05

42

29,357,064.03

รวม
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รายงานสรุปผลการด้าเนินงาน ปี 2557
เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเมือง
กำรบริหำร

แผนการด้าเนินการ
ทั้งหมด
จ้า
งบ
นวน
ประมาณ
74 12,642,800.00

จ้า
นวน
16

ลงนามสัญญา

เบิกจ่าย

100%

งบ
จ้า
ประมาณ
นวน
8,894,820.00 13

งบ
จ้า
ประมาณ
นวน
7,316,944.03 13

งบ
จ้า
ประมาณ
นวน
7,316,944.03 13

งบ
ประมาณ
7,316,944.03

7,800,000.00

3

1,690,000.00

3

1,607,290.00

3

1,607,290.00

3

1,607,290.00

45 44,024,000.00

23

5,890,000.00

14

3,524,898.02

14

3,524,898.00

13

3,114,836.00

ยุทธศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจ

15 14,739,000.00

3

220,000.00

1

20,000.00

1

20,000.00

1

20,000.00

ยุทธศำสตร์ด้ำนคมนำคม
และสำธำรณูปโภค
ยุทธศำสตร์ด้ำนคุณภำชีวิต

55 51,680,000.00

11 13,242,000.00

5

5,280,000.00

5

5,259,912.00

4

4,536,000.00

6 11,628,020.00

6

11,628,020.00

40

28,223,090

รวม

7

อนุมัติงบประมาณ

22

5,750,000.00

218

136,635,800

6 12,046,500.00
62

41,983,320

6 11,628,020.00
42

29,377,152

42

29,357,064
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2.4 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
แม้ว่ำ ในเชิงปริ มำณ จะมี ผ ลกำรด้ ำเนิ นงำนจริ ง 42 โครงกำร เพีย งร้อ ยละ 19.00 ของ
โครงกำรที่บรรจุไว้ ในแผนพัฒนำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 และคิดเป็นร้อยละ 67.74 ในเทศบั ญญัติ
งบประมำณรำยจ่ ำ ยประจ้ ำ ปี 2557 แต่ ห ำกจะพิ จ ำรณำในด้ ำ นกำรพั ฒ นำ จะเห็ น ได้ ว่ ำ มี ก ำรพั ฒ นำ
ครอบคลุมในทุกพืนที่ และครอบคลุมยุทธศำสตร์ทุกด้ำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรตระหนักและให้ควำมส้ำคัญ
กับงำนด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม กำรมุ่งพัฒนำและยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน กำรส่งเสริมพัฒนำ
อำชีพ ส่งเสริมกำรใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำรสร้ำงสรรค์ และด้ำรงไว้ซึ่งอำชีพต่ำง ๆ ส่งเสริมสนับสนุนกำร
เรียนรู้ของเยำวชน นักเรียน นักศึกษำ สนับสนุนงำนด้ำนกีฬำ กำรสืบทอดและส่งเสริมศิลปะประเพณีต่ำง ๆ
ทังในระดับท้องถิ่น และระดับชำติ กำรให้ควำมส้ำคัญในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดย
เน้ น กำรปลู กฝั งจิ ตส้ ำนึ กให้ ชุมชนรั กษ์สิ่ งแวดล้ อม ให้ รักและหวงแหนผื นแผ่ นดินของตนเอง กำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อมให้คงควำมสมดุล เป็นต้น นอกจำกนันในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กรยังได้พัฒนำบุคลำกรของ
เทศบำลต้ำบลถ้ำใหญ่ ให้มีควำมรอบรู้ และมีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน รวมถึงกำรจัดกำรองค์กรให้ทันสมัย
เหมำะแก่กำรประสำนรำชกำรอีกด้วย ซึ่งจำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557 –
2559) จ้ำเป็นต้องปรับแผนพัฒนำในปีต่อไปเพื่อให้โครงกำรพัฒนำสอดคล้องกับงบประมำณกำรพัฒนำ
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ส่วนที่ 3
การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
3.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตาบลถาใหญ่
"เป็นศูนย์กระจายผลผลิต สิ่งแวดล้อมดี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม นาสู่อาชีพ"

3.2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตาบลถาใหญ่ในช่วงระยะเวลา 3 ปี
3.2.1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ประกอบด้วย 3 แนวทางการพัฒนา ดังนี
แนวทางการพัฒนา
(1) เพิ่มช่องทางและโอกาสการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
(2) พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน
(3) พัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาชน
3.2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 3 แนวทางการพัฒนา ดังนี
แนวทางการพัฒนา
(1) บาบัดและกาจัดขยะและสิ่งปฏิกูล
(2) สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล้อมและดาเนินการปูองกันมลภาวะ
(3) เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
3.2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร ประกอบด้วย 2 แนวทางการพัฒนา ดังนี
แนวทางการพัฒนา
(1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
(2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 3 แนวทางการพัฒนา ดังนี
แนวทางการพัฒนา
(1) พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การตลาดให้แก่เกษตรกร
(2) เพิ่มศักยภาพกลุ่มทุนองค์กรประชาชน
(3) พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
3.2.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน ประกอบด้วย 2 แนวทางการพัฒนา
ดังนี
แนวทางการพัฒนา
(1) ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา
โทรศัพท์
(2) สร้างและปรับปรุงระบบประปา แหล่งน้า
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3.2.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย 6 แนวทางการพัฒนา ดังนี
แนวทางการพัฒนา
(1) ส่งเสริมสุขภาพชุมชนและสาธารณสุขมูลฐาน
(2) ปูองกัน ต่อต้านยาเสพติดและรักษาความปลอดภัย
(3) ส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ
(4) ส่งเสริมระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5) การสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
(6) การสนับสนุนการบารุงศาสนสถานรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

3.3 กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
วิสัยทัศน์
“ องค์กรหลักในการพัฒนา ยึดหลักธรรมมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
(พ.ศ.2559-2561) ได้กาหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันภายใต้แนวคิด “หลักความ
พอเพียง” ตามแนวพระราชดาริฯ โดยอาศัยกรอบแนวทางจากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชและภารกิจ 6 ด้าน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจฯ มาตรา 32(1) รวมทั้ง ได้ทบทวนจากยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับปี พ.ศ.2558-2560 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ พันธกิจ
และเป้า
หมายการพัฒนา ดังนี
พันธกิจ
(1) สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อย พัฒนาองค์ความรู้ตามแนวพระราชดาริ
เศรษฐกิจพอเพียง
(2) พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และความต้องการของตลาด วิสาหกิจ
ชุมชน สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
เพิ่มมูลค่าการผลิตด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ
(3) ส่งเสริมการผลิตและจาหน่ายสินค้าเกษตรทั้งที่เป็นอาหารมิใช่อาหาร และพลังงาน
ทดแทน
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3.3.1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพันธกิจ
พันธกิจ
(1) สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อย พัฒนาองค์ความรู้ตามแนวพระราชดาริ
เศรษฐกิจพอเพียง
(2) พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และความต้องการของตลาด วิสาหกิจ
ชุมชน สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
เพิ่มมูลค่าการผลิตด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ
(3) ส่งเสริมการผลิตและจาหน่ายสินค้าเกษตรทั้งที่เป็นอาหารมิใช่อาหาร และพลังงาน
ทดแทน
(4) สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท
(5) จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้าเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
(6) ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร ภาคการตลาด
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด
(7) ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ และพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว
(8) ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่
สนับสนุน การวิจัยและพัฒนาร่วมระหว่างนักวิชาการและชุมชน โดยให้ความสาคัญ
กับความสอดคล้องกับความต้องการ ภาคเศรษฐกิจชุมชน
(9) พัฒนาความเชื่อมระบบการขนส่งและระบบโลจิสติกส์
เป้าหมายการพัฒนา
(1) รายได้ของชุมชนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี
(2) ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเป็นธรรม ที่ดินมีคุณค่าและได้รับประโยชน์
มากขึ้น
(3) จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวติดอันดับของภาคใต้
(4) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัด โดยให้ความสาคัญกับ
การเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนของจังหวัด
3.3.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
พันธกิจ
(1) ฟื้นฟูพื้นที่ปุาและระบบนิเวศให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
(2) ส่งเสริมการบริหารจัดการน้าในพื้นที่ต้นน้าและลุ่มน้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มี
ระบบช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการน้าระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้าแล้ง
และน้าท่วม รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบ การจัดการน้าเสีย
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(3) ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน
ให้อยู่ในขีดความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ
(4) ส่งเสริมการดารงชีวิตตามวิถีไทย เพื่อปลูกฝังค่านิยมการบริโภค อย่างพอเพียงและ
ยั่งยืน การสร้างเครือข่ายชุมชน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชุมชน
(5) ส่งเสริมให้ชุมชน หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุม
กิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ของกลไกการจัดการขยะชุมชน ขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเชื้อ
ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดและคัดแยกขยะ ในแหล่งกาเนิด
สนับสนุนการสร้างธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนให้มีระบบเก็บขนและกาจัด
ขยะ แบบรวมศูนย์
(6) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการกาจัด บาบัดมลพิษ ทั้งด้านวิชาการ บุคลากร
และสร้างจิตสานึกของชุมชนในการมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ เฝูาระวัง แก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม
(7) ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใช้พลังงานทดแทนพลังงานทางเลือก พลังงานใส
สะอาด
(8) สนับสนุนส่งเสริมการรังวัดและจัดทาแผนที่ เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ
(9) ผลักดันให้มีระบบคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม
อนุรักษ์ฟื้นฟู ความหลากหลายของพันธุกรรมท้องถิ่น เพื่อรักษา ปกปูองระบบ
นิเวศน์ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน
เป้าหมายการพัฒนา
(1) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืน ประชาชน
มีการดารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขภายใต้คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
(2) ประชาชนมีจิตสานึกและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(3) ครัวเรือน ชุมชน มีทางเลือกในการใช้พลังงาน และมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ
(4) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
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3.3.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
พันธกิจ
(1) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชาสังคมให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการ
พัฒนาในทุกด้าน
(2) พัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม จัดการศึกษาทั้งใน
และนอกระบบ สนับสนุนการจัดทาหลักสูตรท้องถิ่น ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสร้างสรรค์อย่างฉลาดเพื่อเสริมสร้างการ
เรียนรู้
(3) รณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนา
สิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ
(4) พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์
แผนไทย (แพทย์ทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชน และ สถานพยาบาล
(5) รณรงค์ ปูองกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อลดจานวนผู้เสพย์
และผู้เกี่ยวข้องให้น้อยลง
(6) รณรงค์ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและปูองกันการเกิดโรค
ไม่ติดต่อ เฝูาระวังปูองกันปัญหาการปุวยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่
(7) ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทา
สาธารณภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
(8) พัฒนาการกีฬา เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกกาลังกายและเล่นกีฬา
จัดหาสถานที่จัดกิจกรรมออกกาลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง
(9) ส่งเสริมการทานุบารุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
พัฒนา ฟื้นฟู ต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน
และประชาชนและเผยแพร่สู่สังคมโลก
(10) สงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีและพึ่งพาตนเองได้
(11) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนสนับสนุนการจัดทาและ
ใช้แผนชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมชุมชน แล7. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม
การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณภัย เพือ่ ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน
เป้าหมายการพัฒนา
(1) ประชาชน/เยาวชน มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ดารงชีวิตได้อย่างปกติสุข
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(2) ประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่งถึงเป็นธรรม และมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
(3) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้นทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา รวมทั้งมีอนามัย
การเจริญพันธุ์ ที่เหมาะสมในทุกช่วงวัย
(4) ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น และปัจจัยเสี่ยง
ต่อสุขภาพลดลง ประชาชน/เยาวชน มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ดารงชีวิต
ได้อย่างปกติสุข
3.3.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
พันธกิจ
(1) พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัย
อย่างทั่วถึง
(2) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและครบถ้วนเพียงพอ
(3) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง
ทุกพื้นที่
เป้าหมายการพัฒนา
(1) มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน ที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย
และเชื่อมโยงกับระบบการขนส่งอื่น รวมทั้งเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
(2) มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐาน ที่มีประสิทธิภาพทั่วถึงทุกพื้นที่
3.3.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พันธกิจ
(1) รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสานึก ค่านิยมตามหลักการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างวัฒนธรรม
การเมืองแบบประชาธิปไตยและจิตสานึกธรรมาภิบาลให้แก่เยาวชน ประชาชน
ทุกระดับ ทุกภาคส่วน
(2) พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
สนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงระบบข้อมูลและรูป
แบบการให้บริการประชาชนลดขั้นตอนการทางานเพื่ออานวยความสะดวกแก่
ประชาชน
(3) พัฒนาและส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการในระดับ
ชุมชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูล
กลางและระบบการติดตามประเมินผล
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(4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
เป้าหมายการพัฒนา
(1) ประชาชนมีจิตสานึกที่ดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการแก้ปัญหาและให้บริการประชาชน
(3) มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของทุกภาคี
ในการพัฒนา

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลตาบลถาใหญ่
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่ ภายใต้การบริหารงานของผู้บริหารชุดปัจจุบันได้กาหนด วิสัยทัศน์ "วิสัยทัศน์
ก้าวไกล ใส่ใจวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ถึงพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน เน้นงานการมีส่วนร่วม รวมน้อมนา
เศรษฐกิจพอเพียง" ในการพัฒนา ในคราวแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตาบลถ้าใหญ่ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม
2555 ดังนี้
1.นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
1.1 พัฒนา ปรับปรุง สนับสนุนและบูรณะ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐาน
เช่น ถนน ไฟฟูา สาธารณะ ประปา คูระบายน้า โทรศัพท์ ได้มาตรฐานครอบคลุม
ทั่วพื้นที่ของชุมชน โดยเน้นความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งจะนามาสู่
ความสะดวกสบายกับชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน
1.2 พัฒนาแหล่งน้าเพื่ออุปโภคบริโภค และแหล่งน้าเพื่อการเกษตร ขุดลอกห้วย หนอง
คลอง บึง เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมและภัยแล้ง พร้อมทั้งการพัฒนาแหล่งน้าจืดเพื่อประปา
หมู่บ้านเช่น ถนน ไฟฟูา สาธารณะ ประปา คูระบายน้า โทรศัพท์ ได้มาตรฐานครอบคลุม
ทั่วพื้นที่ของชุมชน โดยเน้นความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งจะนามาสู่ความ
สะดวกสบายกับชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน
1.3 พัฒนาแหล่งน้าเพื่ออุปโภคบริโภค และแหล่งน้าเพื่อการเกษตร ขุดลอกห้วย หนอง
คลอง บึง เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมและภัยแล้ง พร้อมทั้งการพัฒนาแหล่งน้าจืดเพื่อประปา
หมู่บ้าน
1.4 ควบคุมการปลูกสร้างอาคาร การต่อเติมอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย
1.5 ใช้แผนชุมชน แผนประชาคม เป็นหลักในการพัฒนา
1.6 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
1.7 ประสานขอความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการอื่น
เพื่อทาหน้าที่สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกลและอื่นๆ ในลักษณะของการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน
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1.8 ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ แสงสว่างถนน ในเขตชุมชนหนาแน่น จุดอันตราย เพื่อลดอุบัติเหตุ
เพิ่มความปลอดภัย ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
1.9 พัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้วยระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
1.10 จัดให้มีเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ ของเทศบาล และบริการ
ประชาชน
1.11 จัดให้มีชุดเฉพาะกิจแก้ปัญหาด้านสาธารณูปโภค ไฟฟูา ประปา ฯลฯ
2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
2.1 ดาเนินการจัดทางบประมาณ และปรับปรุงระบบภาษี และแผนงานการบริหารทรัพย์สิน
ของเทศบาล ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
และชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งให้ปรับลดรายจ่ายที่ไม่จาเป็น
2.2 ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ การสร้างงาน และการรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิด
การกระจายรายได้และลดรายจ่ายแก่ประชาชน
2.3 จะส่งเสริมการค้าภาคธุรกิจ การลงทุน รวมทั้งแก้ปัญหาผลผลิตราคาตกต่า
2.4 ส่งเสริมกลุ่มองค์กรต่างๆ ให้เป็นวิสาหกิจชุมชนอย่างแท้จริง
2.5 ส่งเสริมสถาบันการเงิน การลงทุนต่อชุมชน และสหกรณ์ชุมชน
2.6 ส่งเสริมพัฒนาการรวมกลุ่มสหกรณ์ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มแม่บ้านเทศบาลและตลาดนัด
ชุมชน
2.7 ส่งเสริมให้มีตลาดเย็นหรือตลาดโต้รุ่งของเทศบาล
2.8 ส่งเสริมสนับสนุนสินค้า OTOP หรือสินค้าชุมชน
2.9 จัดมหกรรมอาชีพ ช่างฝีมือในตาบลปีละ 1 ครั้ง
2.10 สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ
3. นโยบายด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม
3.1 ปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อย่างเป็นระบบครบวงจร ดาเนินการพัฒนา
บุคลากร อาคารสถานที่ ครูพี่เลี้ยง และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ชุมชน
3.2 สนับสนุนกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ และกิจกรรมนักเรียนในระดับต่างๆ
เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน
3.3 จัดสร้างศูนย์การศึกษา กศน.ระดับตาบลที่เป็นรูปธรรม มีอาคารสถานที่ของตนเอง
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการมีและใช้โน้ตบุค๊ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
3.5 สนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการพัฒนาเยาวชน
อาเซียน
3.6 สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
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3.7 จัดให้โรงเรียนแต่ละแห่งนานักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานในวันเด็กแห่งชาติและวันสาคัญ
ต่าง ๆ
3.8. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ / ฟื้นฟู / สืบทอดงานประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.9 สนับสนุนให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและจิตใจ
3.10 สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาวัด และสานักสงฆ์ให้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมวันสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนา
3.11 สนับสนุนส่งเสริม การจัดกิจกรรมของผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่นในทุก ๆ สาขา
4. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และชุมชน
4.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ยากไร้ คนชรา เด็กสตรี ผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
ให้มีคุณภาพที่ดีและสามารถช่วยเหลือตนเองได้
4.2 จัดสวัสดิการให้ผู้สูงอายุ/ผู้พิการให้ได้รับสิทธิเท่าเทียมกัน ตามวันเวลาที่กาหนด
4.3 จัดสวัสดิการให้ผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกสาขาตามความรู้และความสามารถ
4.4 ปูองกันและปราบปราม ดูแล บาบัดแก้ไขปัญหายาเสพติด ภัยคุกคามต่างๆ อบายมุข
ในทุกรูปแบบ
4.5 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการลานกิจกรรมทุกชุมชน พร้อมอุปกรณ์
สาหรับออกกาลังกายพร้อมให้มีการแข่งขันกีฬาชุมชนทุกปี
4.6 สนับสนุนโครงการแก้ปัญหาความยากจนของรัฐบาลโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มรายได้
ลดรายจ่ายและขยายโอกาสให้กับประชาชน
4.7 สนับสนุนส่งเสริมสวัสดิการแก่ชุด ชรบ. อปพร.และชุดอาสาสมัครตารวจหมู่บ้าน
พร้อมจัดฝึกอบรมทบทวน เพื่อให้มีคุณภาพสู่มาตรฐาน
4.8 สมทบงบประมาณ ให้กองทุนสวัสดิการชุมชนทุกปี
4.9 ส่งเสริมให้มีการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.10 คนตั้งครรภ์จะได้รับการดูแลภายใต้โครงการ “ใส่ใจแม่สายใยลูก”โดยจะประสานงาน
กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล
5. นโยบายด้านสาธารณสุข
5.1 จัดแพทย์พยาบาลเคลื่อนที่ตรวจโรคเบาหวาน – โรคความดันและอื่น ๆ อย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง
5.2 ส่งเสริมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล
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5.3 สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การผลิต
และแปรรูปวิจัยและพัฒนาสมุนไพรเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพ ที่ดีของชุมชน
5.4 ดาเนินการจัดระบบเฝูาระวังโรคติดต่อร้ายแรง โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้า
5.5 จัดระบบรถบริการฉุกเฉิน โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสาหรับให้บริการประชาชน
กรณีเกิดอุบัติเหตุ เจ็บปุวยฉุกเฉินร้ายแรง อันอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตไว้บริการ
ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง
5.6 พัฒนาและดูแลรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลโดยพัฒนาประสิทธิภาพการเก็บขนขยะ
อย่างรวดเร็วเพียงพอและทั่วถึง
5.7 สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
5.8 ดาเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ตลอดจนอาหารปลอดภัย
5.9 เพิ่มประสิทธิภาพด้านประกันสุขภาพ ให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี
5.10 จัดให้ดูแลกลุ่มเปูาหมายเฉพาะ เช่น กลุ่มเด็ก กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ/กลุ่มผู้พิการ
รวมทั้งแรงงานต่างด้าว
6. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.1 ให้ความรู้ด้านบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน การรักษาคุณภาพน้าการจัดระบบกาจัด
ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล การบาบัดน้าเสียและมลพิษให้กับชุมชน เพื่อแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบครบวงจรให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี
6.2 ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างองค์ความรู้สาหรับการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม
6.3 ส่งเสริมสนับสนุนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการให้ความรู้
สร้างจิตสานึกให้แก่เยาวชนชุมชน ร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมปลูกปุา คืนความ
สมบูรณ์ให้กับผืนปุา ลดภาวะโลกร้อนในโอกาสต่าง ๆ
6.4 สนับสนุนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไฟฟูาพลังน้า และธนาคารต้นไม้
6.5 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้าตกทั้ง 3 แห่ง ให้มีมาตรฐานและการบริการที่ดี ทั้งเส้นทาง
คมนาคมและสถานที่เพื่อรองรับการมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและผู้มา
เยือน
6.6 ให้ผู้ที่ครอบครองที่ดินทาประโยชน์มานาน ได้มเี อกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายตามที่
รัฐบาลได้เร่งผลักดัน
6.7 ปรับปรุงระบบการระบายน้าแต่ละชุมชนไม่ให้น้าท่วมขัง
6.8 สนับสนุนกิจกรรมชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.)
7.นโยบายด้านการบริหารการเมือง การปกครอง
7.1 ส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย และปลูกจิตสานึก โดยใช้หลัก
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ธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของเยาวชนและประชาชน
7.2 การบริหารข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง
ด้วยระบบเสียงไร้สายหรือวิทยุชุมชน
7.3 ดาเนินพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนการ
จัดเก็บรายได้ที่เป็นธรรม
7.4 กระจายอานาจการบริหารแบบมีส่วนร่วมและสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
เข้ามามีส่วนร่วม
7.5 สรรหาบุคลากรที่ความรู้ ความสามารถ มากประสบการณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้ามา
มีส่วนร่วมในการดาเนินงานของเทศบาลทุกตาแหน่ง
7.6 เสริมสร้างขวัญกาลังใจ สวัสดิการ สวัสดิภาพคุณธรรม จริยธรรม อย่างสม่าเสมอ
และต่อเนื่อง
7.7 ร่วมมือกับสภาองค์กรชุมชนตาบลถ้าใหญ่ และองค์กรอื่น ๆ ในการพัฒนาในทุก ๆ
ด้าน
7.8 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจาหมู่บ้าน หรือทุกชุมชน
7.9 สร้างและพัฒนาห้องสมุดเทศบาลให้เป็นห้องสมุดที่มีชีวิต สามารถใช้เป็นแห่ลงเรียนรู้
ที่เกิดประโยชน์สูงสุด
7.10 ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรของเทศบาลได้เรียนรู้มีจิตสานึกในการให้บริการประชาชน
โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณที่ดีของข้าราชการ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561 )
เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรูแ้ ละภูมิปญ
ั ญาเพือ่ คุณภาพของคนนครศรีธรรมราช
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
แนวทางที่ 1.1 เพิ่มช่องทางและโอกาสการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการปรับปรุงอินเตอร์เน็ตตาบล เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูล ปรับปรุง / จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
ข่าวสารที่รวดเร็ว ถูกต้อง
สาหรับบริการประชาชน

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพท์ที่คาดว่า
หน่วยงาน
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รบั
ที่รบั ผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
30,000 จานวนพื้นที่ ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร สานักปลัดเทศบาล
(งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.)
ที่ติดตั้ง ที่รวดเร็ว ถูกต้อง

2 โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจา เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูล จัดซื้อหนังสือพิมพ์สาหรับบริการ
หมู่บา้ น /ชุมชน
ข่าวสารที่รวดเร็ว ถูกต้อง
ประชาชนในหมู่บา้ นหรือชุมชน

50,000
50,000
50,000
(งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.)

3 โครงการเสียงไร้สายตาบลถ้าใหญ่

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูล จัดตั้งเสียงไร้สายในพื้นที่ตาบล
ข่าวสารของทางราชการ
ถ้าใหญ่ โดยแม่ข่ายอยู่ที่ สนง.
ได้รวดเร็ว ถูกต้อง
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่

4 โครงการติดตั้งอินเตอร์เน็ต
พร้อมติดตั้งสัญญาณ Wifi ชุมชน

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูล ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต พร้อม
ข่าวสารที่รวดเร็ว ถูกต้อง
ติดตั้งสัญญาณ Wifi จานวน 28
ชุมชน

-

-

จานวน
หมู่บา้ น

ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร สานักปลัดเทศบาล
ที่รวดเร็ว ถูกต้อง

1,500,000 จานวนพื้นที่ ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร สานักปลัดเทศบาล
(งบอปท.)
ที่ติดตั้ง ของทางราชการได้อย่างรวดเร็ว
และถูกต้อง

200,000 200,000 200,000 จานวนพื้นที่ ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร สานักปลัดเทศบาล
(งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.)
ที่ติดตั้ง ที่รวดเร็ว ถูกต้อง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรูแ้ ละภูมิปญ
ั ญาเพือ่ คุณภาพของคนนครศรีธรรมราช
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
แนวทางที่ 1.1 เพิ่มช่องทางและโอกาสการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
5 โครงการสร้างหอกระจายข่าว
ประจาหมู่บา้ น (ม.6 , ม.10)

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูล ก่อสร้างหอกระจายข่าว โดยมี
ข่าวสารของทางราชการ
เสาเหล็กสูง 25 เมตร เครื่องขยาย
ได้รวดเร็ว ถูกต้อง
เสียง 1,000 วัตต์ ลาโพง 4 ตัว
ไมล์ 1 ชุด ในบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 6
และหมู่ที่ 10

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพท์ที่คาดว่า
หน่วยงาน
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รบั
ที่รบั ผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000 300,000 จานวนพื้นที่ ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร สานักปลัดเทศบาล
(งบอปท.) (งบอปท.)
ที่ติดตั้ง ของทางราชการได้อย่างรวดเร็ว
และถูกต้อง

6 โครงการเสียงตามสายประจาชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ
ได้รวดเร็ว ถูกต้อง
7 โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าว เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูล
ประจาหมู่บา้ น (ม.1-10)
ข่าวสารของทางราชการ
ได้รวดเร็ว ถูกต้อง

ติดตั้งเสียงตามสายประจาชุมชน
28 ชุมชน

250,000
(งบอปท.)

250,000
(งบอปท.)

250,000
(งบอปท.)

จานวนพื้นที่ ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร สานักปลัดเทศบาล
ที่ติดตั้ง ที่รวดเร็ว ถูกต้อง

ซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจา
หมู่บา้ นทุกหมู่บา้ นให้อยู่ในสภาพ
ที่ใช้งานได้ตามปกติ

-

50,000
50,000 จานวนพื้นที่ ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร สานักปลัดเทศบาล
(งบอปท.) (งบอปท.) ที่ซ่อมแซม ของทางราชการได้อย่างรวดเร็ว
และถูกต้อง

8 โครงการก่อสร้าง /ปรับปรุงที่อ่าน - เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
หนังสือประจาหมู่บา้ น (ม.1-10) จัดกิจกรรมการเรียนรู้
- เพื่อเสริมสร้างโอกาสการ
เรียนรู้สาหรับประชาชน

ก่อสร้าง / ปรับปรุงสถานที่สาหรับ
อ่านหนังสือ ขนาด 3X3 เมตร
ประจาหมู่บา้ น (ม.1-10)

-

50,000
50,000 จานวนพื้นที่ ประชาชนมีสถานที่สาหรับ
(งบอปท.) (งบอปท.) ที่ปรับปรุง อ่านหนังสือ หรือจัดกิจกรรม
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้
ประชาชนในพื้นที่

สานักปลัดเทศบาล
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรูแ้ ละภูมิปญ
ั ญาเพือ่ คุณภาพของคนนครศรีธรรมราช
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
แนวทางที่ 1.1 เพิ่มช่องทางและโอกาสการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
9 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารทางการศึกษา

เพื่อประชาสัมพันธ์และ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร
เผยแพร่ข่าวสารทางการศึกษา จานวน 4 ครั้ง

10 โครงการจัดตั้งและสนับสนุน
ศูนย์การเรียนรู้ เขต 1, 2

- เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ ปรับปรุงอาคารและสนับสนุน
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
อุปกรณ์การเรียนการสอน
- เพื่อส่งเสริม สนับสนุนโอกาส
ในการเรียนรู้สาหรับประชาชน

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพท์ที่คาดว่า
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000 จานวนครั้ง ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร
(งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.)
ทางการศึกษาได้อย่างถูกต้อง
-

200,000 200,000 จานวนศูนย์ ประชาชนมีศูนย์กลางในการ
(งบอปท.) (งบอปท.)
จัดกิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
กองการศึกษา

กองการศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561 )
เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรูแ้ ละภูมิปญ
ั ญาเพือ่ คุณภาพของคนนครศรีธรรมราช
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
แนวทางที่ 1.2 พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก หมู่ที่ 9

เพื่อรองรับจานวนเด็กที่มี
ปริมาณเพิ่มขึ้น

ก่อสร้างอาคารเรียน
จานวน 1 หลัง

2 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
/ต่อเติมอาคารศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก

เพื่ออานวยความสะดวกให้
เด็กนักเรียนในศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก

ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติมบริเวณ
อาคารเรียน, ห้องน้า, ทาสี ฯลฯ
ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก จานวน 3
ศูนย์
จัดหาเครื่องเล่นกลางแจ้ง
สาหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
จานวน 3 ศูนย์

3 โครการสนับสนุนเครื่องเล่น
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการใน
กลางแจ้งให้ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก การเรียนรู้ของเด็ก

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,000,000 3,000,000
(งบอปท.) (งบอปท.)

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวน
อาคาร

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั
เด็กนักเรียนมีสถานที่
เรียนเพียงพอ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
กองการศึกษา
/กองช่าง

200,000
(งบอปท.)

200,000
(งบอปท.)

200,000 จานวนศูนย์ เด็กนักเรียนได้รับ
(งบอปท.)
ความสะดวกในการเรียน

กองการศึกษา
/กองช่าง

200,000
(งบอปท.)

200,000
(งบอปท.)

200,000 จานวนศูนย์ เด็กนักเรียนมีพฒ
ั นาการ
(งบอปท.)
ในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น

กองการศึกษา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรูแ้ ละภูมิปญ
ั ญาเพือ่ คุณภาพของคนนครศรีธรรมราช
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
แนวทางที่ 1.2 พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพท์ที่คาดว่า
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000 จานวนครั้ง ผู้ปกครองเด็กนักเรียน
(งบอปท.) (งบอปท.)
(งบอปท.)
มีความรู้ความเข้าใจ
ในการส่งเสริมการพัฒนาการ
ของเด็กได้อย่างเด็กนักเรียน
มีอุปกรณ์การเรียนที่เพียงพอ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

4 โครงการชุมชนสร้างผู้ปกครอง
ร่วมพัฒนา IQ-EQ เด็กปฐมวัย

เพื่อให้ความรู้ผู้ปกครอง
จัดอบรมผู้ปกครองเด็กใน
ในการส่งเสริมการพัฒนาการ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์
เด็กที่ถูกต้อง
จานวน 1 ครั้ง

5 สนับสนุนอุปกรณ์และสื่อ
การเรียนการสอนให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอุปกรณ์
การเรียนที่เพียงพอ

สนับสนุนอุปกรณ์และสื่อการเรียน
การสอน เช่น หนังสือ เครื่องเขียน
เครื่องขยายเสียง ฯลฯ ให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 3 ศูนย์

200,000
(งบอปท.)

200,000
(งบอปท.)

200,000 จานวนศูนย์ เด็กนักเรียนมีอุปกรณ์
(งบอปท.)
การเรียนที่เพียงพอ

กองการศึกษา

6 โครงการจัดซื้อที่นอนให้เด็ก
ก่อนวัยเรียนในศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก

เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนได้มี
ที่นอนเพียงพอต่อปริมาณ
จานวนเด็กที่เพิ่มขึ้น

จัดซื้อที่นอนให้เด็กก่อนวัยเรียน
ในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก จานวน
3 ศูนย์ รวมทั้งสิ้น 300 ชุด

100,000
(งบอปท.)

100,000
(งบอปท.)

100,000
(งบอปท.)

จานวนศูนย์ เด็กก่อนวัยเรียนมีที่นอน
เพียงพอ

กองการศึกษา

7 โครงการพัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรียน

เพื่อให้ส่งเสริมให้เด็ก
มีความรู้และมีพฒ
ั นาการ
ครบทั้ง 4 ด้าน

จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้
และพัฒนาการให้เด็ก จานวน
280 คน

50,000
(งบอปท.)

50,000
(งบอปท.)

50,000
(งบอปท.)

จานวน เด็กก่อนวัยเรียนมีความรู้
นักเรียน และมีพฒ
ั นาการดียิ่งขึ้น

กองการศึกษา

กองการศึกษา

49
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรูแ้ ละภูมิปญ
ั ญาเพือ่ คุณภาพของคนนครศรีธรรมราช
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
แนวทางที่ 1.2 พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
90,000
(งบอปท.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

จานวนผู้ นักเรียน / นักศึกษาและ
เข้ารับอบรม ประชาชนมีความรู้และ
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

8 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
คอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน /
นักศึกษาและประชาชน
ผู้สนใจในช่วงปิดภาคเรียน

เพื่อให้นักเรียน /นักศึกษา
และประชาชนมีความรู้
และสามารถใช้งาน
คอมพิวเตอร์ได้

จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการฯในช่วง
ปิดภาคเรียนให้แก่ผู้เข้ารับ
การอบรมจานวน 50 คน

กองการศึกษา

9 โครงการศิลปินน้อย

เพื่อให้เด็กได้ฝึกฝนและมี
ความรู้ในด้านศิลปะ
การวาดรูป

จัดฝึกอบรมเด็กในพื้นที่ตาบล
ถ้าใหญ่

30,000
(งบอปท.)

30,000
(งบอปท.)

30,000 จานวนครั้ง เด็กมีความรู้ในด้านศิลปะ
(งบอปท.)
การวาดรูป

กองการศึกษา

10 โครงการจิตรกรน้อย

เพื่อให้เด็กได้ฝึกฝนและมี
ความรู้ในด้านศิลปะการ
เขียนลายไทย

จัดฝึกอบรมเด็กในพื้นที่ตาบล
ถ้าใหญ่

30,000
(งบอปท.)

30,000
(งบอปท.)

30,000 จานวนครั้ง เด็กมีความรู้ในด้านศิลปะ
(งบอปท.)
การเขียนลายไทย

กองการศึกษา

11 โครงการพื้นที่สร้างสรรค์
และเรียนรู้สาหรับเด็กและ
เยาวชน

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
ก่อสร้างพื้นที่ในการจัดกิจกรรม
สถานที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ จานวน 1 แห่ง
และรู้จักการใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์

50,000
(งบอปท.)

50,000
(งบอปท.)

50,000 จานวนพื้นที่ เด็กและเยาวชนมีสถานที่
(งบอปท.) ที่ก่อสร้าง ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

กองการศึกษา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรูแ้ ละภูมิปญ
ั ญาเพือ่ คุณภาพของคนนครศรีธรรมราช
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
แนวทางที่ 1.2 พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
12 โครงการวันเด็กแห่งชาติ

13 โครงการคู่คิดวัยทีน

14 โครงการจัดเก็บฐานข้อมูล
เด็กและเยาวชนตาบล

15 โครงการอบรมและศึกษา
ดูงาน "ศูนย์เยาวชนต้นแบบ"

เพื่อให้เด็กได้ทากิจกรรมต่างๆ
ในการส่งเสริมความรู้และ
พัฒนาการของเด็ก
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
เพื่อนคู่คิดสาหรับการแนะนา
ปรึกษา ช่วยเหลือแก้ไขป๎ญหา
ต่างๆ
เพื่อรวบรวมจัดเก็บฐานข้อมูล
ด้านเด็กและเยาวชนในพื้นที่
และสามารถนาข้อมูลที่ได้
นาไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนต่อไป

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
จานวน 1 ครั้ง
จัดอบรม จานวน 1 ครั้ง

จัดเก็บข้อมูลของเด็กและเยาชน
ในพื้นที่ จานวน 1 ครั้ง

เพื่อศึกษาเรียนรู้ศูนย์เยาวชน จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
ต้นแบบและนามาปรับใช้
จานวน 1 ครั้ง
ในการดาเนินงานได้ตามความ
เหมาะสม

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพท์ที่คาดว่า
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000
200,000 จานวนครั้ง เด็กนักเรียนได้ร่วมกิจกรรม
(งบอปท.) (งบอปท.)
(งบอปท.)
และมีความรู้เสริมสร้าง
พัฒนาการยิ่งขึ้น
50,000
50,000
50,000 จานวนครั้ง นักเรียนมีเพื่อนคู่คิดในการ
(งบอปท.) (งบอปท.)
(งบอปท.)
ให้คาแนะนา ปรึกษา
ช่วยเหลือแก้ไขป๎ญหา

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
กองการศึกษา

กองการศึกษา

20,000
(งบอปท.)

20,000
(งบอปท.)

20,000 จานวนครั้ง เทศบาลมีฐานข้อมูลของเด็ก
(งบอปท.)
และเยาวชนเพื่อนาไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนา
เด็กและเยาวชนในอนาคต

กองการศึกษา

-

-

20,000 จานวนครั้ง ผู้เข้ารับการอบรมและศึกษา
(งบอปท.)
ดูงานมีความรู้และสามารถนา
มาความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการ
ดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม

กองการศึกษา

51
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรูแ้ ละภูมิปญ
ั ญาเพือ่ คุณภาพของคนนครศรีธรรมราช
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
แนวทางที่ 1.2 พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพท์ที่คาดว่า
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000 จานวนศูนย์ บุคลากรของศูนย์พฒ
ั นา
(งบอปท.) (งบอปท.)
(งบอปท.)
เด็กเล็กมีความรู้ และมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
ที่กาหนด

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

16 โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก
และบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อส่งเสริมบุคลากรใน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กให้มี
ประสิทธิภาพได้ตาม
มาตรฐานที่กาหนด

จัดอบรมบุคลากรของศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก จานวน 3 ศูนย์

17 โครงการส่งเสริม สนับสนุน
การให้ความรู้ภาษาอังกฤษ/
ภาษาจีน เพื่อความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน

เพื่อให้ความรู้ ทักษะในการ
ใช้ภาษาอังกฤษ / ภาษาจีน
ในการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ส่งเสริม/สนับสนุนงบประมาณใน
ในการจัดโครงการ / กิจกรรมที่
ให้ความรู้ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน
สาหรับเด็กนักเรียน

500,000
(งบอปท.)

500,000
(งบอปท.)

500,000 จานวนครั้ง เด็กนักเรียนมีความรู้ มีทกั ษะ
(งบอปท.)
ด้านภาษาอังกฤษ / ภาษาจีน
เพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

18 โครงการแข่งขันทักษะ
ด้านวิชาการ

เพื่อส่งเสริมทักษะด้าน
วิชาการให้แก่เด็ก นักเรียน
โรงเรียนในสังกัดสพฐ

สนับสนุนการส่งนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันทักษะด้านวิชาการ

150,000
(งบอปท.)

150,000
(งบอปท.)

150,000
(งบอปท.)

กองการศึกษา

19 โครงการจัดหาสื่อวีดีทศั น์
เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสื่อ
พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์ประกอบการเรียน

จัดหาสื่อวีดีทศั น์ พร้อมอุปกรณ์
การเรียนการสอนให้ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก จานวน 3 ศูนย์

100,000
(งบอปท.)

100,000
(งบอปท.)

100,000 จานวนศูนย์ เด็กนักเรียนมีสื่ออุปกรณ์
(งบอปท.)
ประกอบการเรียน

จานวน เด็ก นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
โรงเรียน สพฐ มีทกั ษะด้านวิชาการ
เพิ่มขึ้น

กองการศึกษา
(ศพด. 3 ศูนย์)

กองการศึกษา

52
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรูแ้ ละภูมิปญ
ั ญาเพือ่ คุณภาพของคนนครศรีธรรมราช
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
แนวทางที่ 1.2 พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
20 โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้
ด้วยมือครูผู้ดูแลเด็ก

เพื่อผลิตสื่อการเรียนรู้สาหรับ สื่อการเรียนรู้ต่างๆที่มีมาตรฐาน
เด็กนักเรียนให้ได้มาตรฐาน

21 โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
จัดอบรมบุคลากร จานวน 60 คน
ความรู้ สามารถนาความรู้ที่ได้
ไปประกอบอาชีพได้

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพท์ที่คาดว่า
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15,000
15,000
15,000 จานวนครั้ง สื่อการเรียนรู้มีมาตรฐาน ผ่าน
(งบอปท.) (งบอปท.)
(งบอปท.)
การประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอก
-

50,000
(งบอปท.)

50,000
(งบอปท.)

จานวนผู้ ผู้เข้ารับการอบรมนาความรู้
เข้าอบรม ที่ได้ไปประกอบอาชีพ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
กองการศึกษา

กองการศึกษา

22 โครงการสร้างขวัญและกาลังใจ เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจ
ให้บคุ ลากรทางการศึกษา
ให้บคุ ลากรทางการศึกษา

จัดกิจกรรมจานวน 1 ครั้ง

15,000
(งบอปท.)

15,000
(งบอปท.)

15,000 จานวนครั้ง บุคลากรทางการศึกษา
(งบอปท.)
มีขวัญและกาลังใจ

กองการศึกษา

23 โครงการอาหารเสริม(นม)
ให้ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในตาบลถ้าใหญ่

สนับสนุนอาหารเสริม(นม) ให้เด็ก
นักเรียนในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
จานวน 3 ศูนย์และโรงเรียนใน
ตาบลถ้าใหญ่

1,950,000
(งบอปท.)

1,950,000
(งบอปท.)

1,950,000
(งบอปท.)

กองการศึกษา

เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์

จานวน เด็กนักเรียนมีสุขภาพร่างกาย
นักเรียน ที่แข็งแรง สมบูรณ์

53
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรูแ้ ละภูมิปญ
ั ญาเพือ่ คุณภาพของคนนครศรีธรรมราช
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
แนวทางที่ 1.2 พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
24 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้แก่ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กและโรงเรียนในตาบล
ถ้าใหญ่

เพื่อให้นักเรียนที่ได้
รับประทานอาหารกลางวัน
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

สนับสนุนอาหารกลางวันให้เด็ก
นักเรียนในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
จานวน 3 ศูนย์ และโรงเรียนใน
ตาบลถ้าใหญ่

25 โครงการจัดทาสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา

เพื่อเป็นสื่อสาหรับให้ความรู้
ข้อมูลด้านการศึกษา

จัดทาข้อมูลด้านการศึกษาของ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก จานวน 3 ศูนย์
และโรงเรียนในตาบล

26 โครงการเตรียมความพร้อม
รับการถ่ายโอนการศึกษา

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
ในการรองรับการถ่ายโอนด้าน
การศึกษา

27 โครงการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมด้านการศึกษา

เพื่อให้เด็กมีการพัฒนาการ
เกี่ยวกับทักษะด้านต่างๆ

จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการศึกษา

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4,540,000 4,540,000 4,540,000
(งบอปท.) (งบอปท.)
(งบอปท.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย
นักเรียน ที่แข็งแรง

กองการศึกษา

50,000
(งบอปท.)

50,000
(งบอปท.)

50,000 จานวนครั้ง ประชาชนมีความรู้และทราบ
(งบอปท.)
ข้อมูลด้านการศึกษา

กองการศึกษา

-

-

50,000 จานวนครั้ง บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ
(งบอปท.)
ในการเตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรับการถ่ายโอน

กองการศึกษา

20,000
(งบอปท.)

20,000
(งบอปท.)

20,000 จานวนครั้ง เด็กนักเรียนมีพฒ
ั นาการ
(งบอปท.)
ด้านทักษะต่างๆเพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

54
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรูแ้ ละภูมิปญ
ั ญาเพือ่ คุณภาพของคนนครศรีธรรมราช
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
แนวทางที่ 1.2 พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
28 โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่

เพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ จัดหน่วยบริการห้องสมุดเคลื่อนที่
ให้สาหรับเด็กและประชาชน ให้ประชาชนในพื้นที่

29 โครงการส่งเสริมการพัฒนา
หลักสูตรโดยใช้ภมู ิปญ
๎ ญา
ท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมการใช้ภมู ิปญ
๎ ญา
ท้องถิ่นการในนามาพัฒนา
หลักสูตรทางการศึกษา

จัดส่งบุคลากรทางการศึกษา
เข้าร่วมอบรมตามหลักสูตร
ที่เกี่ยวข้อง

30 โครงการสนับสนุนส่งเสริม
การจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนา
การศึกษา

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนใน
การจัดการด้านการศึกษา

31 โครงการสนับสนุน / จัดตั้ง
แหล่งการเรียนรู้สาหรับเด็ก
และประชาชน

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีแหล่งเรียนรู้สาหรับเด็ก
และประชาชน

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพท์ที่คาดว่า
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000 จานวนครั้ง เด็กและประชาชนได้รับ
(งบอปท.) (งบอปท.)
(งบอปท.)
ความสะดวกในการศึกษา
ค้นคว้า หาความรู้

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
กองการศึกษา

30,000
(งบอปท.)

30,000
(งบอปท.)

30,000 จานวนครั้ง บุคลากรทางการศึกษาสามารถ
(งบอปท.)
นาความรู้ที่ได้มาพัฒนา
หลักสูตรทางการศึกษาได้

กองการศึกษา

สนับสนุน ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
เกี่ยวกับการศึกษา

-

50,000
(งบอปท.)

50,000 จานวนครั้ง การจัดการด้านการศึกษา
(งบอปท.)
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กองการศึกษา

สนับสนุน / จัดตั้งแหล่งเรียนรู้
เช่น จัดตั้งห้องสมุด ฯลฯ

-

50,000
(งบอปท.)

50,000 จานวนพื้นที่ เด็กและประชาชนมีสถานที่
(งบอปท.) ที่สนับสนุน ในการค้นความหาความรู้

กองการศึกษา

55
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรูแ้ ละภูมิปญ
ั ญาเพือ่ คุณภาพของคนนครศรีธรรมราช
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
แนวทางที่ 1.2 พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
32 โครงการบัณฑิตน้อย

เพื่อสร้างความประทับใจและ จัดกิจกรรม เช่นพิธมี อบ
ภาคภูมิใจ ทั้งของเด็กและ
ประกาศนียบัตร , ฯลฯ ให้
ผู้ปกครองที่มีต่อครูและ ศพด. เด็กนักเรียนในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
จานวน 3 ศูนย์

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพท์ที่คาดว่า
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000 จานวนครั้ง เด็กและผู้ปกครองประทับใจ
(งบอปท.) (งบอปท.)
(งบอปท.)
ครูและ ศพด.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
กองการศึกษา

33 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และ เพื่อส่งเสริมและให้
จัดอบรม/ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สาหรับ ประสบการณ์ในการเรียนรู้แก่ สาหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
บุคลากรในศูนย์พฒ
ั นา
จานวน 3 ศูนย์
เด็กเล็ก

50,000
(งบอปท.)

50,000
(งบอปท.)

50,000 จานวนครั้ง บุคลากรในศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
(งบอปท.)
นาความรู้ ประสบการณ์ที่ได้
มาพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ

กองการศึกษา

34 โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์
ภายใน/ภายนอกศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก

เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี
ให้เด็กนักเรียน

ปรับปรุงภูมิทศั น์บริเวณภายใน /
ภายนอกศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
จานวน 3 แห่ง

600,000
(งบอปท.)

600,000
(งบอปท.)

600,000 จานวนศูนย์ เด็กนักเรียนอยู่ในสภาพ
(งบอปท.)
แวดล้อมที่ดี มีสุขภาพ
กาย - ใจที่ดี

กองการศึกษา

35 โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์
สาหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

เพื่อให้ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบตั ิงาน

จัดซื้อ/จัดหาวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์
สาหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ทั้ง 3 ศูนย์ เช่นโต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ

300,000
(งบอปท.)

300,000
(งบอปท.)

300,000 จานวนศูนย์ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กมีเครื่อง
(งบอปท.)
เครือ่ งใช้เพียงพอ

กองการศึกษา

56
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรูแ้ ละภูมิปญ
ั ญาเพือ่ คุณภาพของคนนครศรีธรรมราช
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
แนวทางที่ 1.2 พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพท์ที่คาดว่า
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000 จานวนครั้ง เด็กนักเรียนมีสถานที่ใน
(งบอปท.)
(งบอปท.)
การทากิจกรรมต่างๆ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

36 โครงการปรับปรุง/ต่อเติม
เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสถานที่
ศาลาอเนกประสงค์ศูนย์พฒ
ั นา สาหรับทากิจกรรมต่างๆได้
เด็กเล็กบ้านน้าพุ

ปรับปรุง/ต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์

37 โครงการก่อสร้างถนน
บริเวณทางเข้าศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กบ้านน้าพุ

เพื่ออานวยความสะดวกใน
การเดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน กว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 350 เมตร

400,000
(งบอปท.)

-

-

ระยะทาง เด็กก่อนวัยเรียน/ผู้ปกครอง
ถนน ได้รับความสะดวกใน
การเดินทางสัญจร

กองการศึกษา
/กองช่าง

38 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้าพุ

เพื่อความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินและบุคลากร
ในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เพื่อปรับปรุง ต่อเติม
ซ่อมแซมและตกแต่ง
ห้องเรียน อาคารเรียนให้
มีความสวยงาม,ใช้การได้
และสะดวกต่อการ
จัดการเรียนการสอน

ก่อสร้างรั้ว ของศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก

-

200,000
(งบอปท.)

-

จานวนรั้ว บุคลากรภายในศูนย์พฒ
ั นา
ที่ก่อสร้าง เด็กเล็กมีความปลอดภัย

กองการศึกษา
/กองช่าง

500,000
(งบอปท.)

500,000
(งบอปท.)

39 โครงการปรับปรุง ต่อเติม
ซ่อมแซมและตกแต่งห้องเรียน
อาคารเรียนของศูนย์พฒ
ั นาเ
ด็กเล็กบ้านน้าพุ

ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมและ
ตกแต่งห้องเรียน อาคารเรียนใน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านน้าพุ ดังนี้
1.จัดทากันสาดรอบอาคาร
2.ติดตั้งที่ระบายอากาศ
3.ปรับปรุงบันไดทางขึ้น

500,000 จานวนศูนย์ ห้องเรียน และอาคารเรียน
(งบอปท.) ที่ปรับปรุง ในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก มี
ความสวยงาม ,ใช้การได้และ
สะดวกต่อการจัดการเรียน
การสอน

กองการศึกษา

กองการศึกษา

57
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรูแ้ ละภูมิปญ
ั ญาเพือ่ คุณภาพของคนนครศรีธรรมราช
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
แนวทางที่ 1.2 พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

40 โครงการปรับปรุง ต่อเติม
ซ่อมแซมและตกแต่งห้องเรียน
อาคารเรียนของศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กบ้านนาตาแย้ม

เพื่อปรับปรุง ต่อเติม
ซ่อมแซมและตกแต่ง
ห้องเรียน อาคารเรียน
ให้มีความสวยงาม,ใช้การได้
และสะดวกต่อการจัดการ
เรียนการสอน

41 โครงการสนามเด็กเล่น
ในชุมชน

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มี
กิจกรรมนันทนาการ

4.ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ฯลฯ
ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมและ
ตกแต่งห้องเรียน อาคารเรียนใน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านน้าพุ ดังนี้
1.ซ่อมแซมอาคารเรียน
2. ปรับปรุงห้องเรียน
3.ติดตั้งถังดับเพลิงในอาคารเรียน
4.ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟูา ,ประปา
5.ติดตั้งมุ้งลวดรอบห้องเรียน
6.ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
7.ปรับปรุงห้องน้า
ฯลฯ
สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียน
บ้านนาตาแย้ม

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

500,000
(งบอปท.)

500,000
(งบอปท.)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

500,000 จานวนศูนย์ ห้องเรียน และอาคารเรียน
(งบอปท.) ที่ปรับปรุง ในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
มีความสวยงาม ,ใช้การได้
และสะดวกต่อการจัดการเรียน
การสอน

กองการศึกษา

42,500 จานวน ร.ร. เด็กนักเรียนมีกิจกรรม
(งบอปท.) ที่สนับสนุน นันทนาการ

กองการศึกษา

58
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรูแ้ ละภูมิปญ
ั ญาเพือ่ คุณภาพของคนนครศรีธรรมราช
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
แนวทางที่ 1.2 พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
42 โครงการต่อเติมห้องน้าสาหรับ
ศพด.บ้านนาตาแย้ม

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มี
กิจกรรมนันทนาการ

สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียน
บ้านนาตาแย้ม

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
(งบอปท.)

43 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้ได้รับการศึกษา
ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้พฒ
ั นา
คุณภาพทางการศึกษา

สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียน
บ้านน้าพุ

40,000
(งบอปท.)

40,000
(งบอปท.)

40,000
(งบอปท.)

44 โครงการเครื่องเล่นสนาม
ของหนูสู่พฒ
ั นาร่างกาย

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มี
กิจกรรมนันทนาการ

สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียน
มหาราช 3

-

50,000
(งบอปท.)

-

45 โครงการส่งเสริมอัจฉริยะภาพ
ของนักเรียน

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
มีความรู้ ความสามารถ

สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียน
วัดถ้าใหญ่

-

-

30,000
(งบอปท.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ร.ร. เด็กนักเรียนมีกิจกรรม
ที่สนับสนุน นันทนาการ

กองการศึกษา

จานวน ร.ร. เด็กนักเรียนมีคุณภาพทาง
ที่สนับสนุน การศึกษา

กองการศึกษา

จานวน ร.ร. เด็กนักเรียนมีกิจกรรม
ที่สนับสนุน นันทนาการ

กองการศึกษา

จานวน นักเรียนมีความรู้
โรงเรียน ความสามารถ

กองการศึกษา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรูแ้ ละภูมิปญ
ั ญาเพือ่ คุณภาพของคนนครศรีธรรมราช
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
แนวทางที่ 1.2 พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
46 โครงการปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมและซ่อมแซม
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
วัดไตรวิทยาคม

เพื่อให้เด็กมีสภาพแวดล้อม
ในการเรียนที่ดี

ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
และซ่อมแซม ดังนี้
- ติดตั้งปูายชื่อศูนย์
-ปรับปรุงห้องเรียนพร้อม
ติดตั้งมุ้งลวด
- ติดตั้งกันสาดระหว่างทางเดินไป
ห้องรับประทานอาหาร
-ซ่อมแซมฝูาเพดานในอาคารเรียน
- สร้างศาลาที่พกั ผู้ปกครอง
- ฯลฯ

47 โครงการเช่าสถานที่
วัดไตรวิทยารามเป็นสถานที่
ตั้งของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
วัดไตรวิทยาราม

เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้ง
ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
วัดไตยวิทยาราม

เช่าสถานที่วดั ไตรวิทยาราม
เป็นสถานที่ตั้งของ ศพด. วัดไตร
วิทยาราม จานวน 1 แห่ง

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
500,000
500,000
(งบอปท.) (งบอปท.)
(งบอปท.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

60,000
(งบอปท.)

จานวน
พื้นที่

60,000
(งบอปท.)

60,000
(งบอปท.)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

เด็กก่อนวัยเรียนมีสถานที่
ในการศึกษา

กองการศึกษา

จานวน
พื้นที่
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561 )
เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรูแ้ ละภูมิปญ
ั ญาเพือ่ คุณภาพของคนนครศรีธรรมราช
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
แนวทางที่ 1.3 พัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000 200,000 200,000
(งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.)

1 โครงการสนับสนุนองค์กรสตรี
ตาบลถ้าใหญ่

เพื่อให้สนับสนุนให้กลุ่ม
องค์กรสตรีมีความเข้มแข็ง
ดาเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สนับสนุน / อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่องค์กรสตรีตาบลถ้าใหญ่

2 โครงการสนับสนุน/ปรับปรุงศูนย์
การเรียนรู้วดั ถ้าใหญ่

เพื่อสนับสนุน / ปรับปรุงศูนย์
การเรียนรู้วดั ถ้าใหญ่ให้เป็น
สถานที่ที่มีความพร้อมในการ
ค้นคว้า ศึกษา หาข้อมูลต่างๆ

ปรับปรุงอาคารเรียน และ
50,000
50,000
สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน (งบอปท.) (งบอปท.)

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการชุมชน

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
คณะกรรมการชุมชน

จัดอบรม ทัศนศึกษาดูงาน/ ประชุม/ 300,000 300,000 300,000
จัดกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนา
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
ศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน กลุ่มองค์กรสตรีตาบลถ้าใหญ่ สานักปลัดเทศบาล
องค์กรที่ มีความเข้มแข็ง และดาเนินงาน
สนับสนุน อย่างมีประสิทธิภาพ

จานวนศูนย์ ศูนย์การเรียนรู้วดั ถ้าใหญ่เป็น
ที่สนับสนุน แหล่งการเรียนรู้ที่มีความพร้อม
ในการศึกษา หาความรู้

จานวน คณะกรรมการชุมชนมี
ครั้ง ศักยภาพในการทางาน

กองการศึกษา

สานักปลัดเทศบาล
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรูแ้ ละภูมิปญ
ั ญาเพือ่ คุณภาพของคนนครศรีธรรมราช
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
แนวทางที่ 1.3 พัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
4 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสหกรณ์ เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการ
ให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐระดับตาบล สหกรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ผู้นาชุมชนและกลุ่มต่างๆ ในชุมชน ระดับตาบล ผู้นาชุมชนและ
กลุ่มต่างๆในชุมชน

จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้แก่
เจ้าหน้าที่ภาครัฐระดับตาบล ผู้นา
ชุมชน และกลุ่มต่างๆในชุมชน
ปีละ 1 ครั้ง

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
30,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนในชุมชนได้มีความรู้ สานักปลัดเทศบาล
ครั้ง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561 )
เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้้า สิ่งแวดล้อมและพลังงานที่มีประสิทธิภาพ เพิม่ พืน้ ที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 2.1 บาบัดและกาจัดขยะและสิ่งปฏิกูล
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดหาที่รองรับขยะใน เพื่อความสะอาด เรียบร้อย
จัดหาภาชนะรองรับขยะภายในพื้นที่
300,000
300,000
300,000
พื้นที่ตาบลถ้าใหญ่
ภายในตาบล
ตาบลถ้าใหญ่
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
2 โครงการขยะรีไซเคิล

เพื่อให้ประชาชนรู้จักการ
คัดแยกขยะในชุมชน

มีการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน
28 ชุมชน

140,000
140,000
140,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

3 โครงการจัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล เพื่อใช้บริการประชาชน
จัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูลเพื่อใช้ในภารกิจ 2,000,000 2,000,000 2,000,000
ในการดูดสิ่งปฏิกูลตามครัวเรือน ของงานเทศบาล จานวน 1 คัน
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
และงานบริการสาธารณะ
ด้านการรักษาความสะอาด
4 โครงการจ้างเหมากาจัดขยะ เพื่อกาจัดขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น กาจัดขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
ในสถานที่เอกชนหรือราชการ ในแต่ละวัน
ในแต่ละวัน อย่างน้อย 12 ตัน/วัน

870,000
870,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน
พื้นที่

พื้นที่ตาบลถ้าใหญ่มีสภาพ
แวดล้อมที่ดี สะอาด เรียบร้อย

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

จานวน
ชุมชน

ประชาชนในตาบลรู้จักการ
คัดแยกขยะ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

จานวนรถ ประชาชนได้รับบริการ
ด้านการรักษาความสะอาด
ตามบ้านเรือนและในที่
สาธารณะ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

870,000 ปริมาณ พื้นที่ตาบลถ้าใหญ่มีสภาพ
(งบ อปท.) ขยะที่กาจัด แวดล้อมที่ดี สะอาด เรียบร้อย

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้้า สิ่งแวดล้อมและพลังงานที่มีประสิทธิภาพ เพิม่ พืน้ ที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 2.1 บาบัดและกาจัดขยะและสิ่งปฏิกูล
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 โครงการก่อสร้างระบบคัดแยก -เพื่อลดป๎ญหาขยะในชุมชน
ก่อสร้างระบบคัดแยกและจัดการ
10,000,000
และจัดการขยะมูลฝอย
-เพื่อการกาจัดขยะมูลฝอย
ขยะมูลฝอย จานวน 1 แห่ง
(งบ อปท.)
อย่างถูกหลักสุขาภิบาล
ที่ถูกวิธี
6 โครงการจัดซื้อรถกาจัดขยะ
อัดท้าย

เพื่อลดป๎ญหาขยะตกค้าง
ในชุมชน

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวน
แห่ง

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

ปริมาณขยะลดลง ทาให้
สภาพแวดล้อมดีขึ้น สะอาด
เรียบร้อย

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

จานวนรถ ปริมาณขยะลดลง ทาให้
บรรทุกขยะ สภาพแวดล้อมดีขึ้น สะอาด
อัดท้าย เรียบร้อย

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

จัดซื้อรถกาจัดขยะอัดท้ายอัดท้าย
6 ล้อ จานวน 1 คัน

-

2,300,000
(งบ อปท.)

-

7 โครงการกาจัดขยะและแปรรูป เพื่อนาขยะจากครัวเรือน
เป็นพลังงานไฟฟูา
มาแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟูา

ก่อสร้างโรงงานกาจัดขยะและ
แปรรูปพลังงานไฟฟูา

-

-

5,000,000
(งบ อปท.)

จานวน ปริมาณขยะลดลงและ
โครงการ มีพลังงานไฟฟูาเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

8 โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้าน
มูลฝอยไปกาจัด
บุคคลในการจัดเก็บขยะ

จ้างเหมาบริการจัดเก็บ/ขนขยะ
มูลฝอยในพื้นที่ตาบลถ้าใหญ่

-

1,800,000
(งบ อปท.)

1,800,000
(งบ อปท.)

จานวน
พื้นที่

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคล
ลดลง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้้า สิ่งแวดล้อมและพลังงานที่มีประสิทธิภาพ เพิม่ พืน้ ที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 2.1 บาบัดและกาจัดขยะและสิ่งปฏิกูล
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9 โครงการบริหารจัดการขยะ - เพื่อลดปริมาณขยะรีไซเคิลและ - ลดปริมาณขยะที่ต้องนาไปฝ๎งกลบ
200,000
200,000
200,000
ตั้งแต่ต้นทาง
ขยะอินทรีย์ที่ต้องนาไปกาจัด ขยะรีไซเคิล
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
- เพื่อเสริมสร้างความรู้
- ประชาชน ครัวเรือน หน่วยงาน
ความตระหนักและความร่วมมือ ราชการ โรงงาน สถานประกอบการ
ของประชาชนของภาค
โรงเรียน สถานศึกษา ในเขต
ส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการ เทศบาลตาบลถ้าใหญ่
คัดแยกขยะจากแหล่งกาเนิด
ต้นทาง

ตัวชี้วัด
(KPI)
- ปริมาณขยะ
ที่คัดแยกได้
- จานวนคน/
จานวน
ครัวเรือน/
หน่วยงาน/
องค์กรที่ได้
ร่วมกิจกรรม

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั
- ลดป๎ญหาขยะที่เกิดจากขยะ
มูลฝอยในชุมชน
- ชุมชนสะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561 )
เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้้า สิ่งแวดล้อมและพลังงานที่มีประสิทธิภาพ เพิม่ พืน้ ที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 2.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล้อมและดาเนินการปูองกันมลภาวะ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการทาประชาพิจารณ์และ เพื่อให้ประชาชนตระหนัก จัดทาประชาพิจารณ์แบบมีส่วนร่วม
50,000
50,000
การมีส่วนร่วมในการจัดการ
ถึงความสาคัญในการจัดการ จานวน 1 ครั้ง
(งบ อปท.) (งบ อปท.)
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
2 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทราบและตระหนัก
ถึงความสาคัญของสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เช่น
และตระหนักถึงความสาคัญ จัดทาแผ่นพับ, ฯลฯ ปีละ 2 ครั้ง
ของสิ่งแวดล้อม

100,000
100,000
100,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

3 โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ/ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิให้แก่ประชาชน/
50,000
50,000
50,000
รณรงค์ ในการกาจัดขยะ
ในการกาจัดขยะอย่างถูกต้อง รณรงค์ ในการกาจัดขยะอย่างถูกวิธี (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
อย่างถูกต้อง
จานวน 1 ครั้ง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนเห็นความสาคัญ
ครั้ง ในการจัดการสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

จานวน ประชาชนมีความรู้
ครั้ง และตระหนักถึงความสาคัญ
ของสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

จานวน ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ
ครั้ง ในการกาจัดขยะอย่างถูกต้อง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้้า สิ่งแวดล้อมและพลังงานที่มีประสิทธิภาพ เพิม่ พืน้ ที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 2.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล้อมและดาเนินการปูองกันมลภาวะ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการอบรมเยาวชนอนุรักษ์
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ อบรมเยาวชน จานวน 1 ครั้ง
50,000
50,000
50,000
สิ่งแวดล้อม
และตระหนักถึงความสาคัญ
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
ของสิ่งแวดล้อม
5 โครงการร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมใน
หมู่บา้ น

เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดี
ระหว่างผู้ประกอบการและ
ประชาชนให้ปลอดภัยจาก
มลพิษ
6 โครงการสนับสนุนกลุ่มอาสา
เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์
สมัครพิทกั ษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บา้ น (ทสม.)
ในชุมชน

จัดกิจกรรมผู้ประกอบการพบ
ประชาชน จานวน 1 ครั้ง

7 โครงการปลูกต้นไม้และบารุงรักษา เพื่อให้พื้นที่ตาบลถ้าใหญ่
ต้นไม้
มีสภาพแวดล้อมที่ดี

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และบารุง
รักษาต้นไม้ในพื้นที่ตาบล

8 โครงการธนาคารต้นไม้

จัดหาต้นไม้ให้ประชาชนเพื่อนา
ไปปลูกในพื้นที่ตาบลถ้าใหญ่

เพื่อให้พื้นที่ตาบลถ้าใหญ่
มีสภาพแวดล้อมที่ดี

จัดอบรมพัฒนาศักยภาพให้แก่
กลุ่ม (ทสม.) จานวน 50 คน

20,000
20,000
20,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

-

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

20,000
20,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนมีความรู้
ครั้ง และตระหนักถึงความสาคัญ
ของสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

จานวน ประชาชนปลอดภัยจากมลพิษ
ครั้ง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

50,000
50,000 สมาชิก ประชาชนร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติ
(งบ อปท.) (งบ อปท.) ที่เข้าร่วม และสิ่งแวดล้อม
โครงการ

20,000
20,000
20,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

จานวน ตาบลถ้าใหญ่มีสภาพแวดล้อม
พื้นที่ ที่ดี

-กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
-สนง.เกษตร
อาเภอ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

จานวน ตาบลถ้าใหญ่มีสภาพแวดล้อม
พื้นที่ ที่ดี

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

67
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561 )
เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ที่สามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 2.3 เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล
500,000 500,000 500,000
ภายในเขตเทศบาลตาบลถ้าใหญ่ ต่างๆ ภายในตาบลให้เป็น
ตาบลถ้าใหญ่
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
แหล่งท่องเที่ยว

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
- กองช่าง

จานวน มีสถานที่ท่องเที่ยว
พื้นที่ ให้นักท่องเที่ยวและประชาชน
เข้ามาพักผ่อนหย่อนใจ
ในตาบลถ้าใหญ่เพิ่มขึน้

สานักปลัดเทศบาล

3,000,000 จานวน มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึน้ และทา
(งบ อปท.) กิจกรรม ให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึน้

สานักปลัดเทศบาล

เปิดแหล่งท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ 400,000 400,000 400,000
ให้นักท่องเที่ยวรูจ้ กั สถานที่ท่องเที่ยว (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
ในเขตเทศบาลเพิ่มขึน้

3 โครงการส่งเสริม สนับสนุนกลุ่ม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การท่องเที่ยวอนุรักษ์ ม.7
กลุม่ การท่องเที่ยวอนุรักษ์

จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

-

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน มีสถานที่ท่องเที่ยว
พื้นที่ ให้นักท่องเที่ยวและประชาชน
เข้ามาพักผ่อนหย่อนใจ
ในตาบลถ้าใหญ่

2 โครงการเปิดแหล่งท่องเที่ยว
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
เพื่อต้อนรับประชาคมเศรษฐกิจ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
อาเซียน

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

68
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ที่สามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 2.3 เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการท่องเที่ยวในชุมชน ม.3 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
20,000
เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
จานวน 1 ครัง้
(งบ อปท.)
ในหมู่ที่ 3
5 ปรับภูมิทัศน์นาตกวั
้ งปริง
พร้อมศาลาที่พัก

เพื่อให้มีสถานที่สาหรับ
พักผ่อนและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวภายในตาบล

ปรับภูมิทัศน์หน้าน้าตกวังปริงพร้อม
ก่อสร้างศาลาพักร้อน
ขนาด 4X4 เมตร จานวน 1 หลัง

6 ปรับภูมิทัศน์เขือ่ นห้วยชัน
หมู่ที่ 4

เพื่อให้มีสถานที่สาหรับ
ปรับภูมิทัศน์บริเวณเขือ่ นห้วยชัน
พักผ่อนและจัดกิจกรรมในชุมชน ก่อสร้างศาลาพร้อมห้องน้าสาหรับ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตาบล ใช้เป็นกองอานวยการสาหรับ
จัดกิจกรรม ขนาด 4X4 เมตร

7 โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ
สานักสงฆ์ถ้าพระหอ

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม

ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน ทางเท้าและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณ
สานักสงฆ์ถ้าพระหอ

-

-

200,000 200,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.)

-

2,000,000
(งบ อปท.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จานวน มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึน้ และ
ครัง้
ทาให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึน้

สานักปลัดเทศบาล

200,000
(งบ อปท.)

จานวน มีสถานที่ท่องเที่ยว
พื้นที่ ให้นักท่องเที่ยวและประชาชน
เข้ามาพักผ่อนหย่อนใจ
ในตาบลถ้าใหญ่เพิ่มขึน้

- กองช่าง

-

จานวน มีสถานที่ท่องเที่ยว
พื้นที่ ให้นักท่องเที่ยวและประชาชน
เข้ามาพักผ่อนหย่อนใจ
ในตาบลถ้าใหญ่เพิ่มขึน้

- กองช่าง

-

จานวน มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึน้ และ
พื้นที่ ทาให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึน้

- กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561 )
เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรูแ้ ละภูมิปญ
ั ญาเพือ่ คุณภาพของคนนครศรีธรรมราช
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
แนวทางที่ 3.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัด เพื่อจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล จัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟ๎งป๎ญหา
20,000
20,000
20,000
ทาแผนพัฒนาเทศบาล
โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ความต้องการของประชาชนและจัด (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
ในการจัดทาแผน
ทาแผนพัฒนาสามปี จานวน 1 ครั้ง
2 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
พบประชาชน

เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี จัดกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่
ระหว่างเทศบาลกับประชาชน พบประชาชน จานวน 1 ครั้ง

3 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
การมีส่วนร่วม
ความรู้ ความเข้าใจ ในการ
มีส่วนร่วมแบบประชาธิปไตย

จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์/
อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
จานวน 1 ครั้ง

40,000
40,000
40,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
20,000
20,000
20,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

จานวน มีแผนพัฒนาเทศบาล ซึ่งมา
ครั้ง จากการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล

จานวน ประชาชนมีความรู้และเข้าใจ สานักปลัดเทศบาล
ครั้ง ในการดาเนินงานของ
เทศบาลมากขึ้น
จานวน ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ สานักปลัดเทศบาล
ครั้ง ในการมีส่วนร่วมแบบ
ประชาธิปไตย
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรูแ้ ละภูมิปญ
ั ญาเพือ่ คุณภาพของคนนครศรีธรรมราช
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
แนวทางที่ 3.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการสนับสนุนกระบวนการ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชน
สนับสนุนงบประมาณ / ประชุม/
20,000
20,000
20,000
ทบทวน ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพ มีส่วนร่วมในการปรับปรุง
อบรมให้ความรู้ในกระบวนการ
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
แผนชุมชน
ทบทวน พัฒนาแผนชุมชน
ทบทวน ปรับปรุง พัฒนาแผนชุมชน
ปีละ 1 ครั้ง
5 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล เพื่อเป็นการเสริมสร้างความ จัดกิจกรรมวันเทศบาล จานวน 1ครั้ง
30,000
30,000
30,000
สาคัญให้เทศบาลและส่งเสริม
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
เทศบาลกับประชาชน
6 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา
ดูงานของผู้บริหาร ,สมาชิกสภา
เทศบาล, พนักงานเทศบาล,
ลูกจ้างประจา,พนักงานจ้าง,
ผู้นาชุมชน และกลุ่มองค์กรต่างๆ

เพื่อพัฒนาความรู้และ
นาประสบการณ์ที่ได้มา
ปรับปรุงการปฏิบตั ิงานให้
เกิดประสิทธิภาพ

จัดฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงาน
ของผู้บริหาร ,สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้าง,ผู้นาชุมชนและ
กลุ่มองค์กรต่างๆ ปีละ 1 ครั้ง

350,000
(งบ อปท.)

350,000
(งบ อปท.)

350,000
(งบ อปท.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ครั้ง ทบทวน ปรับปรุงการพัฒนา
แผนชุมชน

สานักปลัดเทศบาล

จานวน ประชาชนให้ความสาคัญ
ครั้ง กับเทศบาลและมีความ
สัมพันธ์อันดีกับเทศบาล
มากขึ้น

สานักปลัดเทศบาล

จานวน ผู้เข้าฝึกอบรม และทัศนศึกษา สานักปลัดเทศบาล
ครั้ง ดูงานสามารถนาความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้มาปฏิบตั ิ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรูแ้ ละภูมิปญ
ั ญาเพือ่ คุณภาพของคนนครศรีธรรมราช
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
แนวทางที่ 3.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7 โครงการประดับธงชาติและธง
เพื่อเป็นการแสดงออกถึง
จัดซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์
40,000
40,000
40,000
ตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ
ความจงรักภักดีต่อพระบาท ในวันที่ 5 ธ.ค.และ 12 ส.ค. และ
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และ
วันสาคัญต่าง ๆ ดังนี้
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม 1.แท่นป๎กธง พร้อมเสา
ราชินีนาถและพระบรมวงศ์ศานุวงค์ ราชินีนาถ
2. ธงชาติ
ทุกพระองค์
3. ธงตราสัญลักษณ์
8 สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี
อาเภอทุ่งสง ประจาปี 2559

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการแสดงออกถึงความ
จงรักภักดี

9 โครงการก่อสร้าง/ ปรับปรุงอาคาร เพื่อให้มีสถานที่ในการจัด
อเนกประสงค์/ปรับปรุงภูมิทศั น์ กิจกรรมในชุมชน
ในเขตเทศบาล

อุดหนุนงบประมาณให้ที่ทาการ
ปกครองเภอทุ่งสง ในการจัดงาน
รัฐพิธตี ่าง ๆ

7,000
7,000
(งบอปท.) (งบอปท.)

7,000
(งบอปท.)

ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์/ปรับปรุงภูมิทศั น์
ชุมชนในเขตเทศบาล

200,000 200,000
200,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน มีธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ สานักปลัดเทศบาล
ครั้ง ประดับ ในวันที่ 5 ธ.ค.
วันที่ 12 ส.ค. และวันสาคัญ
ต่าง ๆ

จานวน ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
กิจกรรม ทากิจกรรมและร่วมอนุรักษ์
ประเพณีวฒ
ั นธรรม

สานักงานปลัด

จานวน ประชาชนมีสถานที่ในการจัด สานักปลัดเทศบาล
ชุมชน กิจกรรมในชุมชน
กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรูแ้ ละภูมิปญ
ั ญาเพือ่ คุณภาพของคนนครศรีธรรมราช
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
แนวทางที่ 3.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10 โครงการก่อสร้างศาลาพักร้อน
เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่ ก่อสร้างศาลาพักร้อนริมทาง
100,000
ริมทาง หน้าโรงเรียนมหาราช 3 พักผ่อนริมทาง
จานวน 1 หลัง (ตามแบบแปลน
(งบ อปท.)
ของเทศบาล)
11 โครงการปรับปรุง /ต่อเติมโรงเรือน เพื่อให้มีสถานที่ในการจัด
ปรับปรุง /ต่อเติมโรงเรือน SML
100,000
SML หมู่ที่ 9
กิจกรรมในหมู่บา้ น เช่น
เช่น จัดหาโต๊ะ เก้าอี้ ,ฯลฯ
(งบ อปท.)
จัดประชุมต่างๆ ,ฯลฯ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

จานวน ประชาชนมีสถานที่ในการ
หลัง พักผ่อนริมทาง

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล
กองช่าง

จานวน ประชาชนมีสถานที่ในการจัด สานักปลัดเทศบาล
โรงเรือน กิจกรรมต่างๆในแต่หมู่บา้ น
กองช่าง

12 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงที่ทาการ
ชุมชน/ปรับภูมิทศั น์ชุมชน
ในเขตเทศบาล
13 โครงการจัดทาปูายชื่อชุมชนใน
เขตเทศบาล

เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้
มีสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ

ก่อสร้าง/ปรับปรุงที่ทาการชุมชน/
ปรับภูมิทศั น์ในเขตเทศบาล

500,000
(งบ อปท.)

500,000
(งบ อปท.)

500,000
(งบ อปท.)

จานวน ประชาชนในชุมชนมีสถานที่
ชุมชน ในการจัดกิจกรรม

สานักปลัดเทศบาล
กองช่าง

เพื่อประชาสัมพันธ์และเป็น
สัญลักษณ์ของชุมชน

จัดทาปูายชื่อชุมชนในเขตเทศบาล

200,000
(งบ อปท.)

200,000
(งบ อปท.)

200,000
(งบ อปท.)

จานวน ชุมชนเป็นที่รู้จักของประชาชน สานักปลัดเทศบาล
ชุมชน ทั่วไป

14 โครงการส่งเสริมด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน

เพื่อให้ชุมชนในเขตเทศบาล
ตาบลถ้าใหญ่มีความสงบ
เรียบร้อย

สนับสนุนส่งเสริมความร่วมมือ
ของคนในชุมชน หรือหน่วยงาน
ในชุมชนในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของชุมชน

30,000
(งบ อปท.)

30,000
(งบ อปท.)

30,000
(งบ อปท.)

จานวน ประชาชนในชุมชนมี
ครั้ง ความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

สานักปลัดเทศบาล
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรูแ้ ละภูมิปญ
ั ญาเพือ่ คุณภาพของคนนครศรีธรรมราช
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
แนวทางที่ 3.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพท์ที่คาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ)
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15 โครงการสร้างความปรองดอง
เพื่อลดป๎ญหาความแตกแยก สนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรม
30,000
30,000
30,000 จานวน ประชาชนในชุมชน
สมานฉันท์ในชุมชน
ของคนในชุมชน
ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
ครั้ง มีความรักความสามัคคี
16 โครงการส่งเสริมให้ความรู้ปอู งกัน
และแก้ไขป๎ญหาความรุนแรง
ต่อเด็ก สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว

เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและ
จัดอบรม / กิจกรรมให้ความรู้
พนักงานท้องถิ่น ผู้นาชุมชน ผู้บริหารท้องถิ่น,พนักงานส่วนท้องถิ่น
และประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ ผู้นาชุมชน และประชาชนทั่วไป
ความเข้าใจ เกี่ยวกับ พรบ.
คุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ.2550

17 โครงการส่งเสริมโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมการดาเนินงาน
ส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านสิทธิมนุษยชนในด้านต่าง ๆ การดาเนินงานในด้านสิทธิมนุษยชน
ในชุมชน หรือหน่วยงานต่าง ๆ
ในพื้นที่เทศบาลตาบลถ้าใหญ่

60,000
60,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.)

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล

60,000 จานวน ผู้บริหาร ,พนักงานส่วน
สานักปลัดเทศบาล
(งบ อปท.) ครั้ง ท้องถิ่นและผู้นาชุมชนและ
ประชาชนมีความรู้ -เข้าใจ
การปูองกันและแก้ไขป๎ญหา
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและ

200,000 200,000
200,000 จานวน ลดป๎ญหาความเลื่อมล้าทาง
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) กิจกรรม สังคมให้กับประชาชน
ในตาบล

สานักปลัดเทศบาล
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561 )
เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรูแ้ ละภูมิปญ
ั ญาเพือ่ คุณภาพของคนนครศรีธรรมราช
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
แนวทางที่ 3.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการปรับพื้นที่ถมดินเพื่อ
เพื่อให้สภาพพื้นที่เหมาะสม ปรับพื้นที่ถมดินเพื่อใช้ในการ
2,200,000 2,200,000
ก่อสร้างสานักงานเทศบาลตาบล กับการก่อสร้างอาคาร
ก่อสร้างอาคารสานักงานเทศบาล
(งบเงินกู)้ / (งบเงินกู)้ /
ถ้าใหญ่ (แห่งใหม่)
ตาบลถ้าใหญ่ (ตามแบบแปลนของ
(งบอปท.)
(งบอปท.)
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่)
2 โครงการก่อสร้างอาคารสานักงาน เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อ ก่อสร้างอาคารสานักงานเทศบาล
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่ (แห่งใหม่) ราชการมีความสะดวก รวดเร็ว ตาบลถ้าใหญ่ จานวน 1 หลัง พร้อม
พร้อมปรับปรุงภูมิทศั น์
มากขึน้
พร้อมปรับปรุงภูมิทศั น์
(ตามแบบแปลนของเทศบาลตาบล
ถ้าใหญ่)

24,000,000 24,000,000
(งบเงินกู)้ / (งบเงินกู)้ /
(งบอปท.)
(งบอปท.)

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวนพื้นที่ มีสภาพพื้นที่พร้อม
ในการก่อสร้างอาคาร

สานักงานปลัด/
กองช่าง

จานวน ประชาชนได้รับ
อาคาร ความพึงพอใจ
ในการติดต่อราชการ

สานักงานปลัด/
กองช่าง
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
แนวทางที่ 3.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3 โครงการตกแต่งภายในอาคาร
สานักงานเทศบาลตาบลถ้าใหญ่
(แห่งใหม่)

เพื่อให้ภายในอาคารมีบรรยากาศตกแต่งภายในอาคารสานักงาน
ที่พร้อมในการทางาน
เทศบาลแห่งใหม่ เช่น ม่าน,มูลี่ ฯลฯ
(ตามแบบของเทศบาลตาบลถ้าใหญ่)

4 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ

เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการได้รับความสะดวก

ก่อสร้างโรงจอดรถ
ขนาด 3X20 เมตร

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000 1,000,000
(งบเงินกู)้ / (งบเงินกู)้ /
(งบ อปท.) (งบ อปท.)
200,000
200,000
(งบเงินกู)้ / (งบเงินกู)้ /
(งบ อปท.) (งบ อปท.)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

จานวน ประชาชนได้รับ
อาคาร ความพึงพอใจในการติดต่อ
ราชการ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
สานักงานปลัด/
กองช่าง

-

จานวน ประชาชนได้รับความ
โรงจอดรถ สะดวกในการมาติดต่อ
ราชการ

สานักงานปลัด/
กองช่าง

จานวน วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
อาคาร มีที่เก็บเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

สานักงานปลัด/
กองช่าง

5 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม/
เพื่อให้สถานที่ในการเก็บของ ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม
ต่อเติมอาคารโรงเก็บของเทศบาล ที่ใช้ในงานต่าง ๆ ของเทศบาล อาคารโรงเก็บของเทศบาล

-

-

500,000
(งบ อปท.)

6 โครงการจัดทาผังเมืองรวมตาม
โครงการถ่ายโอนฯ

เพื่อให้การจัดทาผังเมืองเป็นไป จัดเก็บข้อมูลเพื่อดาเนินการทา
ด้วยความถูกต้องเรียบร้อย
ผังเมืองรวม

-

200,000
(งบ อปท.)

-

7 โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์
บริเวณสานักงานเทศบาล

เพื่อให้สานักงานเทศบาล
ดูสวยงาม เรียบร้อย มีสภาพ
แวดล้อมที่ดี

ปรับปรุงภูมิทศั น์บริเวณสานักงาน
เทศบาล เช่น จัดสวนหย่อม ,ฯลฯ

ตัวชี้วัด
(KPI)

200,000
200,000 200,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

จานวน การจัดทาผังเมืองรวม
ครั้ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ถูกต้อง

กองช่าง

จานวน บริเวณสานักงานเทศบาล
พื้นที่ ดูสวยงาม เรียบร้อย
มีสภาพแวดล้อมที่ดี

สานักงานปลัด/
กองช่าง
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
แนวทางที่ 3.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

8 โครงการจัดทาปูายประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล,
กิจกรรมต่างๆของเทศบาล
ให้ประชาชนได้รับทราบ
9 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ให้บคุ ลากรในเทศบาลตาบล
สาหรับผู้บริหาร, สมาชิกสภา
ถ้าใหญ่มีการพัฒนาความรู้
เทศบาล, พนักงานเทศบาล,
เพิ่มขี้น
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตาบลถ้าใหญ่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดทาปูายประชาสัมพันธ์โครงเหล็ก
จานวน 10 ปูาย
สนับสนุนทุนการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี และปริญญาโท ให้
ผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้างของเทศบาล
ตาบลถ้าใหญ่

10 โครงการบริการให้คาแนะนา
ปรึกษาป๎ญหาด้านกฎหมาย
สาหรับประชาชน

เพื่อให้คาแนะนา ปรึกษาป๎ญหา จัดตั้งศูนย์ให้คาแนะนาปรึกษาป๎ญหา
ด้านกฎหมายสาหรับประชาชน ด้านกฎหมายสาหรับประชาชน
ผู้สนใจ
นอกเวลาราชการสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง

11 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
บุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน

เพื่อให้บคุ ลากรมีความรู้
จัดฝึกอบรมบุคลากรในเทศบาล
ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน จานวน 1 ครั้ง
ได้อย่างถูกต้อง

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
72,000
72,000
72,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
200,000
200,000 200,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

-

50,000
50,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.)

200,000
200,000 200,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนได้รับทราบข้อมูล
ปูาย กิจกรรมต่างๆของเทศบาล
ได้อย่างทั่วถึง
จานวน บุคลากรในเทศบาลตาบล
คน ถ้าใหญ่มีความรู้เพิ่มขึ้น

สานักปลัดเทศบาล

จานวน ประชาชนมีความรู้และ
ครั้ง ความเข้าใจ สามารถแก้
ป๎ญหาในเรื่องกฎหมาย

สานักปลัดเทศบาล

จานวน บุคลากรมีความรู้ ความ
ครั้ง สามารถในการปฏิบตั ิงาน
ได้อย่างถูกต้อง

สานักปลัดเทศบาล

สานักปลัดเทศบาล
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
แนวทางที่ 3.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

12 โครงการสนับสนุนการดาเนินงาน เพื่อให้ส่งเสริมและสนับสนุน
ของหน่วยงาน,กลุ่ม,องค์กรต่างๆ การดาเนินงานในกิจกรรม
ให้แก่หน่วยงาน ,กลุ่ม,
องค์กรต่างๆ ตามอานาจหน้าที่
ของเทศบาลให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ

อุดหนุนงบประมาณให้หน่วยงาน
กลุ่ม,องค์กรต่างๆ ในการจัดโครงการ
หรือกิจกรรม ดังนี้
1.สานักปลัดเทศบาล
2.กองการศึกษา

13 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ดาเนินงานของศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับอาเภอ

เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ให้ดาเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่องค์การ
บริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน
ตามโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การซื้อหรือการจ้างของอปท.ระดับ
อาเภอ อาเภอทุ่งสงประจาปี
พ.ศ. 2559

14 โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับกิจการเทศบาล

เพื่อเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ จัดทาสื่อโฆษณาและสื่อประชาเกี่ยวกับกิจการเทศบาล
สัมพันธ์เผยแพร่ เช่น แผ่นปลิว,
แผ่นพับ,สปอร์ทวิทยุ,โทรทัศน์
ฯลฯ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพท์ที่คาดว่า
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000
400,000 400,000 จานวน การดาเนินงานตาม
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) หน่วยงาน กิจกรรมต่างๆ เป็นไป
กลุ่ม องค์กร อย่างเรียบร้อยและมี
ที่สนับสนุน ประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา

20,000
20,000
20,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

จานวน การดาเนินงานของศูนย์
ครั้ง ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ

สานักปลัดเทศบาล

200,000
200,000 200,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

จานวน ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร
ครั้ง กิจการของเทศบาล

สานักปลัดเทศบาล
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
แนวทางที่ 3.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

15 โครงการจ้างที่ปรึกษาวิจัย
ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ
ต่างๆ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้การดาเนินงานของ
เทศบาลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

จ้างที่ปรึกษาในการประเมินความ
พึงพอใจของประชาชนต่อเทศบาล
ปีละ 1 ครั้ง

16 โครงการติดตั้งปูายไฟวิง่ ภายนอก เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูล
อาคารสานักงานเทศบาล
ข่าวสารต่างๆของเทศบาล

ติดตั้งปูายไฟวิง่ ภายนอกอาคาร
สานักงานเทศบาล จานวน 2 ปูาย

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
25,000
25,000
25,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

จานวน การดาเนินงานของเทศบาล
ครั้ง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สานักปลัดเทศบาล

800,000
800,000 800,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

จานวน ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
ปูาย ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ
ของเทศบาล
จานวน มีนายกเทศมนตรี
ครั้ง และสมาชิกสภาเทศบาล
ครบตามจานวนและการ
เลือกตั้งเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

สานักปลัดเทศบาล

17 โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี -เพื่อให้การดาเนินการเลือกตั้ง เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดาเนินการ
และสมาชิกสภาเทศบาล
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
บรรลุวตั ถุประสงค์
นายกเทศมนตรี
- เพื่อเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภาเทศบาล
กรณีครบวาระหรือตาแหน่ง
ว่างลง

300,000
300,000 300,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

18 โครงการสารวจภาษีโรงเรือน
และที่ดิน,ภาษีบารุงท้องที่
และภาษีปาู ย

100,000
(งบอปท.)

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วน

ออกสารวจข้อมูลภายในพื้นที่
ในเขตเทศบาลตาบลถ้าใหญ่

100,000 100,000
(งบอปท.) (งบอปท.)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

จานวน มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน
พื้นที่ ทาให้การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

สานักปลัดเทศบาล

กองคลัง
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
แนวทางที่ 3.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

19 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษีรายได้

20 โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

-เพื่อสร้างแรงจูงใจในการชาระ
ภาษี
-เพื่ออานวยความสะดวกให้
ประชาชนในการชาระภาษี

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได้ของเทศบาล
ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
เหมาะสม
21 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ภาษีทอ้ งถิ่นและค่าธรรมเนียม
ความรู้เกี่ยวกับภาษีทอ้ งถิ่น
ต่างๆ
และค่าธรรมเนียมต่างๆ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดทากิจกรรมต่างๆ เช่น
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชาระภาษี
- มอบของของรางวัล/ของที่ระลึก
ให้ผู้ชาระภาษีดีเด่นประจาปี
-ให้บริการออกจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่ในเขตเทศบาล
จัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

จัดอบรมผู้ใหญ่บา้ น,ผู้นาชุมชนและ
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบล
ถ้าใหญ่ ปีละ 1 ครั้ง
จานวน 120 คน

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพท์ที่คาดว่า
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000 100,000 จานวน การจัดเก็บภาษีของเทศบาล
(งบอปท.)
(งบอปท.) (งบอปท.) กิจกรรม มีประสิทธิภาพมากขึ้น

500,000
500,000 500,000 ร้อยละ20
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ของการ
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
50,000
50,000
50,000 จานวน
(งบอปท.)
(งบอปท.) (งบอปท.)
ครั้ง

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
กองคลัง

การจัดเก็บรายได้
ของเทศบาลมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

กองคลัง

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับภาษีทอ้ งถิ่น
และค่าธรรมเนียมต่างๆ

กองคลัง
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
แนวทางที่ 3.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
500,000 500,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

จานวน มีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการ
ครั้ง ปฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอ

สานักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา

จัดซื้อ เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ สาหรับใช้
ในกิจการของเทศบาล

300,000
300,000 300,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

จานวน เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ มีเพียงพอ
ครั้ง สาหรับใช้งาน

สานักปลัดเทศบาล

24 โครงการดาเนินงานตาม
เพื่อให้การดาเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เทศบาลเป็นไปอย่างมี
ต่อเทศบาลและประชาชน
ประสิทธิภาพและประชาชน
ได้รับผลประโยชน์สูงสุด

ดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ เช่น การจ้างเหมา
บริการต่างๆ ,ซื้อดวงตราไปรษณีย์,

25 โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์
เครื่องมือเครื่องใช้ในสานักงาน
เทศบาล

จัดซื้อวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ต่างในสานักงาน ดังนี้
1.จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ (สป) เช่น
- กล้องถ่ายภาพดิจิตอล จานวน 1 ตัว
- คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 2 เครื่อง
- คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 2 เครื่อง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 จานวน การดาเนินงานของเทศบาล สานักปลัดเทศบาล
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) กิจกรรม มีประสิทธิภาพและประชาชน
กองคลัง
ได้รับประโยชน์ในการดาเนิน
กองช่าง
กิจกรรมของเทศบาล
กองสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
1,000,000 1,000,000 1,000,000 จานวน มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอ สานักปลัดเทศบาล
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) หน่วยงาน ในการปฏิบตั ิงาน
กองคลัง
200,000
200,000 200,000 ที่จัดซื้อ
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา

22 โครงการซ่อมแซม วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์
เครื่องมือเครื่องใช้ในสานักงาน
เทศบาล

เพื่อให้มีวสั ดุ ครุภณ
ั ฑ์
ซ่อมแซม วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ เครื่องมือ
เครื่องมือเครื่องใช้อยู่ใน
เครือ่ งใช้ในสานักงานเทศบาล
สภาพใช้งานได้อย่างเพียงพอ

23 โครงการจัดซื้อเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้
สาหรับใช้ในกิจการของเทศบาล

เพื่อให้มี เต้น โต๊ะ เก้าอี้
เพียงพอสาหรับหารใช้งาน

เพื่อให้มีวสั ดุ ครุภณ
ั ฑ์
เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอ

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
แนวทางที่ 3.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ทางาน
จานวน 1 ชุด
- เก้าอี้ทางาน
ฯลฯ
2.จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ (คลัง) เช่น
-ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน 3 ตู้
- คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 2 เครื่อง
-โต๊ทางานพร้อมเก้าอี้ จานวน 2ชุด
- เก้าอี้ทางาน 4 ตัว ,ฯลฯ
3. จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์(สาธารณสุขฯ) เช่น
- กล้องวิดีโอดิจิตอล จานวน 1 ตัว
- กล้องถ่ายรูปดิจิตอล จานวน 1 ตัว
- คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง
- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
- โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ 1 ชุด
ฯลฯ
4. จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์(กองช่าง) เช่น
- คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อม
เครื่องปริ้นเตอร์

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

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
แนวทางที่ 3.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-โต๊ทางานพร้อมเก้าอี้ จานวน 2 ชุด
ฯลฯ
5. จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์(กองการศึกษา) เช่น
- คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ พร้อม
เครื่องปริ้นเตอร์ จานวน 2 ชุด
-โต๊ทางานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ 1ชุด
-โต๊ทางานระดับ 1-3 พร้อมเก้าอี้ 3ชุด
-ตู้เก็บเอกสาร จานวน 1 ตู้
-เก้าอี้ทางาน จานวน 2 ตัว
-คูลเลอร์เก็บน้าดื่ม จานวน 3 ใบ
ฯลฯ

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

200,000

200,000

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561 )
เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ และน้านวัตกรรมเกษตรมาใช้เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ผลผลิตและสร้างรายได้
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 4.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การตลาดให้แก่เกษตรกร
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพท์ที่คาดว่า
หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รบั
ที่รบั ผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการสร้างโรงปุ๋ยอินทรีย์
เพื่อนาวัสดุทอ้ งถิ่นมาใช้ให้เป็น ก่อสร้างโรงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
800,000
800,000
800,000 จานวนโรง ทาให้เกษตรกรหันมาใช้
สานักปลัดเทศบาล
ชีวภาพ ประจาตาบลถ้าใหญ่
ประโยชน์ ลดต้นทุนการผลิต 1 โรง ขนาด8x10เมตร พร้อม
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้าชีวภาพ
สามารถปรับสภาพดินและเพิ่ม เครื่องผลิตปุ๋ย
เพื่อเพิ่มผลผลิตและทาให้ดิน
ผลผลิตได้มากยิ่งขึ้น
อุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
2 โครงการสนับสนุนศูนย์บริการ
เพื่อให้การปฏิบตั ิงานของคณะ อุดหนุนงบประมาณในการประชุม
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการบริหารศูนย์เป็นไป การปฏิบตั ิงาน และวัสดุอุปกรณ์
ประจาตาบล
อย่างมีประสิทธิภาพ
3 โครงการการส่งเสริมการผลิต
สินค้าเกษตรที่ปลอดภัย
และได้มาตรฐาน

เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้าน
ผลลิตทางการเกษตร

อบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร
ทุกกลุ่ม

524,000
(งบ อปท.)

-

524,000
(งบ อปท.)

50,000
(งบ อปท.)

524,000
(งบ อปท.)

-

จานวน คณะกรรมการฯมีกาลังใจใน
ศูนย์ การปฏิบตั ิงาน

สานักปลัดเทศบาล
สานักงานเกษตร
อาเภอ

จานวน กลุ่มเกษตรกรได้ความรู้
ครั้ง เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิต
มากขึ้น

สานักปลัดเทศบาล
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ และน้านวัตกรรมเกษตรมาใช้เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ผลผลิตและสร้างรายได้
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 4.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การตลาดให้แก่เกษตรกร
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพท์ที่คาดว่า
หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รบั
ที่รบั ผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการสร้างโรงปุ๋ยอินทรีย์
เพื่อนาวัสดุทอ้ งถิ่นมาใช้ให้เป็น ก่อสร้างโรงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
3,000,000 3,000,000 จานวน ทาให้เกษตรกรหันมาใช้
สานักปลัดเทศบาล
ชีวภาพ หมู่ที่ 1-10
ประโยชน์ ลดต้นทุนการผลิต ขนาด 5*20 ม.หมู่บา้ นละ 1 โรง
(งบ อปท.) (งบ อปท.) หมู่บา้ น ปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้าชีวภาพ
สามารถปรับสภาพดินและเพิ่ม พร้อมเครื่องผสมปุ๋ย
เพื่อเพิ่มผลผลิตและทาให้ดิน
ผลผลิตดี
อุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
5 โครงการก่อสร้างโรงเพาะเห็ด
ม.5,7

เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนใน
ชุมชนมีรายได้เพิ่ม และเป็น
แหล่งเรียนรู้ชุมชน

ก่อสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด
ขนาด3*6 ม. ในหมู่ที่ 5 และ 7

-

-

50,000 จานวน ประชาชนมีรายได้เพิ่ม
(งบ อปท.) หมู่บา้ น

สานักปลัดเทศบาล

6 โครงการก่อสร้างโรงเรือนผลิต
เครื่องแกง ม.5

เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนใน
ชุมชนมีรายได้เพิ่ม

ก่อสร้างโรงเรือนขนาด6*6 เมตร

-

-

200,000 จานวน ประชาชนมีรายได้เพิ่ม
(งบ อปท.) โรงเรือน

สานักปลัดเทศบาล

7 โครงการสนับสนุนงบประมาณ
ก่อสร้างโรงเรือนผลิตผลิตภัณฑ์
ของใช้ในครัวเรือน

เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนใน
ชุมชนมีรายได้เพิ่ม

สนับสนุงบประมาณการก่อสร้าง
โรงเรือนให้ชุมชน

-

300,000
(งบ อปท.)

-

จานวน ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
ชุมชน

สานักปลัดเทศบาล
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ และน้านวัตกรรมเกษตรมาใช้เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ผลผลิตและสร้างรายได้
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 4.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การตลาดให้แก่เกษตรกร
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพท์ที่คาดว่า
หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รบั
ที่รบั ผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8 โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพให้
เพื่อให้กลุ่มอาชีพเข้มแข็ง
อุดหนุนงบประมาณให้กลุ่มอาชีพ
500,000
500,000
500,000 จานวน กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง
สานักปลัดเทศบาล
ชุมชนในเขตเทศบาลตาบลถ้าใหญ่ สามารถพัฒนาตาบลได้อย่างมี ให้แก่ กลุ่มผักสวนครัว,กลุ่มเลี้ยงสัตว์, (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชุมชน มีรายได้เพิ่มากขึ้น
ประสิทธิภาพ
กลุ่มเลี้ยงปลา,กลุ่มผักปลอดสารพิษ
กลุ่มผ้าบาติก,กลุ่มปุ๋ยหมักและปุ๋ย
ชีวภาพ ฯลฯ
9 โครงการก่อสร้างตลาดนัดเทศบาล เพื่อเป็นที่ค้าขายสินค้าของ ก่อสร้างอาคารตลาดนัด
500,000
500,000
500,000 จานวน มีสถานที่ขายของอย่างเป็น สานักปลัดเทศบาล
ชุมชนมีความเป็นระเบียบ
จานวน 1 หลัง
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) อาคาร ระเบียบเรียบร้อย ประชาชน
เรียบร้อย
มีรายได้เพิ่มขึ้น
10 โครงการเช่าที่ดินการรถไฟ

เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของตลาดชุมชน เช่าที่ดินการรถไฟ บริเวณสถานี
รถไฟไสใหญ่

-

-

70,000
(งบ อปท.)

จานวน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้
พื้นที่ เพิม่ มากขึ้น

สานักปลัดเทศบาล

11 โครงการต่อเติมศูนย์รวบรวม
ผลผลิต ม.3

เพื่อให้ศูนย์รวบรวมฯใช้งานได้ ต่อเติมอาคารศูนย์รวบรวมฯ
อย่างสะดวก และมี
จานวน 1 แห่ง
ประสิทธิภาพ

-

-

50,000
(งบ อปท.)

จานวน ประชาชนสามารถค้าขาย
อาคาร ผลผลิตได้สะดวก

สานักปลัดเทศบาล
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ และน้านวัตกรรมเกษตรมาใช้เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ผลผลิตและสร้างรายได้
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 4.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การตลาดให้แก่เกษตรกร
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพท์ที่คาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ)
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12 ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้ ส่งเสริมอาชีพ เช่น ฝึกอบรม
100,000
100,000
100,000 จานวน ประชาชนมีอาชีพ
กับประชาชนในชุมชน
ด้านอาชีพ สนับสนุนงบประมาณ
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชุมชน และรายได้เพิ่มขึ้น
สนับวัสดุอุปกรณ์ ให้กับชุมชน
28 ชุมชน
13 โครงการจัดตั้งร้านค้าชุมชน
เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้ ก่อสร้างร้านค้าชุมชนบริเวณข้าง
200,000 จานวน ประชาชนสามารถค้าขาย
เทศบาล
กับประชาชนในหมู่บา้ น
ถนนเอเซีย
(งบ อปท.) ร้านค้า ผลผลิตได้สะดวก
14 โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจชุมชนในค่าย ตชด.42
กฝ.8

เพื่อส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
ชุมชนในค่าย ตชด.42 กฝ.8

15 โครงการจัดตั้งศูนย์กระจาย
ผลผลิตและศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว

เพื่อลดป๎ญหาสินค้าเกษตร
จัดตั้งศูนย์กระจายผลิตผลและศูนย์
ในชุมชนล้นตลาด และดึงดูด บริการนักท่องเที่ยว จานวน 1 แห่ง
นักท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอย

50,000
(งบ อปท.)

-

50,000
(งบ อปท.)

-

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล

สานักปลัดเทศบาล

50,000
(งบ อปท.)

จานวน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
ศูนย์ ชุมชน มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สานักปลัดเทศบาล

200,000
(งบ อปท.)

จานวน ประชาชนได้จาหน่ายสินค้า สานักปลัดเทศบาล
ศูนย์ ทางการเกษตรออกสู่ตลาด
และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว
มาจับจ่ายใช้สอยในชุมชน
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ และน้านวัตกรรมเกษตรมาใช้เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ผลผลิตและสร้างรายได้
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 4.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การตลาดให้แก่เกษตรกร
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพท์ที่คาดว่า
หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รบั
ที่รบั ผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
16 โครงการอุดหนุนโครงการ
เพื่อส่งเสริมโครงการหนึ่งตาบล สนับสนุนงบประมาณให้โครงการ
100,000
100,000
100,000 จานวน โครงการหนึ่งตาบลหนึ่ง
สานักปลัดเทศบาล
หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
หนึ่งผลิตภัณฑ์ให้สามารถ
หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) โครงการ ผลิตภัณฑ์ดาเนินงานได้อย่าง
ดาเนินงานได้อย่างมี
มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561 )
เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 4.2 เพิ่มศักยภาพกลุ่มทุนองค์กรประชาชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์
สาหรับทากิจกรรมในชุมชน
ต่างๆให้ชุมชนในการทา
กิจกรรมของชุมชน

สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ให้ชุมชน
จานวน 28 ชุมชน

2 โครงการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการ เพื่อให้การดาเนินงานของกอง กลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบล
ชุมชนตาบลถ้าใหญ่
ทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าใหญ่

3 โครงการก่อสร้างที่ทาการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน/ปรับปรุง
ภูมิทศั น์

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพท์ที่คาดว่า
หน่วยงาน
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รบั
ที่รบั ผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000
200,000 จานวน ชุมชนได้มีวสั ดุ อุปกรณ์ต่างๆ สานักปลัดเทศบาล
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ชุมชน สาหรับจัดกิจกรรมในชุมชน

200,000
200,000
200,000 ร้อยละของ กองทุนสวัสดิการชุมชน
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) งบประมาณ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ที่อุดหนุน

เพื่อประชาชนมีสถานที่ติดต่อ ก่อสร้างที่ทาการกองทุนสวัสดิการ
500,000
กองทุนสวัสดิการชุมชน และ กองทุนสวัสดิการชุมชนจานวน 1 หลัง (งบ อปท.)
มีสานักงานในการทางานของ (ตามแบบแปลนที่กาหนด)
กองทุนฯ

-

-

สานักปลัดเทศบาล

ประชาชนในชุมชนมีสถานที่ สานักปลัดเทศบาล
ในการติดต่อกองทุนฯ และจัด
กองช่าง
กิจกรรมของกองทุนฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561 )
เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ และน้านวัตกรรมเกษตรมาใช้เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ผลผลิตและสร้างรายได้
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 4.3 พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพท์ที่คาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ)
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
เพื่อให้ประชาชนมีน้าสาหรับ ก่อสร้างฝายน้าล้น/ฝายเก็บกักน้า/ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จานวน ประชาชนมีน้าสาหรับ
ฝายน้าล้น/ฝายเก็บกักน้า/เขื่อน อุปโภค และปูองกันน้าท่วม เขื่อนน้าล้น ดังนี้
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) หมู่บา้ น อุปโภคและปูองกันน้าท่วม
น้าล้นภายในเขตตาบลถ้าใหญ่
หมู่ที่ 1
1. ก่อสร้างฝายน้าล้นบ้านวังปริง
ขนาด 6x10 เมตร พร้อมเรียงหิน
หน้าฝาย
2. ฝายน้าล้น/ฝายเก็บกักน้า
บริเวณ ชุมชนบ้านตาว จานวน 1 จุด
หมู่ที่ 2
ก่อสร้างฝายน้าล้นห้วยเล้าหมู
ขนาดกว้าง 4 ม. สูง 2 ม. ยาว 4 ม.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ และน้านวัตกรรมเกษตรมาใช้เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ผลผลิตและสร้างรายได้
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 4.3 พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพท์ที่คาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ)
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
หมู่ที่ 3
ก่อสร้างฝายน้าล้นบ้านวังใน
(บริเวณบ้านนายบุญธรรม ปุากว้าง)
1. สร้างฝายน้าล้นคลองจาปาพื้นที่
การเกษตร 300 ไร่ เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์
2. ก่อสร้างฝายน้าล้นข้างบ้านยาย
เอื้อน อู่สาธารณะ ขนาดกว้าง 4 ม.
สูง 2 ม.ยาว 4 ม.
3. จัดทาฝายแม้วจากบ้านอบต.แดงถนนสายเอเซีย จัดทาฝายแม้ว
จานวน 10 จุด
หมู่ที่ 4
1.ก่อสร้างกาแพงคอนกรีตเหมืองน้า
ตั้งแต่บา้ นนายล้อม ภักดีชนบ้านนายเริ่ม ผล่อน กาแพงคอนกรีต
ขนาด 3*500 ม.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ และน้านวัตกรรมเกษตรมาใช้เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ผลผลิตและสร้างรายได้
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 4.3 พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพท์ที่คาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ)
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2. ก่อสร้างฝายน้าล้นบริเวณคลอง
ปากแพรก (ชุมชนถ้าใหญ่ปากแพรก)
จานวน 1 จุด
หมู่ที่ 5
1. ก่อสร้างฝายกั้นน้า คลองวังปริก
ฝายกั้นน้าคลองวังปริกจานวน 3 จุด
2. ก่อสร้างฝายเก็บน้าห้วยน้าดา
ขนาดกว้าง 4 ม. สูง 2 ม. ยาว 4 ม.
3. ก่อสร้างฝายน้าล้นห้วยบ่อจันทร์
ขนาดกว้าง 4 ม. สูง 2 ม. ยาว 4 ม.
หมู่ที่ 6
1. ก่อสร้างฝายน้าล้นบ้านวังไทร
ขนาดกว้าง 4 ม. สูง 2 ม. ยาว 4 ม.
2. ก่อสร้างฝายน้าล้นวังน้าพรุ
ขนาดกว้าง 4 ม. สูง 2 ม. ยาว 4 ม.
3. ก่อสร้างฝายน้าล้น บ้านวังขวัญ
ขนาดกว้าง 4 ม. สูง 2 ม. ยาว 4 ม.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ และน้านวัตกรรมเกษตรมาใช้เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ผลผลิตและสร้างรายได้
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 4.3 พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพท์ที่คาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ)
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4. ก่อสร้างฝายน้าล้น/ฝายกักเก็บน้า
คลองปากวัง จานวน 1 จุด
หมู่ที่ 7
1.ก่อสร้างเขื่อนน้าล้นบ้านน้าตกโยง
เขื่อน คสล. ระยะทาง 300 เมตร
2.ก่อสร้างผนังกั้นน้าบริเวณ
คอสะพานโครงโยง จานวน 1 จุด
หมู่ที่ 9
ก่อสร้างฝายน้าล้น 2 จุดบริเวณบ้าน
พรุชิง และบ้านนายกองพัน
ขนาดกว้าง 4 ม. สูง 2 ม. ยาว 4 ม.
หมู่ที่ 10
1. ก่อสร้างฝายน้าล้นคลองน้าพุ
ขนาดกว้าง 4 ม. สูง 2 ม. ยาว 4 ม.
2. ก่อสร้างฝายน้าล้นข้างศาลา
อเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 4 ม.
สูง 2 ม. ยาว 4 ม.

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ และน้านวัตกรรมเกษตรมาใช้เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ผลผลิตและสร้างรายได้
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 4.3 พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพท์ที่คาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ)
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3. ก่อสร้าง/ปรับปรุงฝายน้าล้น
/ผนังกั้นน้าคลองส้มกบ
จานวน 3 จุด
2 โครงการก่อสร้างสะพานน้าล้น
ในตาบลถ้าใหญ่

1. สร้างสะพานน้าล้น
ก่อสร้างสะพานน้าล้น ดังนี้
เก็บกักน้าไว้ในหน้าแล้ง
2. ใช้น้าทาการเกษตรได้ตลอด หมู่ที่ 1
ปีและปูองกันน้าท่วม
1. ก่อสร้างสะพานน้าล้นสายตาว
ขนาด 6x10 เมตร พร้อมวางท่อ
2. ก่อสร้างสะพานน้าล้นเชื่อมถนน
สายวังปลิงกับสายเลียบวังปลิง
ขนาด 6x10 ม.
3. สะพานน้าล้นขนาด 10*2*5 ม.

1,200,000 1,200,000 1,200,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

จานวน ประชาชนมีน้าใช้ตลอดปี
หมู่บา้ น น้าไม่ทว่ ม

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ และน้านวัตกรรมเกษตรมาใช้เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ผลผลิตและสร้างรายได้
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 4.3 พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพท์ที่คาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ)
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการขุดลอกคลอง/ห้วย/
เพื่อให้ประชาชนมีน้าอุปโภค ขุดลอกคลอง/เหมืองน้า ดังนี้
1,200,000 1,200,000 1,200,000 จานวน ประชาชนมีน้าใช้ตลอดปี
เหมืองน้า/ฝาย ในตาบล
บริโภคเพียงพอและเพื่อ
หมูที่ 1
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) หมู่บา้ น น้าไม่ทว่ ม
ปูองกันน้าท่วม
ขุดลอกหน้าฝายวังปลิง กว้างเฉลี่ย
10 ม.ยาวเฉลี่ย 200 ม.ลึกฉลี่ย 3 ม.
หมูที่ 2
1. ขุดลอกคลองห้วยบางเหล็กกว้าง
เฉลี่ย 10 ม.ยาวเฉลี่ย 200 ม
ลึกเฉลี่ย 3 ม.
2. ขุดลอกเหมืองน้าชุมพร หลัง
วัดไตรฯ ระยะทาง 1,000 เมตร
3. ขุดลอกคลองปากแพรก
(จากสะพานคลองสาย-คลองท่าไฟ)
ขนาดกว้าง 4 ม. สูง 2 ม. ยาว 4 ม.
ระยะทาง 10,00 เมตร
4. ขุดลอกห้วยกราก กว้าง 10 ม.
ระยะทาง 1,000 เมตร

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ และน้านวัตกรรมเกษตรมาใช้เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ผลผลิตและสร้างรายได้
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 4.3 พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพท์ที่คาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ)
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
หมูที่ 3
ขุดลอกคลองจาปา หมู่ที่ 3
ระยะทาง 1,000 เมตร
หมูที่ 4
1. ขุดลอกเหมืองน้าเหมืองหัวนอน
จานวน 1 แห่ง ระยะทาง 1,000 ม.
2. ขุดลอกเหมืองถ้าใหญ่ จากบ้าน
นายมีศักดิ์ - สุดเขต จานวน 1 แห่ง
ระยะทาง 2,000 เมตร
3. ขุดลอกเหมือง สายหน้าบ้าน
นายเหลี่ยม- บ้าน ผช.ญา จานวน
1 แห่ง ระยะทาง 1,500 เมตร
4. ขุดลอกคลองปากแพรก
(ข้างโรงงานยูน-ิ บ้าน ผญ เด่น)
ขนาดกว้าง 4 ม. สูง 2 ม. ยาว 4 ม.
ระยะทาง 1,500 เมตร

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ และน้านวัตกรรมเกษตรมาใช้เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ผลผลิตและสร้างรายได้
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 4.3 พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพท์ที่คาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ)
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5. ขุดลอกห้วยหน้าบ้านนายสาย
ชนะสงคราม - ห้วยชัน
ขนาดกว้าง 4 ม. สูง 2 ม. ยาว 4 ม.
ระยะทาง 1,500 เมตร
6.ขุดลอกเขื่อนหลังบ้าน
นางเก้า สมศิริ ระยะทาง 1,000 ม.
7.ขุดลอกเหมืองน้าสายเจ็ดเจ้า
ระยะทาง 500 ม.
8.ขุดลอกสระน้าสาธารณะ
ในชุมชน หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5
1. ขุดลอกคลองสายหน้าอวด
ขนาดกว้าง 4 ม. สูง 2 ม. ยาว 4 ม.
2. ขุดลอกเขื่อน(ข้างวัดนาตาแย้ม)
ขนาดกว้าง 10 ม. ยาว 50 ม.
พร้อมตกแต่งรอบขอบสระ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ และน้านวัตกรรมเกษตรมาใช้เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ผลผลิตและสร้างรายได้
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 4.3 พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพท์ที่คาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ)
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
หมู่ที่ 6
1. ขุดลอกปุาสาคูทา้ ยนา-วังน้าพุ
จานวน 1 แห่ง ระยะทาง 2,000 ม.
2.ขุดลอกห้วยสาธารณะประโยชน์
กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร
3. ขุดลอกคลองบ้านวังขวัญ จานวน
1 แห่ง ระยะทาง 1,000 เมตร
4. ขุดลอกลาคลองบ้านนาตง ขนาด
กว้าง6 ม.ลึก3 ม.ระยะทาง1,500 ม.
5. ขุดลอกคลองปากวัง จานวน 1
แห่ง ระยะทาง 5,000 เมตร
หมู่ที่ 7
ขุดลอกคลองน้าตกโยง-คลองท่าแพ
1 แห่ง ระยะทาง 500 เมตร

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ และน้านวัตกรรมเกษตรมาใช้เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ผลผลิตและสร้างรายได้
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 4.3 พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพท์ที่คาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ)
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
หมู่ที่ 8
1. ขุดลอกฝายกักเก็บน้าบ้านควน
ดอกไม้ 1 แห่ง ระยะทาง 500 เมตร
2. ขุดลอกคลองสายไร่ควน กว้าง
เฉลี่ย 20 ม. ยาวเฉลี่ย 30 ม.
ปริมาตรดินขุด 2,500ม.
3. ขุดลอกห้วยริมถนนทุกสายกว้าง
เฉลี่ย 5 ม. ยาวเฉลี่ย 30 ม.
4. ขุดลอกเหมืองเก่ากว้างเฉลี่ย5 ม.
ยาวเฉลี่ย 30 ม.
5. ขุดลอกคลองสายคลองตมกว้าง
เฉลี่ย 20 ม. ยาวเฉลี่ย30 ม.ปริมาตร
ดินขุด 1,500ม.
หมู่ที่ 9
1. ขุดลอกคลองสายน้ารอบ - สาย
ปากแพรกระยะทาง 1,000 เมตร

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ และน้านวัตกรรมเกษตรมาใช้เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ผลผลิตและสร้างรายได้
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 4.3 พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพท์ที่คาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ)
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2. ซ่อมแซมฝายปากแพรกขนาด
กว้าง 4 ม. สูง 2 ม. ยาว 4 ม.
3.ขุดลอกเขื่อนกักเก็บน้า
บริเวณชุมชนน้าตกปลิว
หมู่ที่ 10
1. ขุดลอกคลองจากต้นน้า ม.6
บรรจบคลองใหญ่กว้าง 7 ม.
ระยะทาง 1,500 เมตร
2. ขุดลอกห้วย คลอง หน้าบ้าน
ผู้ใหญ่บา้ น ให้กว้าง 10 ม.ระยะทาง
1,000 เมตร
3.ขุดลอกคลองส้มกบ เชื่อมต่อจาก
ชุมชนบ้านบนควน - ชุมชนหน้า
โรงเรียน

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561 )
เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000
(งบอปท.)

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย
บ้านตาว ม.1

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนนลาดยาง
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 3 x 1,000 เมตร
เดินทางสัญจร

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
คลองเปิก ม.1

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนนลาดยาง
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 4 x 1,000 เมตร
เดินทางสัญจร

840,000
(งบอปท.)

-

3 โครงการถนนลาดยางซอย
บ้านนางจิตร ม.1

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนนลาดยาง
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 4 x 700 เมตร
เดินทางสัญจร

-

840,000
(งบอปท.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

-

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

-

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000
(งบอปท.)

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สายตลาดโค - ทางเข้า
ห้วยเล้าหมู ม. 2

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาด
ความสะดวก ปลอดภัยในการ กว้าง 3 เมตร หนา 0.5 เมตร
เดินทางสัญจร
ระยะทาง 400 เมตร

5 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
สายสามแยกโรงสี - ถนนตก
(สี่แยก) ม.4

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนนลาดยาง
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 4 ม. ระยะทาง
เดินทางสัญจร
2,000 เมตร

1,500,000
(งบอปท.)

-

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ซอยสามแยกบ้านนางบุญเรือน บ้านนางกลับ-บ้านนายแก้ว
ม. 4

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาด
ความสะดวก ปลอดภัยในการ กว้าง 4 เมตร หนา 2.5 ซ.ม.
เดินทางสัญจร
ระยะทาง 750 เมตร

-

7 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
ซอยวังค้างคาว-ถนนสายวัด
ถ้าใหญ่ - วัดถ้าพระหอ ม. 4

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาด
ความสะดวก ปลอดภัยในการ กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร
เดินทางสัญจร
ระยะทาง 400 เมตร

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

-

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

-

900,000
(งบอปท.)

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

-

560,000
(งบอปท.)

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

103
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,300,000
(งบอปท.)

8 โครงการถนนลาดยางสายบ้าน
นายสมบูรณ์-บ้านนายเสริม
ม. 4 (ซอยห้วยชัน)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนนลาดยาง
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 3 x 1,000 เมตร
เดินทางสัญจร

9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
เลียบสายเอเชียตั้งแต่บริเวณ
ยูเทิร์น - อู่สามพี่น้อง ม. 4

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนนลาดยาง
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 3 x 1,000 เมตร
เดินทางสัญจร

-

1,000,000
(งบอปท.)

10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
เขตแดน ม.5 - ม.10

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนนลาดยาง
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 4 x 2,000 เมตร
เดินทางสัญจร

-

11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟ๎ลท์ติกวัดถ้าพระหอ สามแยกบ้านวังขวัญ ม. 6

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนนลาดยาง
ความสะดวก ปลอดภัยในการ แอสฟ๎ลท์ติก ขนาดกว้าง
เดินทางสัญจร
4 เมตร หนา 0.15 เมตร
ระยะทาง 2,800 เมตร

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

-

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

3,600,000
(งบอปท.)

-

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

4,480,000
(งบอปท.)

-

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

104
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
12 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟ๎ลท์ติกจากควนไสสูง วัดถ้าพระหอ ม.6
13 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
บริเวณเชื่อมต่อระหว่างบ้าน
นายปรีชา ม.6 ตาบลถ้าใหญ่
ถึงหมู่ที่ 8 ตาบลที่วงั

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนนลาดยาง
ความสะดวก ปลอดภัยในการ แอสฟ๎ลท์ติกขนาดกว้าง 4 เมตร
เดินทางสัญจร
หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
2,800 เมตร
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนนลาดยาง
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 4 x 5,000 เมตร
เดินทางสัญจร
หนา 2.5 ซ.ม.

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4,480,000
(งบอปท.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

-

6,000,000
(งบอปท.)

-

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สามแยกบ้านวังขวัญเข้าวังไทร
ม.6 - หมู่ที่ 8 ตาบลที่วงั

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนนลาดยาง
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 4 x 5,000 เมตร
เดินทางสัญจร
หนา 2.5 ซ.ม.

-

6,000,000
(งบอปท.)

-

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สนามยิงปืน ม.7

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนนลาดยาง
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร
เดินทางสัญจร
ระยะทางประมาณ 500 เมตร

-

200,000
(งบอปท.)

-

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

105
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,200,000 1,200,000 1,200,000
(งบอปท.)
(งบอปท.)
(งบอปท.)

16 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
ถนนลาดยาง ใน กกตชด.42
และ กฝ.8

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนนลาดยาง
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร
เดินทางสัญจร
ระยะทางประมาณ 1,500 เมตร

17 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สายหนองรังไก่ -บ้านเปิก ม.8

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาด
ความสะดวก ปลอดภัยในการ กว้าง 4 เมตร หนา 15 ซ.ม.
เดินทางสัญจร
ระยะทาง 1,800 เมตร

-

-

18 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สายควนนกฮูก 3 ม.8

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาด
ความสะดวก ปลอดภัยในการ กว้าง 4 เมตร หนา 15 ซ.ม.
เดินทางสัญจร
ระยะทาง 350 เมตร

-

19 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
บ้านลุงพร้อม-บ้านนางพุ่ม คชนูด
ม.8

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ปรับปรุงถนนลาดยาง
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 4 x 600 เมตร
เดินทางสัญจร

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

3,000,000
(งบอปท.)

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

400,000
(งบอปท.)

-

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

-

840,000
(งบอปท.)

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

106
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
20 โครงการถมเหมืองน้าพร้อม
บุกเบิกเป็นถนนสายใต้สะพาน
วัดราษฎประดิษฐ์

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ถมเหมืองน้าเดิมและบุกเบิก
ความสะดวก ปลอดภัยในการ เป็นถนนกว้าง 4 ม.
เดินทางสัญจร
ระยะทาง 500 ม.

21 โครงการก่อปรับปรุงถนนลาดยาง
สายวังแห้ง 1 ม.9

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ปรับปรุงถนนลาดยาง
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 4 x 1,000 เมตร
เดินทางสัญจร

22 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟ๎ลท์ติกสายน้าตกปลิว
ม. 9
23 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ซอยประปา ม.10

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
(งบอปท.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

1,200,000
(งบอปท.)

-

-

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟ๎ลท์ติก
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 4 x 2,000 เมตร
เดินทางสัญจร

-

-

3,200,000
(งบอปท.)

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนนลาดยาง
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 4 x 800 เมตร
เดินทางสัญจร

-

900,000
(งบอปท.)

-

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

107
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,240,000
(งบอปท.)

24 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สายสามแยกบ้านผู้ใหญ่พล สี่แยกห้วยขัน ม.10

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนนลาดยาง
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 4 x 1,800 ม.
เดินทางสัญจร
หนา 2.5 ซ.ม.

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
สายบ้านตาว ม.1
(ชุมชนบ้านตาว)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 4 x 1,000 เมตร
เดินทางสัญจร

1,800,000
(งบอปท.)

-

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
สายวังปริง ม.1

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 4 x 500 เมตร
เดินทางสัญจร

900,000
(งบอปท.)

27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
บ้านนางจิตร ม. 1

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 4 x 300 เมตร
เดินทางสัญจร

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

-

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

-

-

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

-

400,000
(งบอปท.)

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

108
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
360,000
(งบอปท.)

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
ซอยบ้านนายช่วง ม. 1

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 4 x 300 เมตร
เดินทางสัญจร

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
วงแหวน - บริเวณหน้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
(ไสใหญ่) ม. 2

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตวงแหวน
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 4 x 200 เมตร
เดินทางสัญจร

-

-

30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
สายห้วยบางเหล็ก ม.2

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง
เดินทางสัญจร
ประมาณ 150 เมตร

-

31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
สายชุมชนบ้านหน้าถนน ม. 3

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาด
ความสะดวก ปลอดภัยในการ กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร
เดินทางสัญจร
ระยะทาง 200 เมตร

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

360,000
(งบอปท.)

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

250,000
(งบอปท.)

-

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

-

300,000
(งบอปท.)

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

109
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000
(งบอปท.)

32 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายทางรถไฟ ม. 3

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
ความสะดวก ปลอดภัยในการ กว้าง 4 เมตร ยาวประมาณ
เดินทางสัญจร
500 เมตร

33 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
.สายจาปาสามัคคี 3 ม. 3

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนนคสล.
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร
เดินทางสัญจร
ระยะทาง 200 เมตร

-

400,000
(งบอปท.)

34 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายช่องนกแอ่น ม.3 - ม.9

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนนคสล.
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 3 x3,500 เมตร
เดินทางสัญจร

-

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านยายเอียด ม. 3

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนนคสล.
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 4 เมตร
เดินทางสัญจร
ยาว 150 เมตร

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

-

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

-

3,700,000
(งบอปท.)

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

300,000
(งบอปท.)

-

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

110
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
600,000
(งบอปท.)

36 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยจาปาพัฒนา 1 ม.3 ห้วยกาหลา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนนคสล.
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 4 เมตร
เดินทางสัญจร
ยาว 300 เมตร

37 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายจาปา -วังใน ม. 3

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนนคสล.
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 4 เมตร
เดินทางสัญจร
ยาว 300 เมตร

-

-

38 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านนายนอบ ม. 3

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนนคสล.
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 3 x1,500 เมตร
เดินทางสัญจร

-

39 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายควนไสสูง ม.4 -บริเวณบ้าน
นางยินดี ม. 10
(ชุมชนถ้าใหญ่ควนไสสูง)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนนคสล.
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร
เดินทางสัญจร

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

600,000
(งบอปท.)

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

2,000,000
(งบอปท.)

-

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

1,350,000
(งบอปท.)

-

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

111
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
900,000
(งบอปท.)

40 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านนายสุธา ม. 5

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
ความสะดวก ปลอดภัยในการ กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร
เดินทางสัญจร
ระยะทางประมาณ 500 เมตร

41 โครงการปรับปรุงถนน คสล.
สายบ้านวังไทร - นาตาแย้ม ม. 5

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนนคสล.
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร
เดินทางสัญจร
ระยะทางประมาณ 1,500 เมตร

-

-

42 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายทางขึ้น สานักงานกองทุน
สงเคราะห์การทาสวนยาง ม. 5

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนนคสล.
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง
เดินทางสัญจร
ประมาณ 200 เมตร

-

43 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายสามแยกหน้าวัดนาตาแย้ม ในวัง ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนนคสล.
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง
เดินทางสัญจร
ประมาณ 500 เมตร

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

2,700,000
(งบอปท.)

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

360,000
(งบอปท.)

-

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

360,000
(งบอปท.)

-

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

112
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
44 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายสามแยก - เขาหน้าแดง ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนนคสล. ขนาด
ความสะดวก ปลอดภัยในการ กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร
เดินทางสัญจร
ระยะทางประมาณ 1,500 เมตร

45 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายควนยาง ม. 5

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

46 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายเขาหน้าผึ้ง ม.5

47 บุกเบิกถนนจากสามแยกข้างบ้าน
ผู้ใหญ่วริ ัตน์ - ถนน คสล.
สายหน้าผึ้ง ม.5
(ชุมชนนาตาแย้มเหนือ)

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร
ระยะทางประมาณ 2,000 เมตร
ก่อสร้างถนนคสล.
ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง
ประมาณ 1,500 เมตร

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บุกเบิกถนน ขนาดกว้าง 6 ม.
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ระยะทาง 1,000 ม.
เดินทางสัญจร

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
900,000
(งบอปท.)

-

-

900,000
(งบอปท.)

-

2,700,000
(งบอปท.)

-

-

-

1,200,000
(งบอปท.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร
จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

กองช่าง

113
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
48 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สายเขาหน้าผึ้ง ม.5
(ชุมชนนาตาแย้มเหนือ)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนนลาดยาง
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง
เดินทางสัญจร
ประมาณ 1,500 เมตร

49 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายวังปริก ม. 5

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนนคสล.
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง
เดินทางสัญจร
ประมาณ 1,000 เมตร

50 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายนาตาแย้ม - วังไทร
ม. 6 พร้อมขยายไหล่ทาง
51 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านนายเลียบ ม. 6

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,000,000
(งบอปท.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

ประชาชนได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

-

-

1,400,000
(งบอปท.)

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนนคสล.
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 4 x 1,000 เมตร
เดินทางสัญจร
พร้อมขยายไหล่ทาง

900,000
(งบอปท.)

-

-

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนนคสล.
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 4 x 500 เมตร
เดินทางสัญจร

-

900,000
(งบอปท.)

-

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

114
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
52 โครงการบุกเบิกถนนจากคลอง
ปากวัง ม.6 จดเขต ม.5
(เลียบเขาศรีพงศ์ศา)
โดยการฝ๎งท่อตลอดสาย
(ชุมชนถ้าพระหอ)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บุกเบิกถนน ขนาดกว้าง 4 ม.
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ยาว 2,000 ม. โดยการฝ๎งท่อ
เดินทางสัญจร
ตลอดสาย

53 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยบ้านปราณี ม. 7

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนนคสล.
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 4 เมตร
เดินทางสัญจร
ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร

54 โครงการปรับปรุงถนน คสล.
พร้อมคูระบายน้าตัว U
ซอยหน้าค่าย 1/1 ม. 7

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ปรับปรุงถนนคสล.พร้อมคูระบายน้า
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ตัว U ขนาดกว้าง 4 เมตร
เดินทางสัญจร
ระยะทางประมาณ 200 เมตร

55 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยหน้าศาล ม. 7

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนนคสล.
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 3 x 200 เมตร
เดินทางสัญจร

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,500,000
(งบอปท.)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

-

600,000
(งบอปท.)

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

-

500,000
(งบอปท.)

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

270,000
(งบอปท.)

-

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
350,000
(งบอปท.)

56 โครงการปรับปรุงถนน คสล.
ซอยวาสนา 3/1 ม.7

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ปรับปรุงถนนคสล.
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 3 x 500 เมตร
เดินทางสัญจร
พร้อมคูระบายน้า

57 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยวาสนา 3/2 ม.7

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนน คสล.
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 3 x 500 เมตร
เดินทางสัญจร
พร้อมคูระบายน้า

-

350,000
(งบอปท.)

58 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมคูระบายน้า ซอยหน้าค่าย
ม.7

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนน คสล.
ความสะดวก ปลอดภัยในการ พร้อมคูระบายน้า
เดินทางสัญจร
ขนาด 3 x 200 เมตร

-

59 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายห้วยกาหลา ม. 9 - ม. 3

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนน คสล.
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 4 x 1,000 เมตร
เดินทางสัญจร

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

-

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

250,000
(งบอปท.)

-

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

1,800,000
(งบอปท.)

-

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

116
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,240,000
(งบอปท.)

60 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายน้าตกปลิว(น้ารอบ) ม. 9

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนน คสล.
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 4 x 1,800 เมตร
เดินทางสัญจร

61 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เลียบสายเอเชีย 41 (จากซอย
วังแห้ง - สามแยก) ม. 9

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนน คสล.
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 4 x 1,000 ม.
เดินทางสัญจร
หนา 2.5 ซ.ม.

-

1,800,000
(งบอปท.)

62 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยวังแห้ง 2 - ม.9

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนน คสล.
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 4 x 3,400 เมตร
เดินทางสัญจร

-

63 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายช่องแอ่น -คอกลิง ม. 9

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนน คสล.
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 3.5 x 500 เมตร
เดินทางสัญจร

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

-

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

6,120,000
(งบอปท.)

-

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

-

800,000
(งบอปท.)

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

117
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
64 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายพรุชิง - น้ารอบ ม.9
65 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายช่องแอน - วังใน ม. 9

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาด 4 x 2,000 เมตร

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,600,000
(งบอปท.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร
จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาด 4 x 500 เมตร

-

750,000
(งบอปท.)

-

กองช่าง

66 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายน้ารอบ -คลองขลบ ม.9

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนน คสล.
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 4 x 310 เมตร
เดินทางสัญจร

-

500,000
(งบอปท.)

-

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

67 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
ถนนคสล. สายพรุชิง ม.9

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ปรับปรุงโดยขยายผิวถนน
ความสะดวก ปลอดภัยในการ คสล. ระยะทาง 2,000 เมตร
เดินทางสัญจร

-

540,000
(งบอปท.)

-

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

118
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
68 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บริเวณ ทางเข้า
ร.ร. บ้านนาตาแย้ม ม. 5

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนน คสล.
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ขนาด 4 x 500 เมตร
เดินทางสัญจร

69 โครงการปรับปรุงถนน คสล.
บริเวณเชื่อมต่อระหว่าง
ม.10 - ม.6

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
โครงการปรับปรุงถนน คสล.
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ระยะทาง 1,500 เมตร
เดินทางสัญจร

70 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
สายบ้านตาว - น้าตกโยง

71 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายสามแยกบ้านนางเนียม
เทพทัศน์ ถึงบ้านนายสมเกียรติ
พรหมชัยศรี

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
900,000
(งบอปท.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

-

-

2,000,000
(งบอปท.)

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ความสะดวก ปลอดภัยในการ จานวน 1 แห่ง
เดินทางสัญจร
ระยะ 3 ,000 เมตร

1,000,000
(งบ อปท.)

-

-

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนนหินคลุก
ความสะดวก ปลอดภัยในการ จานวน 1 แห่ง
เดินทางสัญจร
ระยะทาง 700 เมตร

-

-

200,000
(งบ อปท.)

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

119
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
(งบ อปท.)

72 โครงการปรับปรุงถนนสาย
นาเพชรคง - ควนฮูก

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ปรับปรุงถนน จานวน 1 สาย
ความสะดวก ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

73 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สายควนฮูก 3 หมู่ที่ 8

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาด
ความสะดวก ปลอดภัยในการ กว้าง 4 ม. ระยะทาง 350 ม.
เดินทางสัญจร

700,000
(งบ อปท.)

-

74 โครงการก่อสร้างถนนเลียบถนน
เอเชีย ตั้งแต่บา้ นนางเทียม ชูศักดิ์พร้อมปูายจราจร

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนน พร้อมติดตั้งปูาย
ความสะดวก ปลอดภัยในการ จราจร จานวน 1 แห่ง
เดินทางสัญจร
ขนาด 3X600 เมตร

-

75 โครงการขยายถนนถ้าใหญ่ ถ้าพระหอ

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ขยายถนน จานวน 1 สาย
ความสะดวก ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

-

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

150,000
(งบ อปท.)

-

กองช่าง

-

200,000
(งบ อปท.)

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร
สัญจร
จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

120
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
(งบ อปท.)

76 โครงการขยายทางเท้า
สายน้าตกโยงพร้อมคูระบายน้า

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ขยายทางเท้า พร้อมคูระบายน้า
ความสะดวก ปลอดภัยในการ จานวน 1 สาย
เดินทางสัญจร

77 โครงการขยายไหล่ทางถนนสาย
คลองขลบ บ้านน้ารอบ

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ขยายไหล่ทางถนนสาย
ความสะดวก ปลอดภัยในการ จานวน 1 แห่ง ระยะทาง 2 กม.
เดินทางสัญจร

-

500,000
(งบ อปท.)

78 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
พร้อมคูระบายน้า ซอยวาสนา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ความสะดวก ปลอดภัยในการ จานวน 2 จุด
เดินทางสัญจร
พร้อมคูระบายน้า ดังนี้
1.ซอยวาสนา 3/2
3.ซอยวาสนา 3/3
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนนคอนกรีต จานวน
ความสะดวก ปลอดภัยในการ 5 จุด พร้อมคูระบายน้า ดังนี้
เดินทางสัญจร
1.ซอยหน้าค่าย 1
2.ซอยหน้าค่าย 2

1,500,000
(งบ อปท.)

2,500,000
(งบ อปท.)

79 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
พร้อมคูระบายน้า ซอยหน้าค่าย

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

-

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

-

-

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

-

-

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

121
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

80 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
พร้อมคูระบายน้า ซอยหน้า
ประปา

3.ซอยหน้าค่าย 1/2
4.ซอยหน้าค่าย 1/3
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ความสะดวก ปลอดภัยในการ พร้อมคูระบายน้า จานวน 1 สาย
เดินทางสัญจร

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

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

-

1,000,000
(งบ อปท.)

-

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

81 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
พร้อมคูระบายน้า ซอยมหาราช 2

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ความสะดวก ปลอดภัยในการ พร้อมคูระบายน้า
เดินทางสัญจร
จานวน 1 สาย

-

1,000,000
(งบ อปท.)

-

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

82 โครงการขยายผิวจราจร จาก
ถนนสายสามแยกหนองนาตีน สานักสงฆ์ ถ้าพระหอ

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ขยายผิวรจราจร จานวน 1 แห่ง
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ระยะทาง 2,500 เมตร
เดินทางสัญจร

-

-

500,000
(งบ อปท.)

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

83 โครงการก่อสร้างแนวถนนกั้นดิน
บริเวณ ศพด.น้าพุ

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างแนวถนนกั้นดิน
ความสะดวก ปลอดภัยในการ จานวน 1 จุด ระยะทาง
เดินทางสัญจร
150 เมตร

-

1,000,000
(งบ อปท.)

-

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

122
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000
(งบ อปท.)

84 โครงการขยายผิวจราจรถนน
ลาดยางพร้อมก่อสร้างคูระบายน้า
แบบคอนกรีต สายถ้าพระหอ ช่องชก

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ขยายผิวจราจรถนนลาดยาง
ความสะดวก ปลอดภัยในการ พร้อมคูระบายน้า
เดินทางสัญจร
จานวน 1 สาย

85 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านวังไทร - ม.8
ที่วงั

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ความสะดวก ปลอดภัยในการ จานวน 1 สาย
เดินทางสัญจร

-

-

86 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสามแยกบ้านวังไทร - บ้าน
อดีตผู้ใหญ่นวย
87 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านนางจงดี ศรีกลับ

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

-

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จานวน 1 สาย
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จานวน 1 แห่ง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

1,000,000
(งบ อปท.)

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

1,000,000
(งบ อปท.)

-

กองช่าง

1,000,000
(งบ อปท.)

-

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร
จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

123
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
700,000
(งบ อปท.)

88 โครงการก่อสร้างถนนสายจาปา
สามัคคี ร้านข้าวแกงต้อย - บ้าน
นายเหมือง

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนน จานวน 1 สาย
ความสะดวก ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

89 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายวังไทร (ปากทาง)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ความสะดวก ปลอดภัยในการ จานวน 1 สาย
เดินทางสัญจร

-

-

90 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายวังใน หน้าอวด

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ความสะดวก ปลอดภัยในการ จานวน 1 สาย
เดินทางสัญจร

-

-

91 โครงการก่อสร้างถนนเลียบราง
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนนเลียบรางรถไฟ
รถไฟสถานีไสใหญ่ ถึงถนนหน้าบ้าน ความสะดวก ปลอดภัยในการ จานวน 1 สาย
จ่าสุคนธ์ (ลุงแพบอุทศิ )
เดินทางสัญจร

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

1,000,000
(งบ อปท.)

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

1,000,000
(งบ อปท.)

-

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

1,500,000
(งบ อปท.)

-

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

124
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
800,000
(งบ อปท.)

92 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
ซอยทองคาขาว

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ระยะทาง 300 เมตร
เดินทางสัญจร

93 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยวังขวัญ - ช่องชก

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 4 ม. ระยะทาง
เดินทางสัญจร
800 ม.

-

1,000,000
(งบ อปท.)

94 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยวังขวัญ 1

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ระยะทาง 200 เมตร
เดินทางสัญจร

-

95 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยวังขวัญ 2

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ระยะทาง 300 เมตร
เดินทางสัญจร

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

-

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

-

500,000
(งบ อปท.)

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

-

500,000
(งบ อปท.)

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

125
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
96 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายสามแยก
ซอยวังขวัญ - วังไทร

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ระยะทาง 1,000 เมตร
เดินทางสัญจร

97 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายนาตาแย้ม - หน้าแดง

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ความสะดวก ปลอดภัยในการ จานวน 1 จุด
เดินทางสัญจร

98 โครงการปรับปรุงถนน
สายบ้านตาว ม. 1

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

99 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน
สายเหมืองราง ม. 1
100 โครงการบุกเบิกถนนสายวังปริง
และสายเลียบคลอง วังปริง ม.1

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000
(งบ อปท.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

-

-

1,000,000
(งบ อปท.)

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

150,000
(งบอปท.)

-

-

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

บุกเบิก/ปรับปรุงถนน ขนาด
กว้าง 4 ม. ระยะทาง1,000 ม.

-

150,000
(งบอปท.)

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

บุกเบิกถนน ขนาดกว้าง 4 ม.
ระยะทาง 1,000 ม.

-

150,000
(งบอปท.)

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

ปรับปรุงถนนถมหินคลุก ขนาด
กว้าง 4 ม. ระยะทาง 1,000 ม.

126
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000
(งบอปท.)

101 โครงการบุกเบิกถนนสายวังปริง
เลียบคลองเปิก ม.1

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บุกเบิกถนน ขนาดกว้าง 6 ม.
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ระยะทาง 3,000 ม.
เดินทางสัญจร

102 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน
สายบ้านเปิก ม. 1

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บุกเบิก/ปรับปรุงถนน ขนาด
ความสะดวก ปลอดภัยในการ กว้าง 4 ม. ระยะทาง 1,500 ม.
เดินทางสัญจร

-

200,000
(งบอปท.)

103 โครงการบุกเบิก/ปรับปรุง
สายควนฮูก ม.1
(ชุมชนบ้านควนฮูก)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บุกเบิก/ปรับปรุงถนน ขนาด
ความสะดวก ปลอดภัยในการ กว้าง 4 ม. ระยะทาง 1,000 ม.
เดินทางสัญจร

150,000
(งบอปท.)

104 โครงการปรับปรุงถนนสายหน้า
ร.ร.มหาราช 3 ม.7 - นาเพชรคง
ม. 1

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 4 ม.
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ระยะทาง 700 ม.
เดินทางสัญจร

100,000
(งบอปท.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

-

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

-

-

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

-

-

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

127
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
(งบอปท.)

105 โครงการปรับปรุงถนน
สายบ้านนายคล้อย ม.2

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 4 ม.
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ระยะทาง 1,000 ม.
เดินทางสัญจร

106 โครงการปรับปรุงถนน
สายห้วยเล้าหมู ม.2

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ปรับปรุงถนน ระยะทางประมาณ
ความสะดวก ปลอดภัยในการ 2,000 ม.
เดินทางสัญจร

-

200,000
(งบอปท.)

107 โครงการบุกเบิกถนน
สายเลียบทางรถไฟจากหอ
แพรไหม- ถนนบ้านลุงแพบ ม.2

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บุกเบิกถนน ขนาดกว้าง 4 ม.
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ระยะทาง 600 ม.
เดินทางสัญจร

-

108 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน
ซอยปราณี ม.2

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บุกเบิก/ปรับปรุงถนน
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ระยะทางประมาณ 1,500 ม.
เดินทางสัญจร

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

-

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

-

150,000
(งบอปท.)

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

-

200,000
(งบอปท.)

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

128
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
(งบอปท.)

109 ปรับปรุงถนนสายน้าตกโยง
- ไสใหญ่ ม. 2

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 5 ม.
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ระยะทาง 3,500 ม.
เดินทางสัญจร

110 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน
หาดทรายขาว ม.2

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บุกเบิก/ปรับปรุงถนน
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ระยะทางประมาณ 1,000 ม.
เดินทางสัญจร

-

150,000
(งบอปท.)

111 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน
สายหลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล(ไสใหญ่) - ถนน
น้าตกโยง
112 โครงการปรับปรุงถนน
ลาดยางสายห้วยเล้าหมู ห้วยบางเหล็ก ม. 2

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บุกเบิก/ปรับปรุงถนน
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ระยะทางประมาณ 500 ม.
เดินทางสัญจร

-

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ปรับปรุงถนน
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ระยะทางประมาณ 3,500 ม.
เดินทางสัญจร

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

-

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

-

100,000
(งบอปท.)

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

350,000
(งบอปท.)

-

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

129
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
350,000
(งบอปท.)

113 โครงการขยายเขตถนน
ซอยบ้านลุงแพบ หมู่ที่ 2
พร้อมคูระบายน้า

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ขยายเขตถนน พร้อมคูระบายน้า
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ระยะทาง 300 ม.
เดินทางสัญจร

114 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน
ซอยเทพทัศน์ 2 ม. 2

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บุกเบิก/ปรับปรุงถนน
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ระยะทางประมาณ 200 ม.
เดินทางสัญจร

-

-

115 โครงการปรับปรุงถนน
สายทางไฟฝ๎่งตะวันออก ม.3

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 4 ม
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ระยะทาง2,000 ม.
เดินทางสัญจร

-

116 โครงการปรับปรุงถนน
สายในยวน ม.3
(ชุมชนบ้านจาปานอก)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ปรับปรุงถนน ระยะทางประมาณ
ความสะดวก ปลอดภัยในการ 2,000 ม.
เดินทางสัญจร

250,000
(งบอปท.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

20,000
(งบอปท.)

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

250,000
(งบอปท.)

-

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

-

-

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

130
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
250,000
(งบอปท.)

117 โครงการปรับปรุงถนน
สายบ้านนายเอี้ยม ม.3
(ชุมชนบ้านจาปานอก)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 3 ม.
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ระยะทาง1,500 ม.
เดินทางสัญจร

118 โครงการปรับปรุงถนน
สายหน้าบ้านนายสุชีพ ม. 3

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 3 ม
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ระยะทาง 2,000 ม.
เดินทางสัญจร

-

300,000
(งบอปท.)

119 โครงการปรับปรุงถนน
สายบ้านห้วยน้าผุด ม.3

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 3 ม.
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ระยะทาง 1,200 ม.
เดินทางสัญจร

-

120 โครงการปรับปรุงถนน
สายคลองขลบ ม.3

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ปรับปรุงถนน ขนาด กว้าง 3 ม.
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ระยะทาง 2,000 ม.
เดินทางสัญจร

300,000
(งบอปท.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

-

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

-

250,000
(งบอปท.)

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

-

-

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

131
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
250,000
(งบอปท.)

121 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน
สายทางรถไฟ ม. 3

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บุกเบิก/ปรับปรุงถนน
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ระยะทางประมาณ 1,000 ม.
เดินทางสัญจร

122 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน
สายบ้านห้วยชัน บ้านนางถาวร
ถนนไสใหญ่ - ที่วงั พร้อมฝ๎งท่อ
จานวน 2 จุด

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บุกเบิก/ปรับปรุงถนน พร้อม
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ฝ๎งท่อ จานวน 2 จุด
เดินทางสัญจร
ระยะทาง 2,200 ม.

-

-

123 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน
สายหน้าบ้านนางประจบ - บ้าน
นางเขียว ม.4

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บุกเบิก/ปรับปรุงถนน ขนาด
ความสะดวก ปลอดภัยในการ กว้าง 4 ม.ระยะทาง 200 ม.
เดินทางสัญจร

-

124 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน
บ้านนายแก้ว - ถนนเอเชีย ม. 4

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บุกเบิก/ปรับปรุงถนน ขนาด
ความสะดวก ปลอดภัยในการ กว้าง 4 ม.ระยะทาง 300 ม.
เดินทางสัญจร

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

260,000
(งบอปท.)

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

-

200,000
(งบอปท.)

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

150,000
(งบอปท.)

-

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

132
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
125 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน
สายบ้านนายช่วง ชนะสงคราม สามแยกหนองนาตีบ ม. 6

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บุกเบิก/ปรับปรุงถนน ขนาด
ความสะดวก ปลอดภัยในการ กว้าง 4 ม.ระยะทาง1,000 ม.
เดินทางสัญจร

126 ปรับปรุงถนนเลียบควนหน้าอวด
ม.5 (ชุมชนนาตาแย้มเหนือ)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

127 โครงการบุกเบิกถนน
สายวังไทร - นายแก๊ง ม.5

128 โครงการบุกเบิก/ปรับปรุงถนน
สายบ่อจันทร์ - บ้านนายนิรันต์
ม.5

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
(งบอปท.)

ปรับปรุงถนนขนาดกว้าง 4 ม.
ระยะทาง 3,000 ม.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

900,000
(งบอปท.)

-

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

บุกเบิกถนน ขนาดกว้าง 4 ม.
ระยะทาง2,000 ม.

-

400,000
(งบอปท.)

-

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 4 ม.
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ระยะทาง 700 ม.
เดินทางสัญจร

-

150,000
(งบอปท.)

-

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

133
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
600,000
(งบอปท.)

129 โครงการบุกเบิก/ปรับปรุงถนน
สายบ้านนายประสิทธิ -สามแยก
บ่อจันทร์ ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 4 ม.
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ระยะทาง 1,000 ม.
เดินทางสัญจร

130 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน
สายวังไทร - ทุ่งคาน้าซับ ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บุกเบิก/ปรับปรุงถนน ขนาด
ความสะดวก ปลอดภัยในการ กว้าง 4 ม.ระยะทาง 500 ม.
เดินทางสัญจร

-

-

131 โครงการปรับปรุงถนน
สายควนยาง ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 4 ม.
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ระยะทาง 700 ม.
เดินทางสัญจร

150,000
(งบอปท.)

132 โครงการบุกเบิกถนน
สายควนศรีจันทร์ ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บุกเบิกถนน ระยะทาง 500 เมตร
ความสะดวก ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

100,000
(งบอปท.)

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

-

-

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

100,000
(งบอปท.)

-

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

134
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000
(งบอปท.)

133 โครงการปรับปรุงถนน
สายบ้านนายเลียบ ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 4 ม.
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ระยะทาง 1,500 ม.
เดินทางสัญจร

134 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน
คอนกรีตโรงรมฯ ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บุกเบิก/ปรับปรุงถนน
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง 30 ม.
เดินทางสัญจร

-

50,000
(งบอปท.)

135 โครงการปรับปรุงถนน
สายหน้าแดง ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 4 ม.
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ระยะทาง 500 ม.
เดินทางสัญจร

-

136 โครงการปรับปรุงถนน
ซอยบ้านนายเขียว ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 5 ม.
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง ระยะทาง 500 ม.

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

-

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

-

100,000
(งบอปท.)

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

300,000
(งบอปท.)

-

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

135
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

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

137 โครงการปรับปรุงถนน
สายในวัง ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 4 ม.
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง ระยะทาง 2,000 ม.

138 โครงการบุกเบิกถนนจาก
ซอยในวัง ม.5 - ใสเพชรทอง
ต.ที่วงั

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บุกเบิกถนน ขนาดกว้าง 4 ม.
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ระยะทาง 1,000 ม.
เดินทางสัญจร

-

-

139 โครงการบุกเบิกถนน
สายบ้านพะเนิน - จดเขตที่วงั
ม.5
140 โครงการบุกเบิก/ปรับปรุงถนน
เลียบควน - แยกวังไทร ม.5
(ชุมชนนาตาแย้มใต้)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

บุกเบิกถนน ขนาดกว้าง 5 ม.
ระยะทาง 2,000 ม.

-

บุกเบิกถนน ขนาดกว้าง 5 ม.
ระยะทาง 1,500 ม.

141 โครงการบุกเบิกถนนควนยาง
เขตม.6 - ช่องชกนาตาแย้ม
วังไทร ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บุกเบิกถนน ขนาดกว้าง 5 ม.
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ระยะทาง 1,500 ม.
เดินทางสัญจร

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

800,000
(งบอปท.)

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

1,000,000
(งบอปท.)

-

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

-

1,500,000
(งบอปท.)

-

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

-

800,000
(งบอปท.)

-

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

136
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000
(งบอปท.)

142 โครงการปรับปรุงถนน
บ้านนางละออง - ถนนนาตาแย้ม
วังไทร ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ปรับปรุงถนน ขนาด
ความสะดวก ปลอดภัยในการ กว้าง 5 ม.ระยะทาง2,000 ม.
เดินทางสัญจร

143 โครงการปรับปรุงถนน
สายบ้านนางทอง ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 6 ม.
ความสะดวก ปลอดภัยในการ ระยะทาง 500 ม.
เดินทางสัญจร

-

-

144 โครงการบุกเบิกถนน
สายวังขวัญ - ควนยาง ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิกถนน ขนาดกว้าง 6 ม.
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง ระยะทาง 3,000 ม.

-

145 โครงการบุกเบิกถนน
สายบ้านนายยุทธ ชูฟอง ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิกถนน ขนาดกว้าง 4 ม.
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง ระยะทาง 1,000 ม.

146 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน
สายบ้านบนควน - บ้านนายนัด
ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง ระยะทาง1,000 ม

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

200,000
(งบอปท.)

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

400,000
(งบอปท.)

-

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

-

300,000
(งบอปท.)

-

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

-

-

150,000
(งบอปท.)

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

137
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
(งบอปท.)

147 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน
สายบ้านบนควน - นาตาแย้ม
ม.6
148 ปรับปรุงถนนสายบ้านวังไทร 2
จานวน 2 สาย ม.6
(ชุมชนบ้านวังไทร)

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง ระยะทาง 2,000 ม.
เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน จานวน 2 สาย
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง สายแรก จากบ้านประธาน
ชุมชน - บ้านนายแผ้ว จันทร์ทงั
สายที่สองจากสะพาน ม.8
ที่วงั ระยะทาง สายละ 1500 ม.

300,000
(งบอปท.)

-

149 โครงการปรับปรุงถนน
สายชุมชนบ้านเกาะเคียร ม.6

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 4 ม.
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง ระยะทาง 300 ม.

-

150 โครงการปรับปรุงถนน
ซอยบ้านถ้าพระหอ ม.6 - วังไทร

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 4 ม.
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง ระยะทาง 1,200 ม.

200,000
(งบอปท.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

-

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

50,000
(งบอปท.)

-

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

-

-

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

138
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
250,000
(งบอปท.)

151 โครงการปรับปรุงถนน
สายอ่าวอีแกะ ม.6

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 4 ม.
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง ระยะทาง 1,500 ม.

152 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน
ซอยเจริญร่วมใจ ม.6

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน ขนาด
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง กว้าง 4 ม.ระยะทาง 1,500 ม.

-

-

153 โครงการบุกเบิกถนน
สายช้างหัก ม.6

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิกถนน ขนาดกว้าง 3 ม.
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง ระยะทาง 1,500 ม.

-

154 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน
จากคลองปากวัง ม.6จดเขต ม.5
(เลียบเขาศรีพงศ์ศา)

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง โดยการฝ๎งท่อตลอดสาย

155 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน
สายนางมนทิพย์ ม.6- หมู่ที่ 10

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง ระยะทางประมาณ 2,000 เมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

250,000
(งบอปท.)

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

250,000
(งบอปท.)

-

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

-

300,000
(งบอปท.)

-

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

-

200,000
(งบอปท.)

-

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

139
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
250,000
(งบอปท.)

156 โครงการบุกเบิกถนน
สายถ้าตลอด ม.6

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิกถนน ขนาดกว้าง 3 ม.
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง ระยะทาง 1,500 ม.

157 โครงการบุกเบิกถนนสายวังอีนุ้ย
ม.6 (ชุมชนบ้านวังขวัญ)

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 4 ม.
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง ระยะทาง 1,500 ม.

400,000
(งบอปท.)

-

158 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน
สายวังขวัญ ม.6

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน ขนาด
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง กว้าง 3 ม.ระยะทาง 1,000 ม.

-

159 โครงการปรับปรุงถนน
ซอยสันติภาพ ม.6

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 3 ม.
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง ระยะทาง1,000 ม.

160 โครงการปรับปรุงถนนเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่ที่ 6 -หมู่ที่ 10
พร้อมฝ๎งท่อคอนกรีต

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนนระยะทาง
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง ประมาณ 1,800 ม.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

-

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

200,000
(งบอปท.)

-

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

-

200,000
(งบอปท.)

-

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

-

-

250,000
(งบอปท.)

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

140
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15,000
(งบอปท.)

161 โครงการปรับปรุงถนน
สายบ้านนายจัด แสงแก้ว ม.6

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 4 ม.
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง ระยะทาง 150 ม.

162 โครงการปรับปรุงถนน
สายบ้านนายกระจ่าง ม.6

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ระยะทาง 1,500 ม.
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง

-

200,000
(งบอปท.)

163 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน
สายบ้านควนไสสูง ม.6

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง ขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง 300 ม.

-

164 โครงการปรับปรุงถนน
สายบ้านนายไสว ยังสีสุข ม.6

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 4 ม.
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง ระยะทาง 300 ม.

165 โครงการปรับปรุงถนน
สายบ้านกลาง ม.6

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 3 ม.
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง ระยะทาง 300 ม.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

-

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

30,000
(งบอปท.)

-

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

-

30,000
(งบอปท.)

-

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

-

-

300,000
(งบอปท.)

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

141
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
600,000
(งบอปท.)

166 โครงการปรับปรุงถนน
สายบ้านนาตง ซ. ริมทุ่ง ม.6
(ชุมชนถ้าพระหอ)

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 4 ม.
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง ระยะทาง 1,500 ม.

167 โครงการบุกเบิกถนน
สายช่องชก ม.6

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิกถนน ขนาดกว้าง 4 ม.
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง ระยะทาง 1,000 ม.

-

-

168 โครงการปรับปรุงถนน
ซอยปากวัง ม.6

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 4 ม.
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง ระยะทาง1,000 ม.

-

169 โครงการปรับปรุงถนน
สายบ้านนายเชื้อ - สามแยก
บ้านผู้ใหญ่จรูญ ม.6 พร้อมขยาย
ผิวจราจร

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 4 ม.
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง ระยะทาง 2,400 ม. พร้อม
ขยายผิวจราจร จาก 4 ม.
เป็น 6 ม.

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

300,000
(งบอปท.)

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

300,000
(งบอปท.)

-

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

500,000
(งบอปท.)

-

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

142
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
600,000
(งบอปท.)

170 โครงการปรับปรุงถนน
สายบ้านวังขวัญ 1 ม.6 เชื่อมต่อ
ม.8 ต.ที่วงั

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 4 ม.
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง ระยะทาง 300 ม. พร้อมขยาย
ผิวจราจร จาก 4 ม. เป็น 6 ม.

171 โครงการปรับปรุงถนน
หลังค่าย - บ้านเปิก

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 3 ม.
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง ระยะทาง1,000 ม.

-

-

172 ปรับปรุงถนน
ซอยทองคาขาว ม.7

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 3 ม.
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง ระยะทาง 200 ม.

-

173 โครงการบุกปรับปรุงถนน
สายบ้านตาว - เขตหมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน ขนาด
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง กว้าง 4 ม.ระยะทาง1,000 ม.

174 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน
สายโหลกเพ - บ้านนายถ้อง ม.8

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน ขนาด
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง กว้าง 4 ม.ระยะทาง 400 ม.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

200,000
(งบอปท.)

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

-

200,000
(งบอปท.)

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

-

-

250,000
(งบอปท.)

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

-

50,000
(งบอปท.)

-

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

143
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
175 โครงการปรับปรุงถนน
สายหนองสามหงษ์ ม.8
(ชุมชนบ้านไร่ควน)

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 4 ม.
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง ระยะทาง 1,000 ม.

176 โครงการปรับปรุงถนน
สายบ้านนางฉิมพร้อมคูระบายน้า
ม.8

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน พร้อมคูระบายน้า
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง ระยะทาง 500 ม.

177 โครงการปรับปรุงถนน
สายบ้านนายแหลม ม.8

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง ระยะทาง 1,000 ม.

178 โครงการปรับปรุงถนน
ซอยบ้านนางพร้อม พร้อม
ลูกระนาด ม.8 (ชุมชนควนเกียบ)
179 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน
ภายใน กฝ.8

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
(งบอปท.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

-

-

100,000
(งบอปท.)

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

200,000
(งบอปท.)

-

-

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 4 ม.
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง ระยะทาง 1,000 ม.
พร้อมลูกระนาด

-

1,200,000
(งบอปท.)

-

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง ระยะทาง 5,000 เมตร

-

-

500,000
(งบอปท.)

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

144
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
(งบอปท.)

180 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน
สายควนนกฮูกจากบ้านหมอเล็ก ถึงวัดราษฎร์ประดิษฐ์

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง ระยะทาง 1,000 ม.

181 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน
ลาดยางสามชั้นในพื้นที่ ม. 9
เป็นถนนแอสฟ๎ลท์ติก

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง ลาดยางสามชั้นในพื้นที่ ม. 9
เป็นถนนแอสฟ๎ลท์ติก

-

3,000,000
(งบอปท.)

182 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายช่องแอ่น - ซอยกาหลา ม.9

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม.
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง ระยะทาง 3,000 ม.

-

183 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน
สายบ้านนายสุฑล หนูมี สวนนายสุพล สุขเอียด

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง ระยะทาง 200 ม.

184 โครงการบุกเบิกถนน
สายช่องแอ่น - น้าลุเขา ม.9

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิกถนน ขนาดกว้าง 4 ม.
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง ระยะทาง 1,000 ม.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

-

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

-

6,000,000
(งบอปท.)

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

-

-

50,000
(งบอปท.)

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

200,000
(งบอปท.)

-

-

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

145
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
(งบอปท.)

185 โครงการปรับปรุงถนน
ช่องแอ่นผ่านสวนนายสมจิต บ้านนานสุรไทย ม.9

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 4 ม.
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง ระยะทาง 1,000 ม.

186 โครงการปรับปรุงถนน
เลียบสายเอเชียสายวังแห้ง สามแยกจาปา ม.9

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนนหินคลุก
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง ขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง 300 ม.

-

50,000
(งบอปท.)

187 โครงการปรับปรุงถนน
ซอยคอกลิง ม.9

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 4 ม.
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง ระยะทาง 300 ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้า

-

188 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน
สายพรุชิง ม.9

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน ขนาด
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง กว้าง 5 ม.ระยะทาง 3,000 ม.

189 โครงการปรับปรุงถนน
สายวังใน ม.9 - ช่องนกแอ่น ม.3

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนนขนาดกว้าง 5 ม.
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง ระยะทาง 4,000 ม.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

-

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

50,000
(งบอปท.)

-

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

-

500,000
(งบอปท.)

-

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

-

-

500,000
(งบอปท.)

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

146
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
(งบอปท.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

ประชาชนมีความสะดวก
และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

190 โครงการปรับปรุงถนนสายวังใน
ม.3 ต่อจากบ้าน นางคลิ้ง
แก้วประภาค ถึง ม.9 บ้าน
นายพ่วง (ชุมชนบ้านจาปาใน)

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนนขนาดกว้าง 4 ม.
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง ระยะทาง 500 ม.

191 โครงการปรับปรุงถนน
สายประชาร่วมใจ ม.9

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 4 ม.
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง ระยะทาง 500 ม.

-

100,000
(งบอปท.)

-

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

192 ปรับปรุงถนน
สายกลุ่มไม้กวาด - สามแยก
พรุชิงพร้อมวางท่อ จานวน 2 จุด
ม.9
193 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน
สายห้วยกาหลา

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน พร้อมวางท่อ
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง จานวน 2 จุด ระยะทาง
1,500 ม.

-

-

500,000
(งบอปท.)

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน ขนาด
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง กว้าง 4 ม.ระยะทาง 500 ม.

-

-

150,000
(งบอปท.)

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

194 ปรับปรุงถนนสายปากแพรก เขาหัวช้าง ม.9

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง ระยะทาง 800 ม.

-

500,000
(งบอปท.)

-

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

147
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,000,000
(งบอปท.)

195 โครงการปรับปรุงถนน
พร้อมวางท่อซอยประชาอุทศิ ม.9

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน พร้อมวางท่อ
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง ขนาดกว้าง 4 ม.ระยะทาง 500 ม.

196 บุกเบิกถนนสายข้างบ้าน
นายสุชน หนูมี

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิกถนน ขนาดกว้าง 4 ม.
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง ระยะทาง 200 ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้า

-

-

197 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน
ลาดยางแอสฟ๎ลท์ติกสายวังแห้ง ช่องแอ่น

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง ระยะทาง 1,000 ม.

-

198 โครงการปรับปรุงพนังกั้นดิน
คอกลิง ม.10

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงพนังกั้นดินคอกลิง
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง ระยะทาง 2,000 ม.

199 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน
สามแยกบ้านนายก๋วน - บ้าน
หน้าผึ้งม.10

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน ขนาด
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง กว้าง 4 ม.ระยะทาง 500 ม.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

150,000
(งบอปท.)

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

-

300,000
(งบอปท.)

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

-

-

600,000
(งบอปท.)

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

-

150,000
(งบอปท.)

-

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

148
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
600,000
(งบอปท.)

200 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน
สายหนองฉีด ม.10

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน ขนาด
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง กว้าง 3 ม.ระยะทาง2,000 ม.

201 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก
ถนนอ่าวอีโฮป

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนนหินคลุก
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง ขนาดกว้าง 4 ม.
ระยะทาง 3,000 ม.

-

-

202 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สายบนควนหน้าแดง
จากบ้านผู้ใหญ่บา่ ว - บ้านนายไข่
ม.10

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนลาดยาง
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง ขนาดกว้าง 4 ม.
ระยะทาง 3,000 ม.

-

203 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน
สายริมเขาศรีพงศ์ศา ม.10

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง ระยะทาง 3,500 ม.

204 ก่อสร้างถนนลาดยางซอยมุกดา
(ชุมชนบ้านบนควน)

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาด
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง กว้าง 4 ม. ระยะทาง 800 ม.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

1,800,000
(งบอปท.)

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

2,400,000
(งบอปท.)

-

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

-

600,000
(งบอปท.)

-

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

-

100,000
(งบอปท.)

-

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

149
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
205 ก่อสร้างลูกระนาด
ซอยหนองเสือตาย

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ก่อสร้างลูกระนาด ซอย
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง หนองเสือตาย จานวน 3 จุด

206 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
ซอยบ้านกลาง - บ้านผู้ใหญ่พล
ม.10

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนนลาดยาง
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง ขนาดกว้าง 4 ม.
ระยะทาง 3,000 ม.

207 โครงการปรับปรุงถนน
สายบ้านผู้ใหญ่สวาท - เขต
ทต.ชะมาย
208 โครงการปรับปรุงถนน
สายบ้านห้วยชัน -บ้านนายจาย
ม.10
209 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน
สายบ้านนายทอง -ถนนนาตาแย้ม
วังไทร พร้อมวางท่อ

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
(งบอปท.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

2,500,000
(งบอปท.)

-

-

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน กว้าง 4 ม.
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง ระยะทาง 3,000 ม.

-

-

2,500,000
(งบอปท.)

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนนหินคลุก
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง ระยะทาง 2,000 ม.

-

400,000
(งบอปท.)

-

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง พร้อมวางท่อขนาดกว้าง 4 ม.
ระยะทาง 3,000 ม.

-

-

1,000,000
(งบอปท.)

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

150
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000
(งบอปท.)

210 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน
สายบ้านโกถ้วน - เขาหน้าผึ้ง

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง ระยะทาง 2,000 ม.

211 โครงการบุกเบิก / ปรับปรุงถนน
สายแยกบ้านผู้ใหญ่พนั ธ์ บ้านผู้ใหญ่หวาด

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ บุกเบิก/ปรับปรุงถนน
สะดวก,ปลอดภัยในการเดินทาง ระยะทาง 2,000 ม.

-

-

212 โครงการซ่อมแซมถนนสาย
บ้านเปิก - นาเพชรคง
(ชุมชนบ้านเปิก)

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ซ่อมแซมถนน จานวน 1 แห่ง
สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

-

-

213 โครงการปรับปรุงถนนสาย
บ้านนางดวงกมล บุญเจริญ ม.2
(ห้วยนางเหล็ก - ห้วยท่าช้าง)

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน
สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง ระยะทาง 700 เมตร
สัญจร

-

150,000
(งบอปท.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

จานวน ประชาชนมีความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

300,000 จานวน ประชาชนได้รับ
(งบอปท.) ถนน ความสะดวกในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

500,000
(งบอปท.)

-

จานวน ประชาชนได้รับ
ถนน ความสะดวกในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

151
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
(งบอปท.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนได้รับ
ถนน ความสะดวกในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

800,000
(งบอปท.)

จานวน ประชาชนได้รับ
ถนน ความสะดวกในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

214 โครงการปรับปรุงไหล่ทาง
คอนกรีต สายบ้านนางเทียม
2 ข้าง

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงไหล่ทางถนน 2 ข้าง
สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง ข้างละ 1 เมตร
สัญจร
ยาว 1,000 เมตร

215 โครงการปรับปรุงถนนซอย
นางปราณีถ้าใหญ่ - ถ้าพระหอ
ม.6

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน กว้าง 4 ม.
สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง ระยะทาง 2,000 ม.
สัญจร

216 โครงการปรับปรุงถนนสายซอย
น้ากรึก (ชุมชนบ้านถ้าใหญ่ควนไสสูง)

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงถนน จานวน 1 แห่ง
สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

-

-

200,000 จานวน ประชาชนได้รับ
(งบอปท.) ถนน ความสะดวกในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

217 ปรับปรุงถนนสายบ้านนายแนบ นายทองป๎ญญา (ชุมชนบ้าน
ถ้าใหญ่ปากแพรก)

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการเดิน
ทางสัญจร

-

-

200,000 จานวน ประชาชนได้รับ
(งบอปท.) ถนน ความสะดวกในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

ปรับปรุงถนน ระยะทาง
800 เมตร

-

-

152
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพท์ที่คาดว่า
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000 จานวน ประชาชนได้รับ
(งบอปท.) ถนน ความสะดวกในการเดินทาง
สัญจร

218 โครงการปรับปรุงถนนสาธารณะ
สายบ้านนางไล่,สายบ้านนายจ่าย
และบริเวณใต้ไฟฟูาแรงสูง
(ชุมชนบ้านถ้าใหญ่หว้ ยชัน)

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการเดิน
ทางสัญจร

ปรับปรุงถนน จานวน 1 แห่ง

219 โครงการปรับปรุงถนน
สายหัวช้าง (บ้านน้ารอบ)

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการเดิน
ทางสัญจร

ปรับปรุงถนน จานวน 1 แห่ง

220 โครงการปรับปรุงถนนสายพาด
รถไฟ - คลองขลบ (บ้านน้ารอบ)

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการเดิน
ทางสัญจร

ปรับปรุงถนน จานวน 1 แห่ง

-

221 โครงการปรับปรุงถนนสายพรุชิง
(ชุมชนน้าตกปลิว)

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการเดิน
ทางสัญจร

ปรับปรุงถนน ระยะทาง 2 กม.

-

500,000
(งบอปท.)

-

250,000
(งบอปท.)

-

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
กองช่าง

-

จานวน ประชาชนได้รับ
ถนน ความสะดวกในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

-

จานวน ประชาชนได้รับ
ถนน ความสะดวกในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

450,000 จานวน ประชาชนได้รับ
(งบอปท.) ถนน ความสะดวกในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

153
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
(งบอปท.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

จานวน ประชาชนได้รับ
ถนน ความสะดวกในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

560,000
(งบอปท.)

-

จานวน ประชาชนได้รับ
ถนน ความสะดวกในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

-

จานวน ประชาชนได้รับ
ถนน ความสะดวกในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

400,000 จานวน ประชาชนได้รับ
(งบอปท.) ถนน ความสะดวกในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

222 โครงการปรับปรุงสายริมทุ่ง นาคันตง เป็นถนนคอนกรีต
พร้อมสะพานคอนกรีต

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการเดิน
ทางสัญจร

ปรับปรุงถนน ระยะทาง 2 กม.

223 โครงการปรับปรุงถนน
สายอ่าวอีแกะเป็นคอนกรีต
พร้อมสะพานคอนกรีต

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการเดิน
ทางสัญจร

ปรับปรุงถนน ระยะทาง 2 กม.

224 โครงการบุกเบิกถนนจากสวน
นายปรีชา ทองเกิด - อ่าวอีแกะใน

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการเดิน
ทางสัญจร

บุกเบิกถนนจานวน 1 แห่ง

-

225 โครงการปรับปรุงถนนสายในวัง หน้าอวด

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการเดิน
ทางสัญจร

ปรับปรุงถนน ระยะทาง 2.5 กม.

-

-

700,000
(งบอปท.)

-

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

154
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
(งบอปท.)

226 โครงการบุกเบิกถนนนายนัด
ชอบทากิจ

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการเดิน
ทางสัญจร

บุกเบิกถนน ระยะทาง 1.5 กม.

227 โครงการปรับปรุงถนน
สายบ้านนายเขียว กลิ่นพงศ์

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการเดิน
ทางสัญจร

ปรับปรุงถนน จานวน 1 แห่ง

-

228 โครงการปรับปรุงถนนสาย
บ้านนายเสถียร เหล่ากอ

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการเดิน
ทางสัญจร

ปรับปรุงถนน ระยะทาง 500 เมตร

-

229 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้าน
นางทอง พิมพ์ศรี

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการเดิน
ทางสัญจร

ปรับปรุงถนน ระยะทาง
300 เมตร

-

-

200,000
(งบอปท.)

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนได้รับ
ถนน ความสะดวกในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

250,000 จานวน ประชาชนได้รับ
(งบอปท.) ถนน ความสะดวกในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

-

จานวน ประชาชนได้รับ
ถนน ความสะดวกในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

200,000
จานวน ประชาชนได้รับ
(งบอปท.) ถนน ความสะดวกในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

155
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000
(งบอปท.)

230 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้าน
หน้าแดง ลาดยางแอสฟ๎ลท์ติก
คอนกรีต

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการเดิน
ทางสัญจร

ปรับปรุงถนน จานวน 1 แห่ง

231 โครงการปรับปรุงถนนจากบ้าน
นายวิลาส - ถนนเอเชีย
(ชุมชนบ้านจาปานอก)

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการเดิน
ทางสัญจร

ปรับปรุงถนน จานวน 1 แห่ง

-

232 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตสาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ทางไฟ - ถนนสายเอเชีย
สะดวกปลอดภัยในการเดิน
(ชุมชนบ้านจาปานอก)
ทางสัญจร

ปรับปรุงถนน จานวน 1 แห่ง

-

233 โครงการบุกเบิกถนนซอยบ้าน
นางพุม (นาตาแย้มใต้)

บุกเบิกถนน ระยะทาง 1.5 กม.

-

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการเดิน
ทางสัญจร

-

500,000
(งบอปท.)

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนได้รับ
ถนน ความสะดวกในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

500,000 จานวน ประชาชนได้รับ
(งบอปท.) ถนน ความสะดวกในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

-

จานวน ประชาชนได้รับ
ถนน ความสะดวกในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

450,000 จานวน ประชาชนได้รับ
(งบอปท.) ถนน ความสะดวกในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

156
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพท์ที่คาดว่า
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
450,000 จานวน ประชาชนได้รับ
(งบอปท.) ถนน ความสะดวกในการเดินทาง
สัญจร

234 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
สองข้างถนนสายวังไทร
(สามแยกบ้านควนยาง)

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการเดิน
ทางสัญจร

ปรับปรุงถนนซ่อมแซมถนน
ระยะทาง 50 เมตร

235 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายวังปริก
(นาตาแย้มใต้)

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการเดิน
ทางสัญจร

ปรับปรุงถนน ระยะทาง 1.5 กม.

-

236 โครงการปรับปรุงถนน
สายควนยาง (นาตาแย้มใต้)

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการเดิน
ทางสัญจร

ปรับปรุงถนน จานวน 1 แห่ง

-

237 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ไสใหญ่เหนือ (หน้าบ้านผู้ใหญ่
ปราโมทย์ ใจดี) พร้อมติดตั้ง
ไฟฟูาสาธารณะ

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการเดิน
ทางสัญจร

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ระยะทาง
900 เมตร

-

240,000
(งบอปท.)

-

170,000
(งบอปท.)

-

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
กองช่าง

จานวน ประชาชนได้รับ
ถนน ความสะดวกในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

200,000 จานวน ประชาชนได้รับ
(งบอปท.) ถนน ความสะดวกในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

-

จานวน ประชาชนได้รับ
ถนน ความสะดวกในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

157
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
238 โครงการบุกเบิกถนน
สายวังยายนุ้ย (บ้านวังขวัญ)

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการเดิน
ทางสัญจร

บุกเบิกถนน ระยะทาง 500 เมตร

239 โครงการบุกเบิกถนนสายหน้า
บ้านนายสาราญ - ควนปูอม
(ชุมชนบ้านวังขวัญ)

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการเดิน
ทางสัญจร

บุกเบิกถนน ระยะทาง 600 เมตร

240 โครงการซ่อมแซมถนนบริเวณ
ในค่ายศรีนครินทรา

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ซ่อมแซมถนน ระยะทาง
สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง 500 เมตร
สัญจร

241 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ในชุมชนบ้านถ้าใหญ่หว้ ยชัน
3 สาย (สายบ้านนายจ่าย ,
สายบ้านนายวิรัตน์ - ไฟฟูาแรง
สูงบริเวณเขื่อนห้วยชัน)

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ซ่อมแซมถนน จานวน 1 แห่ง
สะดวกปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
145,000
(งบอปท.)

-

-

-

-

200,000
(งบอปท.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนได้รับ
ถนน ความสะดวกในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

250,000
จานวน ประชาชนได้รับ
(งบอปท.) ถนน ความสะดวกในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

250,000 จานวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง
(งบอปท.) ถนน การเดินทางสัญจร

-

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง
ถนน การเดินทางสัญจร

158
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
242 โครงการขยายระยะทางถนน
วงแหวนหน้าสถานีจากหอ
แพรไหม -ถนนพาดรถไฟ
ระยะให้เชื่อมต่อทุกจุดกับ
ถนนสาย ม.2

เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ขยายถนนระยะให้เชื่อมต่อ
ทุกจุดกับถนนสายเอเชีย

243 โครงการก่อสร้างขยายปรับปรุง
ถนน สายน้าตกโยง - ไสใหญ่
หมู่ที่ 2 พร้อมวางท่อระบายน้า

เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ขยายปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลาดยางจากเดิม 4 ม.
เป็น 8 ม. ระยะทาง 450 เมตร
พร้อมไหล่ทางทางเท้า
ท่อระบายน้าและไฟส่องสว่าง
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

244 โครงการบุกเบิกถนนทางเบี่ยง
ซอยนางเทียม ถึงถนน
ไสใหญ่ - ที่วงั

เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย

บุกเบิกถนนทางเบี่ยงซอย
นางเทียม กว้าง 4 ม.
ระยะทาง 500 ม.

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพท์ที่คาดว่า
หน่วยงาน
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รบั
ที่รบั ผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000 จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
(งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

10,000,000
(งบ อปท.)/

-

-

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

400,000
(งบ อปท.)

-

-

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

159
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,000,000
(งบ อปท.)

245 โครงการขยายไหล่ทางถนน
สายวัดถ้าใหญ่ ม.2 ,4 ,6

เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ขยายถนน ระยะทาง 5,000 ม.
ขยายผิวจราจร 2 ม.

246 โครงการขยายเขตถนน ซ.บ้าน
ลุงแพบ ม.2 พร้อมขุดคูระบายน้า

เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ขยายถนน ระยะทาง 300 ม
พร้อขุดคูระบายน้า

-

247 โครงการขยายเขตถนน ซ.บ้าน
นางปราณี - ถนนสายวัดถ้าใหญ่

เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ขยายถนน ระยะทาง 300 ม.

-

248 โครงการขยายไหล่ทางสายหลัก
จากสามแยกจาปา - วังใน ม.3

เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ขยายถนน ระยะทาง 3,000 ม.
ขยายออกข้างละ 0.5 ม.

7,000,000
(งบ อปท.)

-

100,000
(งบ อปท.)

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

200,000 จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
(งบ อปท.) ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

-

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

-

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

160
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
(งบ อปท.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

249 โครงการขยายไหล่ทางสายคลอง
ขลบ ม.3

เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ขยายถนน ระยะทาง 2,000 ม.
ขยายออกข้างละ 0.5 ม.

250 โครงการขยายเขตถนน คสล.
สายบ้านนายพร้อม ซ.3 ม.3

เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทาง
เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ขยายถนน ขนาด 1* 300 ม.

300,000
(งบ อปท.)

-

-

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

251 โครงการขุดคูระบายน้าพร้อม
วางท่อระบายน้า จากสามแยก
หน้าฝึ้ง - บ้านผู้ใหญ่สมพร ม.5
(ชุมชนนาตาแย้มเหนือ)

เพื่อให้ระบายน้าได้คล่องตัว
และประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ขุดคูระบายน้า ระยะทางประมาณ
600 เมตร

300,000
(งบ อปท.)

-

-

ระยะทาง ประชาชนได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

252 โครงการปรับปรุงถนนสายไฟ
ฝ๎่งตะวันออก ม.3 ซ.บ้านลุงสร้าง
(ชุมชนบ้านจาปานอก)

เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ปรับปรุงถนน ขนาดกว้าง 4 ม.
ระยะทาง 2,000 ม.

1,600,000
(งบ อปท.)/

-

-

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

161
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ปรับปรุงถนนลาดยาง/ขยายผิวจราจร 2,800,000
ถนน ระยะทาง 1,000 ม.
(งบ อปท.)/
(งบ เงินกู)้

253 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง/
ขยายผิวจราจรสายบ้าน
นายประจวบ - บ้านสวนเรียน
(ที่ทาการเทศบาลตาบลถ้าใหญ่
แห่งใหม่)

เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย

254 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
สายใต้สายไฟ

เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาด
กว้าง 4 ม. ระยะทาง 500 ม.

255 โครงการขยายผิวจราจรสายหน้า
ศรีตรัง ม.4 - วัดถ้าพระหอ

เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ขยายถนน ระยะทาง 5,000 ม.
ขยายออกข้างละ 0.5 ม.

-

256 โครงการปรับปรุงผิวจราจรสาย
คึกฤทธิพ์ ฒ
ั นา ม.7

เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ปรับปรุง ขยาย ซ่อมแซม
ปะหลุม บ่อถนน ระยะทาง
300 ม.

-

1,000,000
(งบ อปท.)

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

2,800,000 จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
(งบ อปท.)/ ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

-

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

50,000
(งบ อปท.)

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

162
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,000,000
(งบ อปท.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

257 โครงการปรับปรุงถนน
สายไสใหญ่ - ที่วงั

เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ปรับปรุงผิวจราจร โดยการ
ปะลาดทับผิวจราจรตลอดสาย

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

258 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต
สายน้าตกวังปริง ขนาด 4*12

เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมได้สะดวก ปลอดภัย

ก่อสร้างสะพานขนาด4*12

-

-

700,000 จานวน ประชาชน ได้รับความสะดวก
(งบ อปท.) สะพาน ปลอดภัยในการคมนาคม

กองช่าง

259 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต
ข้ามคลองถนนถ้าใหญ่ - ถ้าพระหอ
(ชุมชนบ้านน้าพุ)

เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมได้สะดวก ปลอดภัย

ก่อสร้างสะพาน คสล.ขนาด 4*12
ข้างบ้านนายสมหมาย แปูนสุข

-

-

700,000 จานวน ประชาชน ได้รับความสะดวก
(งบ อปท.) สะพาน ปลอดภัยในการคมนาคม

กองช่าง

260 โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตข้ามคลองใหญ่
ถนนใต้สายไฟขนาด 4*12

เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมได้สะดวก ปลอดภัย

ก่อสร้างสะพานขนาด4*12

-

700,000
(งบ อปท.)

-

จานวน ประชาชน ได้รับความสะดวก
สะพาน ปลอดภัยในการคมนาคม

กองช่าง

261 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต
คลองนาตง ขนาด 3*10 ม.

เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมได้สะดวก ปลอดภัย

ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
ขนาด 3*10 ม.

-

2,000,000
(งบ อปท.)

-

จานวน ประชาชน ได้รับความสะดวก
สะพาน ปลอดภัยในการคมนาคม

กองช่าง

163
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพท์ที่คาดว่า
หน่วยงาน
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รบั
ที่รบั ผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000 จานวน ประชาชน ได้รับความสะดวก กองช่าง
(งบ อปท.) สะพาน ปลอดภัยในการคมนาคม

262 โครงการก่อสร้างสะพานข้าม
เขื่อน ซ.ริมทุ่ง ขนาด 3*60 ม.

เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมได้สะดวก ปลอดภัย

ก่อสร้างสะพานเหล็ก
ขนาด 3*60 ม.

263 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต
ซอยจาปาสามัคคี 4 ม.3
(ชุมชนบ้านจาปานอก)

เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมได้สะดวก ปลอดภัย

ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
จานวน 1 จุด

-

264 โครงการก่อสร้างสะพานน้าล้น
ซอยจาปสามัคคี 5 บริเวณ
บ้านนางเอื้อน ม. 3

เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมได้สะดวก ปลอดภัย

ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
จานวน 1 จุด

-

265 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
สะพานน้าล้น สายบ้านตาว

เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม
สะพานให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก

ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน
จานวน 3 จุด ระยะทาง จุดละ
10 เมตร

-

300,000
(งบ อปท.)

-

100,000
(งบ อปท.)

-

จานวน ประชาชน ได้รับความสะดวก
สะพาน ปลอดภัยในการคมนาคม

กองช่าง

200,000 จานวน ประชาชน ได้รับความสะดวก
(งบ อปท.) สะพาน ปลอดภัยในการคมนาคม

กองช่าง

-

จานวน ประชาชน ได้รับความสะดวก
สะพาน ปลอดภัยในการคมนาคม

กองช่าง

164
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
266 โครงการก่อสร้าง Box Culvert
ข้ามห้วยกาหลา ม.3
(ชุมชนบ้านจาปาใน)

เพื่อให้ประชาชนมีน้าสาหรับ
อุปโภค บริโภค

ก่อสร้าง Box Culvert
2 แถว

267 ซ่อมแซมสะพานทางเข้าน้าตกโยง
(ชุมชนน้าตกโยง)

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

ซ่อมแซมสะพานจานวน 1 จุด

268 โครงการก่อสร้างสะพาน
คลองวังน้าพุ ถนนสายถ้าใหญ่ ชุมชนถ้าพระหอ

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

ก่อสร้างสะพาน ขนาดกว้าง
6 เมตร จานวน 1 จุด

269 โครงการก่อสร้างสะพาน
คลองใหญ่เชื่อมต่อระหว่าง
หมู่ที่ 4 ถ้าใหญ่และ
เทศบาลตาบลชะมาย

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

ก่อสร้างสะพาน จานวน 1 จุด

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
600,000
(งบ อปท.)

300,000
(งบ อปท.)

-

-

100,000
(งบ อปท.)

-

7,000,000
(งบ อปท.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวนแถว ประชาชน ได้รับความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม

กองช่าง

-

จานวน ประชาชน ได้รับความสะดวก
สะพาน ปลอดภัยในการคมนาคม

กองช่าง

-

จานวน ประชาชน ได้รับความสะดวก
สะพาน ปลอดภัยในการคมนาคม

กองช่าง

7,000,000
(งบ อปท.)

จานวน ประชาชน ได้รับความสะดวก
สะพาน ปลอดภัยในการคมนาคม

กองช่าง

165
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
270 โครงการวางท่อระบายน้าในตาบล
ถ้าใหญ่

เพื่อปูองกันการเกิดน้าท่วมขัง - วางท่อระบายน้า โดยใช้ทอ่ มอก.
ø 0.60x1.00 ม.จานวน 3 จุด
ดังนี้ หมู่ที่ 1
1. ถนนสายวังปริง ระยะทาง 200 ม.
2.บริเวณบ้านนายประนอม
ระยะทาง 100 ม.
3.บริเวณบ้านนางเหลียว ระยะทาง
150 ม.
หมู่ที่ 2
1. ซอยลุงแพบอุทศิ
ใช้ทอ่ มอก.ø 0.60x1.00 ม
บริเวณ 2 ข้าง ระยะทาง 500 เมตร
2.สายน้าตกโยงระยะทาง 100 ม.
หมู่ที่ 5
1. บริเวณถนนหน้าบ้าน
นายประเสริฐ ระยะทาง 200 เมตร

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพท์ที่คาดว่า
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6,300,000 3,520,000 3,520,000 จานวน ลดป๎ญหาน้าท่วมขัง
(งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) ท่อระบายน้า

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
กองช่าง

166
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2.ถนนสายหน้าแดง
ระยะทาง 1,000 เมตร
หมู่ที่ 6
1.ถนนสายกลางทุ่งนา
ระยะทาง 1,000 เมตร
2.ถนนสายวังไทร -วังใหญ่
ระยะทาง 500 เมตร
3.ถนนสายช่องชก
ระยะทาง 1,000 เมตร
หมู่ที่ 7
1.ซอยหน้าค่าย 2
ระยะทาง 100 เมตร
หมู่ที่ 8
1.ถนนสายไร่ควน - สวนส้ม
ระยะทาง 100 เมตร

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

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

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

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

หมู่ที่ 9
1.บริเวณหน้าบ้านนางด้วง ชูแก้ว
(ชุมชนบ้านน้ารอบ)
2. สายวังแห้ง
271 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าถนน
สายไสใหญ่ - ที่วงั หมู่ที่ 2

เพื่อปูองกันการเกิดน้าท่วมขัง ก่อสร้างคูระบายน้าคอนกรีตชนิด
ฝาเปิด ระยะทาง 100 เมตร
จานวน 2 ข้างทาง

200,000
(งบ อปท.)

272 โครงการก่อสร้างคูระบายน้า
ตั้งแต่บา้ นนายสมหมาย ทองใส หน้า ร.พ.สต. ถ้าใหญ่ หมู่ที่ 4

เพื่อปูองกันการเกิดน้าท่วมขัง ขุดคูระบายน้า ระยะทางประมาณ
500 เมตร

-

273 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าตั้งแต่
สามแยกประตูน้าบ้านนายล้อม
ภักดีชน - บ้านนายยงยุทธ สมศิริ
ม.4

เพื่อปูองกันการเกิดน้าท่วมขัง ขุดคูระบายน้า ระยะทางประมาณ
500 เมตร

-

-

-

50,000
(งบ อปท.)

-

จานวน ลดป๎ญหาน้าท่วมขัง
คูระบายน้า

กองช่าง

50,000 จานวน ลดป๎ญหาน้าท่วมขัง
(งบ อปท.) คูระบายน้า

กองช่าง

-

จานวน ลดป๎ญหาน้าท่วมขัง
คูระบายน้า

กองช่าง

168
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพท์ที่คาดว่า
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 จานวน ลดป๎ญหาน้าท่วมขัง
(งบ อปท.) คูระบายน้า

274 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าซอย
หน้าประปา ม.7

เพื่อปูองกันการเกิดน้าท่วมขัง ก่อสร้างคูระบายน้า ระยะทาง
ประมาณ 700 เมตร

275 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าถนน
สายบ้านนางสมคิด - บ้านผู้ใหญ่
ม.9

เพื่อปูองกันการเกิดน้าท่วมขัง ก่อสร้างคูระบายน้า ระยะทาง
ประมาณ 300 เมตร

-

276 โครงการปรับปรุงคูระบายน้า
2 ข้างถนนไสใหญ่ - ที่วงั

เพื่อปูองกันการเกิดน้าท่วมขัง ปรับปรุงคูระบายน้า 2 ข้างถนน
ไสใหญ่ - ที่วงั ระยะทาง
2,000 เมตร
ก่อสร้างคูระบายน้า ระยะทาง
500 เมตร

-

-

100,000
(งบ อปท.)

เพื่อปูองกันน้ากัดเซาะตลิ่ง
และเพื่อให้เกิดความสวยงาม
ในพื้นที่

-

700,000
(งบอปท.)

277 โครงการก่อสร้างคูระบายน้าซอย
บ้านผู้ใหญ่สมพร ชอบทากิจ
278 โครงการจัดเรียงหินปูองกันน้า
กัดเซาะตลิ่ง

จัดเรียงหิน บริเวณดังนี้
หมู่ที่ 4
1. บริเวณหัวสะพานปากแพรก

200,000
(งบ อปท.)

-

-

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
กองช่าง

จานวน ลดป๎ญหาน้าท่วมขัง
คูระบายน้า

กองช่าง

500,000 จานวน ลดป๎ญหาน้าท่วมขัง
(งบ อปท.) คูระบายน้า

กองช่าง

-

จานวน ลดป๎ญหาน้าท่วมขัง
คูระบายน้า
-

จานวน น้าไม่กัดเซาะตลิ่ง และใน
หมู่บา้ น พืน้ ที่มีความสวยงาม

กองช่าง

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

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

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

ทั้ง 2 ข้าง ขนาดกว้างประมาณ
5 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.80 เมตร
หมู่ที่ 8
1.บริเวณคลองข้างศาลา
อเนกประสงค์ ขนาดกว้างประมาณ
5 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.80 เมตร
หมู่ที่ 9
1.บริเวณ ริมคลองปากแพรก
ขนาดกว้างประมาณ 5 เมตร
ลึกเฉลี่ย 1.80 เมตร
279 โครงการขุดลอกทางเบี่ยงน้าเสีย
จากเรือนจา - บริเวณด้าน
ข้างสระน้าห้วยเล้าหมู หมู่ที่ 2

เพื่อช่วยให้การระบายน้าเสีย
สะดวกยิ่งขึ้น

ขุดลอกทางเบี่ยงน้า
ระยะทางประมาณ 350 เมตร

-

50,000
(งบ อปท.)

-

จานวน การระบายน้าเสียเป็นไป
ระยะทาง อย่างมีระบบ

กองช่าง

170
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000
(งบ อปท.)

280 โครงการเสริมไหล่ทางถนนสาย
โรงเรียนมหาราช 3 - บ้านเปิก
ม.7

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทางสัญจร

เสริมไหล่ทางถนน ระยะทาง
ประมาณ 500 เมตร

281 โครงการยกระดับถนนซอย
หน้าค่ายศรีนครินทรา ม.7

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทางสัญจร

ยกระดับถนนขนาดกว้าง 4 เมตร
สูง 0.05 เมตร ระยะทาง 500 เมตร

-

282 โครงการก่อสร้างคันดินปูองกัน
น้าท่วม กองกากับการตารวจ
ตระเวณชายแดน 42

เพื่อปูองกันน้าท่วมขัง

ก่อสร้างคันดิน ขนาด กว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 800 เมตร

283 โครงการจัดทารางระบายน้า
2 ข้างถนน หมู่ที่ 9

เพื่อปูองกันน้าท่วมขัง

284 โครงการก่อสร้างลูกระนาด
บริเวณสามแยกวัดจาปา วัดจาปา หมู่ที่ 9

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในการสัญจร

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนได้รับความ
ระยะทาง สะดวกในการเดินทางสัญจร

กองช่าง

-

200,000 จานวน ประชาชนได้รับความ
(งบ อปท.) ระยะทาง สะดวกในการเดินทางสัญจร

กองช่าง

-

-

200,000 จานวน ไม่มีน้าท่วมขัง
(งบ อปท.) ระยะทาง

กองช่าง

จัดทารางระบายน้า รูปตัววี
ในพื้นที่หมู่ที่ 9

-

500,000
(งบ อปท.)

ก่อสร้างลูกระนาด

-

-

-

จานวนราง ไม่มีน้าท่วมขัง
ระบายน้า

50,000 จานวน ประชาชนได้รับความ
(งบ อปท.) ลูกระนาดที่ ปลอดภัยในการสัญจร
ก่อสร้าง

กองช่าง

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
285 โครงการก่อสร้างบล็อคคอนกรีต
ถนนวังแห้ง-ช่องแอ่น หมู่ที่ 9

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
(งบ อปท.)

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจร
เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจร

ก่อสร้างบล็อคคอนกรีต 2 จุด
ขนาด 2X6 ม.
ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ขนาด 2X6 ม.

-

287 โครงการขุดคูระบายน้าสายบ้าน
เปิก-สามแยกวังปริง ม.1

เพื่อปูองกันน้าท่วมขัง

ขุดคูระบายน้าระยะทาง 320 ม.
พร้อมวางท่อ 60 ม.

-

288 โครงการก่อสร้างบล็อกข้ามถนน
ถ้าใหญ่-ถ้าพระหอ บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้าพุ ม.6

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจร

ก่อสร้างบล็อกข้ามถนนถ้าใหญ่ ถ้าพระหอ หน้าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
บ้านน้าพุ

-

289 โครงการก่อสร้างบล็อกข้ามถนน
ซอยอ่าวอีแกะ หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจร

ก่อสร้างบล็อกข้ามถนนถ้าใหญ่ ถ้าพระหอ หน้าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
บ้านน้าพุ

-

286 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมข้าม
คลองพรุชิง หมู่ที่ 9

-

300,000
(งบ อปท.)
-

300,000
(งบ อปท.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
พื้นที่ และปลอดภัยในการสัญจร

กองช่าง

120,000 จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
(งบ อปท.) ท่อเหลี่ยม และปลอดภัยในการสัญจร

กองช่าง

-

จานวน ปูองกันการเกิดน้าท่วมขัง
ระยะทาง

500,000 จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
(งบ อปท.) ระยะทาง และปลอดภัยในการสัญจร

-

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ระยะทาง และปลอดภัยในการสัญจร

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

172
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพท์ที่คาดว่า
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
32,000 จานวน ปูองกันการเกิดน้าท่วมขัง
(งบ อปท.) ระยะทาง

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

290 โครงการขุดคูระบายน้าจากหอพัก
สหายรักษ์ -ห้วยกราก ม.2

เพื่อปูองกันน้าท่วมขัง

ขุดคูระบายน้าระยะทาง 320 ม.

291 โครงการขุดคูระบายน้า
จากทางตัดถนนรถไฟ-ห้วยกราก
ม.2
292 โครงการขุดคูระบายน้าหลังชุมชน
หน้า ร.ร.ทุ่งสง - ห้วยกราก ม.2

เพื่อปูองกันน้าท่วมขัง

ขุดคูระบายน้าระยะทาง 350 ม.

-

35,000
(งบ อปท.)

-

จานวน ปูองกันการเกิดน้าท่วมขัง
ระยะทาง

กองช่าง

เพื่อปูองกันน้าท่วมขัง

ขุดคูระบายน้าระยะทาง 300 ม.

-

50,000
(งบ อปท.)

-

จานวน ปูองกันการเกิดน้าท่วมขัง
ระยะทาง

กองช่าง

293 โครงการขุดคูระบายน้า
ข้างวัดไตรฯ ขุดคูลงไปหลัง
ร.ร. ทุ่งสง

เพื่อปูองกันน้าท่วมขัง

ขุดคูลงไปหลัง ร.ร. ทุ่งสง
ขนาด 1,000*4 เมตร

-

500,000 จานวน ปูองกันการเกิดน้าท่วมขัง
(งบ อปท.) คูระบายน้า

กองช่าง

294 โครงการขุดคูระบายน้าจากถนน
ไสใหญ่-ที่วงั - ห้วยกราก

เพื่อปูองกันน้าท่วมขัง

ขุดคูโดยใช้ทอ่ มอก.Ø 60*100
ขนาด 700 เมตร

-

-

500,000
(งบ อปท.)

-

จานวน ปูองกันการเกิดน้าท่วมขัง
คูระบายน้า

กองช่าง

กองช่าง

173
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000
(งบ อปท.)

295 โครงการขุดคูระบายน้าห้วยแห้ง
หน้าร.ร.นาตาแย้ม ม.5

เพื่อปูองกันน้าท่วมขัง

โดยใช้ทอ่ มอก.Ø 60*100
ระยะทาง 1,000 เมตร

296 โครงการขุดคูระบายน้าเขต ม.5 ม.10 บ้านหน้าแดง พร้อมวางท่อ

เพื่อปูองกันน้าท่วมขัง

ขุดคูระบายน้าระยะทาง 500 ม.
พร้อมวางท่อ 60 ม.

-

-

297 โครงการขุดคูระบายน้าสายถ้า
พระหอ ม.6 พร้อมวางท่อ

เพื่อปูองกันน้าท่วมขัง

ขุดคูระบายน้าระยะทาง 320 ม.
พร้อมวางท่อ 60 ม.

300,000
(งบ อปท.)

-

298 โครงการขุดคูระบายน้าสายบ้าน
หน้าเขา-คลองนาตง ม.6

เพื่อปูองกันน้าท่วมขัง

ขุดคูกว้าง 2 เมตร ยาว 350 ม
ลึก 2 เมตร

-

299 โครงการขุดคูระบายน้า
ซ.หน้าค่าย พร้อมวางท่อ ม.7

เพื่อปูองกันน้าท่วมขัง

ขุดคูระบายน้าระยะทาง 150 ม.
พร้อมวางท่อ 100 ม.

-

50,000
(งบ อปท.)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ปูองกันการเกิดน้าท่วมขัง
ระยะทาง

กองช่าง

500,000 จานวน ปูองกันการเกิดน้าท่วมขัง
(งบ อปท.) ระยะทาง

กองช่าง

-

จานวน ปูองกันการเกิดน้าท่วมขัง
ระยะทาง

กองช่าง

-

จานวน ปูองกันการเกิดน้าท่วมขัง
คูระบายน้า

กองช่าง

300,000 จานวน ปูองกันการเกิดน้าท่วมขัง
(งบ อปท.) ระยะทาง

กองช่าง

174
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพท์ที่คาดว่า
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000 จานวน ปูองกันการเกิดน้าท่วมขัง
(งบ อปท.) คูระบายน้า

300 โครงการขุดทางระบายน้าเขต
ริมทางรถไฟตลอดสาย ม.7

เพื่อปูองกันน้าท่วมขัง

ขุดทางระบายน้าริมทางรถไฟ
ตลอดสาย

301 โครงการขุดลอกสระน้าสาธารณะ
ห้วยเล้าหมู

เพื่อปูองกันน้าท่วมขัง

ขุดลอกสระ จานวน 1จุด

-

302 โครงการขุดลอกคลองปากแพรก
ถึงคลองท่าไฟ

เพื่อปูองกันน้าท่วมขัง

ขุดลอกคลองปากแพรก - ท่าไฟ
ระยะทาง 2,000 ม.

-

303 โครงการขุดลอกห้วยเล้าหมูจาก
บริเวณถนนเอเซีย - คลอง
ปากแพรก

เพื่อปูองกันน้าท่วมขัง

ขุดลอกห้วย ระยะทาง 1,500 ม.

-

304 โครงการขุดลอก
คูคลองใหญ่ -ท่าไฟ

เพื่อปูองกันน้าท่วมขัง

ขุดลอกคูคลองใหญ่ - ท่าไฟ
ขนาดกว้าง 15 ม. ยาว 5,000 ม.

-

200,000
(งบ อปท.)
-

100,000
(งบ อปท.)

-

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
กองช่าง

-

จานวน น้าไม่ทว่ มขัง
พื้นที่

กองช่าง

1,000,000
(งบ อปท.)

จานวน น้าไม่ทว่ มขัง
พื้นที่

กองช่าง

-

จานวน น้าไม่ทว่ มขัง
พื้นที่

กองช่าง

1,000,000
(งบ อปท.)

จานวน น้าไม่ทว่ มขัง
พื้นที่

กองช่าง

175
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
(งบ อปท.)

305 โครงการขุดลอกห้วยจาก มทร.
ไสใหญ่ - คลองใหญ่(ท่าไฟ)

เพื่อปูองกันน้าท่วมขัง

ขุดลอกห้วย ขนาดกว้าง 2 เมตร
ยาว 2,000 เมตร

306 โครงการขุดลอกเหมืองเก่า
ตั้งแต่บริเวณเขื่อน - บริเวณหลัง
มทร.ไสใหญ่

เพื่อปูองกันน้าท่วมขัง

ขุดลอกเหมืองเก่า ระยะทาง
3.5 กืโลเมตร

-

307 โครงการขุดลอกคลองจาก
ประตูน้าวัดราษฎรประดิษฐ์ ฝายน้าล้นไร่ควน

เพื่อปูองกันน้าท่วมขัง

ขุดลอกคลอง ระยะทาง 1 กิโลเมตร

-

308 โครงการขุดลอกเหมืองเจ็ดเจ้า
ชุมชนบ้านถ้าใหญ่ควนไสสูง

เพื่อปูองกันน้าท่วมขัง

ขุดลอกเหมือง จานวน 1 จุด

-

-

309 โครงการขุดลอกห้วยชันพร้อม
ปรับปรุงภูมิทศั น์

เพื่อปูองกันน้าท่วมขัง

ขุดลอกห้วยพร้อมปรับปรุงภูมิทศั น์

-

-

-

300,000
(งบ อปท.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน น้าไม่ทว่ มขัง
พื้นที่

กองช่าง

800,000 จานวน น้าไม่ทว่ มขัง
(งบ อปท.) ระยะทาง

กองช่าง

-

จานวน น้าไม่ทว่ มขัง
ระยะทาง

กองช่าง

300,000
(งบ อปท.)

จานวน น้าไม่ทว่ มขัง
พื้นที่

กองช่าง

500,000
(งบ อปท.)

จานวน น้าไม่ทว่ มขัง
พื้นที่

กองช่าง

176
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
(งบ อปท.)

310 โครงการขุดลอกคูระบายน้าถนน
สายถ้าใหญ่ ถ้าพระหอ จากบ้าน
นายหัตญา หอมธนู ถึงห้วยปุา
สาคูทา้ ยนา

เพื่อปูองกันน้าท่วมขัง

ขุดลอกคูระบายน้า
ระยะทาง 150 เมตร

311 โครงการขุดลอกห้วยปุาสาคูจาก
ท้ายนา - บ้านใต้วงั น้าพุ

เพื่อปูองกันน้าท่วมขัง

ขุดลอกห้วย ระยะทาง 300 เมตร

-

-

312 โครงการขุดลอกห้วยสามแยก
หนองนาตีน - บ้านนางกอง ชูดา

เพื่อปูองกันน้าท่วมขัง

ขุดลอกห้วย ระยะทาง 300 เมตร

-

-

313 โครงการขุดลอกคูระบายน้า
สามแยกบ้านหน้าฝึ้ง

เพื่อปูองกันน้าท่วมขัง

ขุดลอกคูระบายน้า ระยะทาง
1 กิโลเมตร

-

314 โครงการขุดลอกคูระบายน้า
พร้อมวางท่อสายใสใหญ่ - ที่วงั

เพื่อปูองกันน้าท่วมขัง

ขุลอกคูระบายน้าพร้อมวางท่อ

-

300,000
(งบ อปท.)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน น้าไม่ทว่ มขัง
ระยะทาง

กองช่าง

90,000
(งบ อปท.)

จานวน น้าไม่ทว่ มขัง
พื้นที่

กองช่าง

90,000
(งบ อปท.)

จานวน น้าไม่ทว่ มขัง
พื้นที่

กองช่าง

จานวน น้าไม่ทว่ มขัง
พื้นที่

กองช่าง

จานวน น้าไม่ทว่ มขัง
พื้นที่

กองช่าง

-

500,000
(งบ อปท.)
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
(งบ อปท.)

315 โครงการขุดลอกคูระบายน้า
คสล. หน้าศาลาอเนกประสงค์
ม.8 ชุมชนบ้านควนเกียบ

เพื่อปูองกันน้าท่วมขัง

ขุดลอกคูระบายน้า คสล.

316 โครงการขุดลอกคูระบายน้าและ
วางท่อหลังวัดราษฎรประดิษฐ์

เพื่อปูองกันน้าท่วมขัง

ขุดลอกคูระบายน้าและวางท่อ

-

-

317 โครงการขุดลอกฝาย SML
ห้วยปริก

เพื่อปูองกันน้าท่วมขัง

ขุดลอกฝาย SML

-

-

318 โครงการขุดลอกคูระบายน้า จาก
กฝ.8-คลองท่าแพ ม.8

เพื่อปูองกันน้าท่วมขัง

ขุดคูกว้าง 2 เมตร ยาว 1,000 ม.
ลึก 0.5 เมตร

-

319 โครงการขุดลอกคูระบายน้าหน้า
ร.ร.น้าพุ ม.10

เพื่อปูองกันน้าท่วมขัง

ใช้ทอ่ มอก.Ø 60*100 ระยะทาง
300 เมตร

500,000
(งบ อปท.)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน น้าไม่ทว่ มขัง
พื้นที่

กองช่าง

500,000
(งบ อปท.)

จานวน น้าไม่ทว่ มขัง
พื้นที่

กองช่าง

300,000
(งบ อปท.)

จานวน น้าไม่ทว่ มขัง
พื้นที่

กองช่าง

จานวน ปูองกันการเกิดน้าท่วมขัง
ระยะทาง

กองช่าง

50,000 จานวน ปูองกันการเกิดน้าท่วมขัง
(งบ อปท.) ระยะทาง

กองช่าง

-

178
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
320 โครงการฝ๎งท่อระบายน้าสายบ้าน
นางคลาด-บ้านนายสมโชค ม.10

เพื่อปูองกันน้าท่วมขัง

ใช้ทอ่ มอก.Ø 60*100 ระยะทาง
300 เมตร

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
(งบ อปท.)

321 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะครัวเรือนตกค้าง ม.1-10

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการเดินทาง

ขยายเขต/ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ
ม.1-10

700,000
(งบ อปท.)

700,000
(งบ อปท.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

จานวน ปูองกันการเกิดน้าท่วมขัง
ระยะทาง

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
กองช่าง

700,000 จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง/
(งบ อปท.) พืน้ ที่ และปลอดภัยในการเดินทาง การไฟฟูาส่วน
ภูมิภาค

322 โครงการขยายเขตไฟฟูา/และ
เพื่อความสะดวกและความ
ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ ม.4
ปลอดภัยในการเดินทาง
(ทางเข้าสานักงานเทศบาลแห่งใหม่)

ขยายเขต/ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ
สายบ้านสวนเรียน ม.4
(ทางเข้าสานักงานเทศบาลแห่งใหม่)

400,000
(งบ อปท.)/
(งบเงินกู)้

250,000
(งบ อปท.)/
(งบเงินกู)้

250,000
(งบ อปท.)/
(งบเงินกู)้

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง/
พื้นที่ และปลอดภัยในการเดินทาง การไฟฟูาส่วน
ภูมิภาค

323 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการ
ดาเนินงานให้การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค

อุดหนุนงบประมาณ ให้การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาคอาเภอทุ่งสง/การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาคอาเภอร่อนพิบลู ย์

400,000
(งบ อปท.)

400,000
(งบ อปท.)

400,000
(งบ อปท.)

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ครั้ง และปลอดภัย
การไฟฟูาส่วน
ภูมิภาค

เพื่อขยายเขตไฟฟูาในตาบล
ให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกยิ่งขึ้น

179
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพท์ที่คาดว่า
หน่วยงาน
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รบั
ที่รบั ผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
(งบ อปท.) พื้นที่ ในการใช้ไฟฟูา

324 โครงการสนับสนุน/ซ่อมแซม
ระบบไฟฟูากลุ่มระบบไฟฟูา
กลุ่มโซล่าเซล ม.2,4,6,9

เพื่ออานวยความสะดวกให้
แก่ประชาชน

สนับสนุนระบบไฟฟูาโซล่าเซล/
ซ่อมแซม/เปลี่ยนหม้อแบตเตอรี่
และสนับสนุนอุปกรณ์อื่นที่จาเป็น

325 โครงการขยายเขตโทรศัพท์
สาธารณะ หมู่ที่ 1 -10

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
ติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว

ขยายเขตโทรศัพสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาลตาบลถ้าใหญ่
หมู่ที่ 1 - 10

120,000
(งบเงินกู)้ /
(งบ อปท.)

120,000
(งบเงินกู)้ /
(งบ อปท.)

120,000 จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
(งบเงินกู)้ / พืน้ ที่ รวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร
(งบ อปท.)

กองช่าง

326 โครงการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ
พร้อมพาดสายไฟดับทุกชุมชน

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการเดินทาง

ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะทุกชุมชน
ในเขตเทศบาลตาบลถ้าใหญ่

500,000
(งบอปท.)

500,000
(งบอปท.)

500,000 จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
(งบอปท.) ชุมชน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

327 โครงการย้ายเสาไฟฟูา ภายในเขต
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่
ม.1 - 10

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการเดินทาง

ย้ายเสาไฟฟูา ให้อยู่ในที่ที่เหมาะสม
ภายในเขตเทศบาล ม.1 - 10

300,000
(งบอปท.)

300,000
(งบอปท.)

300,000
(งบอปท.)

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง/
พื้นที่ และปลอดภัยในการเดินทาง การไฟฟูาส่วน
ภูมิภาค

180
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
328 โครงการขยายเขตระบบจาหน่าย
ไฟฟูาแรงต่าพร้อมติดตั้งเสาไฟ
ม.1 - 10

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการเดินทาง

ขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟูา
พร้อมติดตั้งเสาไฟ ม.1 - 10

329 โครงการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟูา
ศาลาอเนกประสงค์ ม.8
(ที่ทาการชุมชนควนเกียบ)
พร้อมติดตั้งพัดลมเพดาน

เพื่อความสะดวกในการ
ทากิจกรรมต่างๆของชุมชน

ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟูา
จานวน 1 จุด

330 โครงการขุดลอกคูระบายน้า
รอบ กกตชด.42 และ กฝ.8

เพื่อการระบายน้าคล่องตัว
ขุดลอกคูระบายน้า
มีความสะดวกและ
รอบ กกตชด.42 และ กฝ.8
ความปลอดภัยในการเดินทาง

331 โครงการวางท่อ/ปรับปรุงท่อ
ระบายน้า ภายในตาบล ม.1-10

เพื่อการระบายน้าคล่องตัว
วางท่อ/ปรับปรุงที่ระบายน้า
มีความสะดวกและ
ภายในตาบล หมู่ที่ 1 - 10
ความปลอดภัยในการเดินทาง

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพท์ที่คาดว่า
หน่วยงาน
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รบั
ที่รบั ผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000 1,000,000 1,000,000 จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
(งบอปท.)
(งบอปท.)
(งบอปท.) พื้นที่ และปลอดภัยในการเดินทาง

-

200,000
(งบอปท.)

500,000
(งบอปท.)

-

500,000
(งบอปท.)

-

-

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
พื้นที่ ด้านสถานที่สาหรับ
ทากิจกรรมในชุมชน

กองช่าง

-

จานวน ลดป๎ญหาน้าท่วมขัง
พื้นที่ ประชาชนได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

-

จานวน ลดป๎ญหาน้าท่วมขัง
หมู่บา้ น ประชาชนได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

181
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
332 โครงการตีเส้นจราจรถนน
ในเขตรับผิดชอบของเทศบาล
ตาบลถ้าใหญ่

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการเดินทาง

ตีเส้นจราจรถนนในเขตรับผิดชอบ
ของเทศบาลตาบลถ้าใหญ่
หมู่ที่ 1-10

333 โครงการจัดซื้อรถกาจัดวัชพืช

เพื่อใช้กาจัดวัชพืชริมถนน
และพื้นที่สาธารณะ

จัดซื้อรถกาจัดวัชพืช จานวน 1 คัน

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
375,000
375,000
375,000
(งบอปท.)
(งบอปท.)
(งบอปท.)

800,000
(งบอปท.)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ถนน และปลอดภัยในการเดินทาง

กองช่าง

จานวน ริมถนนและพื้นที่สาธารณะ
รถ
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองช่าง

182
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561 )
เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.2 สร้างและปรับปรุงระบบประปา แหล่งน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการประปาภูเขา หมู่ที่ 1,3

เพื่อให้ประชาชนมีน้าสาหรับ ขยายประปาโดยใช้ทอ่ เส้นผ่า
อุปโภค บริโภค
ศูนย์กลาง 6 นิ้ว

2 โครงการขยายเขตประปา
ในตาบลถ้าใหญ่

เพื่อให้ประชาชนมีน้าสาหรับ ขยายประปา ครัวเรือนตกค้าง
อุปโภค บริโภค
ทั้งตาบลถ้าใหญ่
หมู่ที่ 1
1. สายวังปริง
2. สายคลองเปิก
3. ขยายท่อเมนประปาภูเขาวังปริง
หมู่ที่ 2
1.ซอยลุงขวัญ หลังเรือนจา

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000
400,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนมีน้าอุปโภค
พื้นที่ บริโภคอย่างเพียงพอ

กองช่าง

1,000,000 1,000,000 1,000,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

จานวน ประชาชนมีน้าอุปโภค
พื้นที่ บริโภคอย่างเพียงพอ

กองช่าง

183
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.2 สร้างและปรับปรุงระบบประปา แหล่งน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมู่ที่ 3
1. ขยายประปาหมู่บา้ นสายคลอง
ขลบ
หมู่ที่ 4
1. สายทางไฟ
หมู่ที่ 6
1. สายนาตง
2. บ้านวังไทร
3. สายปากช่องชก
4. ซอยวังขวัญ
5. ซอยปากวัง
6. จาก ศพด.บ้านน้าพุ บ้านนายฟื้น แก้วคง
หมู่ที่ 8
1. ซ.หนองสามหงษ์-ถ.สาโรงวัด
ราษฎร์
2. สายบ้านนายจาลอง ชนะสงคราม

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

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

184
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.2 สร้างและปรับปรุงระบบประปา แหล่งน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3 โครงการขยายเขตประปา
ภูมิภาค ในตาบล ม.1 - ม.10

หมู่ที่ 10
1.ซอยมุกดา
เพื่อให้ประชาชนมีน้าสาหรับ ขยายประปาภูมิภาค ภายในตาบล
อุปโภค บริโภค
ม.1 - ม.10

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

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

1,000,000 1,000,000 1,000,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

จานวน ประชาชนมีน้าอุปโภค
พื้นที่ บริโภคอย่างเพียงพอ

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างหอถังประปา
ในตาบลถ้าใหญ่

เพื่อให้ประชาชนมีน้าสาหรับ ก่อสร้างหอถังประปา ดังนี้
อุปโภค บริโภค
1. หมู่ที่ 3
2. หมู่ที่ 5
3. หมู่ที่ 7 (หลัง กฝ 8)
4. หมู่ที่ 9
5. หมู่ที่ 10

300,000
(งบ อปท.)

300,000
(งบ อปท.)

300,000
(งบ อปท.)

จานวน ประชาชนมีน้าอุปโภค
พื้นที่ บริโภคอย่างเพียงพอ

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถังกักเก็บน้า
สาหรับใช้ในฤดูแล้ง
(ชุมชนบ้านตาว)

เพื่อให้ประชาชนมีน้าสาหรับ ก่อสร้างถังกักเก็บน้า จานวน 1 จุด
อุปโภค บริโภค

200,000
(งบ อปท.)

200,000
(งบ อปท.)

200,000
(งบ อปท.)

จานวน ประชาชนมีน้าอุปโภค
จุด
บริโภคอย่างเพียงพอ

กองช่าง

185
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.2 สร้างและปรับปรุงระบบประปา แหล่งน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
6 โครงการก่อสร้างประปา
ในตาบลถ้าใหญ่

เพื่อให้ประชาชนมีน้าสาหรับ ก่อสร้างประปา ดังนี้
อุปโภค บริโภค
1. หมู่ที่ 5 (บ้านบนควน)
2. หมู่ที่ 6 (บ้านวังขวัญ)
3. หมู่ที่ 6 (ถ้าพระหอ)
4. หมู่ที่ 6 (บ้านบนควน)
5.หมู่ที่ 8 (ซอยควนฮูก 1,2)

7 โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง
ประปาหมู่บา้ น ม.1-10

เพื่อให้ประชาชนมีน้าสาหรับ ซ่อมแซมระบบประปา ม.1-10
อุปโภค บริโภค

8 ก่อสร้างเขื่อนน้าประปาบ้าน
ช่องนกแอ่น หมู่ที่ 9

เพื่อน้าไปใช้ในการเกษตร
สร้างเขื่อนน้าประปา 1 แห่ง
และมีน้าอุปโภคบริโภคตลอดปี

9 โครงการเปลี่ยนท่อประปาภูเขา
สายวังแห้ง 1 หมู่ที่ 9

เพื่อให้ประชาชนมีน้าสาหรับ เปลี่ยนท่อประปาภูเขาให้เป็นท่อ PE
อุปโภค บริโภค

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000 400,000
400,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนมีน้าอุปโภค
พื้นที่ บริโภคอย่างเพียงพอ

กองช่าง

500,000
(งบ อปท.)

500,000
(งบ อปท.)

500,000
(งบ อปท.)

จานวน ประชาชนมีน้าอุปโภค
พื้นที่ บริโภคอย่างเพียงพอ

กองช่าง

-

-

500,000
(งบ อปท.)

จานวน ประชาชนและเกษตรกรมีน้า
พื้นที่ อุปโภคบริโภคทุกครัวเรือน
และทุกฤดูกาล

กองช่าง

200,000
(งบ อปท.)

-

-

จานวน ประชาชนมีน้าอุปโภค
พื้นที่ บริโภคอย่างเพียงพอ

กองช่าง

186
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.2 สร้างและปรับปรุงระบบประปา แหล่งน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
(งบ อปท.)

10 โครงการปรับปรุงท่อประปา
หมู่บา้ น น้ารอบ-วังแห้ง หมู่ที่ 9

เพื่อให้ประชาชนมีน้าสาหรับ เปลี่ยนจากท่อเหล็กเป็นท่อยาง
อุปโภค บริโภค
หรือPVC

11 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้าเพื่อ
ใช้ผลิตประปา หมู่ที่ 10

เพื่อให้ประชาชนมีน้าสาหรับ ฝายกั้นน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค
อุปโภค บริโภค

300,000
(งบ อปท.)

12 โครงการขุดบ่อบาดาลพร้อม
ติดตั้งถังแชมเปญเขตเทศบาล
ตาบลถ้าใหญ่

เพื่อให้ประชาชนมีน้าสาหรับ เจาะบ่อบาดาล และก่อสร้างถัง
อุปโภค บริโภค
ประปา

13 โครงการเปลี่ยนท่อประปา
ตลอดสาย ม.4

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้อย่าง เปลี่ยนท่อประปา ทั้งหมู่บา้ น
สะดวก

14 โครงการก่อสร้างฝายน้าล้น
คลองน้าพุ

เพื่อให้ประชาชนมีน้าสาหรับ ฝายกั้นน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค
อุปโภค บริโภค

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนมีน้าอุปโภค
พื้นที่ บริโภคอย่างเพียงพอ

กองช่าง

จานวน ประชาชนมีน้าอุปโภค
พื้นที่ บริโภคอย่างเพียงพอ

กองช่าง

1,000,000 1,000,000 1,000,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

จานวน ประชาชนมีน้าอุปโภค
พื้นที่ บริโภคอย่างเพียงพอ

กองช่าง

500,000
(งบ อปท.)

-

จานวน ประชาชนมีน้าอุปโภค
พื้นที่ บริโภคอย่างเพียงพอ

กองช่าง

200,000
(งบ อปท.)

จานวน ประชาชนมีน้าอุปโภค
พื้นที่ บริโภคอย่างเพียงพอ

กองช่าง

-

-

-

-

-

187
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.2 สร้างและปรับปรุงระบบประปา แหล่งน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
15 โครงการก่อสร้างฝายน้าล้น
คลองข้างบ้านนางเอื้อน
หน้าสวนนายไพบูลย์
ชุมชนบ้านจาปานอก
16 โครงการก่อสร้างประตูฝายน้าล้น
บ้านควนยางชุมชนบ้านนาตาแย้มใต้

เพื่อให้ประชาชนมีน้าสาหรับ ฝายกั้นน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค
อุปโภค บริโภค

17 โครงการซ่อมแซมประปาหมู่บา้ น
สายวังปริง - นาเพชรคง
18 โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค
ม.4

เพื่อให้ประชาชนมีน้าสาหรับ ประตูฝายน้าล้น
อุปโภค บริโภค

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
(งบ อปท.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนมีน้าอุปโภค
พื้นที่ บริโภคอย่างเพียงพอ

กองช่าง

-

200,000
(งบ อปท.)

-

จานวน ประชาชนมีน้าอุปโภค
พื้นที่ บริโภคอย่างเพียงพอ

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนมีน้าสาหรับ ปรับปรุงประปาหมู่บา้ น
อุปโภค บริโภค
จานวน 1 จุด

200,000
(งบ อปท.)

-

-

จานวน ประชาชนมีน้าอุปโภค
พื้นที่ บริโภคอย่างเพียงพอ

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนมีน้าสาหรับ ขยายเขตประปาภูมิภาค
อุปโภค บริโภค
จานวน 3 จุด ดังนี้
1.บ้านถ้าใหญ่
2.บ้านควนไสสูง
3.ชุมชนห้วยชัน
4.สายบ้านสวนเรียน
(สายที่ทาการเทศบาลแห่งใหม่)

1,500,000 1,500,000 1,500,000
(งบ อปท.)/ (งบ อปท.)/ (งบ อปท.)/
(งบ เงินกู)้ / (งบ เงินกู)้ / (งบ เงินกู)้ /

จานวน ประชาชนมีน้าอุปโภค
พื้นที่ บริโภคอย่างเพียงพอ

กองช่าง

188
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.2 สร้างและปรับปรุงระบบประปา แหล่งน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
300,000
300,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

19 โครงการปรับปรุงประปาหมู่บา้ น
ชุมชนบ้านถ้าใหญ่ปากแพรก

เพื่อให้ประชาชนมีน้าสาหรับ ปรับปรุงประปาหมู่บา้ น จานวน
อุปโภค บริโภค
1 แห่ง

20 โครงการติดตั้งถังประปาพร้อม
เครื่องกรองน้าชุมชนบ้านน้ารอบ

เพื่อให้ประชาชนมีน้าสาหรับ ติดตั้งถังประปาพร้อมเครื่องกรอกน้า 300,000
อุปโภค บริโภค
จานวน 1 แห่ง
(งบ อปท.)

21 ขยายเขตประปาจากศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กบ้านน้าพุ - ถ้าพระหอ

เพื่อให้ประชาชนมีน้าสาหรับ ขยายเขตประปา ระยะทาง 3 กม.
อุปโภค บริโภค

22 โครงการขยายเขตประปาจากซอย
ริมทุ่งถึงบ้านนายฟื้น แก้วคง

เพื่อให้ประชาชนมีน้าสาหรับ ขยายเขตประปา ระยะทาง
อุปโภค บริโภค
100 เมตร

23 โครงการขยายเขตประปาเข้าซอย
ริมทุ่งถึงบ้านนางถ้อง
เชาว์ช่างเหล็ก

เพื่อให้ประชาชนมีน้าสาหรับ ขยายเขตประปา ระยะทาง
อุปโภค บริโภค
100 เมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนมีน้าอุปโภค
พื้นที่ บริโภคอย่างเพียงพอ

กองช่าง

จานวน ประชาชนมีน้าอุปโภค
พื้นที่ บริโภคอย่างเพียงพอ

กองช่าง

2,000,000 2,000,000 2,000,000 จานวน ประชาชนมีน้าอุปโภค
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ระยะทาง บริโภคอย่างเพียงพอ

กองช่าง

จานวน ประชาชนมีน้าอุปโภค
ระยะทาง บริโภคอย่างเพียงพอ

กองช่าง

300,000 จานวน ประชาชนมีน้าอุปโภค
(งบ อปท.) ระยะทาง บริโภคอย่างเพียงพอ

กองช่าง

-

-

-

-
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.2 สร้างและปรับปรุงระบบประปา แหล่งน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
(งบ อปท.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

24 โครงการขยายเขตประปาซอย
อ่าวอีแกะถึงบ้านนายดารง
รัตนสุภา

เพื่อให้ประชาชนมีน้าสาหรับ ขยายเขตประปา ระยะทาง
อุปโภค บริโภค
700 เมตร

จานวน ประชาชนมีน้าอุปโภค
ระยะทาง บริโภคอย่างเพียงพอ

กองช่าง

25 โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค
สายนาตาแย้ม - หน้าแดง

เพื่อให้ประชาชนมีน้าสาหรับ ขยายเขตประปา ระยะทาง
อุปโภค บริโภค
2.5 กิโลเมตร

1,500,000 1,500,000 1,500,000 จานวน ประชาชนมีน้าอุปโภค
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ระยะทาง บริโภคอย่างเพียงพอ

กองช่าง

26 โครงการปรับปรุงระบบประปา
ชุมชนถ้าพระหอ

เพื่อให้ประชาชนมีน้าสาหรับ ปรับปรุงระบบประปา จานวน
อุปโภค บริโภค
1 จุด

-

500,000
(งบ อปท.)

-

จานวน ประชาชนมีน้าอุปโภค
พื้นที่ บริโภคอย่างเพียงพอ

กองช่าง

27 โครงการเปลี่ยนท่อประปาภูเขา
ซอยควนฮูก

เพื่อให้ประชาชนมีน้าสาหรับ เปลี่ยนท่อประปาภูเขา
อุปโภค บริโภค
จานวน 1 จุด

-

200,000
(งบ อปท.)

-

จานวน ประชาชนมีน้าอุปโภค
พื้นที่ บริโภคอย่างเพียงพอ

กองช่าง

28 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บา้ น
ม.6,ม.9

เพื่อให้ประชาชนมีน้าสาหรับ ก่อสร้างประปาหมู่บา้ น ดังนี้
อุปโภค บริโภค
1.ชุมชนบ้านวังไทร ม.6
2.ชุมชนจาปา ม.9

จานวน ประชาชนมีน้าอุปโภค
พื้นที่ บริโภคอย่างเพียงพอ

กองช่าง

400,000
400,000
400,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.2 สร้างและปรับปรุงระบบประปา แหล่งน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000
(งบ อปท.)

29 โครงการขยายเขตประปาหมู่บา้ น
จากบ้านนายอานาจ - นายดาว
หมู่ที่ 6 (ชุมชนบ้านวังขวัญ)

เพื่อให้ประชาชนมีน้าสาหรับ ขยายเขตประปา ระยะทาง 100 ม.
อุปโภค บริโภค

30 โครงการขยายเขตระบบประปา
ส่วนภูมิภาคซอยบ้านกลาง
สายบ้านผู้ใหญ่นิพนธ์

เพื่อให้ประชาชนมีน้าสาหรับ ขยายเขตระบบประปา
อุปโภค บริโภค
จานวน 1 จุด

-

-

31 โครงการก่อสร้างถังประปาภูเขา
หน้าบ้ายนายบัญญัติ สามไหม

เพื่อให้ประชาชนมีน้าสาหรับ ก่อสร้างถังประปาภูเขา
อุปโภค บริโภค
จานวน 1 จุด

-

32 โครงการขยายเขตประปา
ภูมิภาคถนนวังไทร - สามแยก
บ้านบนควน
33 โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค
ถนนสายห้วยบ่อจันทร์ บ้านนายนิรันดร์

เพื่อให้ประชาชนมีน้าสาหรับ ขยายเขตระบบประปา
อุปโภค บริโภค
จานวน 1 จุด
เพื่อให้ประชาชนมีน้าสาหรับ ขยายเขตระบบประปา
อุปโภค บริโภค
จานวน 1 แห่ง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนมีน้าอุปโภค
พื้นที่ บริโภคอย่างเพียงพอ

กองช่าง

500,000
(งบ อปท.)

จานวน ประชาชนมีน้าอุปโภค
พื้นที่ บริโภคอย่างเพียงพอ

กองช่าง

200,000
(งบ อปท.)

-

จานวน ประชาชนมีน้าอุปโภค
พื้นที่ บริโภคอย่างเพียงพอ

กองช่าง

500,000
(งบ อปท.)

-

-

จานวน ประชาชนมีน้าอุปโภค
พื้นที่ บริโภคอย่างเพียงพอ

กองช่าง

-

500,000
(งบ อปท.)

-

จานวน ประชาชนมีน้าอุปโภค
พื้นที่ บริโภคอย่างเพียงพอ

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.2 สร้างและปรับปรุงระบบประปา แหล่งน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
34 โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค
สายในวัง - หน้าอวด

เพื่อให้ประชาชนมีน้าสาหรับ ขยายเขตระบบประปา
อุปโภค บริโภค
ระยะทาง 800 เมตร

35 โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค
ชุมชนหลังค่าย

เพื่อให้ประชาชนมีน้าสาหรับ ขยายเขตระบบประปา ดังนี้
อุปโภค บริโภค
1.ซอยทองคาขาว
2.ซอยสุขสาราญ
3.ซอยคึกฤทธิ์

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพท์ที่คาดว่า
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000 จานวน ประชาชนมีน้าอุปโภค
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ระยะทาง บริโภคอย่างเพียงพอ
500,000
(งบ อปท.)

-

-

จานวน ประชาชนมีน้าอุปโภค
พื้นที่ บริโภคอย่างเพียงพอ

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561 )
เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 6.1 ส่งเสริมสุขภาพชุมชนและสาธารณสุขมูลฐาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สนับสนุนงบประมาณในการ
ดาเนินงาน / กิจกรรมต่างๆ
ด้านสาธารณสุข แก่ อสม.
เพื่อดาเนินงานในชุมชน 28 ชุมชน
อาสาสมัครสาธารณสุขตาบลถ้าใหญ่

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
210,000 210,000 210,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

1 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการ
ดาเนินงานด้านสาธารณสุข
แก่ อสม.

เพื่อส่งเสริม และสนับสนุน
การดาเนินงานด้านสาธารณสุข
ของ อสม.

2 โครงการพัฒนาศักยภาพอบรม
ศึกษาดูงานของ อาสาสมัคร
สาธารณสุข

เพื่อพัฒนาศักยภาพความรู้และ
ประสบการณ์เพื่อใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานด้านสาธารณสุข

3 โครงการเฝูาระวัง ปูองกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ

เพื่อรณรงค์ปอู งกันและระงับ
- จัดอบรมให้ความรู้
150,000 150,000 150,000
โรคติดต่อ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า, - สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการปูองกัน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
โรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ ฯลฯ โรคติดต่อ เช่นวัคซีนปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า , สารเคมีพน่ หมอกควันฯลฯ

-

300,000
(งบ อปท.)

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน การดาเนินงานของ อสม.
อสม.ที่ได้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
รับสนับสนุน

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

จานวน อสม. อสม.ได้รับความรู้และ
กองสาธารณสุข
ที่เข้าร่วม ประสบการณ์นามาใช้ในการ และสิ่งแวดล้อม
โครงการ ปฏิบตั ิงาน งานในหน้าที่
จานวน
ครั้ง

ประชาชนปลอดภัยจากโรค
และมีสุขภาพอนามัยที่ดี

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 6.1 ส่งเสริมสุขภาพชุมชนและสาธารณสุขมูลฐาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

4 โครงการสนับสนุนถังเก็บน้า
เพื่อให้ประชาชนมีน้าดื่มน้าใช้
สาหรับอุปโภค บริโภค ให้ชุมชน เพียงพอ
ในเขตเทศบาลตาบลถ้าใหญ่

สนับสนุนถังเก็บน้า ให้ชุมชน
ทั้ง 28 ชุมชน

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 100,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

จานวน
ชุมชน

ประชาชนมีน้าดื่มที่สะอาด

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

5 โครงการสนับนสนุนตู้น้า
หยอดเหรียญให้ชุมชนในเขต
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่

เพื่อให้ประชาชนมีน้าดื่ม
ที่เพียงพอ

สนับสนุนตู้น้าหยอดเหรียญ ให้ชุมชน 150,000 150,000 150,000
ทั้ง 28 ชุมชน
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
ชุมชนบ้านน้ารอบ 2 ตู้
ชุมชนน้าตกปลิว 3 ตู้
ฯลฯ

จานวน
ชุมชน

ประชาชนมีน้าดื่มที่สะอาด

สานักปลัดเทศบาล

6 โครงการอาหารปลอดภัย

- เพื่ออบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร สถานประกอบการร้านอาหาร/
ให้แก่ ผู้ประกอบการ
แผงลอย 100 แห่ง
ร้านอาหาร/แผงลอย
- เพื่อพัฒนายกระดับมาตรฐาน
ร้านอาหาร/แผงลอย
- เฝูาระวังความปลอดภัย
สารปนเปื้อนในอาหาร

70,000
70,000
70,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวนร้าน - ร้านอาหาร/แผงลอย
กองสาธารณสุข
อาหาร/ ได้มาตรฐานด้านสุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม
แผงลอย อาหาร
- ประชาชนได้บริโภคอาหาร
สะอาด ปลอดภัย
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 6.1 ส่งเสริมสุขภาพชุมชนและสาธารณสุขมูลฐาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
7 โครงการพัฒนาสุขาภิบาลตู้น้าดื่ม -เพื่อพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการตู้น้าดื่มหยอดเหรียญ
หยอดเหรียญ
ตู้น้าดื่มหยอดเหรียญได้มาตรฐาน ในเขตเทศบาล
-เพื่อให้ประชาชนผู้บริโภค
ได้บริโภคน้าดื่มที่สะอาดปลอดภัย
8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบตั ิงานด้านสาธารณสุข

เพื่อให้การปฏิบตั ิงาน
ด้านสาธารณสุขมีประสิทธิภาพ
ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง
เป็นธรรมและเกิดความพึงพอใจ

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

จานวน ประชาชนได้บริโภคน้าดื่ม
ตู้น้าดื่ม ที่สะอาดปลอดภัย
หยอดเหรียญ
ที่ได้มาตรฐาน

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

จ้างเหมาบุคลากรผู้มีวฒ
ุ ดิ ้าน
สาธารณสุข ปฏิบตั ิงานในตาแหน่ง
ผช.เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชุมชน จานวน 1 คน

120,000 120,000 120,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

จานวนคน การให้บริการด้านสาธารณสุข กองสาธารณสุข
แก่ประชาชนเกิดประสิทธิภาพ และสิ่งแวดล้อม
คลอบคลุมตามภารกิจหน้าที่

9 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือ เพื่อให้ปอู งกันการเกิดโรค
เครื่องใช้ในการปูองกันและ
ติดต่อต่างๆ
ควบคุมโรคต่างๆ

จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
เช่น เครื่องพ่นหมอกควันฯลฯ

200,000 200,000 200,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

จานวน
อุปกรณ์
ที่จัดซื้อ

ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

10 โครงการอุดหนุนสมทบกองทุน
ประกันสุขภาพเทศบาล
ตาบลถ้าใหญ่

สนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ดาเนิน
การในกองทุนฯ

280,000 280,000 280,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

จานวน
ครั้ง

การดาเนินงานของกองทุนฯ
มีประสิทธิภาพ

เพื่อให้การดาเนินงานของกอง
ทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

195
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 6.1 ส่งเสริมสุขภาพชุมชนและสาธารณสุขมูลฐาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
11 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
ปลูกผักปลอดสารพิษในครัวเรือน ปลูกผักปลอดสารพิษใน
ครัวเรือน

จัดอบรม / ประชุม / กิจกรรม
ในการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ปลูกผักปลอดสารพิษในครัวเรือน

12 โครงการปูองกันและแก้ไขป๎ญหา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและ
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ
และโรคเอดส์
เกี่ยวกับป๎ญหาและผลกระทบ
จากการตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร

จัดอบรม/กิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้
ให้แก่เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา
ผู้ปกครอง ครู ฯลฯ 100 คน

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

-

60,000
60,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน
ครั้ง

ประชาชนปลูกผักปลอด
สารพิษเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

จานวน
ครั้ง

เด็กและเยาวชนให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับป๎ญหา
และผลกระทบจากการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561 )
เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 6.2 ปูองกัน ต่อต้านยาเสพติดและรักษาความปลอดภัย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการส่งเสริม สนับสนุนสมาชิก เพื่อให้เยาวชนและประชาชน จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
To Be Number One
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ปูองกันและแก้ไขป๎ญหายาเสพติด
ตาบลถ้าใหญ่
ห่างไกลจากยาเสพติด
ให้เด็กและเยาวชน

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพท์ที่คาดว่า
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000 จานวน ลดป๎ญหายาเสพติดในชุมชน
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
ครั้ง

2 โครงการปูองกันและแก้ไขป๎ญหา
ยาเสพติด

เพื่อให้เยาวชนและประชาชน จัดอบรมให้ความรู้ปอู งกัน /มาตรการ 200,000
200,000
200,000
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ แก้ไขป๎ญหายาเสพติดให้เด็กเยาวชน (งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
ห่างไกลจากยาเสพติด
และประชาชนในชุมชน

3 โครงการก่อสร้างลานกีฬาในเขต
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ก่อสร้างลานกีฬาในเขตเทศบาล
ตาบลถ้าใหญ่

จานวน ลดป๎ญหายาเสพติดในชุมชน
ครั้ง

500,000
500,000
500,000 จานวน ประชาชนและเยาวชนมี
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ลานกีฬา สุขภาพร่างการแข็งแรง
ลดป๎ญหายาเสพติด

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
กองสาธารณสุข
/กองการศึกษา

กองสาธารณสุข

กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 6.2 ปูองกัน ต่อต้านยาเสพติดและรักษาความปลอดภัย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
4 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ จัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นทุ่งสง
ทุ่งสงสัมพันธ์ต้านยาเสพติด
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง สัมพันธ์ จานวน 1 ครั้ง
ท้องถิ่น
5 โครงการปรับปรุงลานกีฬาในเขต
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่

เพื่อปรับปรุงลานกีฬาให้มี
ปรับปรุงลานกีฬาในเขตเทศบาล
สภาพดี สามารถใช้ประโยชน์ ตาบลถ้าใหญ่
ได้

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

200,000
(งบ อปท.)

200,000
(งบ อปท.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

จานวน อปท.มีความสัมพันธ์อันดี
ครั้ง ต่อกันและต่อต้านยาเสพติด

200,000 จานวน ประชาชนมีสถานที่ในการ
(งบ อปท.) ลานกีฬา ออกกาลังกาย

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
กองการศึกษา

กองการศึกษา
กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561 )
เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 6.3 ส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา เพื่อให้เยาวชน นักเรียนและ สนับสนุนงบประมาณ,วัสดุ
และการแข่งขันกรีฑานักเรียน
ประชาชนได้ทาร่วมทากิจกรรม อุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา
และประชาชน
และส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ประจาตาบล ,การแข่งขันกรีฑา
นักเรียนและประชาชน ,
การแข่งขันกีฬาต่างๆ

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
600,000
600,000
600,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน
ครั้ง

เยาวชน นักเรียนและประชาชน กองการศึกษา
ในเขตเทศบาลมีสุขภาพแข็งแรง
และส่งเสริมความสามัคคีใน
ชุมชน

2 โครงการแข่งขันกีฬาเปตองสาหรับ เพื่อสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ
เยาวชนและผู้สูงอายุ
ได้ออกกาลังกาย และสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
เปตองสาหรับเยาวชนและ
ผู้สูงอายุจานวน 1 ครั้ง

30,000
(งบ อปท.)

30,000
(งบ อปท.)

30,000
(งบ อปท.)

จานวน
ครั้ง

ผู้สุงอายุมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง

กองการศึกษา

3 โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา
ให้ชุมชนในเขตเทศบาล

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่างๆให้
ชุมชน

100,000
(งบ อปท.)

100,000
(งบ อปท.)

100,000
(งบ อปท.)

จานวน
ชุมชน

ในชุมชนมีวสั ดุ อุปกรณ์กีฬา
สาหรับผู้เล่นกีฬาได้เพียงพอ

กองการศึกษา

เพื่อให้มีวสั ดุ อุปกรณ์กีฬา
เพียงพอในชุมชน

199
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 6.3 ส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
4 โครงการสนับสนุนศูนย์กีฬา
ในเขตเทศบาลตาบลถ้าใหญ่

เพื่อสนับสนุนศูนย์กีฬา
ในเขตเทศบาลตาบลถ้าใหญ่

5 โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพหลัง เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่
สานักงานเทศบาลตาบลถ้าใหญ่ สาหรับพักผ่อนหย่อนใจ ,
ออกกาลังกาย

สนับสนุนศูนย์กีฬาในชุมชน
ในเขตเทศบาล
ก่อสร้างสวนสุขภาพ บริเวณหลัง
สานักงานเทศบาลตาบลถ้าใหญ่
จานวน 1 แห่ง

6 โครงการ เดิน – วิง่ สุขภาพดีเชื่อม เพื่อสนับสนุนสถาบันครอบครัว จัดกิจกรรม เดิน - วิง่
สายใยรักแห่งครอบครัว
ให้มีความสัมพันธ์อันดีและมี จานวน 60 คน
สุขภาพร่างกายแข็งแรง
7 โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬา
ขั้นพื้นฐานทุกประเภท

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000
200,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

จานวน
ศูนย์

การแข่งขันกีฬาหมู่บา้ น
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กองการศึกษา

-

200,000
(งบ อปท.)

-

-

10,000
(งบ อปท.)

10,000
(งบ อปท.)

จานวน
คน

สถาบันครอบครัวมีความ
สัมพันธ์อันดีและสมาชิกใน
ครอบครัวสุขภาพแข็งแรง

กองการศึกษา

50,000
(งบ อปท.)

50,000
(งบ อปท.)

จานวน
ครั้ง

ประชาชนมีทกั ษะ
ในการออกกาลังกาย

กองการศึกษา

เพื่อให้ประชาชนทั่วไป เด็กและ จัดฝึกอบรมทักษะพื้นฐาน
50,000
เยาวชนมีทกั ษะพื้นฐาน
ในการออกกาลังกาย ปีละ 1 ครั้ง (งบ อปท.)
ในการออกกาลังกาย

จานวน ประชาชนมีสถานที่สาหรับ
สวนสุขภาพ พักผ่อนหย่อนใจ และ
ออกกาลังกาย

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

กองช่าง

200
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561 )
เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 6.4 ส่งเสริมระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000 1,000,000 1,000,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน มีอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้
ครั้ง ในการปฏิบตั ิงานอย่าง
เพียงพอ

สานักปลัดเทศบาล

1 โครงการจัดซื้อ/จัดหาวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สาหรับ
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เพื่อให้มีอุปกรณ์เครื่องมือ จัดซื้อ /จัดหา วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์
เครื่องใช้เพียงพอในการ เครือ่ งมือ เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบตั ิงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

2 โครงการจัดซื้อ/ จัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ให้แก่สมาชิก
อปพร.ในตาบล

เพื่อให้มีอุปกรณ์เครื่องมือ จัดซื้อ / จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอในการ เครือ่ งใช้ ให้แก่สมาชิก อปพร.
ปฏิบตั ิงาน
เช่น ชุด อปพร. ,ฯลฯ

60,000
60,000
60,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

จานวน มีอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้
คน ในการปฏิบตั ิงานอย่าง
เพียงพอ

สานักปลัดเทศบาล

3 โครงการฝึกอบรม/ทบทวน
สมาชิก อปพร.

เพื่อเพิ่มจานวนสมาชิก
อปพร. ในตาบล

70,000
70,000
70,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

จานวน สมาชิกอปพร.มีความรู้และ
ครั้ง มีสมาชิก อปพร.เพิ่มขึ้น

สานักปลัดเทศบาล

ฝึกอบรม/ทบทวนสมาชิก อปพร.
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

201
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 6.4 ส่งเสริมระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
4 โครงการช่วยเหลือประชาชน
ที่ได้รับความเดือดร้อนจาก
สาธารณภัย

เพื่อให้ความช่วยเหลือและ สนับสนุนงบประมาณ ,วัสดุ ,
บรรทุกข์ให้แก่ประชาชน อุปกรณ์ต่างๆที่ได้รับความเสียหาย
ผู้ได้รับความเดือนร้อนจาก
สาธารณภัย

5 โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
การปูองกันภัยให้แก่ประชาชน

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีความรู้และสามารถนา
ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
ในการปูองกันภัยได้

จัดอบรม / จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้
เช่น ซักซ้อมวิธกี ารปฏิบตั ิกรณีเกิด
เพลิงไหม้, ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
อัคคีภยั เบื้องต้น

6 โครงการปูองกันและแก้ไขป๎ญหา
อุบตั ิเหตุทางถนน

เพื่อความปลอดภัยของ
ประชาชนในพื้นที่

จัดกิจกรรมการรณรงค์ปอู งกันและ
แก้ไขป๎ญหาอุบตั ิเหตุทางถนน

7 โครงการติดตั้งกระจกส่องโค้ง
ภายในเขตเทศบาลตาบลถ้าใหญ่

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร

ติดตั้งกระจกส่องโค้ง ภายในเขต
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000 1,000,000 1,000,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

จานวน ประชาชนได้รับความ
ครั้ง ช่วยเหลือและสามารถ
บรรเทาทุกข์ของประชาชนได้

สานักปลัดเทศบาล

100,000 100,000 100,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

จานวน ประชาชนมีความรู้และ
ครั้ง สามารถปฏิบตั ิตนได้อย่าง
ถูกต้องกรณีการเกิดภัยต่างๆ

สานักปลัดเทศบาล

100,000 100,000 100,000 จานวน ประชาชนมีความปลอดภัยใน
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ครั้ง การใช้ถนน

สานักปลัดเทศบาล

100,000 100,000 100,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

จานวน ประชาชนมีความปลอดภัย
ชุมชน ในการสัญจรมากขึ้น

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

สานักปลัดเทศบาล/
กองช่าง

202
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 6.4 ส่งเสริมระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
8 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบวินัยจราจร

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ อบรมให้ความรู้เรื่องระเบียบจราจร,
เกี่ยวกับระเบียบวินัยจราจร ทดสอบการขับขี่ ฯลฯ

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

9 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดใน
ชุมชนเขตเทศบาล

เพื่อดูแลสอดส่องสถานที่ ติดตั้งกล้องวงจรปิดในชุมชนเขต
และความปลอดภัยในชุมชน เทศบาล

10 โครงการติดตั้งปูายจราจร
ในชุมชนเขตเทศบาล

เพื่อให้ประชาชนมี
ติดตั้งปูายจราจรในชุมชนเขตเทศบาล
ความสะดวกและปลอดภัย ตาบลถ้าใหญ่
ในการใช้ถนน

11 โครงการจัดซื้อรถดับเพลิง
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จัดซื้อรถดับเพลิงของสานักงาน
ของสานักงานเทศบาลตาบลถ้าใหญ่ ของประชาชนจากการเกิด เทศบาลตาบลถ้าใหญ่ จานวน 1 คัน
อัคคีภยั
12 โครงการก่อสร้าง/ต่อเติม/ซ่อมแซม
ปูอมยามรักษาความสงบเรียบร้อย
ในชุมชนเขตเทศบาล

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

ก่อสร้าง/ต่อเติม/ซ่อมแซมปูอมยาม
ในชุมชน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
สานักปลัดแทศบาล

200,000 200,000 200,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

จานวน -ประชาชนมีความรู้เรื่องวินัย
ครั้ง จราจร
- การเกิดอุบตั ิเหตุลดลง
จานวน -ประชาชนในชุมชนมีความ
ชุมชน ปลอดภัยยิ่งขึ้น

200,000 200,000 200,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

จานวน -ประชาชนมีความสะดวกและ
ชุมชน ปลอดภัยในการใช้ถนน

สานักปลัดเทศบาล

3,000,000
(งบ อปท.)/
(งบ เงินกู)้

-

-

จานวน ประชาชนได้รับความ
รถ
ช่วยเหลือและสามารถ
บรรเทาความเดือนร้อน
จากการเกิดอัคคีภยั ได้
70,000
70,000
70,000 จานวน ประชาชนมีความปลอดภัย
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ปูอมยาม ในชีวติ และทรัพย์สิน

สานักปลัดแทศบาล

สานักปลัดเทศบาล

สานักปลัดเทศบาล/
กองช่าง

203
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 6.4 ส่งเสริมระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
13 โครงการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ในการปูองกันตนเองให้
การปูองกันภัย จากสาธารณภัยต่าง ๆ
ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์
สาธารณภัยต่าง ๆ

14 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และซ่อมแซม เพื่อใช้ในงานปูองกันและ
วิทยุสื่อสารทั้งระบบ
บรรเทาสาธารณภัย

15 โครงการปลูกต้นไม้เพื่อปูองกัน
การกัดเซาะของหน้าดินพังทลาย

จัดซื้ออุปกรณ์และซ่อมแซมวิทยุสื่อสาร
ทั้งระบบ ในงานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยของเทศบาลตาบลถ้าใหญ่

เพื่อปูองกันการกัดเซาะ ปลูกต้นไม้ในพื้นที่เสี่ยงต่อการพังทลาย
ของหน้าดินไม่ให้พงั ทลาย ของหน้าดิน ในพื้นที่เทศบาลตาบล
ถ้าใหญ่

16 โครงการจัดซื้อถังกักเก็บน้า
เพื่อช่วยบรรเทาความเดือด จัดซื้อถังกักเก็บน้า ขนาด 2,000 ลิตร
ในการบริการประชาชนเพื่อแก้ปญ
๎ หา ร้อนของประชาชนจาก
จานวน 20 ใบ ในการบริการประชาชน
ภัยแล้ง
ป๎ญหาภัยแล้ง
ในพื้นที่ขาดแคลนน้าในหน้าแล้ง

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพท์ที่คาดว่า
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000 จานวน ประชาชนมีความปลอดภัย
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ครั้ง ในชีวติ และทรัพย์สิน

200,000 200,000 200,000 จานวน สามารถติดต่อสื่อสาร
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) เครือ่ ง ในการประสานงาน
ด้านการบรรเทาสาธารณภัย
ได้อย่างรวดเร็ว
50,000
50,000
50,000 จานวน สามารถปูองกันการเกิด
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื้นที่ ดินโคลนถล่มได้

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล

สานักปลัดเทศบาล

สานักปลัดเทศบาล

250,000 250,000 250,000 จานวนถัง สามารถบรรเทาความเดือดร้อน สานักปลัดเทศบาล
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) กักเก็บน้า ของประชาชนจากป๎ญหา
ภัยแล้ง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 6.4 ส่งเสริมระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
17 โครงการจัดทาแนวกันไฟ
ในพื้นที่เทศบาลตาบลถ้าใหญ่

เพื่อปูองกันไฟปุาและไฟ
จากการจุดเผาลุกลาม

จัดทาแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยงต่อ
การเกิดไฟปุา และไฟจากการจุดเผา
ในพื้นที่ตาบลถ้าใหญ่

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพท์ที่คาดว่า
หน่วยงาน
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รบั
ที่รบั ผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000 200,000 200,000 จานวน สามารถลดป๎ญหาจากการเกิด สานักปลัดเทศบาล
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พื้นที่ ไฟปุา และไฟจากการจุดเผา
ลุกลาม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561 )
เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 6.5 กาสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ
ผู้พกิ าร และผู้ปวุ ยเอดส์

เพื่อส่งเสริมการดารงชีพ
ของผู้สูงอายุ ผู้พกิ าร และ
ผู้ปวุ ยเอดส์

สนับสนุนเบี้ยยังชีพ ให้ ผู้สูงอายุ
ผู้พกิ าร และผู้ปวุ ยเอดส์

2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็ก
คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ปวุ ยเอดส์

เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวติ เด็ก คนชรา
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ปวุ ยเอดส์

ส่งเสริม /สนับสนุนงบประมาณ
ในการพัฒนานาคุณภาพชีวติ เด็ก
คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ปวุ ยเอดส์

3 โครงการทุนการศึกษาผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสมีโอกาส สนับสนุนทุนการศึกษาให้
ในการศึกษา
ผู้ด้อยโอกาสในตาบลถ้าใหญ่

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพท์ที่คาดว่า
หน่วยงาน
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รบั
ที่รบั ผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9,500,000 9,500,000 9,500,000 จานวน ผู้สูงอายุ ผู้พกิ ารและผู้ปวุ ยเอดส์ สานักปลัดเทศบาล
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) ครั้ง มีเบี้ยยังชีพในการคลองชีพ

50,000
50,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.)

50,000 จานวน เด็ก คนชรา คนพิการ
(งบ อปท.) ครั้ง ผู้ด้อยโอกาสและผู้ปวุ ยเอดส์
มีคุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้น

สานักปลัดเทศบาล

50,000
50,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.)

50,000 จานวน ผู้ด้อยโอกาสมีโอกาส
(งบ อปท.)
คน ในการศึกษา

สานักปลัดเทศบาล
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 6.5 กาสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
4 โครงการส่งเสริมโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสตรี
การพัฒนาสตรีและครอบครัว
และครอบครัว
ในการศึกษา

ส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
สตรีและครอบครัว
ผู้ด้อยโอกาสในตาบลถ้าใหญ่

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000
100,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

จานวน กลุ่มสตรีและครอบครัวมีการ
กิจกรรม พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
การศึกษา

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561 )
เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 6.6 การสนับสนุนการบารุงศาสนสถาน รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนาและภูมิปญ
๎ ญาท้องถิ่น
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
500,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและทา
พื้นที่ ให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

กองการศึกษา
- กองช่าง

กองการศึกษา

1 ปรับปรุงภูมิทศั น์วดั ถ้าใหญ่

ปรับภูมิทศั น์วดั ถ้าใหญ่
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

ปรับปรุงภูมิทศั น์ภายในบริเวณ
วัดถ้าใหญ่ (ตามแบบของเทศบาล
ตาบลถ้าใหญ่)

2 โครงการบรรพชาสามเณรภาค
ฤดูร้อน

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้
เรียนรู้และปฏิบตั ิตามหลัก
คาสอนในพระพุทธศาสนา

จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อน ปีละ 1 ครั้ง

100,000
(งบอปท.)

100,000
(งบอปท.)

100,000
(งบอปท.)

จานวน นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบตั ิ
ครั้ง ตามหลักคาสอนใน
พระพุทธศาสนา

3 โครงการฝึกอบรมพิธกี ร
ทางศาสนา

เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้สาหรับ
ผู้นาในการประกอบพิธที าง
ศาสนา

ฝึกอบรมพิธกี รทางศาสนา
จานวน 1 ครั้ง

30,000
(งบอปท.)

30,000
(งบอปท.)

30,000
(งบอปท.)

จานวน มีผู้นาที่มีความรู้ในการประกอบ กองการศึกษา
ครั้ง พิธที างศาสนา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 6.6 การสนับสนุนการบารุงศาสนสถาน รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนาและภูมิปญ
๎ ญาท้องถิ่น
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
4 โครงการปฎิบตั ิธรรม

เพื่อให้ประชาชนได้ปฏิบตั ิธรรม จัดกิจกรรมปฏิบตั ิธรรม ปีละ 1 ครั้ง

5 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม
เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กได้
ร่วมกิจกรรมในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
กองการศึกษา

60,000
(งบอปท.)

60,000
(งบอปท.)

60,000
(งบอปท.)

จานวน นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
คน

กองการศึกษา

-

5,000
(งบอปท.)

5,000
(งบอปท.)

จานวน เด็กเล็กได้เข้าร่วมกิจกรรม
คน วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา

กองการศึกษา

7 โครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ คัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่
ที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
นักเรียน นักศึกษา เป็นตัวอย่าง เป็นตัวอย่างในสังคม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ที่ดีในสังคม
จานวน 13 คน

-

30,000
(งบอปท.)

30,000
(งบอปท.)

จานวน มีนักเรียน นักศึกษาเป็น
คน แบบอย่างที่ดีในสังคม

กองการศึกษา

8 โครงการยกย่องชูเกียรติคนดีศรี
ถ้าใหญ่

-

50,000
(งบอปท.)

50,000
(งบอปท.)

จานวน มีบคุ คลตัวอย่างในการ
ครั้ง ประพฤติตนเป็นคนดีในสังคม

กองการศึกษา

6 โครงการธรรมะเล็กจูงเด็กเข้าวัด

จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม
ให้แก่นักเรียน จานวน 100 คน

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพท์ที่คาดว่า
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
30,000 จานวน ประชาชนได้ปฏิบตั ิธรรม
(งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.)
ครั้ง

จัดกิจกรรมให้เด็ก จานวน 60 คน

เพื่อส่งเสริม ยกย่องผู้ประพฤติ คัดเลือกบุคคลในตาบลผู้สมควร
ปฏิบตั ิตนเป็นคนดีในตาบล
ได้รับการยกย่องเป็นคนดีในตาบล
ปีละ 1 ครั้ง

209
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 6.6 การสนับสนุนการบารุงศาสนสถาน รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนาและภูมิปญ
๎ ญาท้องถิ่น
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
9 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดงานรัฐพิธแี ละศาสนา

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดงานรัฐพิธแี ละศาสนา

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงาน
รัฐพิธแี ละศาสนา จานวน 10 ครั้ง

10 โครงการคิดบวก พัฒนาจิตใจ
สืบสานวัฒนธรรมไทย

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ร่วมกิจกรรมทางต่างๆ
ทางพระพุทธศาสนา

จัดกิจกรรมให้ประชาชน
จานวน 1 ครั้ง

11 โครงการสนับสนุนกิจกรรมงาน
ประเพณีต่างๆ ในชุมชน

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม
และอนุรักษ์ประเพณีต่างๆ

สนับสนุนงบประมาณ ในการจัดงาน
ประเพณีต่างๆ เช่นตักบาตรวันขึ้น
ปีใหม่ ,วันลอยกระทง, ชักพระ
งานสาร์ทเดือนสิบ, สงกรานต์ฯลฯ
อุดหนุนงบประมาณให้สภา
วัฒนธรรมอาเภอทุ่งสง ดังนี้
1.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ศาสนพิธี
2. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคม
ในมิติวฒ
ั นธรรม

12 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ดาเนินงานของสภาวัฒนธรรมอาเภอ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ในชุมชน

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพท์ที่คาดว่า
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000 จานวน ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม
(งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.)
ครั้ง ในงานรัฐพิธแี ละศาสนา

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
กองการศึกษา

-

100,000
(งบอปท.)

-

จานวน ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม
ครั้ง ทางพระพุทธศาสนา

กองการศึกษา

200,000
(งบอปท.)

200,000
(งบอปท.)

200,000
(งบอปท.)

จานวน ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ชุมชน ทากิจกรรมและร่วมอนุรักษ์
ประเพณีวฒ
ั นธรรม

กองการศึกษา

10,000
(งบอปท.)

10,000
(งบอปท.)

10,000 จานวน ประชาชนร่วมอนุรักษ์ประเพณี
(งบอปท.) โครงการ วัฒนธรรม

กองการศึกษา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 6.6 การสนับสนุนการบารุงศาสนสถาน รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนาและภูมิปญ
๎ ญาท้องถิ่น
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
13 โครงการสนับสนุนกลุ่มกลองยาว
หมู่ที่ 2,3,5,6,7,9,10

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
สนับสนุนกลุ่มกลองยาว เช่น
ของประชาชนและร่วมอนุรักษ์ จัดหาอุปกรณ์กลองยาว,ชุดตีกลอง
วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน ฯลฯ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพท์ที่คาดว่า
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
250,000
250,000
250,000 จานวน ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
(งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.) หมู่บา้ น ทากิจกรรมและร่วมอนุรักษ์
ประเพณีวฒ
ั นธรรม

กองการศึกษา

14 โครงการก่อสร้างท่าน้า หมู่ที่ 3, 6 เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่
ในการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง

ก่อสร้างศาลาท่าน้าขนาด 2X5 เมตร
หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6

-

200,000
(งบอปท.)

15 โครงการปรับปรุง/ต่อเติมขยายศาลา เพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยว
พ่อท่านคล้าย หมู่ที่ 9
และประชาชนทั่วไปได้
สักการะบูชาพ่อท่านคล้าย

ปรับปรุง/ต่อเติมขยายศาลา
พ่อท่านคล้าย

-

20,000
(งบอปท.)

-

จานวน นักท่องเที่ยวและประชาชน
ศาลาที่ มีสถานที่ในการสักการะบูชา
ปรับปรุง พ่อท่านคล้าย

กองการศึกษา/
กองช่าง

16 โครงการรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ

จัดกิจกรรมวันกตัญํูรดน้าดาหัว
ผู้สูงอายุในตาบลถ้าใหญ่
ปีละ 1 ครั้ง

300,000
(งบอปท.)

300,000
(งบอปท.)

300,000
(งบอปท.)

จานวน ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ครั้ง ทากิจกรรมและร่วมอนุรักษ์
ประเพณีวฒ
ั นธรรม

สานักปลัดเทศบาล

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
ประเพณีวฒ
ั นธรรม

200,000 จานวน ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
(งบอปท.) หมู่บา้ น ทากิจกรรมและร่วมอนุรักษ์
ประเพณีวฒ
ั นธรรม

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

กองการศึกษา/
กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 6.6 การสนับสนุนการบารุงศาสนสถาน รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนาและภูมิปญ
๎ ญาท้องถิ่น
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพท์ที่คาดว่า
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15,000
15,000
15,000 จานวน ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
(งบอปท.) (งบอปท.) (งบอปท.)
ครั้ง ทากิจกรรมและร่วมอนุรักษ์
ประเพณีวฒ
ั นธรรม

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

17 โครงการสนับสนุนงานประเพณี
เดือนสิบ ประจาปี 2559

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม
และอนุรักษ์ประเพณีเดือนสิบ

อุดหนุนงบประมาณให้ที่ทาการ
ปกครองเภอทุ่งสง ปีละ 1 ครั้ง

กองการศึกษา

18 โครงการสนับสนุนการจัดงาน
เทศกาลประเพณีชักพระ
อาเภอทุ่งสง ประจาปี 2559

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม
และอนุรักษ์ประเพณีชักพระ

อุดหนุนงบประมาณให้ที่ทาการ
ปกครองเภอทุ่งสง ในการจัดงาน
ประเพณีชักพระ ปีละ 1 ครั้ง

25,000
(งบอปท.)

25,000
(งบอปท.)

25,000
(งบอปท.)

จานวน ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ครั้ง ทากิจกรรมและร่วมอนุรักษ์
ประเพณีวฒ
ั นธรรม

กองการศึกษา

19 โครงการงานประเพณีมาฆบูชา
แห่ผ้าขึ้นธาตุ

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม
และอนุรักษ์ประเพณีมาฆบูชา

อุดหนุนงบประมาณให้ที่ทาการ
ปกครองเภอทุ่งสง ในการสนับสนุน
การจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้า
ขึ้นธาตุ ปีละ 1 ครั้ง

5,000
(งบอปท.)

5,000
(งบอปท.)

5,000
(งบอปท.)

จานวน ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ครั้ง ทากิจกรรมและร่วมอนุรักษ์
ประเพณีวฒ
ั นธรรม

กองการศึกษา

212
รายละเอียดโครงการประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 -2561)
เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
(ประสานไปยังหน่วยงานอื่น)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายห้วยขัน หมู่ที่ 10 ต.ถ้าใหญ่ เชื่อมเขต ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง

- เพื่อแก้ปญ
๎ หาในการสัญจร ถนนผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.
ในตาบล
หนา 0.05 ม. ระยะทาง 2,500 ม.
- เพื่อแก้ปญ
๎ หาในการลาเลียง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตร.ม.
ผลผลิตทางการเกษตร

2 โครงการก่อสร้างถนนปูทบั
- เพื่อแก้ปญ
๎ หาในการสัญจร ถนนผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.
แอสฟ๎ลท์ติกคอนกรีตถนนมหาราช 3 ในตาบล
หนา 0.05 ม. ระยะทาง 4,000 ม.
ถึง ตาบลนาหลวงเสน
- เพื่อแก้ปญ
๎ หาในการลาเลียง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,000 ตร.ม.
ผลผลิตทางการเกษตร

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,138,000
งบ อบจ.

ตัวชี้วัด
(KPI)

7,672,000
งบ อบจ.

จานวน ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคม อบจ.นครศรีฯ
ถนน และสัญจรไปมาได้รับความสะดวก
ตลอดถึงการลาเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรสู่ตลาดได้อย่าง
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

-

-

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคม อบจ.นครศรีฯ
ถนน และสัญจรไปมาได้รับความสะดวก
ตลอดถึงการลาเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรสู่ตลาดได้อย่าง
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

213
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
3 โครงการก่อสร้างทางเบี่ยง ริมถนน เพื่อแก้ปญ
๎ หาการกลับรถ
ทางหลวง หมายเลข 41
ผิดกฎจราจร
บริเวณสามแยกบ้านจาปา (ช่องเขา)

ก่อสร้างทางเบี่ยง บริเวณสามแยก
บ้านจาปา (ช่องเขา)
(ตามแบบแปลนของแขวงการทาง
ร่อนพิบลู ย์)

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,000,000
งบกรม
ทางหลวง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

จานวน ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคม แขวงการทาง
ทางเบี่ยง และสัญจรไปมาได้รับความสะดวก ร่อนพิบลู ย์
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

5 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟ๎ลท์ติก - เพื่อแก้ปญ
๎ หาในการสัญจร ถนนผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.
คอนกรีตถนนสายไสใหญ่ - ที่วงั
ในตาบล
หนา 0.05 ม. ระยะทาง 6,000 ม.
- เพื่อแก้ปญ
๎ หาในการลาเลียง
ผลผลิตทางการเกษตร

10,000,000 10,000,000 10,000,000
งบ อบจ.
งบ อบจ.
งบ อบจ.

6 โครงการขยายเขตไฟฟูาครัวเรือน
ตกค้างในพื้นที่ตาบลถ้าใหญ่

1,000,000 1,000,000 1,000,000 จานวน ประชาชนมีไฟฟูาใช้ทกุ ครัวเรือน
การไฟฟูา
การไฟฟูา
การไฟฟูา ครัวเรือน
ส่วนภูมิภาค ส่วนภูมิภาค ส่วนภูมิภาค

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้

ขยายเขตไฟฟูาครัวเรือนตกค้าง
ในพื้นที่ตาบลถ้าใหญ่

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จานวน ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคม อบจ.นครศรีฯ
ถนน และสัญจรไปมาได้รับความสะดวก
ตลอดถึงการลาเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรสู่ตลาดได้อย่าง
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพืน้ ฐานชุมชนเข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขต อปท. ในจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
7 โครงการติดต่อประสานการไฟฟูา
ในการย้ายเสาไฟ

เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการเดินทาง

ติดต่อประสานการไฟฟูาในการ
ย้ายเสาไฟ ดังนี้
1. จากที่ดินส่วนบุคคลไว้ในที่
สาธารณะทั้งหมู่ที่ 4
2. จากหัวสะพาน สุดสายหมู่ที่ 6
3. จากที่ดินส่วนบุคคล หมู่ 6
มาอยู่ริมถนน

8 โครงการขยายเขตโทรศัพท์
สาธารณะ หมู่ที่ 1 -10

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
ขยายเขตโทรศัพสาธารณะ
ติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว ภายในเขตเทศบาลตาบลถ้าใหญ่
หมู่ที่ 1 - 10

งบประมาณและที่มา
2559
2560
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.)

500,000

500,000

2561
(บาท)
100,000
(งบ อปท.)

500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์ที่คาดว่า
จะได้รบั

จานวน ประชาชนมีไฟฟูาใช้ทกุ ครัวเรือน
พื้นที่

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค

องค์การ
โทรศัพท์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ด้านการศึกษา
1.1 เพิม่ ช่องทางและโอกาสการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่
ประชาชน
1.2 พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและสนับสนุนทางด้าน
การศึกษา
1.3 พัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาชน
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ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)
เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ
โครงการ ( บาท )
โครงการ
( บาท )
โครงการ
( บาท )

รวม 3 ปี
จ้านวน
งบประมาณ
โครงการ
( บาท )

5

540,000

9

1,140,000

10

2,640,000

24

4,320,000

36

14,710,000

41

14,850,000

41

11,652,500

118

41,212,500

4

580,000

4

580,000

3

530,000

11

1,690,000

45

15,830,000

54

16,570,000

54

14,822,500

153

47,222,500

5

3,510,000

8

17,610,000

7

10,310,000

20

31,430,000

2.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและดาเนินการปูองกันมลภาวะ

5

240,000

8

310,000

8

310,000

21

860,000

2.3 เพิม่ ศักยภาพแหล่งท่องเทีย่ ว

3

1,100,000

4

3,100,000

5

4,120,000

12

8,320,000

13

4,850,000

20

21,020,000

20

14,740,000

53

40,610,000

รวม
2. ด้านสิ่งแวดล้อม
2.1 บาบัดและกาจัดขยะและสิ่งปฏิกูล

รวม
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
3. ด้านการเมือง การบริหาร
3.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ปี 2559
จ้านวน งบประมาณ
โครงการ ( บาท )

ปี 2560
จ้านวน งบประมาณ
โครงการ
( บาท )

ปี 2561
จ้านวน งบประมาณ
โครงการ
( บาท )

รวม 3 ปี
จ้านวน
งบประมาณ
โครงการ
( บาท )

15

1,747,000

17

1,947,000

15

1,747,000

47

5,441,000

22

33,367,000

24

33,617,000

20

6,517,000

66

73,501,000

รวม

37

35,114,000

41

35,564,000

35

8,264,000

113

78,942,000

4. ด้านเศรษฐกิจ
4.1 พัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต การตลาดให้แก่
เกษตรกร

7

2,574,000

10

5,924,000

14

6,344,000

31

14,842,000

4.2 เพิม่ ศักยภาพกลุ่มทุนองค์กรประชาชน

3

900,000

2

400,000

2

400,000

7

1,700,000

4.3 พัฒนาแหล่งน้าเพือ่ การเกษตร

3

4,400,000

3

4,400,000

3

4,400,000

9

13,200,000

13

7,874,000

15

10,724,000

19

11,144,000

47

29,742,000

52

62,695,000

157

121,660,000

146

103,847,000

355

288,202,000
-

3.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

รวม
5. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า
ท่อระบายน้า ระบบไฟฟูา โทรศัพท์
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
5.2 สร้างและปรับปรุงระบบประปา แหล่งน้า
รวม
6. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
6.1 ส่งเสริมสุขภาพชุมชนและสาธารณสุขมูลฐาน

ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
รวม 3 ปี
จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ จ้านวน งบประมาณ
จ้านวน
งบประมาณ
โครงการ ( บาท )
โครงการ
( บาท )
โครงการ
( บาท )
โครงการ
( บาท )
20 12,700,000
21
12,500,000
20
12,100,000
61 37,300,000
72

75,395,000

178

134,160,000

166

115,947,000

416

325,502,000

9

1,280,000

12

1,710,000

10

1,340,000

31

4,330,000

6.2 ปูองกัน ต่อต้านยาเสพติดและรักษาความปลอดภัย

5

1,000,000

5

1,000,000

5

1,000,000

15

3,000,000

6.3 ส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ

5

980,000

7

1,190,000

6

990,000

18

3,160,000

17

6,700,000

16

3,700,000

16

3,700,000

49

14,100,000

4

9,700,000

4

9,700,000

4

9,700,000

12

29,100,000

13

1,575,000

19

1,980,000

16

1,360,000

48

4,915,000

53 21,235,000
233 160,298,000

63
371

19,280,000
237,318,000

57
351

18,090,000
183,007,500

173
955

10,490,000
532,508,500

6.4 ส่งเสริมระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.5 การสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
6.6 การสนับสนุนการบารุงศาสนสถาน
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนาและภูมิป๎ญญาท้องถิ่น
รวม
รวมทัง้ สิ้น
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ส่วนที่ 4
แนวทางการการติดตามประเมินผล
4.1 กรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผล เป็นกระบวนการทาให้ทราบถึงผลการดาเนินงานขององค์กร ว่า
สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายและเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้หรือไม่ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะช่วยในการบริหารจัดการองค์กร
การกาหนดนโยบายและแผนการดาเนินงานต่างๆขององค์กรในอนาคต
การติดตาม
เป็นกระบวนการและวิธีการในการเร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ โดยมีกระบวนการติดตามอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สอดคล้องกับเป้าหมายที่กาหนดไว้
การประเมินผล
เป็นกระบวนการในการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับแผนที่กาหนดไว้ การควบคุมการเร่งรัด
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน การศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติเพื่อแก้ไข ปรับปรุงการดาเนินงานให้
เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ที่ต้องการและเป็นการประเมินผลกระทบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบใน
การดาเนินโครงการต่อไป
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบล
ถ้าใหญ่ จะแต่งตั้งคณะทางานกาหนดตัวชี้วัดเพื่อดาเนินการพิจารณาตัวชี้วัดและกากับตัวชี้วัดตามแผนพัฒนา
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวัดผลสาเร็จ ความล้มเหลวของโครงการและดาเนินการประเมินผลการพัฒนาตาม
เป้าหมายในแผนพัฒนาสามปี โดยพิจารณาวัดผลผลิตในแง่ประสิทธิภาพ ด้านปริมาณ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาที่ใช้
พิจารณา ในแง่ผลสัมฤทธิ์ ด้านคุณภาพ ความพึงพอใจ กลุ่มผู้รับประโยชน์ทั่วถึงคนส่วนใหญ่และเป็นธรรม
วัดผลลัพธ์และทางวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ และแนวทางพัฒนา ของจุดมุ่งหมายการพัฒนา
(Goals) ในยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ตั้งไว้เพียงใด
ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่ กาหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้
1. การติดตามและประเมินผลระหว่างแผนพัฒนา (รายไตรมาส)
เป็นการประเมินผลระหว่างปีงบประมาณ (รายไตรมาส) เพื่อติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานของโครงการ การประเมินผลในลักษณะนี้จะช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดาเนินงานว่ามี
ผลสาเร็จเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย หากมีความล่าช้า มีสาเหตุมาจากอะไร สมควรที่จะได้รับการแก้ไข
ด้วยวิธีการใด เพื่อให้โครงการดังกล่าวลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
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นอกจากนี้ การประเมินผลระหว่างการดาเนินงานยังเป็นเครื่องชี้วัดว่าแผนงาน/โครงการมีความ
สมบูรณ์ถูกต้อง ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากน้อยเพียงใด ผู้รับผิดชอบโครงการก็อาจปรับแผนหรือโครงการให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
2. การติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนา
เป็นการติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อหาข้อสรุป
เกี่ยวกับการดาเนินงานตามโครงการว่าได้ผลเป็นเช่นไร โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไร เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ตามแผนหรือไม่ ประชาชนได้รับความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานมากน้อยเพียงใด
การประเมินลักษณะนี้จะทาให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความสาเร็จและความล้มเหลวของการปฏิบัติงานใน
โครงการที่จะนามาเป็นบทเรียนที่จะช่วยในการตัดสินใจสาหรับโครงการใหม่ๆ รวมถึงการปรับปรุงโครงการซึ่งมี
ลักษณะเช่นเดียวหรือใกล้เคียงกับโครงการที่ได้ประเมินไว้
4.2 ระเบียบ วิธีและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 3 คน
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 2 คน
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 2 คน
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จานวน 2 คน
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 2 คน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ
อีกหนึ่งคนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 2 ปีและ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร


