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ส่วนที่  1 

 
บทน า 

………………………….....................…… 
 

  ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.2542  มาตรา  16  และมาตรา  17  บัญญัติให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีอ านาจหน๎าที่ในการ
จัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นของตนเอง และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2548 ก าหนดการจัดท าแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นวําแผนพัฒนา
หมายถึงแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี และแผนพัฒนาสามปี หมายความวํา แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการ
ก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแตํละปี ซึ่งมีความตํอเนื่องและ
เป็นแผนก๎าวหน๎าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการปรับปรุงทบทวนทุกปี 
  การวางแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลเขาพระ จึงเป็นกระบวนการก าหนดทิศทางใน
อนาคตการพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาพระ โดยก าหนดเปูาหมายที่ชัดเจน โดยผํานกระบวนการจัดท าที่มี
ขั้นตอนชัดเจน มีการรวบรวมข๎อมูล วิเคราะห๑ข๎อมูล การจัดท าเวทีประชาคมเพ่ือให๎ทราบถึงปัญหาและความ
ต๎องการ การใช๎แผนชุมชน มาประกอบเพ่ือให๎ได๎มองทุก ๆ ด๎านอยํางเป็นระบบ แตํทั้งนี้ ก็ต๎องสอดคล๎องกับ
ศักยภาพของต าบลด๎วย   
  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเขาพระ  ได๎ก าหนดทิศทาง แนวทางและวิธีการที่จะท า
ให๎การน าแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาไปสูํการปฏิบัติให๎บรรลุถึงจุดมุํงหมายได๎จริงภายใต๎ศักยภาพที่มีอยูํ จึงได๎
จัดท าแผนพัฒนาสามปี โดยผํานกระบวนการประชาคมหมูํบ๎าน ประชาคมต าบลและการน าข๎อมูลตําง ๆ มาใช๎
ให๎เกิดประโยชน๑ เพ่ือเป็นแผนพัฒนาที่สามารถน าไปสูํการแก๎ไขปัญหาและสนองความต๎องการของประชาชนได๎
อยํางแท๎จริง 
  ในบทนี้จะเสนอเพ่ือให๎ทราบถึงลักษณะของแผน วัตถุประสงค๑ ขั้นตอนในการด าเนินการและ
ประโยชน๑ของการจัดท าแผนสามปี ดังนี้ 
 1.  ลักษณะของแผนสามปี 
  ดังได๎กลําวมาแล๎วในตอนต๎นวํา แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงยุทธศาสตร๑การพัฒนาไปสูํ
การปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดที่วํา ภายใต๎ยุทธศาสตร๑การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได๎มากกวําหนึ่ง
แนวทาง  และภายใต๎แนวทางพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมได๎มากกวําหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่ต๎องน ามา
ด าเนินการเพ่ือให๎บรรลุตามวัตถุประสงค๑และเปูาหมายที่ต๎องการในแตํละยุทธศาสตร๑การพัฒนา ซึ่งมีผลตํอ
วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย จุดมุํงหมายการพัฒนาอยํางยั่งยืน และวิสัยทัศน๑ในท่ีสุด  
  นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ๑ใกล๎ชิดกับงบประมาณรายจําย
ประจ าปี กลําวคือ  องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ใช๎การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณ
รายจํายประจ าปี โดยน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี 
ไปจัดท างบประมาณ เพ่ือให๎กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด๎วยความรอบคอบ และผํานการมีสํวนรํวม

 



 

 

 
 

ของประชาชน   และจากค านิยามของแผนพัฒนาสามปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2548 วํา แผนพัฒนาสามปี หมายความวํา แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการ
ก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแตํละปี ซึ่งมีความตํอเนื่องและ
เป็นแผนก๎าวหน๎าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการปรับปรุงทบทวนทุกปี ดังนั้นโครงการที่จะบรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจ าปี ปีแรกของห๎วงระยะเวลาสามปีนั้นควรมีสภาพความพร๎อมอยําง
น๎อย 2 ประการ คือ 
  1.  มีความแนํนอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการ โดยควรจะมีการประเมินถึงความเป็นไปได๎
ของโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน๑สาธารณะที่จะได๎รับจากโครงการ/กิจกรรม 
  2.  กิจกรรมที่อยูํในแผนประจ าปีแรกของห๎วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร๎อมในเรื่อง
รูปแบบ และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพ่ือให๎สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะน าไปใช๎จัดท า
งบประมาณรายจํายประจ าปีได๎ตํอไป 

แผนพัฒนาสามปีมีลักษณะกว๎าง ๆ ดังตํอไปนี้ 
  1)  เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา 
  2)  เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค๑ของแนวทางพัฒนาที่ชัดเจน 

     และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ด าเนินการ 
  3)  เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห๎วงระยะเวลา 3 ป ี
  4)  เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหวํางแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา กับงบ 

    ประมาณรายจํายประจ าปี 
   2.  วัตถุประสงค์ 
  1)  เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาการแก๎ไขปัญหาภายในต าบลเขาพระที่ชัดเจน 
  2)  เพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือในการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี 
  3)  เพ่ือใช๎ในการตัดสินใจการใช๎ทรัพยากรของท๎องถิ่นอยํางมีประสิทธิภาพ 

 3.  ข้ันตอนในการด าเนินการ 
  หลังจากที่ได๎มีการก าหนดยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร๑
แล๎วก็จะต๎องถึงขั้นตอนในการแปลงสูํการปฏิบัติโดยการจัดท าแผนสามปี ซึ่งได๎ก าหนดขั้นตอนการจัดท าเป็น
แนวทางเพ่ือให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นน าไปด าเนินการ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่  1  การเตรียมจัดท าแผน 
         ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแรกโดยหนํวยงานที่รับผิดชอบ (ส านักงานปลัดฯ)  จัดท าโครงการ
จัดท าแผนสามปีเพ่ือให๎ทราบถึงวัตถุประสงค๑ ความส าคัญ ความจ าเป็นและภารกิจที่จะต๎องด าเนินการตํอไปให๎
ผู๎บริหารท๎องถิ่นทราบ และแจ๎งให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องทราบด๎วยเชํน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล, คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องและประชาคมท๎องถิ่น 
  ขั้นตอนที่  2  การคัดเลือกยุทธศาสตร๑และแนวทางการพัฒนา 
         ขั้นตอนนี้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา สรุปยุทธศาสตร๑และแนวทาง
พัฒนา และข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง  ตํอคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น และ คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นประชุม
รํวมกับประชาคม สํวนราชการเพ่ือคัดเลือกยุทธศาสตร๑และแนวทางเพ่ือเป็นกรอบส าหรับการจัดท าโครงการ/
กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี 
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  ขั้นตอนที่  3  การเก็บรวบรวมข๎อมูลและการวิเคราะห๑ข๎อมูล 
         1) การจัดเก็บข๎อมูล คณะสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาด าเนินการส ารวจและเก็บ
รวบรวมข๎อมูลที่จ าเป็น เชํน ข๎อมูลพื้นฐานทั่วไป เพ่ือสามารถน าไปใช๎ประโยชน๑ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีได๎ 
         2)  การวิเคราะห๑ข๎อมูล เป็นการน าข๎อมูลที่จัดเก็บได๎ไปวิเคราะห๑  SWOT จุดอํอน,       
จุดแข็ง, โอกาสและอุปสรรค การวิเคราะห๑การด าเนินการในแผนพัฒนาที่ผํานมา การจัดล าดับความส าคัญ    
ของปัญหา 
  ขั้นตอนที่  4  การก าหนดวัตถุประสงค๑ของแนวทางการพัฒนา 
        หลังจากได๎แนวทางการพัฒนาในชํวงสามปีแล๎วให๎ที่ประชุมพิจารณาวัตถุประสงค๑ของ   
แตํละแนวทางพัฒนา ก าหนดโครงการ/กิจกรรม ที่ท าให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ตามแนวทางพัฒนาด๎านตําง ๆ 
  ขั้นตอนที่  5  การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
         คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล๎อง
กับแนวทางพัฒนา มาจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ในด๎านเปูาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ๑ งบประมาณ 
ระยะเวลา ผู๎รับผิดชอบและตัวชี้วัดความส าเร็จ เพ่ือให๎สามารถน าไปจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจําย
ประจ าปีได ๎

ขั้นตอนที่  6  การจัดท ารํางแผนพัฒนาสามปี 
         คณะกรรมการสนับสนุนจัดท าแผนพัฒนา จัดท ารํางแผนพัฒนาสามปี ตามโครง
ประกอบ จัดท าเวทีประชาคม เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข๎อเสนอแนะ แล๎วน าไปปรับปรุง แล๎วเสนอให๎
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล พิจารณา 
     ขั้นตอนที่  7  การอนุมัติและประกาศใช๎แผนพัฒนาสามปี 
         คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นพิจารณารํางแผนพัฒนาสามปี เสนอผู๎บริหารท๎องถิ่น 
ผู๎บริหารท๎องถิ่นพิจารณาอนุมัติรํางแผนพัฒนาสามปี และประกาศใช๎แผนพัฒนาสามปีเพ่ือน าไปปฏิบัติตํอไป 

  4.  ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี 
  การจัดท าแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะชํวยให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ได๎พิจารณา
อยํางรอบคอบให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงระหวํางแนวทางการด าเนินงานตําง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและสํงผล
ทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคตํอกัน เพ่ือให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นน ามาตัดสินใจก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานและใช๎ทรัพยากรการบริหารของท๎องถิ่นอยํางมีประสิทธิภาพเพ่ือให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด 
  ทรัพยากรการบริหารโดยทั่วไป   ประกอบด๎วย 
  1)  เงิน ทั้งเป็นงบประมาณของเทศบาลต าบลเขาพระและเงินขอสนับสนุนจากหนํวยงานอ่ืน 
รวมทั้งการประหยัดงบประมาณด๎วย 
  2)  คน ซึ่งหมายความตั้งแตํผู๎บริหารท๎องถิ่น สมาชิกสภาท๎องถิ่น พนักงานท๎องถิ่น ลูกจ๎าง 
รวมถึงประชาชนในท๎องถิ่นด๎วย  ที่จะน าความรู๎  ทักษะ ประสบการณ๑และทัศนคติมาชํวยในการพัฒนาท๎องถิ่น 
  3)  วัสดุอุปกรณ๑ หมายถึง เครื่องจักร เครื่องไม๎เครื่องมือ อาคารสถานที่ให๎มีความเพียงพอ 
ทันสมัย และใช๎อยํางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  4)  การบริหารจัดการ เป็นสิ่งที่ชํวยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข๎างต๎นเพ่ือให๎เป็นไป
อยํางมีประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอยํางยั่งยืน การน าทั้งศาสตร๑และศิลป์ที่ประยุกต๑ใช๎และปฏิบัติอยําง
ตํอเนื่องเพ่ือให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด 
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คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเขาพระ 

 

 
ส่วนที่  2 

 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานส าคัญของท้องถิ่น 

1. สภาพทั่วไป 
1.1 ลักษณะท่ีตั้ง    
เทศบาลต าบลเขาพระ ตั้งอยูํเลขที่ 199 หมูํที่ 1 ต าบลเขาพระ อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ตั้งอยูํทางทิศเหนือของที่วําการอ าเภอพิปูน หํางจากที่วําการอ าเภอพิปูน 4 กิโลเมตร และอยูํหํางจากอ าเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามเส๎นทางหลวงแผํนดิน
หมายเลข 4015 เป็นระยะทางประมาณ 96 กิโลเมตร และเส๎นทางหลวงแผํนดินหมายเลข 4224 พิปูน - ห๎วย
ปริก ชํวง กม.ที่  23 – 24  

1.2 อาณาเขต 
เทศบาลต าบลเขาพระ ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลเขาพระทั้งต าบล ตั้งแตํ หมูํที่ 1 ถึง หมูํที่ 12 มีเนื้อที่

ประมาณ 171 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 106,875 ไรํ มีอาณาเขตติดตํอ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ จด  ต าบลนบพิต า ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ทิศใต้  จด  ต าบลพิปูน ต าบลยางค๎อม และต าบลควนกลาง อ าเภอพิปูน จังหวัด 
     นครศรีธรรมราช 

 ทิศตะวันออก จด  ต าบลนาเหรง ต าบลทอนหงส๑ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ทิศตะวันตก จด  ต าบลกะทูน อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1.3 จ านวนหมู่บ้าน   
ในเขตเทศบาลต าบลเขาพระ  มี 12  หมูํบ๎าน ดังนี้ 

-  หมูํที่ 1  : บ๎านหน๎าเขา        
 -  หมูํที่ 2  : บ๎านหนองบัว  
 -  หมูํที่ 3  : บ๎านทุํงรํอน        
 -  หมูํที่ 4  : บ๎านเหนือคลองระแนะ       
 -  หมูํที่ 5  : บ๎านห๎วยโก        
 -  หมูํที่ 6  : บ๎านปากระแนะ       

-  หมูํที่ 7  :  บ๎านในไรํ 
 -  หมูํที่ 8  :  บ๎านใสเขือ 
 -  หมูํที่ 9  :  บ๎านห๎วยใหมํ 
 -  หมูํที่ 10  : บ๎านห๎วยท๎อน 
 -   หมูํที่ 11 : บ๎านจุฬาภรณ๑พัฒนา 2 (ห๎วยตรีด) 
 -   หมูํที่ 12 : บ๎านปลายรํอน 
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1.4 ประชากร 
เทศบาลต าบลเขาพระ มีประชากรทั้งสิ้นจ านวน 8,156 คน เป็นชาย 4,050 คน หญิง 4,106 คน  มี

ความหนาแนํนเฉลี่ย 47 คน / ตร.กม. มีจ านวนครัวเรือน 3,237  ครัวเรือน  

หมู่ที่ ครัวเรือน 
ประชากร 

ชาย หญิง รวม 
1 244 277 334 611 
2 243 339 352 691 
3 258 247 264 511 
4 116 113 118 231 
5 228 246 201 447 
6 236 321 336 657 
7 342 428 431 859 
8 135 119 101 220 
9 228 291 285 576 
10 420 482 465 947 
11 487 766 776          1,542 
12 300 421 443 864 
(ข๎อมูลประชากร ณ วันท่ี 15  พฤษภาคม  2558   ที่มา : ส านักทะเบียนท๎องถิ่นเทศบาลต าบลเขาพระ)  

 
1.5 จ านวนชุมชนและรายชื่อประธานคณะกรรมการชุมชน 
ในเขตเทศบาลต าบลเขาพระ มีการจัดตั้งชุมชน จ านวน 37 ชุมชน ดังนี้ 

  1. ชุมชนสันติสุข  
นายไพโรจน๑  ขวดทอง  ประธานคณะกรรมการ 

2. ชุมชนบ๎านหน๎าเขา    
   นายจิตเทพย๑  ยับ  ประธานคณะกรรมการ 
  3. ชุมชนโคกทราย   
   นายมานิต  ลูํ   ประธานคณะกรรมการ 
  4. ชุมชนบ๎านบํอน้ าร๎อน    
   นายลาภ หนูเพชร   ประธานคณะกรรมการ 
  5. ชุมชนบ๎านหนองบัว 
   นายเลี่ยม  ละม๎าย  ประธานคณะกรรมการ 
  6. ชุมชนบ๎านบัวขาว 
   นายสายัณห๑  เพชรกรณ๑  ประธานคณะกรรมการ 
  7. ชุมชนคนรักพํอหลวง 1  
   นายเฉลียว  ปรีชา  ประธานคณะกรรมการ 
  8. ชุมชนคนรักพํอหลวง 2 
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   นายอารีย๑ บ ารุงศรี  ประธานคณะกรรมการ 
  9. ชุมชนบ๎านเหนือคลองโสน   
   นายบุญฤทธิ์  ยับ   ประธานคณะกรรมการ 
  10. ชุมชนบ๎านหว๎ยคุณ   

นายประพิน  สุขเกิด  ประธานคณะกรรมการ 
11. ชุมชนบ๎านหว๎ยโก  

   นายจ าลอง  สมทรัพย๑  ประธานคณะกรรมการ 
  12. ชุมชนบ๎านหนองไทร   

นายสราวุธ  จอง   ประธานคณะกรรมการ 
  13. ชุมชนบ๎านปากระแนะ  
   นายนัฐพล  มัชฌิมวงศ๑  ประธานคณะกรรมการ 

14. ชุมชนบ๎านหนองหัวควาย  
   นายยงยุทธ  ชูเสือหิง  ประธานคณะกรรมการ 
  15. ชุมชนนาตลิ่งซองเหนือ  
   นายสมพร  วงศ๑พิพันธ๑  ประธานคณะกรรมการ 
  16. ชุมชนนาตลิ่งซองใต๎  
   นายประเสริฐ  จิตจ า  ประธานคณะกรรมการ 

17. ชุมชนบ๎านหว๎ยปน 
   นายบุญชํวย  ชูโลก  ประธานคณะกรรมการ 

18. ชุมชนบ๎านในไรํ 
   นายสมควร  ภัทรศักดิ์สกุล ประธานคณะกรรมการ 
  19. ชุมชนบ๎านใสเขือ   
   นายทวีศักดิ์  จันทร๑ชุม  ประธานคณะกรรมการ 

20. ชุมชนบ๎านหว๎ยใหมํ 
  นายณรงค๑  คงศักด์ิ  ประธานคณะกรรมการ 

21. ชุมชนบ๎านหว๎ยหมาก 
  นายสินชัย  องอาจ  ประธานคณะกรรมการ 

22. ชุมชนบ๎านหว๎ยตอ   
  นายนุจา นัสฐาน   ประธานคณะกรรมการ 
 23. ชุมชนบ๎านหว๎ยแห๎ง 
  นายสมโชค  สุขเกิด  ประธานคณะกรรมการ 

24. ชุมชนบ๎านหว๎ยโกเหนือ  
  นายหนูเจือน  ปรีชา  ประธานคณะกรรมการ 
 25. ชุมชนบ๎านหว๎ยต๎นเรียน 
  นายเชาวลิตร  บรรจาย  ประธานคณะกรรมการ 

26. ชุมชนบ๎านหว๎ยท๎อน 
  นายสุธรรม  เพชรประพันธ๑ ประธานคณะกรรมการ 

27. ชุมชนเหนือคลอง 
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  นายบุญประสม  ริยาพันธ๑  ประธานคณะกรรมการ 
28. ชุมชนพอเพียง 

  นายสมศักดิ์  อ่ิมใจ  ประธานคณะกรรมการ 
29. ชุมชนอยูํดีกินดี 

  นายสมชัย  จิตจ า  ประธานคณะกรรมการ 
30. ชุมชนมิตรสัมพันธ๑ 

  นายสมชาติ  จรจรัส  ประธานคณะกรรมการ 
31. ชุมชนเพ่ือนชํวยเพื่อน 

  นายวิมานชัย  พลนิชัย  ประธานคณะกรรมการ 
32. ชุมชนรวํมใจ 

  นายสุรินทร๑  สิทธิฤทธิ์  ประธานคณะกรรมการ 
33. ชุมชนมิตรไมตรี 

  นายสุชาติ  ทองวิเศษ  ประธานคณะกรรมการ 
34. ชุมชนสามัคคี   

นายวิลาศ  ประจ า  ประธานคณะกรรมการ 
  35. ชุมชนบ๎านหูเขื่อน   
   นายสุริยา  ถวาย   ประธานคณะกรรมการ 

36. ชุมชนบ๎านเขาโพธิ ์
   นายประหยัด  ศรีเปารยะ  ประธานคณะกรรมการ 
  37. ชุมชนบ๎านหว๎ยคํางนอน 
   นายนนทศักดิ ์ พรัดเมือง  ประธานคณะกรรมการ 

1.6 ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศของต าบลเขาพระ มีลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบเชิงภูเขาและเชิงภูเขาลาดชัน แบํงเป็น

สองสํวน คือ 
1. ทางตอนเหนือ ทางตะวันออกและทางตะวันตก เป็นแนวเทือกเขานครศรีธรรมราชหรือ

เทือกเขาหลวง มีลักษณะเป็นภูเขาลาดชัน สลับซับซ๎อน มีความอุดมสมบูรณ๑ของทรัพยากรธรรมชาติเป็นแหลํง
ต๎นน้ า ล าห๎วย ล าคลองตําง ๆ หลายสาย ซึ่งสํวนหนึ่งไหลมาลงที่อํางเก็บน้ าคลองดินแดงกํอนที่จะถูกระบายลงสูํ
คลองดินแดงและลงสูํแมํน้ าตาปี สํวนหนึ่งจะไหลรวมกันที่คลองระแนะและไหลลงสูํแมํน้ าตาปีตํอไป  

2. ทางตอนกลางและตอนใต๎ เป็นลักษณะที่ราบเชิงภูเขา และที่ราบสองฝั่งล าคลอง โดย
เริ่มต๎นตั้งแตํที่ราบเชิงภูเขารอบอํางเก็บน้ าคลองดินแดงทางตอนกลางของต าบล สูํทางตอนใต๎เป็นที่ราบสองฝั่ง
คลองดินแดงและคลองระแนะจนถึงแนวเขตต าบลเป็นที่อยูํอาศัยของประชาชนและเป็นเหลํงเพาะปลูก จ าแนก
เป็นพื้นที่ตามสภาพได๎ดังนี้ 

- ที่ราบสูง 50% 
- ที่ลาดชันและเชิงเขา 15% 
- ที่ราบ 30% 
- ที่ราบลุํม 5% 

 1.7 โครงสร้างพ้ืนฐาน  
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  เส้นทางการคมนาคม การจราจรพื้นที่เทศบาลต าบลเขาพระ มีเส๎นทางการคมนาคมที่
สามารถติดตํอได๎ทั้งภายในจังหวัดและตํางจังหวัด 
 

1.7.1 ทางรถยนต์ โดยมีเส้นทางท่ีส าคัญ คือ 
   - ทางหลวงแผํนดิน สาย 4015 
   - ทางหลวงแผํนดิน หมายเลข 4224 พิปูน – ห๎วยปริก 
  1.7.2 ถนนในเขตเทศบาล มีถนนทั้งหมด 34 สาย แบ่งออกเป็นถนน 3 ประเภท คือ 
   - ถนนลาดยาง    จ านวน   7 สาย 
   - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   จ านวน 34 สาย 
   - ถนนลูกรังและถนนหินคลุก  จ านวน 56 สาย 
  การคมนาคมและขนส่ง 
   - มีรถยนต๑และรถจักรยานยนต๑สํวนตัวในการเดินทางและขนสํงผลผลิต 
  1.7.3 สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ านวน  10  แหํง 
  1.7.4 แหล่งน้ าธรรมชาติ 

 - ล าคลอง       5   แหํง 
- ล าห๎วย                    11   แหํง 
- บึง หนองและอ่ืนๆ      5   แหํง 

1.7.5 แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
- ฝาย        2   แหํง 
- บํอน้ าตื้น             500   แหํง 
- หนองน้ า       3   แหํง 
- สระน้ า        3   แหํง 
- ประปาภูเขา,ประปาหมูํบ๎าน   13    แหํง 
- อํางเก็บน้ าคลองดินแดง (ขนาดความจุประมาณ 60 ล๎าน ลบ.ม.)  1  แหํง 

  1.7.6 การจราจรและการขนส่ง สภาพพ้ืนผิวจราจรที่ได๎มาตรฐานและคํอนข๎างจะได๎
มาตรฐานประมาณร๎อยละ 60 มีพ้ืนผิวจราจรที่เป็นถนนลูกรังและถนนเดิมในตรอกซอย ประมาณร๎อยละ 20 
และที่มีความจ าเป็นที่จะต๎องกํอสร๎างเพ่ิมเติมรองรับการขยายตัวของชุมชนอีกประมาณร๎อยละ 20 ถนนสาย
หลักภายในเขตเทศบาล สามารถเดินทางติดตํอ ขนสํงกับภายนอกได๎สะดวกทุกฤดูกาล ระบบการจราจร
คลํองตัวและมีความปลอดภัยพอสมควร 
  1.7.7. การประปา  ซึ่งให๎บริการประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเขาพระ อยูํในความ
รับผิดชอบของเทศบาลต าบลเขาพระ โดยอาศัยแหลํงน้ าดิบจากบํอบาดาลในแตํละหมูํบ๎าน มีผู๎ใช๎น้ าประปา 
จ านวน 3,025 ครัวเรือน คิดเป็นร๎อยละ 90 ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด โดยใช๎น้ าประปาประมาณ 3,690 
ลูกบาศก๑เมตร/วัน การให๎บริการพบวํา ปัจจุบันยังให๎บริการไมํครบทุกหลังคาเรือน ในอนาคตมีโครงการที่จะ
ขยายเขตการให๎บริการให๎ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
  1.7.8 ไฟฟ้า การบริการไฟฟูาในเขตเทศบาล ปัจจุบันพบวํา มีจ านวนผู๎ใช๎ไฟฟูาแล๎วทุก
ครัวเรือน นอกจากบ๎านที่มีการกํอสร๎างขึ้นใหมํ ซึ่งเทศบาลจะต๎องคอยดูแลการขยายเขตไฟฟูาอยํางทั่วถึง 
นอกจากนี้ เทศบาลยังต๎องรับผิดชอบในการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะให๎กับประชาชนในเขตเทศบาล  
  1.7.9 การสื่อสาร มีระบบการสื่อสารและการบริการด๎านตําง ๆ 
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   - โทรศัพท๑สาธารณะ ได๎รับบริการจากบริษัทที โอ ที จ ากัด มหาชน 
   - ไปรษณีย๑โทรเลข (เอกชน) ให๎บริการในรูปแบบ PAY AT POST ซึ่งมีที่ท าการ
ไปรษณีย๑โทรเลข จ านวน 1 แหํง 
   - หอกระจายขําว และระบบเสียงตามสายของหมูํบ๎านจ านวน  12 แหํง ซึ่งมีสํวน
ส าคัญในการให๎บริการขําวสารข๎อมูลแกํประชาชน 
 

 1.8 ด้านเศรษฐกิจ โดยพิจารณาจากสภาพทางเศรษฐกิจโครงสร๎างทางเศรษฐกิจของชุมชนเขต
เทศบาลต าบลเขาพระ เป็นลักษณะเศรษฐกิจประสมประสาน ซึ่งคํอนข๎างเป็นปัญหาในการให๎บริการเพ่ือพัฒนา
อาชีพและปัญหาหลักในปัจจุบัน คือ ประชาชนในวัยท างาน ทิ้งสวนทิ้งไรํไปท างานรับจ๎างรายวันทั้งงานใน
ชนบท หมูํบ๎าน และงานตามโรงงานอุตสาหกรรม 

การประกอบอาชีพของประชากรต าบลเขาพระ 
- อาชีพเกษตรกรรม     ประมาณร๎อยละ    70 
- อาชีพรับจ๎าง                 ประมาณร๎อยละ    15 

           - อาชีพค๎าขาย      ประมาณร๎อยละ     8 
           - อาชีพรับราชการ        ประมาณร๎อยละ     2 
           - อาชีพอ่ืน ๆ     ประมาณร๎อยละ     5  
1.8.1 อาชีพเกษตรกรรม ลักษณะทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปของเทศบาลต าบลเขาพระ  

ประชากรในเขตเทศบาลสํวนใหญํประกอบอาชีพทางการเกษตร เทศบาลต าบลเขาพระ มีพ้ืนที่เกษตรกรรม
ประมาณ 23,208 ไรํ แบํงเป็นการท าสวนยางพารา 27,110.25 ไรํ ไม๎ผล 1,963 ไรํ ปาล๑มน้ ามัน 639.75 ไรํ  
นาข๎าว 380.25 ไรํ และมีการเลี้ยงวัว/โคพันธุ๑พ้ืนเมือง สุกร และไกํพันธุ๑พ้ืนเมือง เป็นต๎น 
   1.8.2 การถือครองที่ดิน 
    การถือครองที่ท ากินของเกษตรกรต าบลเขาพระ จ าแนกได๎ดังนี้ 
    - มีเอกสารสิทธิ์ถูกต๎อง 40% 
    - ไมํมีเอกสารสิทธิ์ถูกต๎อง 60% 
   1.8.3 สิทธิในที่ดินท ากิน 
    สภาพที่ดินท ากินของชาวต าบลเขาพระ พ้ืนที่ท ากินโดยสํวนใหญํอยูํบนที่ราบสูง     
เชิงเขาและภูเขา สามารถแบํงลักษณะการมีเอกสารสิทธิในที่ดินท ากิน ได๎ดังนี้ 
    - เอกสารสิทธิที่ถูกต๎องทางราชการออกให๎ (โฉนด,นส.3ก ,นส.3,ส.ค.1, ส.ป.ก)  60% 
    - เอกสารสิทธิไมํถูกต๎อง เชํน ภบท. 5 และอ่ืน ๆ  40% 
   1.8.4 แรงงาน 
    แรงงานด๎านการเกษตรของชาวต าบลเขาพระ จ าแนกได๎ดังนี้ 
    - แรงงานจากภายนอก (ตํางถิ่น) 10% 
    - แรงงานจากบุคคลภายในพ้ืนที่ 50% 
    - แรงงานรับจ๎างที่ท าการเกษตรของตนเองแล๎วหารายได๎เสริม 40% 
   1.8.5 แหล่งรายได้ของครัวเรือน 
    - การเกษตร 70% 
    - อ่ืน ๆ   30% 
   1.8.6 อาชีพค้าขายและบริการ   
   - สถานประกอบการด๎านพาณิชยกรรม 
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    (1) ตลาดนัด   จ านวน  4  แหํง 
    (2) ร๎านค๎าทั่วไป   จ านวน 76 แหํง 
    (3) โรงสีข๎าว   จ านวน   1 แหํง 
   - สถานประกอบการด๎านบริการ 
    (1) สถานที่จ าหนํายอาหาร ตาม พรบ.สาธารณสุข จ านวน 15  แหํง 
    (2) สถานบริการที่พัก/เชํา  จ านวน  10 แหํง 
    (3) ปั้มน้ ามันแบบหัวจําย  จ านวน   3  แหํง 

1.8.7 การอุตสาหกรรม 
 - โรงงานอุตสาหกรรม   จ านวน   2  แหํง 
 - ซํอมจักรยาน/จักรยานยนต๑  จ านวน   4  แหํง 
 - ซํอมรถยนต๑    จ านวน   2  แหํง 
1.8.8 การปศุสัตว์ มีการเลี้ยงวัว/โคพันธุ๑พ้ืนเมือง เลี้ยงไกํ เลี้ยงสุกร และเลี้ยงแพะ 
1.8.9 การท่องเที่ยว สถานที่ทํองเที่ยว ซึ่งนักทํองเที่ยวสามารถแวะเยี่ยมชมได๎ เชํน  
 

1. ภูเขาพระ  ตั้งอยูํที่ หมูํที่ 1 ต าบลเขาพระ  มีการกํอสร๎างพระพุทธสิหิงค๑ขนาด 
ใหญํอยูํบนภูเขาและมีการจัดกิจกรรมประเพณีชักพระบกและนมัสการพระใหญํขึ้นทุกปี 

2. อํางเก็บน้ าคลองดินแดง เป็นอํางเก็บน้ าขนาดใหญํมีภูมิทัศน๑ท่ีสวยงามนําที่จะ 
พัฒนาเป็นแหลํงทํองเที่ยวตํอไป 

3. บํอน้ าร๎อนธรรมชาติบ๎านหนองบัว เป็นบํอน้ าร๎อนธรรมชาติมีการพัฒนาเป็นแหลํง 
พักผํอน หยํอนใจ และอาบน้ าร๎อนเพ่ือสุขภาพ 

1.9 ด้านสังคม 
  1.9.1 ชุมชน เทศบาลต าบลเขาพระ มี 37 ชุมขน  ครัวเรือนทั้งหมด 3,202 หลังคาเรือน 
จ านวนประชากรในชุมชนรวม 8,152 คน (ข๎อมูล ณ 30 เมษายน 2557) 
  1.9.2 ศาสนา ประชากรสํวนใหญํในเขตเทศบาลต าบลเขาพระนับถือศาสนาพุทธ ซึ่งมี
แหลํงศาสนสถาน ดังนี้ 

วัด มี 3 แหํง   ที่พักสงฆ๑ 1 แหํง 
 - วัดทองท านุ (วัดหน๎าเขา)  ตั้งอยูํหมูํที่  1 ต าบลเขาพระ 
 - วัดบ๎านในไรํ              ตั้งอยูํหมูํที่  7 ต าบลเขาพระ 
 - วัดห๎วยโก              ตั้งอยูํหมูํที่ 11 ต าบลเขาพระ 
 - ที่พักสงฆ๑ห๎วยโกเหนือ      ตั้งอยูํหมูํที่ 10 ต าบลเขาพระ 

  1.9.3 วัฒนธรรม ต าบลเขาพระในภาพรวมเป็นถิ่นขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม 
นอกจากจะมีพิธีกรรมตามประเพณีทางศาสนาแล๎ว ยังมีประเพณีประจ าท๎องถิ่น 
   - ประเพณีทางพุทธศาสนิกชน ประเพณีบวชนาค ประเพณีถวายเทียนพรรษาและผ๎า
อาบน้ าฝน ประเพณีตักบาตรในวันส าคัญทางพุทธศาสนา ประเพณีเข๎าวัดรับศีล ฟังธรรมในระหวํางเข๎าพรรษา
และวันส าคัญทางศาสนา 
   - ประเพณีท๎องถิ่น ประเพณีชักพระบก ประเพณีวันสงกรานต๑ ประเพณีรดน้ า
ผู๎สูงอายุ ประเพณีวันสารท ประเพณีร าโนราห๑โรงครู เป็นต๎น 

1.9.4 ศิลปวัตถุโบราณ  
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- พํอทํานทอง  หมูํที่  1 ต าบลเขาพระ 
- พํอทํานตาปะขาว หมูํที่  1 ต าบลเขาพระ 
- พํอหลวงพลอย  หมูํที่ 10 ต าบลเขาพระ 

1.10 การศึกษา เทศบาลต าบลเขาพระ มีสถานศึกษาและสถานที่ศึกษาเรียนรู๎ ดังนี้ 
 1.10.1 ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 แหํง ได๎แกํ ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านทุํงรํอน และศูนย๑

พัฒนาเด็กเล็กบ๎านจุฬาภรณ๑พัฒนา 2 
 1.10.2 สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 4 แหํง ซึ่งสอนระดับประถมศึกษา ได๎แกํ โรงเรียนบ๎าน

หน๎าเขา, โรงเรียนจุฬาภรณ๑พิชญาคาร, โรงเรียนบ๎านปากระแนะ, และโรงเรียนวัดในไรํ 
 1.10.3 สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน 1 แหํง คือ โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ๑ประชาอุทิศ 
 1.10.4 ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือศูนย๑การเรียนรู๎ชุมชน   

จ านวน 1 แหํง 
 1.10.5 แหลํงเรียนรู๎ในชุมชน 

   - ที่อํานหนังสือพิมพ๑ประจ าหมูํบ๎าน  จ านวน  12  แหํง 
   - โรงงานเซรามิค             จ านวน    1  แหํง 
   - ภูมิปัญญาชาวบ๎าน            จ านวน    2  แหํง 
 1.11 กีฬา นันทนาการ / พักผ่อน 
  1.11.1 สนามกีฬา         จ านวน 4  แหํง 
  1.11.2 สวนสาธารณะ    จ านวน 3  แหํง 
  1.11.3 ที่พักผํอนหยํอนใจ 
   - บํอน้ าร๎อนธรรมชาติบ๎านหนองบัว   
   - อํางเก็บน้ าคลองดินแดง   
   - น้ าตกห๎วยสูงใต๎   

1.12 สาธารณสุข 
 1.12.1 โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล  จ านวน   2 แหํง                  

1.12.2 ร๎านขายยาแผนปัจจุบัน   จ านวน   1 แหํง 
1.12.3 ศูนย๑สํงเสริมสุขภาพชุมชน   จ านวน 12 แหํง 
1.12.4 บุคลากรทางการแพทย๑ที่ปฏิบัติหน๎าที่ในสถานพยาบาลในเขตพื้นที่ 
 - แพทย๑     จ านวน    1  คน 
 - พยาบาล    จ านวน    3  คน 
 - ทันตแพทย๑/ผู๎ชํวยฯ   จ านวน    2  คน 
 - เภสัชกร    จ านวน    1  คน 
 - นักวิชาการสาธารณสุข/ผู๎ชํวยฯ  จ านวน    2  คน 
 - เจ๎าพนักงานสาธารณสุข   จ านวน    3  คน 
 - อสม.     จ านวน 157  คน 
1.12.5 ล าดับประเภทการเจ็บปุวยที่เข๎ารับการรักษาในโรงพยาบาลฯ 
 - โรคระบบหายใจ 
 - โรคความดันโลหิตสูง 
 - โรคเบาหวาน 
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1.12.6 อัตราการมีและใช๎ส๎วมราดน้ า  100% 
1.13 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

1.13.1 หนํวยบริการชุมชน ต ารวจชุมชนประจ าต าบล จ านวน  1 แหํง 
1.13.2 ศูนย๑ อปพร.     จ านวน  1 แหํง 
1.13.3 จุดตรวจสามแยกพรุเถี๊ยะ    จ านวน  1 แหํง 

 1.14 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  1.14.1 สถิติเพลิงไหม๎ในรอบปี ( 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2555) จ านวน -  ครั้ง 
  1.14.2 ความสูญเสียชีวิตและทรัพย๑สินจากเหตุเพลิงไหม๎ในรอบปีที่ผํานมา คิดเป็นผู๎เสียชีวิต - 
คน บาดเจ็บ -  คน ทรัพย๑สินมูลคํา  -  บาท 
  1.14.3 รถยนต๑ดับเพลิง จ านวน   -   คัน 
  1.14.4 รถบรรทุกน้ า จ านวน  1  คัน 
  1.14.5 เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม   จ านวน  1  เครื่อง 
  1.14.6 พนักงานเทศบาล  จ านวน  1  คน และพนักงานดับเพลิง   จ านวน  -   คน 
  1.14.7 การฝึกซ๎อมแผนดับเพลิงปีที่ผํานมา  จ านวน   1   ครั้ง 
 1.15 ภัยธรรมชาติ 
  ภัยธรรมชาติที่เคยสร๎างความเสียหายในต าบลเขาพระ 
  - ลมพายุพัดแรงในฤดูแล๎ง พื้นที่ที่เคยได๎รับความเสียหาย ได๎แกํ หมูํที่ 1-12 
  - ภัยแล๎ง พ้ืนที่ที่เคยได๎รับความเสียหาย ได๎แกํ หมูํที่ 1-12 
  - อุทกภัย พื้นที่ที่เคยได๎รับความเสียหาย ได๎แกํ หมูํที่ 4, 6, 7, 10 

1.16 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.16.1 ทรัพยากรธรรมชาติ 
- ปุาไม๎ และสัตว๑ปุาในเขตอุทยานแหํงชาติ เขตปุาสงวนแหํงชาติและเขตอนุรักษ๑พันธุ๑สัตว๑ปุา 

ในเทือกเขาหลวงตามแนวรอยตํอของต าบลตั้งแตํทิศตะวันออกถึงทิศเหนือและทิศใต๎ ครอบคลุมหมูํที่ 4, 12, 5, 
10, 8, 9 และหมูํท่ี 11 ต าบลเขาพระ ตามล าดับ ปุาไม๎คํอนข๎างสมบูรณ๑มีพันธุ๑พืชและสัตว๑ปุาหายากหลายชนิด 
ประชาชนได๎รับประโยชน๑จากทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี้มาก 

- บํอน้ าร๎อนธรรมชาติบ๎านหนองบัว ตั้งอยูํ หมูํที่ 2 ต าบลเขาพระ เป็นบํอน้ าร๎อนท่ีเกิดข้ึนเอง 
ตามธรรมชาติมีการกํอสร๎างเป็นที่อาบน้ า และปรับปรุงบริเวณโดยรอบเป็นสถานที่พักผํอนหยํอนใจ มีประชาชน
ทั้งในพื้นที่และตํางพ้ืนที่มาอาบน้ าร๎อนเพื่อสุขภาพเป็นจ านวนมาก 
  1.16.2 แหล่งน้ า 

- ต๎นน้ าล าธารหลายสายในพ้ืนที่ซึ่งเกิดจากเทือกเขาหลวงไหลผํานหมูํบ๎าน และไหลลงสูํอําง 
เก็บน้ าเขื่อนคลองดินแดงและล าคลอง เกือบทุกหมูํบ๎านที่ติดกับเทือกเขาหลวงจะมีล าธารซึ่งน าน้ ามาใช๎
ประโยชน๑ในการจัดท าประปาภูเขามาใช๎ในหมูํบ๎าน 

- ห๎วย หนอง คลอง บึง บริเวณท่ีราบทุํงนาและท่ีราบสองข๎างถนนทางหลวงก็จะมีหนองน้ า 
เป็นที่เพาะพันธุ๑ปลาและใช๎น้ าเพื่อการเกษตร 
  แหล่งน้ าตามธรรมชาติ 
   - คลองดินแดง ไหลผํานหมูํที่ 1, 2, 10 ต าบลเขาพระ 
   - แมํน้ าตาปี    ไหลผํานหมูํที่ 4, 6, 7 ต าบลเขาพระ 
  แหล่งน้ าสาธารณะ 
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   - อํางเก็บน้ าคลองดินแดง เป็นอํางเก็บน้ าขนาดใหญํมีพ้ืนที่ประมาณ 5,000 ไรํ อยูํใน
พ้ืนที่หมูํที่ 3, 5, 8, 9, 10 ต าบลเขาพระ 
   - หนองบัว เป็นหนองน้ า ตั้งอยูํในหมูํมี่ 2 ต าบลเขาพระ 
   - ประปาภูเขา ประปาหมูํบ๎าน 9 แหํง 
 

1.16.3 ดิน 
  ต าบลเขาพระ แบํงสภาพพ้ืนที่ออกเป็น 70% เป็นภูเขาสูงและเชิงเขา พ้ืนที่ราบเชิงเขาและที่
ราบ ที่ราบลุํม 30% เป็นพื้นที่ท าการเกษตร  
   1.  พ้ืนที่ภูเขาและเชิงเขา ลักษณะดินเป็นดินรํวนปนทราย หน๎าดินลึก การระบายน้ า
ได๎ดี มีความอุดมสมบูรณ๑ของดินมาก เหมาะแกํการปลูกยางพารา ไม๎ผล ไม๎ยืนต๎นและพืชเศรษฐกิจอ่ืน ๆ 
   2.  พ้ืนที่ราบ และที่ราบลุํม ลักษณะดินเป็นดินรํวนปนทราย ดินลํางเป็นดินรํวนปน
ดินเหนียว การระบายน้ าและความอุดมสมบูรณ๑ของดินต่ า เหมาะแกํการท านาปลูกพืชไรํ ไม๎ผล และปาล๑ม
น้ ามัน 
 

1.16.4 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 
  ปัญหาด๎านสิ่งแวดล๎อมในเขตพ้ืนที่เทศบาล ยังไมํถือวําเป็นปัญหาที่หนัก เนื่องจาก
สภาพแวดล๎อมโดยทั่วไปสํวนใหญํยังคงเป็นสภาพธรรมชาติอยูํมาก เป็นชุมชนชนบท ไมํมีโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญํ ไมํมีปัญหาเรื่องน้ าเสียและด๎านมลพิษทางอากาศ ไมํมีการพัฒนาจนท าลายสิ่งแวดล๎อมหรือมี
ผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมมากนัก 

- ภูมิอากาศ (ปีปัจจุบัน) 
ต าบลเขาพระ มีลักษณะเป็นที่รอบล๎อมด๎วยภูเขา มีความผันผวนทางสภาพอากาศ มีทั้งคลื่น 

ลมร๎อน และลมพายุ  อุณหภูมิต่ าสุด 22 - 24 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด 30 - 32 องศาเซลเซียส    
- การระบายน้ า 
 พ้ืนที่น้ าทํวมถึง คิดเป็นร๎อยละ 10 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
 ระยะเวลาเฉลี่ยที่น้ าทํวมขังนานที่สุด 4 วัน  (ประมาณชํวงเดือนพฤศจิกายน) 
- ขยะ 
 ปัญหาเรื่องขยะเริ่มมีมากข้ึน เนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของครัวเรือน และไมํมีสถานที่
ก าจัดขยะในครัวเรือน จึงไมํสามารถก าจัดขยะให๎หมดไป ท าให๎มีขยะเหลือตกค๎างในชุมชน 
 ปริมาณขยะในเขตเทศบาลในแตํละวัน จ านวน  7   ตัน 
 รถที่ใช๎จัดเก็บขยะ    จ านวน  1   คัน 
 ขยะที่เก็บขนได๎    จ านวน  6   ตัน 
 ขยะที่ก าจัดได ๎    จ านวน  6   ตัน 
 การก าจัดขยะโดยวิธีแยกขยะและกองบนพ้ืน บางสํวนฝังกลบเป็นครั้งคราว 

1.17 องค์กรในชุมชน 
-  อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน   -  กลุํมแมํบ๎านเกษตรกร 
-  อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (อสม.)        -  กลุํมออมทรัพย๑                             
-  ลูกเสือชาวบ๎าน     -  กลุํมเยาวชน                  
-  ชุดรักษาความสงบหมูํบ๎าน    -  กลุํมสัจจะ                   
-  กลุํมพัฒนาสตรี     -  ธนาคารหมูํบ๎าน 
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของเทศบาล 
2.1 โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
 2.1.1 โครงสร๎างของเทศบาลต าบลเขาพระ ประกอบด๎วย สภาเทศบาลต าบลเขาพระและ

คณะผู๎บริหารเทศบาลต าบลเขาพระ 
 สภาเทศบาลต าบลเขาพระ ประกอบด๎วย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ ซึ่งมาจากการ

เลือกตั้งของประชาชนตามกฎหมายวําด๎วยการเลือกตั้ง จ านวน 12 คน 
 คณะผู๎บริหารเทศบาลต าบลเขาพระ ประกอบด๎วย นายกเทศมนตรี จ านวน 1 คน ซึ่งมาจาก

การเลือกตั้งของประชาชน รองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 คน ที่ปรึกษานายเทศมนตรี จ านวน 1 คน และ
เลขานุการนายกเทศมนตรี จ านวน 1 คน ซึ่งนายกเทศมนตรีเป็นผู๎แตํงตั้ง 

2.1.2 เทศบาลต าบลเขาพระ แบํงสํวนการบริหารออกเป็นสามสํวน คือ   
1. ส านักปลัดเทศบาล มีอัตราก าลัง  จ านวน  35  คน 
 1.1 พนักงานเทศบาล    จ านวน  17 คน 
 1.2 พนักงานจ๎างตามภารกิจ   จ านวน  13  คน 

1.3 พนักงานจ๎างทั่วไป    จ านวน    5  คน 
2. กองคลัง มีอัตราก าลัง    จ านวน    9  คน 
 2.1 พนักงานเทศบาล    จ านวน    5  คน 
 2.2 ลูกจ๎างประจ า    จ านวน    2  คน 
 2.3 พนักงานจ๎างตามภารกิจ   จ านวน    2  คน 
 2.4 พนักงานจ๎างทั่วไป    จ านวน    -   คน 
3. กองชําง มีอัตราก าลัง   จ านวน    5  คน 
 3.1 พนักงานเทศบาล    จ านวน    2  คน 

3.2 พนักงานจ๎างตามภารกิจ   จ านวน    2  คน 
 3.3 พนักงานจ๎างทั่วไป    จ านวน    1  คน 
จ านวนบุคลากรทั้งสิ้น   จ านวน  49 คน 

 

2.1.3 ระดับการศึกษาของบุคลากร 
  ประถมศึกษา     จ านวน    -   คน 
  มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา    จ านวน   7   คน 
  ปริญญาตรี     จ านวน  37  คน 
  สูงกวําปริญญาตรี    จ านวน   5   คน 
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2.2 งบประมาณของเทศบาล 
 2.2.1 รายรับของเทศบาลต าบลเขาพระ ตามหมวดรายรับ 

รายรับ 
 รายรับจริง 

2556  
 ประมาณการ 

2557  
ประมาณการ 

2558 

1) รายได๎จัดเก็บเอง       

   หมวดภาษีอากร 192,000.00 191,000.00 198,000.00       

   หมวดคําธรรมเนียม คําปรับและใบอนุญาต 131,000.00 186,700.00 260,200.00 

   หมวดรายได๎จากทรัพย๑สิน 372,000.00 291,000.00 300,500.00 

   หมวดรายได๎จากสาธารณูปโภคและพาณิชย๑ 170,000.00 180,000.00 200,000.00 

   หมวดรายได๎เบ็ดเตล็ด 59,500.00 120,000.00 60,000.00 

   หมวดรายได๎จากทุน 500.00 500.00 500.00 

รวมรายได้จัดเก็บ 925,000.00 969,200.00 1,019,200.00 
2) รายได๎ที่รัฐบาลเก็บแล๎วจัดสรรให๎องค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น    
   หมวดภาษีจัดสรร 13,983,000.00 12,750,000.00 14,141,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

13,983,000.00 12,750,000.00 14,141,000.00 

3) รายได๎ที่รัฐบาลอุดหนุนให๎องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น    
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 15,565,500.00 17,000,000.00 17,860,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

15,565,500.00 17,000,000.00 17,860,000.00 

รวม 30,473,500.00 30,719,200.00 33,020,200.00 
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2.2.2 รายจ่ายของเทศบาลต าบลเขาพระ ตามหมวดรายจ่าย 

 

รายรับ 
 รายจ่ายจริง 

2556  
 ประมาณการ 

2557  
ประมาณการ 

2558 

งบกลาง 1,052,868.00       1,423,230.00 1,629,198.00    
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คําจ๎างประจ า
และคําจ๎างชั่วคราว 

7,129,628.45 8,922,640.00 11,640,240.00 

งบด าเนินงาน (หมวดคําตอบแทน ใช๎สอย 
วัสุดและหมวดคําสาธารณูปโภค) 

8,846,660.75 11,372,130.00 10,382,830.00 

งบลงทุน (หมวดคําครุภัณฑ๑ ที่ดินและ
สิ่งกํอสร๎าง) 

5,862,012.00 4,883,200.00 5,137,600.00 

งบรายจํายอื่น (หมวดรายจํายอ่ืน) 25,000.00 25,000.00 25,000.00 

งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 25,502,769.20 30,719,200.00 33,020,200.00 

รวมรายจ่ายจ่ายจากงบประมาณ 25,502,769,20.00 30,719,200.00 33,020,200.00 
 
3. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่    

1. การรวมกลุ่มของประชาชน 
รวมกลุํมทุกประเภท 30 กลุํม แยกเป็นประเภทกลุํม ดังนี้ 

   -  กลุํมอาชีพ   15 กลุํม 
   -  กลุํมออมทรัพย๑  12  กลุํม 
   -  กลุํมอนุรักษ๑ฯ     1 กลุํม 
   -  ร๎านค๎าชุมชน/สหกรณ๑    2 กลุํม 
 
จุดเด่นของพ้ืนที่ (ที่เอื้อต่อการพัฒนาต าบล) 

เทศบาลต าบลเขาพระ  มีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด 171 ตารางกิโลเมตร และพ้ืนที่สํวนใหญํเป็นภูเขา มี
ที่ราบเชิงเขาเหมาะแกํการเพาะปลูกยางพันธุ๑ดี ผลไม๎ทางเศรษฐกิจ และประชากรสํวนใหญํประกอบอาชีพท า
การเกษตร  หากมีการพัฒนาทางด๎านผลผลิตทางการเกษตรอยํางเป็นระบบก็จะสามารถยกระดับความเป็นอยูํ
ของประชาชนได๎เป็นอยํางดี และเป็นแหลํงก าเนิดของต๎นน้ าล าธารมากมายและอุดมสมบูรณ๑ไปด๎วย 
ทรัพยากรธรรมชาติ จึงงํายตํอการพัฒนา   

 การพัฒนาสังคม เทศบาลต าบลเขาพระ แม๎จะมีการพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานมาก แตํก็ไมํได๎
มองข๎ามการพัฒนา “คน” เพราะความเข๎มแข็งของชุมชนเป็นสํวนส าคัญในการแก๎ไขปัญหาและพัฒนาไปพร๎อม
กันอยํางบูรณาการ  กลําวคือความสามารถการแก๎ไขปัญหาความยากจนได๎อยํางรวดเร็ว การมีความรู๎เกี่ยวกับ
การอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม การมีสํวนรํวมในการแก๎ไขปัญหาทางสังคมและพัฒนาสังคม 
การรํวมกันอนุรักษ๑วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท๎องถิ่น และการเปิดโอกาสให๎ประชาชนได๎รํวมแสดง
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ความคิดเห็นเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาชุมชน ตลอดจนการน าภูมิปัญญาท๎องถิ่น มาพัฒนาให๎เป็นรูปธรรม
ตํอไป 
 
 
ทัศนียภาพที่โดดเด่นของต าบลเขาพระ 

1. ภูเขาพระ จัดเป็นสถานที่ส าคัญของต าบลเขาพระ มีพระพุทธสิหิงค๑ ที่เป็นที่สักการะของชาวบ๎าน
ทั่วไป   ในทุก ๆ ปีจะมีการจัดงานประเพณีชักพระบกตรงกับวันแรม 1 ค่ า เดือน 5 ขึ้นบริเวณเชิงภูเขาพระ 
เพ่ือเป็นการอนุรักษ๑วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท๎องถิ่นให๎คงอยูํสืบไป 
 2. หมูํบ๎านจุฬาภรณ๑พัฒนา 2 (บ๎านห๎วยตรีด) เป็นชื่อตามพระนามของสมเด็จพระเจ๎าลูกเธอ 
เจ๎าฟูาหญิงจุฬาภรณ๑วลัยลักษณ๑ อัครราชกุมารี  ซึ่งได๎ทรงพิจารณาเห็นความเดือดร๎อนของราษฎร  จากการเกิด
ภาวะน าทํวมฉับพลันและน้ าปุาไหลหลาก  จึงมีพระราชด าริจัดตั้งหมูํบ๎านให๎การชํวยเหลือผู๎ประสบภัยขึ้น และ
จัดตั้งโรงงานเซรามิค และกลุํมอาชีพตําง ๆ มากมายเพื่อให๎ประชาชนมีอาชีพเลี้ยงตัวเอง 

3. อํางเก็บน้ าคลองดินแดง เป็นโครงการตามแนวพระราชด าริ กํอสร๎างขึ้นเพ่ือชะลอความเร็วของน้ า
เป็นแหลํงกักเก็บน้ าเพื่อใช๎ประโยชน๑ การเพาะพันธุ๑ปลา และยังเป็นสถานที่พักผํอนหยํอนใจ เหมาะส าหรับการ
ผันน้ ามาใช๎ประโยชน๑และการพัฒนาเป็นแหลํงทํองเที่ยวตํอไป 

 4. บํอน้ าร๎อนธรรมชาติบ๎านหนองบัว เป็นบํอน้ าร๎อนท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ จ านวน 2 บํอ อยูํในบริเวณ 
เดียวกัน มีการพัฒนาเป็นที่พักผํอนหยํอนใจและประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่เข๎ามาอาบน้ าร๎อน โดยมีความ
เชื่อวําสามารถรักษาโรคบางอยํางได๎และเพ่ือสุขภาพที่ดีด๎วย 
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ส่วนที่ 3 

 
ผลการพัฒนาเทศบาลต าบลเขาพระในปีท่ีผ่านมา 

3.1 การสรุปสถานการณ์พัฒนา 
    3.1.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ปัญหาที่พบมากก็คือปัญหาเส๎นทางคมนาคมไมํสะดวกโดยเฉพาะ
ในชํวงหน๎าฝน เนื่องจากถนนบางสายเป็นถนนดินลูกรังและหินผุ  เมื่อถึงชํวงฤดูฝน เส๎นทางจะเป็นหลุมเป็นบํอ  
เป็นรํองลึกท าให๎ราษฎรไมํสามารถสัญจรไปมาได๎สะดวก จึงต๎องมีการปรับปรุงเรื่องเส๎นทางการคมนาคมให๎
สามารถใช๎สัญจรไปมาได๎ตลอดฤดูกาล โดยพัฒนาเป็นถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สํวนปัญหา
รองลงมาคือปัญหาเรื่องระบบสาธารณูปโภค  ระบบประปาหมูํบ๎านยังไมํครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ปริมาณน้ ามีไมํ
เพียงพอกับความต๎องการ ต๎องมีการขยายระบบประปาหมูํบ๎าน และเรื่องไฟฟูาสํองทาง ยังไมํครอบคลุมเส๎นทาง
และแหลํงชุมชน ต๎องมีการขยายพื้นที่ติดตั้งไฟฟูาสํองทาง   

    3.1.2 ด้านเศรษฐกิจ  ปัญหาด๎านราคาผลผลิต ต๎นทุนในการผลิต และการประกอบอาชีพ เนื่องจาก
ต๎นทุนในการผลิต เคมีภัณฑ๑ทางการเกษตรมีราคาสูง แตํผลผลิตที่จ าหนํายมีราคาต่ าและบางครั้งผลผลิตล๎น
ตลาดไมํมีสถานที่จ าหนํายสินค๎า และในชํวงหน๎าแล๎งมีปัญหาทางด๎านแหลํงน้ าเพ่ือการเกษตร โดยเฉพาะการท า
สวนผลไม๎ที่ต๎องใช๎น้ าเป็นจ านวนมาก ปัจจุบันจ านวนเกษตรกร และคนวํางงานเพ่ิมมากขึ้น แตํพ้ืนที่ส าหรับการ
เพาะปลูกมีจ านวนจ ากัด จึงต๎องมีการพัฒนาความรู๎ในการประกอบอาชีพและสร๎างอาชีพเสริมให๎แกํคนในชุมชน 

    3.1.3 ด้านการศึกษา  ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ๑การเรียนการสอนที่
ทันสมัยความต๎องการสนับสนุนอุปกรณ๑สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และในสํวนของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กที่อยูํ
ในความรับผิดชอบของเทศบาลบางศูนย๑สถานที่คับแคบ ไมํเหมาะสมกับจ านวนเด็กเล็กที่เพ่ิมขึ้น ต๎องมีการ
ขยายตํอเติม  

    3.1.4 ด้านสาธารณะสุข  ปัญหาด๎านโรคติดตํอ เชํน โรคไข๎เลือดออก โรคพิษสุนัขบ๎า สารพิษตกค๎าง
จากการใช๎สารเคมีในการผลิตทางการเกษตร ความต๎องการสร๎างความรํวมมือในการปูองกันแก๎ไขปัญหา
โรคติดตํอโดยการสนับสนุนเคมีภัณฑ๑ สํงเสริมรณรงค๑ให๎ราษฎรใช๎วัตถุดิบทางธรรมชาติในการก าจัดศัตรูพืชและ
ใช๎วิธีธรรมชาติในการปลูกพืช 

    3.1.5 ด้านสังคม  ชุมชนไมํเข็มแข็ง การประสานงานระหวํางหนํวยงานภาครัฐกับประชาชนในพ้ืนที่
ยังไมํครอบคลุมเทําที่ควร ขาดการสํงเสริมด๎านการรวมกลุํม ประชาชนไมํคํอยให๎ความสนใจในการมีสํวนรํวมใน
การพัฒนา ความต๎องการ สํงเสริมให๎ชุมชนเข็มแข็ง ให๎ราษฎรมีบทบาทรํวมกับหนํวยราชการและองค๑กรมากขึ้น  
สํงเสริมในการพัฒนาเรื่องการรวมกลุํม โดยเฉพาะกลุํมอาชีพ สํงเสริมการรวมกลุํมของเด็กเยาวชน 

    3.1.6 ด้านการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร ปัญหาด๎านเครื่องมือเครื่องใช๎ส านักงาน 
บางครั้งไมํเพียงพอกับปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้น เชํน เครื่องคอมพิวเตอร๑  ปัญหาการขาดความเข๎าใจของประชาชน
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ในรูปแบบการท างานและอ านาจหน๎าที่ของเทศบาล ต๎องมีการประชาสัมพันธ๑บทบาทและอ านาจหน๎าที่ของ
เทศบาล และขําวประชาสัมพันธ๑ตํางๆ ให๎ประชาชนได๎รับทราบ และจัดซือ้เครื่องใช๎ส านักงานเพ่ิมเติม เพ่ือความ
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
    3.1.7 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปัจจุบันปัญหาขยะเป็นเรื่องที่สร๎างมลพิษและ
ความสกปรกให๎แกํชุมชน ปัญหาวัชพืชสองข๎างทาง ต๎องรณรงค๑ปลูกจิตส านึกให๎ประชาชนรู๎จักรักษาความ
สะอาดและก าจัดขยะท่ีสร๎างข้ึนด๎วยตัวเอง จัดให๎มีถังขยะตามสถานที่สาธารณะตํางๆ และมีการรณรงค๑ให๎มีการ
ก าจัดวัชพืชสองข๎างทาง สร๎างจิตส านึกให๎ประชาชนรู๎จักอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

    3.1.8 การมีส่วนร่วมและบริการประชาชน  ประชาชนไมํคํอยให๎ความส าคัญกับการเข๎ามามีสํวน
รํวมในโครงการ/กิจกรรม การเป็นคณะกรรมการในการจัดท าแผนพัฒนา และคณะกรรมการตํางๆ ต๎องมีการ
ประชาสัมพันธ๑ให๎ประชาชน ตัวแทนชุมชน รู๎ถึงความส าคัญและบทบาทหน๎าที่ สํงเสริมการเข๎ารํวมกิจกรรมของ
ประชาชน    

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค) 
 

 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
 

จุดแข็ง / โอกาส 
(Strengths / Weakness) 

จุดอ่อน / อุปสรรค 
( Opportunities / Threats ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
  1. ผู๎บริหารเทศบาลมีวิสัยทัศน๑และนโยบายการพัฒนา
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานท่ีกว๎างไกล เพื่อรองรับการ
เจริญเติบโต และทํองเท่ียวของอ าเภอพิปูน 

1. เทศบาลมีงบประมาณที่จ ากัด 

  2. เทศบาลมีโครงขํายการคมนาคมท่ีครอบคลุมเชื่อมตํอ
ระหวํางถนนหลัก ถนนรอง ได๎อยํางสะดวกและคลํองตัว 

2. ระบบประปาที่มีอยูํยังไมํครอบคลุมทุกพื้นท่ีของ
ต าบลเขาพระ 

  

โอกาส อุปสรรค 
1. ประชาชนให๎การสนับสนุนยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน 

1. การคมนาคมขนสํงจากรถบรรทุกน้ าหนักเกินจาก
ภายนอกที่ใช๎เส๎นทางผํานเทศบาลสํงผลให๎เกิดการ
ช ารุดเร็วขึ้น 

2. ในพื้นท่ีเทศบาลมีอํางเก็บน้ าคลองดินแดง ซึ่งสามารถ
น ามาใช๎ประโยชน๑ทางด๎านอุปโภคและ บริโภคได๎ 

2. เทศบาลมีงบประมาณไมํเพียงพอที่จะผันน้ าจากอําง
เก็บน้ าคลองดินแดงมาใช๎ประโยชน๑ 

3. ในพื้นท่ีเทศบาลมีหนํวยงานบริการสาธารณะ เชํน 
ไฟฟูาอ าเภอพิปูน  และส านักงานกรมชลประทานท่ี 3
เขื่อนคลองดินแดง ต้ังอยูํ 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ด้านการพัฒนาคน และสังคม 

จุดแข็ง / โอกาส 
(Strengths / Weakness) 

จุดอ่อน / อุปสรรค 
( Opportunities / Threats ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
  1.  ผู๎ บริหาร เทศบาลให๎ความส าคัญ ตํอการพัฒนา
การศึกษา มีการจัดเตรียมความพร๎อมของอุปกรณ๑ สถานท่ี 
บุคลากร เพื่อรองรับการศึกษาระดับปฐมวัย ของศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล 

1. เทศบาลมีงบประมาณที่จ ากัด 

  2. เทศบาลต าบลเขาพระ ให๎การดูแลและสงเคราะห๑แกํ
เด็ก ผู๎สูงอายุ ผู๎ปุวยเอดส๑ ผู๎พิการ และผู๎ยากไร๎ อยํางท่ัวถึง 
และตํอเน่ือง 

2. เทศบาลมีแหลํงสํงเสริมการเรียนรู๎ส าหรับ
เยาวชนท่ีชัดเจนไมํมากนัก  เชํน ห๎องสมุด
เทศบาล เป็นต๎น 

  3. ประชาชนให๎ความใสํใจในการอนุรักษ๑ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรมท๎องถิ่นท่ีดีงาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ๑ของ
ต าบลเขาพระ เชํน กิจกรรมประเพณีชักพระบกอ าเภอพิปูน 

 

  4. เทศบาลมีการสํงเสริมการออกก าลังกายแกํประชาชน 
ไมํวําจะเป็นสถานที่ หรืออุปกรณ๑ออกก าลังกาย  

 

  

โอกาส อุปสรรค 
1. มีหนํวยงานท้ังภาครัฐ เอกชน ท่ีมีหน๎าท่ีเกี่ยวข๎อง พร๎อม
ในการเข๎ามาประสานงานรํวมมือกันในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และสังคมของประชาชน 

1. ปัญหายาเสพติดท่ีระบาดอยํางหนัก ท าให๎เกิด
ปัญหาสังคมท่ีสํงผลกระทบตํอคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยํู 

2. การกระจายอ านาจให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น    
ชํวยให๎ เทศบาลสามารถดูแลด๎านสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนได๎อยํางเต็มท่ีและท่ัวถึงมากยิ่งขึ้น (โดยเฉพาะ
งบประมาณจาก สปสช.) 

2. ปัญหาคําครองชีพสูง ผู๎มีรายได๎น๎อยคํอนข๎าง
ล าบาก 

3. มีสถาบันทางศาสนา เชํน วัดตําง ๆ ในพื้นท่ี จ านวน 3 
แหํง และส านักสงฆ๑ 1 แหํง เพื่อเป็นสถานท่ีพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมของเยาวชน และประชาชน 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

จุดแข็ง / โอกาส 
(Strengths / Weakness) 

จุดอ่อน / อุปสรรค 
( Opportunities / Threats ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
  1. เทศบาลมีชุมชนที่เข๎มแข็ง จ านวน ๑๒ ชุมชน และ
ชมรมตําง ๆ ที่เทศบาลให๎การสนับสนุน มีการรวมกลุํมและ
ด าเนินกิจกรรมตําง ๆ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ มีการรํวมมือ
รํวมใจกันท างานเพื่อผลประโยชน๑สํวนรวมของท๎องถิ่น ท า
ให๎ท๎องถิ่นมีการพัฒนาเจริญก๎าวหน๎าที่มั่นคง และยั่งยืน 

1. เทศบาลมีงบประมาณที่จ ากัด 

2. เทศบาลมีแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2. ขาดการเผยแพรํ/ประชาสัมพันธ๑ ให๎ความรู๎ด๎าน
การปูองกันสาธารณะภัย 

3. มีสมาชิก อปพร. ที่พร๎อมตํอการให๎บริการประชาชนเมื่อ
ยามเกิดภัยสาธารณะ 

3. ขาดองค๑ความรู ๎และผู๎เชี่ยวชาญทางด๎าน      
สาธารณภัย 

  

โอกาส อุปสรรค 
1. การให๎ความรํวมมือกันของหนํวยงาน ภาครัฐ เอกชน 
และ อปท. รวมถึงภาคประชาชน อาสาสมัครตําง ๆ รํวมกัน
เป็นเครือขํายในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1. กฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ ที่เกี่ยวกับการ
เบิกจํายคําตอบแทนให๎กับสมาชิก อปพร.ที่ปฏิบัติ
หน๎าท่ีมีข๎อจ ากัดในการเบิกจํายงบประมาณ 
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          4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

จุดแข็ง / โอกาส 
(Strengths / Weakness) 

จุดอ่อน / อุปสรรค 
( Opportunities / Threats ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. มีสินค๎าทางการเกษตร เชํน ยางพารา ผลไม๎ชนิด 
ตําง ๆ ที่สมบูรณ๑ 

1. เทศบาลมีงบประมาณที่จ ากัด ในการพัฒนา
แหลํงทํองเท่ียว 

2. ในเขตเทศบาล เป็นท่ีต้ังของหนํวยงาน สหกรณ๑
การเกษตรพิปูน ซึ่งเป็นแหลํงรบัซื้อ ยางพารา 

2. ประชาชนในพื้นที่ขาดการฝึกอบรมการเป็น
มัคคุเทศก๑ท๎องถิ่น หรือยุวมัคคุเทศก๑ 

3. มีแหลํงทํองเท่ียวท่ีสมบูรณ๑ทางทรัพยากรธรรมชาติ  
  

โอกาส อุปสรรค 
1. การให๎ความรํวมมือกันของหนํวยงาน ภาครัฐ และ
เอกชน ในการประชาสัมพันธ๑แหลํงทํองเท่ียว โดยเฉพาะ
อํางเก็บน้ าคลองดินแดง ให๎เป็นท่ีรู๎จักส าหรับเหลํา
นักทํองเท่ียว เชํน อบจ.นศ , ททท.นศ.  

1. ปัญหาราคาสินค๎าทางการเกษตรท่ีตกต่ า 
 
2. ขาดการประสานงานระหวํางหนํวยงานท๎องถิ่น
ใกล๎เคียงท่ีมีแหลํงทํองเท่ียวอยูํในเขตรับผิดชอบ 

  
  

 

         5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง / โอกาส 
(Strengths / Weakness) 

จุดอ่อน / อุปสรรค 
( Opportunities / Threats ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. ประชาชนมีการต่ืนตัวด๎านสิ่งแวดล๎อม เห็นได๎จาก
การมีสํวนรํวมในการน าเสนอปัญหา/ข๎อร๎องเรียน
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย และเรื่องสิ่งแวดล๎อม
ตําง ๆ มากขึ้น 

1. เทศบาลมีงบประมาณที่จ ากัด ในการจัดซื้อ
ครุภัณฑ๑ หรือด าเนินการด๎านสิ่งแวดล๎อม 

  
  

โอกาส อุปสรรค 
1. การให๎ความรํวมมือกันของหนํวยงาน ภาครัฐ และ
เอกชน ในการจัดกิจกรรมสํงเสริมด๎านสิ่งแวดล๎อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เชํน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมจังหวัดนครศรีธรรมราช , ปกครอง

1. สภาวะโลกร๎อน ท่ีสํงผลกระทบตํอภูมิอากาศท่ัว
โลก 
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อ าเภอพิปูน 
  
  

 

           6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
 

จุดแข็ง / โอกาส 
(Strengths / Weakness) 

จุดอ่อน / อุปสรรค 
( Opportunities / Threats ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. ผู๎บริหารและฝุายนิติบัญญัติมาจากการเลือกต้ังของ
ประชาชนโดยตรงท าให๎เข๎าใจปัญหาความต๎องการของ
ประชาชน 

1. การประชาสัมพันธ๑ในเรื่องของข๎อมูลขําวสาร และ
กิจกรรมตําง ๆ ของเทศบาลยังไมํครอบคลุม 

2. ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการบริหารท๎องถิ่น
มากขึ้น 

2. ประชาชนบางสํวนในพื้นท่ีขาดความรู๎ ความ
เข๎าใจในเรื่องบทบาท หน๎าที และการท างานของ
เทศบาล 

3. ผู๎บริหารสามารถก าหนดนโยบายได๎เองภายใต๎กรอบ
ของกฎหมาย 

 

  

โอกาส อุปสรรค 
1. ได๎รับการอบรมและพัฒนาบุคลากรจากหนํวยงาน
ตําง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ 

1. ระเบียบ กฎหมาย นโยบายจากสํวนกลาง ใน
ลักษณะการสั่งการจากเบื้องบนลงมา เป็นอุปสรรค
ตํอการท างานของท๎องถิ่นในบางครั้ง 

2. การได๎รับงบประมาณอุดหนุนจากกรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น และหนํวยงานอื่น 

2. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลมีน๎อยและใช๎
เวลาพอสมควรกวําจะได๎รับ ซึ่งเมื่อได๎รับลําช๎า ไมํ
เป็นไปตามแผนระยะเวลาที่วางไว๎ 

3. ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีท าให๎มีความคลํองตัว
และมีประสิทธิภาพในการท างาน 
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3.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
3.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
 
 

รายละเอียดผลการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
1. ยุทธศาสตร์   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน   

1.1  แนวทางการพัฒนา  การคมนาคมขนส่ง 

 

โครงการ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ปี 59 - 61 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 59 - 61 ปี 59 ปี 60 ปี 61 

1. จัดให๎มีเส๎นทางคมนาคมขนสํงที่ได๎มาตรฐาน
เชื่อมโยง อยํางทั่วถึงระหวํางหมูํบ๎าน ต าบล  

30 สาย 10 สาย 10 สาย 10 สาย 100 % 34 % 33 % 33 % 

2. ซํอมแซมบ ารุงรักษาเส๎นทางคมนาคมที่มีอยูํเดิม
ให๎อยูํในสภาพเรียบร๎อย 

 30 สาย 10 สาย 10 สาย 10 สาย 100 % 34 % 33 % 33 % 

3. โครงการกํอสร๎างทางเท๎าและสะพาน  10 แหํง 3 แหํง 4 แหํง 3 แหํง 100 % 33 % 34 % 33 % 
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1. ยุทธศาสตร์   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 

1.2  แนวทางการพัฒนา  งานไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปการ 

 

โครงการ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ปี 59 - 61 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 59 - 61 ปี 59 ปี 60 ปี 61 

1. จัดให๎มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มี
ประสิทธิภาพและทันสมัย ให๎ทั่วถึงทุกหมูํบ๎าน  

12 หมูํบ๎าน 4 หมูํบ๎าน 4 หมูํบ๎าน 4 หมูํบ๎าน 100 % 33 % 33 % 34 % 

         
 
 
 
1. ยุทธศาสตร์   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 

1.3  แนวทางการพัฒนา การผังเมือง 
 

โครงการ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ปี 59 - 61 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 59 - 61 ปี 59 ปี 60 ปี 61 

1. ฝึกอบรมงานด๎านผังเมือง  3 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 100 % 33 % 33 % 34 % 
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1. ยุทธศาสตร์   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 

1.4  แนวทางการพัฒนา การก าจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
 

โครงการ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ปี 59 - 61 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 59 - 61 ปี 59 ปี 60 ปี 61 

1. จัดให๎มีระบบก าจัดขยะของชุมชนและครัวเรือน 12 หมูํบ๎าน 12 หมูํบ๎าน 12 หมูํบ๎าน 12 หมูํบ๎าน 100 % 100 % 100 % 100 % 
         

 
 
 
1. ยุทธศาสตร์   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 

1.5  แนวทางการพัฒนา งานสวนสาธารณะ-สวนสุขภาพ 
 

โครงการ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ปี 59 - 61 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 59 - 61 ปี 59 ปี 60 ปี 61 

1. บ ารุงรักษาสถานที่สาธารณะ และสวนสุขสุขภาพ 
 

6 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 100 % 33 % 33 % 34 % 

 
 
 

26 



 

 

 
 

 
 

 
 
2. ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคนและสังคม 

2.1  แนวทางการพัฒนา  ด้านการศึกษา    
  

โครงการ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ปี 59 - 61 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 59 - 61 ปี 59 ปี 60 ปี 61 

1. สํงเสริม สนับสนุนการศึกษา   
 

12 หมูํบ๎าน 12 หมูํบ๎าน 12 หมูํบ๎าน 12 หมูํบ๎าน 100 % 100 % 100 % 100 % 

 
 
 

2. ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคนและสังคม 
2.2  แนวทางการพัฒนา  ด้านสวัสดิการสังคม-สังคมสงเคราะห์ 
 

โครงการ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ปี 59 - 61 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 59 - 61 ปี 59 ปี 60 ปี 61 

1.  สํงเสริมสนับสนุนสวัสดิการและสังคมสงเคราะห๑ 
โดยเฉพาะแกํ เด็ก  สตรี  คนชรา  คนพิการและ
ผู๎ด๎อยโอกาส 

12 หมูํบ๎าน 12 หมูํบ๎าน 12 หมูํบ๎าน 12 หมูํบ๎าน 100 % 100 % 100 % 100 % 
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2. ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคนและสังคม 

2.3  แนวทางการพัฒนา  ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ   
 

โครงการ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

ปี 59 - 61 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 59 - 61 ปี 59 ปี 60 ปี 61 
1. สํงเสริมให๎มีการพัฒนาด๎านการกีฬา นันทนาการ
และออกก าลังกายเพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดี 12 หมูํบ๎าน 12 หมูํบ๎าน 12 หมูํบ๎าน 12 หมูํบ๎าน 100 % 100 % 100 % 100 % 

2. สนับสนุนการจัดการแขํงขันกีฬา ระดับต าบล 

อ าเภอและจังหวัด 3 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 100 % 33 % 33 % 34 % 

3. จัดให๎มีสนามกีฬาให๎พอเพียงกับจ านวนประชาชน 
12 หมูํบ๎าน 4 หมูํบ๎าน 4 หมูํบ๎าน 4 หมูํบ๎าน 100 % 33 % 33 % 34 % 

 

2. ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคนและสังคม 
2.4  แนวทางการพัฒนา    ด้านสาธารณสุข    
 

โครงการ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

ปี 59 - 61 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 59 - 61 ปี 59 ปี 60 ปี 61 

1. เสริมสร๎างสุขภาพของประชาชน 6 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 100 % 33 % 33 % 34 % 

2. รณรงค๑ในการปูองกันโรคติดตํอและโรคไมํติดตํอ 6 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 100 % 33 % 33 % 34 % 

3. รณรงค๑เพ่ือลดจ านวนประชากรที่ติดยาเสพติด 6 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 100 % 33 % 33 % 34 % 
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3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.1  แนวทางการพัฒนา  ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

 

โครงการ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

ปี 59 - 61 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 59 - 61 ปี 59 ปี 60 ปี 61 
1. สนับสนุนและสํงเสริมการสร๎างจิตส านึกและ
วินัยจราจรให๎แกํประชาชน 3 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 100 % 33 % 33 % 34 % 

         
 

 
3. ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 

3.2  แนวทางการพัฒนา  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

โครงการ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

ปี 59 - 61 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 59 - 61 ปี 59 ปี 60 ปี 61 

1. จัดให๎มีการควบคุม ปูองกัน และรักษาความ
สงบเรียบร๎อยภายใน 

 

12 หมูํบ๎าน 12 หมูํบ๎าน 12 หมูํบ๎าน 12 หมูํบ๎าน 100 % 100 % 100 % 100 % 
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4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

4.1 แนวทางการพัฒนา    การส่งเสริมอาชีพ การลงทุน และการพาณิชย์ 
 

โครงการ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

ปี 59 - 61 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 59 - 61 ปี 59 ปี 60 ปี 61 

1. จัดฝึกอบรมสํงเสริมอาชีพให๎กับกลุํมประชาชนที่สนใจ 
 

3 กลุํม 1 กลุํม 1 กลุํม 1 กลุํม 100 % 33 % 33 % 34 % 

2. สํงเสริมการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนา
ภาคเกษตร การตลาดภาคเกษตร อุตสาหกรรมและ
ผลิตภัณฑ๑ OTOP 

3 กลุํม 1 กลุํม 1 กลุํม 1 กลุํม 100 % 33 % 33 % 34 % 

3. จัดให๎มีตลาดกลางเพ่ือพัฒนาศูนย๑การจ าหนํายผลิตผล
จากการเกษตร 

1 แหํง - 1 แหํง - 100 % - 100 % - 

4. จัดเก็บข๎อมูลเพ่ือใช๎ในการวางแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
 

3 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 100 % 33 % 33 % 34 % 
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 4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

4.2  แนวทางการพัฒนา     การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

โครงการ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ปี 59 - 61 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 59 - 61 ปี 59 ปี 60 ปี 61 

1. พัฒนาแหลํงทํองเที่ยว เส๎นทางคมนาคม และ
สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมข้ึน 3 แหํง 1 แหํง 1 แหํง 1 แหํง 100 % 33 % 33 % 34 % 

         
 

 
 
5. ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  

5.1  แนวทางการพัฒนา     ด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

 

โครงการ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ปี 59 - 61 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 59 - 61 ปี 59 ปี 60 ปี 61 

1. สร๎างจิตส านึกให๎แกํประชาชนและเยาวชนใน
การอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม และสํงเสริมการปลูก
ต๎นไม๎เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให๎ท๎องถิ่น 
 

6 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 100 % 33 % 33 % 34 % 
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6. ยุทธศาสตร์   การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 

6.1  แนวทางการพัฒนา     การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 

 

โครงการ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ปี 59 - 61 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 59 - 61 ปี 59 ปี 60 ปี 61 

1.พัฒนาโครงสร๎าง / เครื่องมือเครื่องใช๎ให๎ทันสมัย 
 

3 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 100 % 33 % 33 % 34 % 

2.พัฒนาบุคลากรให๎มีศักยภาพและประสิทธิภาพ
ในการท างาน 
 

3 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 100 % 33 % 33 % 34 % 
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สว่นท่ี 4 

 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลเขาพระ 
“เขาพระ ศูนย๑รวมวัฒนธรรม สังคมพัฒนา ถิ่นนําอยูํ คูํคุณธรรม” 

พันธกิจ 
1) พัฒนาการจัดการศึกษา การกีฬา สาธารณสุข และสังคมเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 

ชุมชนเข๎มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได๎อยํางยั่งยืน  
2) สํงเสริมการอนุรักษ๑ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท๎องถิ่น  
3) เสริมสร๎างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน การรักษาความสงบเรียบร๎อยภายในชุมชน  
4) เสริมสร๎างศักยภาพความเป็นเมืองแหํงการทํองเที่ยว และสํงเสริมให๎ประชาชนมีฐานเศรษฐกิจที่

มั่นคงอยํางยั่งยืน ภายใต๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
5) พัฒนาระบบโครงสร๎างพ้ืนฐาน สาธารณูปการ สาธารณูปโภคให๎ได๎มาตรฐาน และครอบคลุมพ้ืนที่

เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต  
6) พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม โดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน  
7) พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารแบบบูรณาการ 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 
การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้  

เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็น
กรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่สภาพการอันพึงประสงค์ได้
อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง  โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  แต่ทั้งนี้ก็
ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ แผนแม่บท
ชุมชน 

โดยส าหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 มีแนวคิดที่มีความต่อเนื่องจากแนวคิด
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนา” รวมทั้ง “สร้างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้นในทุกระดับ เพ่ือให้การพัฒนาและบริหารประเทศเป็นไปบนทางสายกลาง เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนา
อย่างบูรณาการ ทั้งคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการเมือง โดยมีการวิเคราะห์อย่าง “มีเหตุผล” และใช้
หลัก “ความพอประมาณ” ให้เกิดความสมดุลระหว่างมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ ความสมดุลระหว่าง
ความสามารถในการพึ่งตนเองกับการแข่งขันในเวทีโลก ความสมดุลระหว่างสังคมชนบทกับเมืองเตรียม “ระบบ
ภูมิคุ้มกัน” ด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เพียงพอพร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก
และภายในประเทศ ทั้งนี ้การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนต้องใช้ “ความรอบรู้” ในการพัฒนาด้าน
ต่างๆ ด้วยความรอบคอบ เป็นไปตามลาดับขั้นตอน และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งเสริมสร้าง
ศีลธรรมและส านึกใน “คุณธรรม” จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และด าเนินชีวิตด้วย “ความเพียร” จะเป็น
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ภูมิคุ้มกันที่ดีให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับปัจเจก ครอบครัวชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ  

การก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงต้องเร่ง
สร้างภูมิคุ้มกันเพ่ิมขึ้นในมิติการพัฒนาด้านต่างๆ เพ่ือป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่สังคมไทยต้องเผชิญ และเสริม
รากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง ควบคู่ไปกับการให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มี
คุณภาพ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนาไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและ
ยั่งยืน  

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆให้แก่ ปัจเจก 
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ โดยใช้แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 พร้อมทั้งขยายการน าทุนของประเทศที่มี
ศักยภาพจาก 3 ทุน ทั้งทุนสังคม ทุนเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น 6 ทุน ได้แก่ 
ทุนมนุษย ์ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทุนทางวัฒนธรรม 
มาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะการสร้างฐานทางปัญญาเพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันให้กับคน
และสังคมไทยเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ก้าวสู่สังคมและเศรษฐกิจสีเขียวที่มีแบบแผนการผลิตและบริโภคอย่าง
ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยน าความรู้ และจุดแข็งของอัตลักษณ์ไทยมาปรับโครงสร้างเศรษฐกิจบน
ฐานนวัตกรรมที่เข้มแข็ง เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างรู้เท่าทัน สร้างความยั่งยืนของ
ภาคเกษตรและความม่ังคั่งด้านอาหารและพลังงาน รวมทั้งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาล และความสมานฉันท์ในทุกภาคส่วนและทุกระดับ เป็นฐาน
การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและสมดุล มุ่งสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขและเป็นธรรม ท าให้องค์การ
บริหารส่วนต าบล ได้รับผลกระทบต่อการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาท้องถิ่นตามหลักการข้างต้น โดย
ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของฐานรากให้เกิดฐานรากที่มั่นคง  
เท่าเทียมกัน และมุ่งความสามัคคี สมานฉันท์ มากกว่าแก้ไขปัญหาโดยแนวคิดขององค์กรอย่างเดียว การด าเนิน
โครงการ กิจกรรม ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
 คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึงมีคุณภาพ  สังคมมีความปลอดภัย
และมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่
ในประชาคมภูมิภาค และโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี  

วิสัยทัศน์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
“นครแห่งการเรียนรู้ เกษตร ท่องเที่ยว น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 
(1) การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ และน านวัตกรรม

เกษตรมาใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตและสร้างรายได้ 
(2) การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สามารถสร้างอาชีพและ

รายได้ที่เพ่ิมข้ึน 
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(3) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีประสิทธิภาพ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและ
การใช้พลังงานสะอาด 

(4) การสร้างความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง 
(5) การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพ่ือสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558  

ได้ก าหนดขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด “หลักความพอเพียง” ตามแนว
พระราชด าริฯ 

โดยอาศัยกรอบแนวทางจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และภารกิจ 
6 ด้าน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ มาตรา 32(1) 
รวมทั้ง   ได้ทบทวนจากกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ.2554 
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์และ พันธกิจต่าง ๆ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
     (1) สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อย พัฒนาองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง 
     (2) พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และความต้องการของตลาด วิสาหกิจชุมชน 
สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิมมูลค่าการผลิต ด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ 
     (3) ส่งเสริมการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรทั้งท่ีเป็นอาหาร มิใช่อาหาร และพลังงานทดแทน 
     (4) สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพ่ือการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 
     (5) จัดให้มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
     (6) ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรเพ่ือการท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร  ภาคการตลาด  
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด 
    (7) ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์  และพัฒนาธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยว 
    (8) ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่ สนับสนุน  
การวิจัย และพัฒนาร่วมระหว่างนักวิชาการและชุมชน โดยให้ความส าคัญกับความสอดคล้องกับความต้องการ  
ภาคเศรษฐกิจชุมชน 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
    (1) ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าและระบบนิเวศให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
    (2) ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ต้นน้ าและลุ่มน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีระบบช่วย
ตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ า ระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ าแล้งและน้ าท่วม 
    (3) ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน ให้อยู่ในขีด
ความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ 

   (4) ส่งเสริมการด ารงชีวิตตามวิถีไทย เพ่ือปลูกฝังค่านิยมการบริโภค อย่างพอเพียงและยั่งยืน  การ
สร้างเครือข่ายชุมชน เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน 
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    (5) ส่งเสริมให้ชุมชน หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพ่ือลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่จะ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน   ขยะ
อันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเชื้อ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดและคัดแยกขยะ   
ในแหล่งก าเนิด สนับสนุนการสร้างธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนให้มีระบบเก็บขนและก าจัดขยะแบบ
รวมศูนย์ 
     (6) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการก าจัด บ าบัดมลพิษ ทั้งด้านวิชาการ บุคลากร และสร้างจิตส านึก
ของชุมชนในการมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
     (7) ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใสสะอาด 
     (8) สนับสนุนส่งเสริมการรังวัดและจัดท าแผนที่ เพ่ือแสดงแนวเขตท่ีดินของรัฐ 
     (9) ผลักดันให้มีระบบคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
ความหลากหลายของพันธุกรรมท้องถิ่น เพ่ือรักษา ปกป้องระบบนิเวศน์ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
     (1) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชาสังคมให้มีศักยภาพเพ่ือรองรับการพัฒนาในทุก
ด้าน 
     (2) พัฒนาคุณภาพการศึกษา  กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาทั้งในและ  
นอกระบบ สนับสนุนการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น  ส่งเสริมให้เยาวชน  ประชาชน ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงสร้างสรรค์อย่างฉลาดเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ 

    (3) รณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้
ถูกสุขลักษณะ 
     (4) พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์แผนไทย     
(แพทย์ทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชน และ สถานพยาบาล 
     (5) รณรงค์ ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพ่ือลดจ านวนผู้เสพย์และผู้เกี่ยวข้อง        
ให้น้อยลง 
     (6) รณรงค์ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ         
เฝ้าระวังป้องกันปัญหาการป่วยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่ 
     (7) ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณภัย  
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
               (8) พัฒนาการกีฬา  เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกก าลังกายและเล่นกีฬา จัดหา
สถานที่จัดกิจกรรมออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง 
               (9) ส่งเสริมการท านุบ ารุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนา 
ฟ้ืนฟู ต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนและเผยแพร่สู่สังคม
โลก 
               (10) สงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
พ่ึงพาตนเองได ้
               (11) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน  สนับสนุนการจัดท าและใช้แผน
ชุมชน  และส่งเสริมกิจกรรมชุมชน  

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     (1) พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง 

36 



 

 

 
 

     (2) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและครบถ้วนเพียงพอ 
     (3) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการข้ันพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
     (4) ผลักดันให้มีการใช้ผังเมืองรวมจังหวัดเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาด้านกายภาพ 
เศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
               (5) ผลักดันให้มีการใช้กฎหมายควบคุมอาคารอย่างเป็นรูปธรรม 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
     (1) รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยมตามหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและ
จิตส านึกธรรมาภิบาลให้แก่เยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่วน 
     (2) พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส สนับสนุน  
ให้ใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบการให้บริการประชาชน ลดขั้นตอน   
การท างานเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
     (3) พัฒนาและส่งเสริมการจัดท าแผนท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการในระดับชุมชนภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูลกลางและระบบการติดตามประเมินผล 
     (4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ    
ในการปฏิบัติราชการ  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
แนวทางการพัฒนา    1.1 การคมนาคมขนสํง 

       1.2 งานไฟฟูา ประปา และสาธารณูปการ 
  1.3 การผังเมือง 
  1.4 การก าจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
  1.5 งานสวนสาธารณะ- สวนสุขภาพ 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการพัฒนาคน และสังคม 
แนวทางการพัฒนา 2.1 ด๎านการศึกษา 

2.2 ด๎านสวัสดิการสังคม-สังคมสงเคราะห๑  
    2.3 ด๎านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ 
    2.4 ด๎านสาธารณสุข 

 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 
 แนวทางการพัฒนา 3.1 ด๎านการสร๎างความเข๎มแข็งให๎ชุมชน 

  3.2 ด๎านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 แนวทางการพัฒนา 4.1 การสํงเสริมอาชีพ การลงทุน และการพาณิชย๑ 
    4.2 การสํงเสริมการทํองเที่ยว 
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 5)   ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
 แนวทางการพัฒนา 5.1 ด๎านการบริหารจัดการ อนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม 

 6)   ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
 แนวทางการพัฒนา 6.1 การพัฒนาการบริหารจัดการองค๑กร 
 
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 

แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจ 
1) วัตถุประสงค๑ 

1.1 เพ่ือสํงเสริมการมีงานท า  และลดปัญหาการวํางงานรวมทั้งยกระดับรายได๎ของ 
                                      ประชาชน 

1.2 เพ่ือให๎ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง  และมีรายได๎เพียงพอตํอการด ารงชีวิต 
2) เปูาหมายของการพัฒนา 

2.1 ยกระดับรายได๎ของประชาชน  เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย  35  -  40 %   ใน  4  ปี 
2.2 ให๎ครอบครัวมีอาชีพเสริม  ไมํน๎อยกวํา  20 %  ของครัวเรือนในหมูํบ๎าน 
2.3 ให๎ประชาชนมีรายได๎เฉลี่ย  ตํอคน  ตํอปี  ไมํน๎อยกวํา  25,000.-  บาท 

3) แนวทางด าเนินการ 
3.1 สํงเสริมเศรษฐกิจชุมชน 

        -  ขยายผลการด าเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน    
   (หมูํบ๎านละ  100,000  บาท)  ให๎ครอบคลุมและได๎ประโยชน๑อยํางเต็มที่    
-  โครงการจัดตั้งตลาดกลางชุมชน 

3.2 แทรกแซงราคาพืชผลเกษตร 
3.3 สํงเสริมครัวเรือนท าอาชีพเสริม 

-  โครงการฝึกอบรมกลุํมสนใจประกอบอาชีพเสริม 
-  โครงการพัฒนากลุํมอาชีพที่มีอยูํแล๎วให๎มีผลการด าเนินงานที่ประสบผลส าเร็จ 
   มากขึ้น 

3.4 สํงเสริมอาชีพให๎คนยากจน   
3.5 สํงเสริมการตลาดแกํกลุํมเกษตรกร 

 แผนงานพัฒนาสังคม 
1) วัตถุประสงค๑ 

1.1 เพ่ือปูองกันและแก๎ไขปัญหาสังคม 
1.2 เพ่ือเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

2) เปูาหมายการพัฒนา 
2.1 ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดให๎หมดไปจากพ้ืนที่ 
2.2 จัดสวัสดิการแกํคนชรา  ผู๎พิการและผู๎ด ๎อยโอกาสให๎ได๎  100% 
2.3 สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว 
2.4 ประชาชนสุขภาพดีข้ึน  90% 

3) แนวทางด าเนินงาน 
3.1 ให๎การสนับสนุนการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดอยํางจริงจังและตํอเนื่อง 
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3.2 จัดสรรงบประมาณสงเคราะห๑คนชรา คนพิการและผู๎ด ๎อยโอกาส 
3.3 สํงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมอนุรักษ๑วัฒนธรรมและประเพณีท๎องถิ่น 
3.4 สนับสนุนงบประมาณและสํงเสริมการกีฬา การออกก าลังกาย    
3.5 สนับสนุนสํงเสริมการดูแลรักษาสุขภาพ การปูองกันโรคติดตํอ และการสาธารณสุข

ด๎านอื่น ๆ  
 

แผนงานพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
1) วัตถุประสงค๑ 

          เพ่ือให๎มีเส๎นทางคมนาคมที่สะดวกใช๎ได๎ตลอดทั้งปี และจัดให๎มีน้ ากินน้ าใช๎ที่สะอาดตลอด 
ทั้งปี 

2) เปูาหมายการด าเนินการ 
2.1 ปรับปรุงเส๎นทางให๎มีความสะดวกใช๎ได๎ตลอดทั้งปีร๎อยละ 20 ตํอปีของถนนที่มี 
2.2 บุกเบิกเส๎นทางขนสํงผลผลิตทางการเกษตรให๎ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
2.3 ซํอมแซม  กํอสร๎างระบบประปา แหลํงน้ ากินน้ าใช๎ทุกหมูํบ๎าน 

3) แนวทางการด าเนินงาน 
3.1 ปรับปรุง ซํอมแซมและ กํอสร๎างถนนในเขตต าบลให๎มีความสะดวก 
3.2 กํอสร๎างสะพาน 
3.3 บุกเบิกถนน 
3.4 ซํอมแซม กํอสร๎างระบบประปา 
3.5 ซํอมแซมและ ติดตั้ง ไฟฟูาสํองสวํางสาธารณะ 

 
แผนงานพัฒนาแหล่งน้ า 

1) วัตถุประสงค๑ 
- เพ่ือให๎ประชาชนมีแหลํงน้ าเพียงพอตํอการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 

2) เปูาหมายการพัฒนา 
- อยํางน๎อยร๎อยละ  90  ของครัวเรือน  ทั้งหมดในต าบลต๎องไมํมีปัญหาเรื่องน้ า 

3) แนวทางการด าเนินงาน 
3.1 ขุด ขุดลอก กํอสร๎างแหลํงน้ าสาธารณะให๎ครอบคลุมในเขตต าบล 
3.2 กํอสร๎างทางระบายน้ า, การสํงน้ าจากแหลํงน้ ามาใช๎ประโยชน๑ 

 
แผนงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 1)  วัตถุประสงค๑ 

1.1 เพ่ือสํงเสริมการศึกษาให๎ประชาชนอํานออกและเขียนได๎เป็นอยํางน๎อย 
1.2 เพ่ือสํงเสริมให๎เด็กนักเรียนที่อยูํในวัยเรียนได๎เรียนภาคบังคับทุกคนและได๎เรียนตามที่

ต๎องการเรียน 
1.3 สํงเสริมการอนุรักษ๑และพัฒนาบุคลากรพิธีกรรมทางศาสนาให๎คงอยูํสืบไป 
1.4 สํงเสริมและสนับสนุนการจัดประเพณีท๎องถิ่นและการอนุรักษ๑วัฒนธรรมท๎องถิ่นให๎คง

อยูํสืบไป 
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2)  เปูาหมายการพัฒนา 
2.1 สํงเสริมสนับสนุนให๎ประชาชนทุกคนอํานออกและเขียนได๎ 
2.2 เด็กนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได๎เรียนตํอร๎อยละ  80 
2.3 สํงเสริมให๎มีผู๎มีความรู๎ทางพิธีกรรมทางศาสนาอยํางน๎อยหมูํบ๎านละ  3  คน 
2.4 สํงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีท๎องถิ่นและการอนุรักษ๑วัฒนธรรม

ท๎องถิ่นอยํางตํอเนื่อง  
3)  แนวทางการด าเนินงาน 

3.1 สนับสนุนงบประมาณในการศึกษาทุกระดับของประชาชน 
3.2 ฝึกอบรมการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
3.3 สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมท๎องถิ่น 

 
แผนงานการพัฒนาเมืองและการบริหาร 

1) วัตถุประสงค๑ 
1.1 เพ่ือสํงเสริมให๎ประชาชนมีบทบาทในการพัฒนา 
1.2 เพ่ือสร๎างความสะดวกรวดเร็วในการให๎บริการประชาชน 
1.3 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ความสามารถ 

2) เปูาหมายการพัฒนา 
2.1 สํงเสริมให๎ประชาชนเข๎ามีสํวนรํวมพัฒนาชุมชนและท๎องถิ่นทุกข้ันตอน 
2.2 สามารถลดขั้นตอนและอ านวยความสะดวกของผู๎มาใช๎บริการได๎ 
2.3 พัฒนาบุคลากรให๎ได๎ร๎อยละ  100  ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด 

3) แนวทางการด าเนินงาน 
3.1 จัดให๎มีและสํงเสริมประชาคมหมูํบ๎านต าบลเข๎ามามีสํวนรํวมในการคิดแก๎ไขปัญหา

และพัฒนาของเทศบาล 
3.2 จัดวางระบบ เครื่องมือเครื่องใช๎ในการให๎บริการประชาชนให๎มีประสิทธิภาพ 
3.3 สํงเสริมการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร 

แผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1) วัตถุประสงค๑ 

- เพ่ือสร๎างจิตส านึกในการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม   
2) เปูาหมายการพัฒนา 
        2.1  ปลูก บ ารุงรักษา ต๎นไม๎สองข๎างถนนทุกสายและที่สาธารณะทุกแหํงให๎เต็มพ้ืนที่ 

2.2 จัดตั้งกลุํมอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางน๎อย  1  กลุํม 
2.3 ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไมํให๎ตกค๎างในชุมชน 

3) แนวทางการด าเนินงาน 
3.1 ปลูกต๎นไม๎เพ่ิมเติม และบ ารุงรักษาต๎นไม๎ที่ปลูกแล๎วอยํางตํอเนื่อง 
3.2 สํงเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
3.3 ประชาสัมพันธ๑ให๎ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในครัวเรือนโดยถูกวิธี 
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แผนที่ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลเขาพระ อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช (ยท.02)  
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สว่นท่ี  5 
 

บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
   1.1 แนวทางพัฒนา   การคมนาคมขนส่ง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1 กํอสร๎างถนนลาดยาง/คสล. สายจาก
ที่ดินวัดหน๎าเขา ถึง คลองดินแดง    
(ม.1) 

เพื่อใหก๎ารคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4 ม. 
ยาว  300 ม. หนา 0.15 ม. 

  
 

660,000 
งบ ทต. 

ถนน คสล. 
ยาว 300 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

2 กํอสร๎างถนน คสล. สายจากบ๎าน
นายสมคดิ  โอยสวสัดิ์ ถึง ทํุงนา     
(ม.1) 

เพื่อใหก๎ารคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนนลาดยาง/คสล. 
กว๎าง 4 ม. ยาว  800 ม.  
หนา 0.15 ม. 

  1,750,000 
งบ ทต. 

ถนน คสล.
ยาว 800 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

3 กํอสร๎างถนนลาดยาง/คสล. สายจาก
บ๎านนางนงลักษณ๑  สงเคราะห๑ ถึง 
บ๎านนายวิรัตน๑  มีแก๎ว (ม.1) 

เพื่อใหก๎ารคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง   
4 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม. 

  880,000 
งบ ทต. 

ถนน คสล. 
ยาว 400 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

4 ขยายเขตถนน คสล.เดิม สายจาก
ถนนลาดยาง (ข๎างเทศบาล) ถึง สาม
แยกชุมชนสันติสุข (ม.1) 

เพื่อปรับปรุงเส๎นทาง
คมนาคมขนสํงให๎มี
ความสะดวกรวดเร็ว 

ขยายถนนลาดยาง/คสล.ขนาด
กว๎างข๎างละ 0.50 ม. ยาว 
200 ม. หนา 0.15 ม. 

  80,000 
งบ ทต. 

ถนน คสล. 
ยาว 200 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

5 กํอสร๎างถนนลาดยาง/คสล. สาย
เลียบคลองชลประทาน จาก ม.2   
ถึง ม.9  (ม.2) 

เพื่อใหก๎ารคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนนลาดยาง/คสล. 
กว๎าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.15 ม. 

  2,200,000 
ชลประทาน 

ถนน คสล.
ยาว 1,000 
ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 
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บัญชีโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
   1.1 แนวทางพัฒนา    การคมนาคมขนส่ง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

6 บุกเบิกถนนสายหนองหญ๎าปล๎อง ข๎าง
บ๎านนายจรสั กิจพิทักษ๑วงศ๑ (ม.1) 

เพื่อใหก๎ารคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

บุกเบิกถนน ขนาด 4 ม.    
ยาว 400  ม. 

  250,000 
 งบ ทต. 

ถนน คสล.
ยาว 400 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

7 กํอสร๎างถนนคสล./ลาดยาง สายโคก
ทราย จากถนนเดมิ ถึงเขตต าบลกะทูน  
(ม.1) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล./ลาดยาง 
กว๎าง 4 ม. ยาว 200 ม. 

  320,000 
 งบ ทต. 

ถนน คสล./
ลาดยาง 
ยาว 200 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

8 บุกเบิกถนนจากบ๎านนายจรูญ 
สงเคราะห๑ ถึงบ๎านนายตอม           
ศรีเปารยะ (ม.1)  

เพื่อใหก๎ารคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

บุกเบิกถนน กว๎าง 4 ม.         
ยาว 600  ม. 

  350,000 
 งบ ทต. 

ถนนบุกเบิก
ยาว 600 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

9 กํอสร๎างถนน คสล. สาย ม.1 - ม.3 
จากถนนลาดยางเชิงภูเขาพระ ถึง 
สวนปาล๑ม นายสเุชาว๑ ปรีชา (ม.1) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง  4 ม. 
ยาว  350 ม. หนา 0.15 ม. 

560,000 
 งบ ทต. 

  ถนน คสล. 
ยาว 350 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

10 บุกเบิกถนนจากบ๎านนางนงลักษณ๑  
สงเคราะห๑ ถึง บ๎านนายวิรัตน๑  มีแก๎ว  
(ม.1) โครงการที่ 3) 

เพื่อใหก๎ารคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

บุกเบกิถนน  กว๎าง 4 ม.     
 ยาว 450  ม. 

200,000 
งบ ทต. 

  ถนนบุกเบิก
ยาว 450 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

11 กํอสร๎างถนน คสล. จากถนน คสล. ถึง 
คลองดินแดง  (ม.1) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง  3  ม. 
ยาว  500 ม. หนา 0.15 ม. 

 750,000 
  งบ ทต. 

 ถนน คสล. 
ยาว 500 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
   1.1 แนวทางพัฒนา    การคมนาคมขนส่ง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

12 กํอสร๎างถนน คสล. จากถนนสาย 
4224  จากบ๎านนายทวี  ศรีเปารยะ 
ถึง คลองห๎วยหมาก (ม.2) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนนลาดยาง/คสล. 
กว๎าง  4 ม. ยาว 200 .ม. 
หนา 0.15 ม. 

  440,000 
งบ ทต. 

ถนน คสล. 
ยาว 200 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

13 กํอสร๎างทางเท๎าสายหอประชุมหมูบํ๎าน 
ม.2 ถึง ม.11 (ม.2) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎า คสล.  กว๎าง     
2 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. 

  200,000
งบทต. 

ถนน คสล.
ยาว 200 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

14 กํอสร๎างถนน คสล. สายสามแยกตน๎
หวา๎ ถึง สวนนายจ านงค๑ ศรีมุกข๑ (ม.2) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 3 ม. 
ยาว 250 ม. 

360,000 
งบ ทต. 

  ถนน คสล. 
ยาว 250 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

15 กํอสร๎างถนน คสล.สายสามแยกตน๎
ยอม ถึง ศูนย๑ประชุม  (ม.2)  
(โครงการที่ 3) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 3 ม.     
ยาว 250 .ม. หนา 0.15 ม. 

375,000 
งบ ทต. 

  ถนน คสล. 
ยาว 250 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

16 กํอสร๎างลูกระนาดชะลอความเร็วของ
รถบริเวณสามแยกถนนสายบ๎านนาย
เคลียว  ศรมีุกข๑ หมูํที่ 2 – 11 (ม.2) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
การใช๎รถใช๎ถนน 

กํอสร๎างลูกระนาดชะลอ
ความเร็วของรถ จ านวน 1 จุด 

  200,000 
งบ ทต. 

ลูกระนาด
ชะลอ
ความเร็ว     
1 จุด 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช๎
รถใช๎ถนน 

กองชําง 

17 บุกเบิกถนนสายบ๎านนางจิ้น ถึง ถนน 
คสล.บา๎นนางรอบ  ศรีมุกข๑ (ม.2) 
(โครงการที่ 2) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

บุกเบิกถนน กว๎าง 3 ม.      
ยาว 350  ม. 

525,000 
งบ ทต. 

  ถนนบุกเบิก 
ยาว 350 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
   1.1 แนวทางพัฒนา    การคมนาคมขนส่ง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

18 กํอสร๎างทางเท๎าสายเลยีบรั้วโรงเรยีน 
พิปูนสังฆรักษ๑ประชาอุทิศ (ทิศใต๎)    
(ม.3) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

ด าเนินการกํอสร๎างทางเท๎า คสล. 
ระยะทางยาว 100 ม. 

40,000 
งบ ทต. 

  ทางเท๎า 
คสล. ยาว 
100 ม.       

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

19 กํอสร๎างทางเท๎า คสล. สายบา๎นนาง 
แหวง ปรีชา ถึง บ๎านนายจร  แก๎วเกิด   
(ม.3) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

ด าเนินการกํอสร๎างทางเท๎า คสล. 
ระยะทางยาว 500 ม. 

 200,000 
งบ ทต. 

 ทางเท๎า 
คสล. ยาว
500 ม.       

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

20 บุกเบิกถนนสายจากบ๎านนางกนกวรรณ 
บ๎าง ถึงบ๎านนางประจบ จินาภิรมย๑   
(ม.3) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

ด าเนินการบุกเบิกถนนระยะทาง
ยาว 500 ม.  

  200,000 
งบ ทต. 

ถนนบุกเบิก 
ยาว 500 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

21 โครงการบุกเบิกถนน จากสวนปาล๑ม
นายสุเชาว๑ถึงถนนหน๎าศูนย๑การเรยีนรู๎ 
(ม.3) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

ด าเนินการบุกเบิกถนนระยะทาง 
250 ม. 

 100,000  
งบ ทต. 

 ถนนบุกเบิก 
ยาว 250 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

22 กํอสร๎างเกาะกลางถนนบริเวณสาม
แยกพรุเถี๊ยะ (ม.3) 

เพือ่ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย๑สิน 

ด าเนินการกํอสร๎างเกาะกลาง
ถนนบริเวณสามแยกพรุเถี๊ยะ 

  400,000 
กรมทางหลวง 

เกาะกลาง
จ านวน      
1 จุด 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย๑สิน 

กองชําง 

23 บูรณะซํอมแซมถนนลาดยางสาย 
4189 จากสามแยกพรุเถี๊ยะ ถึง เขต
ชลประทาน (ม.3) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

บูรณะซํอมแซมถนนลาดยาง 
กว๎าง 6 ม. ยาว 350 ม. 

2,000,000 
งบ ทต. 

  ถนน 
ลาดยาง 
ได๎มาตรฐาน 
1 เส๎น 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
   1.1 แนวทางพัฒนา    การคมนาคมขนส่ง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

24 บุกเบิกถนนสายจากบ๎านนางดวน  
ปรีชา ถึง คลองรํอน (ม.3) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

บุกเบิกถนน กว๎าง 4 ม.  
ยาว 500 ม.  

  200,000 
งบ ทต. 

ถนนบุกเบิก 
ยาว 500 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

25 กํอสร๎างถนน คสล.จากหลังโรงเรียน
สังฆรักษ๑ ถึง บ๎านนายวิรัช  จรเปลี่ยว 
(ม.3) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง  4 ม. 
ยาว 250 .ม. หนา 0.15 ม. 

  375,000 
งบ ทต. 

ถนน คสล. 
ยาว 250 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

26 กํอสร๎างถนน คสล. สายเรือน๎อย 
พร๎อมวางทํอเหลี่ยม บริเวณสวนยาง
นายควง  ภิรมย๑ และสวนยางนายมิน  
ปรีชา (ม.4) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4 ม. 
ยาว 3,000 ม.หนา 0.15 ม.
พร๎อมวางทํอเหลี่ยม คสล. 
จ านวน 2 จุด ขนาดกว๎าง 6 ม.
สูง 1.50 ม.  

  6,900,000 
งบ ทต. 

ถนน คสล. 
ยาว    
3,000 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

27 ซํอมไหลํทาง จากสะพานข๎ามคลอง
ระแนะ ถึง หมูํที่ 4 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

ด าเนินการซํอมแซมไหลํทาง 
ระยะทาง 200 ม. 

 80,000 
งบ ทต. 

 ซํอมไหลํทาง 
ยาว 200 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

28 กํอสร๎างสะพาน คสล. สายคลองโสน 
บริเวณสวนปาล๑มของนางวาสนา   
สิทธิฤทธิ์ (ม.4) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

ด าเนินกํอสร๎างสะพาน คสล. 
กว๎าง 6 ม. ยาว 10 ม. 

  400,000 
งบ ทต. 

สะพาน 
คสล. ยาว 
10 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

29 กํอสร๎างถนน คสล. สายคลองโสน  
(ม.4) (โครงการที่ 1) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนนลาดยาง/คสล. 
กว๎าง  4 ม. ยาว 500 ม.      
หนา 0.15 ม. 

1,000,000
งบ ทต. 

  ถนน คสล.
ยาว 500 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
   1.1 แนวทางพัฒนา    การคมนาคมขนส่ง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

30 กํอสร๎างทางเท๎า คสล. สายห๎วยเฟอืง 
(ม.4) 

เพื่อให๎การคมนาคม
มีความสะดวก 

ด าเนินการกํอสร๎างทางเท๎า 
คสล. ระยะทาง 500 ม. 

  200,000 
งบ ทต. 

ทางเท๎า 
คสล.500 ม. 

การคมนาคมขนสํง       
มีความสะดวก 

กองชําง 

31 กํอสร๎างถนน คสล. ตํอจากถนน คลส.
เดิม ถึง สวนปาล๑มนางวาสนา  สทิธิ
ฤทธิ์ (ม.4) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนนลาดยาง/คสล. 
กว๎าง  4 ม. ยาว 300 ม.     
หนา 0.15 ม. 

660,000 
งบ ทต. 

  ถนน คสล. 
ยาว 300 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

32 กํอสร๎างสะพาน คสล.ห๎วยหินดาน     
(ม.4) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

ด าเนินกํอสร๎างสะพาน คสล.  
กว๎าง 4 ม. ยาว 6 ม. 

  400,000 
งบ ทต. 

สะพาน คสล. 
1 แหํง 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

33 บุกเบิกถนนสายห๎วยแฝด หมูํที่ 4 ทะลุ 
หมูํที่ 5 (ม.4) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนนลาดยาง/คสล. 
กว๎าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.15 ม. 

 2,000,000 
งบ ทต. 

 ถนนบุกเบิก
ยาว 1,000 
ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

34 บุกเบิกถนนสายเกํา จากฝายน้ าลน๎   
ถึง คลองโสน (ม.4) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนนลาดยาง/คสล. 
ขนาดกว๎าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. 
หนา 0.15 ม. 

  3,200,000 
งบ ทต. 

ถนนบุกเบิก 
ยาว 1,500 
ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

กองชําง 

35 บุกเบิกถนน จากห๎วยเฟือง ถึงสวนยาง
นายฉัตรชัย  มัฏฐาพันธ๑ (ม.4)   

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนนลาดยาง/คสล. 
กว๎าง 4 ม. ยาว 2,000 ม. 
หนา 0.15 ม. 

  4,400,000 
งบ ทต. 

ถนนบุกเบิก 
ยาว 2,000 
ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

36 กํอสร๎างถนน คสล. จากบ๎านนางจ ารัส 
วงศ๑สวัสดิ์ – หัวคอนกรีตเดมิ (ม.4) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4 ม. 
ยาว 200  ม.  

  250,000 
งบ ทต. 

ถนน คสล. 
ยาว 200 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
   1.1 แนวทางพัฒนา    การคมนาคมขนส่ง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

37 กํอสร๎างรั้วเหล็กรมิถนนสาย ม.12 – 
ม.4  (ม.4)  (โครงการที่ 2) 

เพื่อปูองกันการเกิด
อุบัติเหต ุ

ด าเนินการสร๎างรั้วเหล็ก/ราว   
กันตกระยะทาง 300 ม. 

500,000 
งบ ทต. 

  รั้วแหล็ก/ราว
กันตก 1 แหํง 

สามารปูองกันการ
เกิดอุบัติเหตุได ๎

กองชําง 

38 กํอสร๎างถนน คสล. จากบ๎านนายโกศล 
ศรีเปารยะ – ทําวังมํวง (ม.4)   
(โครงการที่ 3) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 3 ม.  
ยาว 400 ม. 

200,000 
งบ ทต. 

  ถนน คสล. 
ยาว 400 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

39 บุกเบิกถนนสายห๎วยเฟือง  
ถึงสวนยางนายไพศาล ปรีชา (ม.4) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

ด าเนินการบุกเบิกถนนสายห๎วย
เฟือง ระยะทาง 200 เมตร 

  100,000 
งบ ทต. 

ถนนบุกเบิก 
ยาว 200 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

40 ปรับปรุงถนนสายห๎วยยาง  (ม.4) เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

ด าเนินปรับปรุงซํอมแซมถนน
สายห๎วยยาง ระยะทาง 700 ม. 

  105,000 
งบ ทต. 

ปรับปรุงถน 
ยาว 700 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

41 กํอสร๎างทางเท๎า คสล.สายห๎วยดินดาน 
(ม.4) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

ด าเนินการกํอสร๎างทางเท๎า คสล. 
ระยะทาง 600 ม. 

  420,000 
งบ ทต. 

ทางเท๎า คสล. 
ยาว 600 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

42 กํอสร๎างทางเท๎า คสล. บริเวณเขา
ชํองมํา  (ม.4) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

ด าเนินการกํอสร๎างทางเท๎า คสล. 
ระยะทาง 600 ม. 

  420,000 
งบ ทต. 

ทางเท๎า คสล.
ยาว 600 ม. 

การคมนาคมมี
ความสะดวก 

กองชําง 

43 กํอสร๎างผนังกั้นน้ า คสล.บริเวณหวั
สะพาน หมูํที ่4 (ม.4) 

เพื่อใหม๎ีผนังกั้นน้ าที่
ได๎มาตรฐาน 

กํอสร๎างผนังกั้นน้ า กว๎าง 10 เมตร 
ยาว 8 เมตร 

 500,000 
งบ ทต. 

 ผนังกั้นน้ า    
ยาว 8 ม. 

มีผนังกั้นน้ าที่ได๎
มาตรฐาน 

กองชําง 

44 ปรับปรุงซํอมแซมถนนสายคลองแซะ 
(ม.4) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

ปรับปรุงถนน  กว๎าง 4 ม.     
ยาว  600 ม. 

  200,000 
งบ ทต. 

ซํอมแซม
ถนน ยาว 
600 ม. 

การคมนาคมขนสํง    
มีความสะดวก 

กองชําง 
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
   1.1 แนวทางพัฒนา    การคมนาคมขนส่ง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

45 บุกเบิกถนนสายห๎วยจ าปา  (ม.4)  เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

บุกเบิกถนน ระยะทางยาว   
300 ม.  

  250,000 
งบ ทต. 

ถนนบุกเบิก 
ยาว 300 ม. 

การคมนาคมขนสํง    
มีความสะดวก 

กองชําง 

46 กํอสร๎างถนน คสล. หลังบ๎าน นาย
สมทบ ธนากรรณ๑ ถึง บ๎านนายชัยรัตน๑ 
รักษาวงค๑ (ม.4) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน กว๎าง 4 ม.      
ยาว 200 ม. 

 300,000 
งบ ทต. 

 ถนนบุกเบิก  
ยาว 200 ม. 

การคมนาคมขนสํง    
มีความสะดวก 

กองชําง 

47 กํอสร๎างถนนลาดยาง/คสล. จากบา๎น
นายศุภกิจ  ยับ ถึง สวนยางนายเล็ก 
(ม.5) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนนลาดยาง/คสล. 
กว๎าง  4 ม. ยาว 300 ม. 
หนา 0.15 ม. 

  660,000 
งบ ทต. 

ถนน คสล.
ยาว 300 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

48 บูรณะซํอมแซม/ กํอสรา๎ง ถนนสาย 
4189 จาก ต.เขาพระ ถึง อ.นบพิต า 
(ม.5) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

บูรณะซํอมแซม/กํอสร๎าง 
ถนนลาดยาง กว๎าง 6 ม. ยาว 
20 กม. 

30,000,000 
งบทางหลวง 

  มีถนนได๎
มาตรฐาน 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กรม 
ทางหลวง 

49 กํอสร๎างทางเท๎า คสล.สวนยางนาง
ดวงตา ถึง สวนยางนายประสิทธ์ิ     
จรเปลี่ยว (ม.5) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

ด าเนินการกํอสร๎างทางเท๎า 
คสล. ระยะทาง 500 ม.     
กว๎าง 1 ม. 

 200,000 
งบ ทต. 

 ทางเท๎า 
คสล. ยาว 
500 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

50 กํอสร๎างทางเท๎าจากถนนหมูํที่ 5 ถึง 
สวนยางนายเอกชัย  จรเปลี่ยว (ม.5) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

ด าเนินการกํอสร๎างทางเท๎า 
คสล. ระยะทาง 500 ม.     
กว๎าง 1 ม. 

  200,000 
งบ ทต. 

ทางเท๎า 
คสล. ยาว 
500 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
   1.1 แนวทางพัฒนา    การคมนาคมขนส่ง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

51 กํอสร๎างทางเท๎า คสล. จากสวนยาง
นางเมียด  โอยสวัสดิ์ ถึง สวนยาง  
นายโชติ  สิทธิฤทธิ์ (ม.5) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

ด าเนินการกํอสร๎างทางเท๎า 
คสล. ระยะทาง 500 ม.     
กว๎าง 1 ม. 

 200,000 
งบ ทต. 

 ทางเท๎า 
คสล. ยาว 
500ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

52 กํอสร๎างทางเท๎า คสล. จากบ๎านนางสี
เช๎า ถึง สวนยางนายประธาน        
หนูเพชร  (ม.5) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

ด าเนินการกํอสร๎างทางเท๎า 
คสล. ระยะทาง 500 ม.      
กว๎าง 1 ม. 

  200,000 
งบ ทต. 

ทางเท๎า 
คสล.ยาว 
500 ม. 

การคมนาคมขนสํง   
มีความสะดวก 

กองชําง 

53 กํอสร๎างถนน คสล. จากขอบอํางคลอง
ดินแดง ถึง บ๎านนายศุภจินต๑  สุขมี  
(ม.5) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง  4 ม. 
ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. 

  440,000 
งบ ทต. 

ถนน คสล. 
ยาว 200 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

54 กํอสร๎างถนน คสล. จากขอบอําง
คลองดินแดง ถึง บ๎านนางสีเช๎า (ม.5) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนนคสล. กว๎าง  4 ม. 
ยาว 200 ม.  หนา 0.15 ม. 

 440,000 
งบ ทต. 

 ถนน คสล. 
ยาว 200 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

55 กํอสร๎างถนน คสล. จากขอบอําง
คลองดินแดง ถึง บ๎านนายประเสรฐิ
และบ๎านนายนโิชค (ม.5) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง  4 ม. 
ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. 

  660,000 
งบ ทต. 

ถนน คสล.
ยาว 300 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

56 กํอสร๎างถนน คสล. จากขอบอํางคลอง     
ดินแดง ถึง บ๎านนายประทีป  นุวรรณ๑ 
(ม.5) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง  4 ม. 
ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. 

  440,000 
งบ ทต. 

ถนน คสล.
ยาว 200 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 
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บัญชีโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
   1.1 แนวทางพัฒนา    การคมนาคมขนส่ง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

57 กํอสร๎างถนน คสล. จากขอบอํางคลอง
ดินแดง ถึง บ๎านนายเล็ก  ปราบราย
(ม.5) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง  4 ม.
ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. 

 440,000 
งบ ทต. 

 ถนน คสล.
ยาว 200 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

58 กํอสร๎างถนน คสล. จากขอบอํางคลอง 
ดินแดง ถึง บ๎านนายนอบ  สุคชเดช   
(ม.5) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. 4 ม.      
ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. 

 440,000 
งบ ทต. 

 ถนน คสล.
ยาว 200 ม. 

การคมนาคมขนสํง   
มีความสะดวก 

กองชําง 

59 กํอสร๎างถนน คสล. จากขอบอํางคลอง
ดินแดง ถึง บ๎านนางเพียรกิจ       
รักษาแก๎ว (ม.5) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง  4 ม. 
ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. 

  440,000 
งบ ทต. 

ถนน คสล.
ยาว 200 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

60 กํอสร๎างทางเท๎า คสล. จากสวนยาง
นายแนบ  สุคชเดช ถึง สวนยางนาง
อุทัย  สบาย (ม.5) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎า ระยะทาง     
300 ม. กว๎าง 1 ม. 

120,000 
งบ ทต. 

  ถนน คสล.
ยาว 300 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

61 กํอสร๎างทางเท๎า คสล. จาก
ถนนลาดยาง ถึง สวนยางนาย
ประธาน  หนูเพชร (ม.5) 

เพื่อให๎การคมนาคม
มีความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎า ระยะทาง     
300 ม. กว๎าง 1 ม. 

 120,000 
งบ ทต. 

 ถนน คสล. 
ยาว 300 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

62 กํอสร๎างถนน คสล. จาก หัวสะพาน
ห๎วยคุณ – ห๎วยหมี (ม.5) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล./ลาดยาง 
กว๎าง 4 ม. ยาว 500 ม.  

  900,000 
งบ ทต. 

ถนน คสล.  
500 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
   1.1 แนวทางพัฒนา    การคมนาคมขนส่ง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

63 กํอสร๎างถนน คสล. จากแยกถนนสาย
ห๎วยแฝด (สวนยางนายอนันต๑  องอาจ 
– สวนยางนายวัชนะ  หนูเพชร  (ม.5) 

เพื่อให๎การคมาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล./ลาดยาง 
กว๎าง 3 ม. ยาว 500 ม. หนา 
0.15 ม. 

  650,000 
งบ ทต. 

ถนน คสล.   
500 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

64 บุกเบิกถนน จากบ๎านนายเล็ก       
แวววงค๑ ถึงสวนยาง นายพล ยับ (ม.5) 

เพื่อให๎การคมนาคม
มีความสะดวก 

ด าเนินการบุกเบิกถนนจากบ๎าน
นายเล็ก แวววงค๑ ถึงสวนยางนาย
พล ยับ 1,500 เมตร 

  150,000 
งบ ทต. 

ถนน คสล.    
1,500 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

65 กํอสร๎างทางเท๎า คสล. จากบ๎านนาย  
นิโชค องอาจ ถึง สวนยางนายนรินทร๑ 
ศรีเปารยะ (ม.5) 

เพื่อให๎การคมนาคม
มีความสะดวกและ
รวดเร็ว 

กํอสร๎างทางเท๎า คสล. กว๎าง 1 ม. 
ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. 

 210,000 
งบ ทต. 

 ทางเท๎า คสล. 
300 ม. 

มีถนนได๎มาตรฐาน
ส าหรับคมนาคม
ขนสํง 

กองชําง 

66 กํอสร๎างทํอเหลีย่ม 2 ชํองทาง คลอง
ห๎วยคด (ม.5) 

เพื่อให๎การคมนาคม
มีความสะดวกและ
รวดเร็ว 

ด าเนินการสร๎างทํอเหลี่ยมชนดิ 2 
ชํองทาง 2  จุดตามแบบมาตรฐาน 

 400,000 
งบ ทต. 

 ทํอเหลี่ยม     
1 จุด 

มีความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองชําง 

67 กํอสร๎างทํอเหลีย่ม 2 ชํองทาง จุดสวน
ยางนายทวีป  นุวรรณ๑ (ม. 5) 

เพื่อให๎การคมนาคม
มีความสะดวก 

กํอสร๎างทํอเหลีย่มชนิด  2 
ชํองทาง ตามแบบมาตรฐาน 

  200,000 
งบ ทต. 

ทํอเหลี่ยม     
1 จุด 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

68 โครงการกํอสร๎างทางเท๎า คสล.จาก
สวนยางนายสมบุญ ถวาย ถึงสวนยาง
นายห๎อย ปรีชายุทธ๑  (ม.5) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎า คสล.  
กว๎าง 2 ม. ยาว 600 ม.  

  420,000 
งบ ทต. 

ทางเท๎า คสล.
600 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 
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บัญชีโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
   1.1 แนวทางพัฒนา    การคมนาคมขนส่ง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

69 กํอสร๎างถนน คสล. สายจากสะพาน
ห๎วยคุณ ถึงบ๎านนายเล็ก แวววงค๑    
(ม.5) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล.กว๎าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. 

  700,000 
งบ ทต. 

ถนน  คสล.  
300 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

70 กํอสร๎างถนน คสล.ห๎วย 30 (ม.5) เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน  คสล.ระยะทาง     
1,500 ม. 

  150,000         
งบ.ทต. 

ถนน คสล. 
1,500 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

71 กํอสร๎างถนน คสล. จากขอบอํางเก็บ
น้ าคลองดินแดง ถึงบ๎านนายบุญโช 
จันทร๑ชุม  (ม.5) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง  4 ม. 
ระยะทาง 150 ม. 

 240,000 
งบ ทต. 

 ถนน คสล. 
ยาว 150 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

72 กํอสร๎างถนน คสล.สาย 4189 จาก
ต าบลเขาพระ ถึง  อ.นพบพิต า (ม.5) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4 ม.
ยาว 1,500 ม. 

3,360,000
อบจ./ทต. 

  ถนน คสล.    
ยาว 1,500 ม.     

การคมนาคมขนสํง    
มีความสะดวก 

อบจ./ทต. 

73 กํอสร๎างทางเท๎า คสล. จากสวนยาง
นายวิรัตน๑ ศรเีปารยะ ถึงสวนยางนาย
ชัยยศ ริยาพันธ๑ (ม.5) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

ด าเนินการสร๎างทางเท๎า 
ระยะทาง 500 เมตร 

 450,000 
งบ ทต. 

 ทางเท๎า คสล. 
ยาว 500 ม. 

การคมนาคมขนส่ง
มีความสะดวก 

กองชําง 

74 กํอสร๎างถนน คสล./ลาดยาง จากห๎วย
เผาเตํา ถึงสวนยางนายมโน           
ศรีเปารยะ (ม.5) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล./ลาดยาง 
กว๎าง 4 ม. ยาว 1,000 ม.  
หนา 0.15 ม. 

 
 

 1,800,000 
งบ ทต. 

ถนน คสล. 
ยาว 1,000 ม. 

การคมนาคมขนส่งมี
ความสะดวก 

กองชําง 
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
   1.1 แนวทางพัฒนา    การคมนาคมขนส่ง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

75 กํอสร๎างถนน คสล./ลาดยางสายหลัก 
4189 ถึงเขต อุทยาน  (ห๎วยหมี) (ม.5) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนนลาดยาง/คสล. 
กว๎าง 4 ม. ยาว 2,000 ม. 
หนา 0.15 ม. 

4,400,000 
งบ ทต. 

  ถนน คสล. 
ยาว 2,000 ม. 

การคมนาคมขนส่ง
มีความสะดวก 

กองชําง 

76 กํอสร๎างถนน คสล.จากถนน 4189 
สวนยางนายมเีพียร  โอยสวัสดิ์ ถึง 
สวนยางนายเล็ก  ปราบราย     
(หนานนกยูง) (ม.5) (โครงการที่ 2) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4 ม. 
ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. 

1,000,000 
งบ ทต. 

  ถนน คสล. 
ยาว 3,000 ม. 

การคมนาคมขนส่ง
มีความสะดวก 

กองชําง 

77 บุกเบิกสายจากสวนยางนายไสว      
ศรีเปารยะ ถึง สวนยางนางซุํน   
หนูเพชร (ม.5) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

บุกเบิกถนน กว๎าง 4 ม. ยาว 
800 ม. หนา 0.15 ม. 

320,000 
งบ ทต. 

  ถนน คสล. 
ยาว 3,000 ม. 

การคมนาคมขนส่ง
มีความสะดวก 

กองชําง 

78 ซํอมแซมถนนสายห๎วยแพรกซ๎าน     
จากนวนยางนายนอบ  สุคชเดช ถึง 
สวนยางนายอุดม  หนเูพชร  แยกจาก
สวนยางนายนอบ  สุคชเดช ถึงสวน
ยางนายบรรจบ  ปรีชา (ม.5) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

ซํอมแซมถนน กว๎าง 4 ม.     
ยาว 400 ม. 
 

  120,000 
งบ ทต. 

ซํอมถนน  
ยาว 400 ม. 

การคมนาคมขนส่ง
มีความสะดวก 

กองชําง 
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
   1.1 แนวทางพัฒนา    การคมนาคมขนส่ง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

79 กํอสร๎าง คสล.จากหัวถนน คสล.เดิม 
ถึง ม.4 (ห๎วยแฝด) (ม.5) 
 (โครงการที่ 1) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล.   
กว๎าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. 
 

2,000,000 
งบ ทต. 

  ถนน คสล. 
ยาว 1,000 ม. 

การคมนาคมขนส่ง
มีความสะดวก 

กองชําง 

80 กํอสร๎างถนน คสล.จากห๎วยแพรกซ๎าน 
ถึง เขต ม.12  (ม.5) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล.  กว๎าง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม. 

 2,000,000 
งบ ทต. 

 ถนน คสล. 
ยาว 1,000 ม. 

การคมนาคมขนส่ง     
มีมีความสะดวก 

กองชําง 

81 กํอสร๎างถนน คสล. จากสาย 4189 ถึง
สวนยางนายประพันธ๑  สุดเกดิ (ม.5) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม.หนา 0.15 ม. 

 2,000,000 
งบ ทต. 

 ถนน คสล. 
ยาว 1,000 ม. 

การคมนาคมขนส่ง
มีความสะดวก 

กองชําง 

82 กํอสร๎างถนน คสล.จากถนนห๎วยแพรก
ซ๎าน ถึง บ๎านนายธเนศ  หนูเพชร    
(ม.5) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4 ม. 
ยาว 350 ม. 
 

 520,000 
งบ ทต. 

 ถนน คสล. 
ยาว 350 ม. 

การคมนาคมขนส่ง
มีความสะดวก 

กองชําง 

83 กํอสร๎างถนน คสล.จากแยกบ๎านนาย
ธเนศ  หนูเพชร ถึง สวนยาง        
นายบุโชติ  สิทธิฤทธิ์ (ม.5) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. 
 

  450,000 
งบ ทต. 

ถนน คสล. 
ยาว 200 ม. 

การคมนาคมขนส่ง
มีความสะดวก 

กองชําง 

84 บุกเบิกถนนสายสวนยางนายไสว     
ศรีเปารยะ ถึง ถนน ม.5,12 (ม.5) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

บุกเบิกถนน กว๎าง 4 ม.  
ยาว 500 ม. 
 

  200,000 
งบ ทต. 

ถนนบุกเบิก
ยาว 200 ม. 

การคมนาคมขนส่ง      
มีความสะดวก 

กองชําง 
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
   1.1 แนวทางพัฒนา    การคมนาคมขนส่ง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

85 กํอสร๎างถนน คสล.จากสามแยกหว๎ย
แพรกซ๎าน (สวนยางนายนอบ       
สุคชเดช) ถึง สวนยางนายอุดม       
หนูเพชร (ม.5) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. ขนาดกว๎าง 
4 ม. ยาว 500 ม. 
 

  1,000,000 
งบ ทต. 

ถนน คสล. 
ยาว 200 ม. 

การคมนาคมขนส่ง
มีความสะดวก 

กองชําง 

86 บุกเบกิถนนจากถนนห๎วยแฝดจากสวน
นางนายประทีป  ณุวรรณ๑ ถึง สวนยาง
นายจริง  จรเปลี่ยว (ม.5) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

บุกเบิกถนน กว๎าง 4 ม.  
ยาว 700 ม. 
 

  300,000 
งบ ทต. 

ถนนบุกเบิก
ยาว 200 ม. 

การคมนาคมขนส่ง
มีความสะดวก 

กองชําง 

87 บุกเบิกถนนจากถนน 4189 สวนยาง
นางเมียด  โอยสวัสดิ์ ถึง สวนยางนาย
บุญโชติ  สิทธิฤทธิ์ (ม.5) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

บุกเบิกถนน  กว๎าง 4 ม.       
ยาว 400 ม. 
 

  160,000 
งบ ทต. 

ถนนบุกเบิก 
ยาว 400 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

88 กํอสร๎างทางเท๎าจากถนน คสล.      
ห๎วยเหรยีง ถึง สวนยางนายประสทิธ์ิ  
ปราบราย (ม.5) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎า คสล.        
กว๎าง 1 ม. ยาว 500 ม. 
 

  110,000 
งบ ทต. 

ทางเท๎า คสล. 
ยาว 500 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

89 ซํอมแซมถนนสายจากสวนยาง       
นายวิเชิญ  ปรีชา ม.10 ถึง สวนยาง
นายณรงค๑ศักดิ์  สุคชเดช (ม.5) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

ซํอมแซมถนน กว๎าง 4 ม.     
ยาว 500 ม. 
 

  200,000 
งบ ทต. 

ซํอมแซมถนน         
ยาว 500 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
   1.1 แนวทางพัฒนา    การคมนาคมขนส่ง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

90 กํอสร๎างถนน คสล. จากห๎วยคด ถึงสวน
ยางนายนายบุญโช  เพชรประพันธ๑    
(ม.5) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง  4 ม. 
ยาว 750 ม. 
 

  1,500,000 
งบ ทต. 

ถนน คสล. 
ยาว 750 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

91 ซํอมแซมถนนสายจากคลองห๎วยคด ถึง 
สวนยางนายทรงศักดิ์  ปรีชา (ม.5) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

ซํอมแซมถนน กว๎าง 4 ม. ยาว 
1,000 ม. 
 

  200,000 
งบ ทต. 

ซํอมแซมถนน         
ยาว 1,000 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

92 ซํอมแซมถนนสายห๎วยคด ถึง สวนยาง
ผู๎ใหญํมโน  ศรีเปารยะ  (ม.5) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

ซํอมแซมถนน กว๎าง 4 ม. ยาว 
200 ม. 

  120,000 
งบ ทต. 

ซํอมแซมถนน         
ยาว 200 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

93 ซํอมแซมถนนจากถนนห๎วยแฝด ถงึ 
สวนยางนายสมจิตร๑  วงศ๑สวัสดิ์  (ม.5) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

ซํอมแซมถนน กว๎าง 4 ม.  
ยาว 500 ม. 

  100,000 
งบ ทต. 

ซํอมแซมถนน         
ยาว 200 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

94 ซํอมแซมถนนสายน้ าตกหนานนกยูง
แยกจากสวนยางนายชัญเจรญิ         
ศรีเปารยะ ถึง สวนยางนายสมศักดิ์  
จิตประสม  (ม.5) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

ซํอมแซมถนน กว๎าง 4 ม.  
ยาว 1,500 ม. 
 

  300,000 
งบ ทต. 

ซํอมแซมถนน         
ยาว 1,500 ม. 

การคมนาคมขนสํง    
มีความสะดวก 

กองชําง 
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
   1.1 แนวทางพัฒนา    การคมนาคมขนส่ง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

95 กํอสร๎างถนน คสล. สายนายมนสั  
สุขใส ถึง บ๎านนายวงศ๑ศักดิ์       
กรายแก๎ว (ม.6) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง  4 ม. 
ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. 

  440,000 
งบ ทต. 

ถนน คสล. 
ยาว 200 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

96 บุกเบิกถนน จากสถานีอนามัยปาก
ระแนะ (รพสต.) ถึง คลองฉลอง (ม.6) 

เพื่อให๎มีเส๎นทาง
คมนาคมและขนสํง 

กํอสร๎างถนนลาดยาง/คสล. 
กว๎าง  4 ม. ยาว 400 ม.  
หนา 0.15 ม. 

 880,000 
งบ ทต. 

 ถนน     
ลาดยาง/ 
คสล. ยาว 
400 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

97 บุกเบิกถนน จากสวนยางนายจ าเนียร  
จงจิตร ถึง คลองฉลอง (ม.6) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

บุกเบิกถนน กว๎าง  4 ม.  
ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม. 

 880,000 
งบ ทต. 

 ถนน คสล. 
ยาว 400 ม. 

การคมนาคมขนสํง   
มีความสะดวก 

กองชําง 

98 กํอสร๎างถนน คสล. สายบา๎นนาย
ทวีศักดิ์  บุญยัง – แมํน้ าตาปี  (ม.6) 

เพื่อใหก๎ารคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

บุกเบิกถนน กว๎าง 4 ม. ยาว 
150 ม. หนา 0.15 ม.  

200,000 
งบ ทต. 

  ถนนบุกเบิก 
ยาว 400 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

99 กํอสร๎างถนน คสล. เริม่จากถนน
คอนกรีตเดมิ – บ๎านนางเนย  ผุดผาด     
(ม.6) 

เพื่อใหก๎ารคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4 ม. 
ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม.  

 
 
 

200,000 
งบ ทต. 

 ถนน คสล. 
ยาว 150 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

100 กํอสร๎างสะพาน คสล. ข๎ามแมํน้ าตาปี 
จุด ม.6 ต.เขาพระ ม.4 ต.กะทูน  และ 
ม.3 ต.ควนกลาง  (ม.6) 

เพื่อให๎มีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กํอสร๎างสะพาน คสล.ขนาด
กว๎าง 6 ม. ยาว 50 ม. 

  9,000,000 
อบจ.นศ. 

สะพาน คสล. 
ยาว 50 ม. 

มีความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองชําง 
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บัญชีโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
   1.1 แนวทางพัฒนา    การคมนาคมขนส่ง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

101 กํอสร๎างถนน คสล. สายหลังสถานี
อนามัยบ๎านปากระแนะ จากบ๎าน 
นายทวี เลิศไกร ถึงสถานีอนามัยบา๎น 
ปากระแนะ (ม.6) (โครงการที่ 2) 

เพื่อใหก๎ารคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎าง/ปรับปรุงถนนสายหลัง
สถานีอนามัยบ๎านปากระแนะ 
ขนาดกว๎าง 4 ม. ยาว 300 ม. 

480,000 
งบ ทต. 

  ถนน  คสล. 
ยาว 300 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

102 บุกเบิกถนนเลียบฝั่งหนองน้ ากลัดธงจาก
บํออนุบาลปลาถึงที่ดินนายวิเชียร 
ทินกร (ม.6) 

เพื่อใหก๎ารคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

บุกเบิกถนนสายกว๎าง 5 ม. ยาว 
1,000 ม. 

  200,000
งบ.ทต. 

ถนนบุกเบิก 
ยาว 1,000 
ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

103 กํอสร๎างถนน คสล.สายสามแยก บ๎าน
นางดับ มะลิวลัย๑ ถึงแมํน้ าตาปี (ม.6) 

เพื่อใหก๎ารคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4 ม. 
 ยาว 300 ม. 

  60,000 
งบ ทต. 

ถนน คสล. 
ยาว 300 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

104 กํอสร๎างถนน คสล.สายคลองฉลอง  
จาก ม.6 ถึง ม.1 ต.เขาพระ (ม.6) 

เพื่อใหก๎ารคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4 ม.    
ยาว 1,500 ม.พร๎อมวางทํอ  
4 จุด 

2,000,000 
งบ ทต. 

  ถนน คสล. 
ยาว 1,500ม. 

การคมนาคมขนสํง     
มีความสะดวก 

กองชําง 

105 ปรับปรุงไหลํทางถนนสายปากระแนะ 
(ม.6) 

เพื่อใหก๎ารคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

ปรับปรุงไหลํทาง ยาว 200 ม.   200,000 
งบ ทต. 

ปรัปปรุง     
ไหลํทาง   
100 ม. 

การคมนาคมขนสํง  มี
ความสะดวก 

กองชําง 

106 สร๎างลูกระนาดบนถนนคอนกรีตในจุด
เสี่ยงภัย (ม.6) 

เพื่อใหก๎ารคมนาคม       
สะดวกปลอดภยั 

กํอสร๎างลูกระนาดชะลอ
ความเร็วของรถ จ านวน 2 จุด 

 200,000 
งบ ทต. 

 ลูกระนาด      2 
2 จุด 

การคมนาคม       
สะดวกปลอดภยั 

กองชําง 
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
   1.1 แนวทางพัฒนา    การคมนาคมขนส่ง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

107 กํอสร๎างถนน คสล. จากบ๎านนาย    
วงค๑ศักดิ์  กรายแก๎ว ถึง คลองฉลอง   
(ม.6) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 3 ม. 
ยาว 800 ม. 

1,200,000 
งบ ทต. 

  ถนน คสล.        
ยาว 800 ม. 

การคมนาคมขนสํง      มี
ความสะดวก 

กองชําง 

108 บุกเบิกถนนสายหลังสถานีอนามยัไปถึง
ถนนสายบ๎านนายกุศล  เพชรชนะ ถึง 
สวนยางนายจ าเนียร  จงจิตร (ม.6) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

บุกเบิกถนนสายกว๎าง 5 ม.    
ยาว 500 ม. 

  200,000
งบ.ทต. 

ถนนบุกเบิก 
ยาว 500 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

109 กํอสร๎างถนน คสล. จากบ๎านนาย
อุสาห๑ ห๎วงน้ า ถึง บ๎านนางหนูมาศ  
ปรีชา (ม.7 ) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง  4 ม. 
ยาว 400 ม.  
หนา 0.15 ม. 

 880,000 
งบ ทต. 

 ถนน คสล. 
ยาว 400 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

110 กํอสร๎างสะพาน คสล.ข๎ามแมํน้ าตาปี 
(คลองระแนะ) เชื่อมระหวําง หมูทํี่ 7 
ต.เขารพระ กับหมูํที่ 1 ต.พิปูน (ม.7 ) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างสะพาน คสล.  
กว๎าง 4 ม. ยาว 60 ม.  

4,120,000 
งบ อบจ. 

  สะพาน 
คสล.     
ยาว 60 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

111 บุกเบิกถนน จากสวนทุเรยีนนางวันดี  
พราหมณ๑ชู ถึง คลองฉลอง ม.1       
(ม.7) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

บุกเบิกถนน  กว๎าง  6 ม. 
 ยาว 800 ม. หนา 0.15 ม. 

  2,600,000 
งบ ทต. 

ถนนบุกเบิก 
ยาว 800 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

112 กํอสร๎างถนน คสล. จากบ๎าน       
นายสมบญุ  เอก ถึง บ๎านนางวันดี    
พราหมณ๑ชู (ม.7) (โครงการที่ 2) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง  4 ม. 
ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. 

400,000 
งบ ทต. 

  ถนน คสล. 
ยาว 200 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 
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  บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
   1.1 แนวทางพัฒนา    การคมนาคมขนส่ง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

113 กํอสร๎างขยายและยกระดับทํอลอด
เหลี่ยมคลองลึก (ม.7) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างทํอลอดเลี่ยมแทนของเดิม 
กว๎าง 6 ม.  

500,000 
งบ ทต. 

  ทํอเหลี่ยม 
 1 จุด 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

114 กํอสร๎างถนน คสล. จาก คสล. เดมิ – 
สวนปาล๑มนางอุสาห๑  สมทรัพย๑ (ม.7) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล.  กว๎าง 4 ม. 
ยาว 300 ม. 

 200,000 
งบ ทต. 

 ถนน คสล.
ยาว 300 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

115 บุกเบิกถนนจากถนนลาดยางบริเวณ
ปั้มน้ ามันบางจาก – ถนน คสล.บา๎น
นาตลิ่งซองใต ๎(ม.7) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนนคสล.  
กว๎าง 4 ม. ยาว 100 ม.  

300,000 
งบ ทต. 

  ถนน คสล.
ยาว 100 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

116 กํอสร๎างถนน คสล.สายจากบ๎านนางหนู
จิตร ริยาพันธ๑ ถึงบ๎านนางอ าภา 
บ าเพ็ญ (ม.7) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 3 ม. 
ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม. 

 480,000 
งบ ทต. 

 ถนน คสล. 
ยาว 400 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

117 กํอสร๎างถนน คสล. สายจากสามแยก
บ๎านนายบรรหาร ราชมณี ถึงบ๎านนาย
อารีย๑ จงจิตต๑ (ม.7) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 3 ม. 
ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม.  

  96,000 
งบ ทต. 

ถนน คสล.
ยาว 80 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

118 กํอสร๎างถนน คสล. สายจากสามแยก
หน๎าวัดในไรสํุดปลายทาง ถึงบ๎าน 
นายถนอม สิทธิฤทธิ์ (ม.7) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนนคสล. กว๎าง 3 ม. 
ยาว  220 ม. หนา 0.15 ม.  

  396,000 
งบ ทต. 

ถนน คสล.
ยาว 220 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 
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  บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
   1.1 แนวทางพัฒนา    การคมนาคมขนส่ง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

119 กํอสร๎างถนน คสล.จากสามแยกบล๏อก
ถึงบ๎านนายสมศักดิ์ เพชรเจริญ  (ม.7) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนนคสล. กว๎าง 3 ม. 
ยาว  200 ม.  

  240,000
งบ.ทต. 

ถนน คสล.
ยาว 200 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

120 กํอสร๎างถนน คสล. สายสามแยกบ๎าน
นายอ าพล พรหมฤทธ์ิ ไปถึงบ๎านนาย
สมนึก ศรสีวําง (ม .7) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 3 ม. 
ยาว  350 ม. 

 420,000  
งบ ทต. 

 ถนน คสล. 
ยาว 350 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

121 กํอสร๎างถนน คสล.สายปั้มบากจาก
ตลอดเส๎นทางจดหัวถนน คสล.  (ม.7) 
(โครงการที่ 1) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนนคสล. กว๎าง 4 ม. 
ยาว  200 ม.  

300,000
งบ.ทต. 

  ถนน คสล.
ยาว 200 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

122 กํอสร๎างสะพานคอนกรีตสาย      
คลองผวน (ม.8)      

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างสะพาน คสล.  
กว๎าง4 ม. ยาว 20 ม. 

600,000 
งบ ทต. 

  สะพาน 
คสล. 20 ม. 

การคมนาคมขนสํง    
มีความสะดวก 

กองชําง 

123 กํอสร๎างถนน คสล. สายคลองผวน 
จากบ๎านนายสุชาติ  ยับ ตลอดสาย    
(ม.8) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนนลาดยาง/คสล. 
กว๎าง  4 ม. ยาว 400 ม. 
หนา 0.15 ม. 

880,000 
งบ ทต. 

  ถนน คสล. 
ยาว 400 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

124 กํอสร๎างทางเท๎า คสล. จาก ถนนคลอง
ผวน ถึง สวนยางนายจ านง  ริยาพนัธ๑ 
(ม.8) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎า ระยะทาง 500  
ม. กว๎าง 1 ม.       

200,000 
งบ ทต. 

  ทางเท๎า คสล.
ยาว 500 ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

กองชําง 

125 กํอสร๎างทางเท๎า คสล. จากสวนยาง
นายประสิทธ์ิ  นนทศักดิ์ ถึง สวนยาง
นายเล็ก  สิทธิฤทธิ์  (ม.8) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

ด าเนินการสร๎างทางเท๎า 
ระยะทาง 700 เมตร 

 150,000 
งบ ทต. 

 ทางเท๎า คสล.
ยาว 700 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
   1.1 แนวทางพัฒนา    การคมนาคมขนส่ง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

126 กํอสร๎างถนน คสล. สายห๎วยโกเหนือ 
ถึง ทํอเหลี่ยม (ม.8) (โครงการที่ 3) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง  4 ม. 
ยาว 200 ม. 

200,000 
งบ ทต. 

  ถนน คสล. 
ยาว 200 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

127 กํอสร๎างทางเท๎า คสล. จากสวนยาง
นายสมคดิ  แก๎วเกิด – สวนยาง       
นายวัลลภ  สุคชเดช (ม.8) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

ด าเนินการสร๎างทางเท๎า 
ระยะทาง 500 เมตร 

 100,000 
งบ ทต. 

 ทางเท๎า 
คสล.ยาว 
500 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

128 กํอสร๎างทางเท๎า คสล. จากสวนยาง
นายประพาส – สวนยางนายสิรวชิญ๑  
ทินกร (ม.8) 

เพื่อให๎การคมนาคม
มีความสะดวก 

ด าเนินการสร๎างทางเท๎า 
ระยะทาง 800 เมตร 

 150,000 
  งบ ทต. 

 ทางเท๎า 
คสล. ยาว 
800 ม. 

การคมนาคมขยสํง         
มีความสะดวก 

กองชําง 

129 กํอสร๎างทางเท๎า คสล. สายสวนยาง 
นายประสิทธ์ิ ถึงสวนยางนายหนูเจื่อน 
ปรีชา (ม.8) 

เพื่อให๎การคมนาคม
มีความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎า คสล.  
กว๎าง 1 ม. ยาว 550 ม.  
หนา 0.10 ม. 

 100,000 
  งบ ทต. 

 ทางเท๎า 
คสล.ยาว 
550 ม. 

การคมนาคมขนสํง          
มีความสะดวก 

กองชําง 

130 กํอสร๎างทางเท๎า คสล.จากบ๎าน        
นางจินดาเฮาํ ถึง สวนยางนายจ าเริญ  
วิเชียร (ม.8)  (โครงการที่ 2) 

เพื่อให๎การคมนาคม
มีความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎า คสล.  
กว๎าง 1 ม. ยาว 3,000 ม.  
หนา 0.10 ม. 

630,000 
  งบ ทต. 

  ทางเท๎า 
คสล.ยาว 
3,000 ม. 

การคมนาคมขนสํง          
มีความสะดวก 

กองชําง 

131 กํอสร๎างทางเท๎า คสล.จากบ๎านนาง
จินดา เฮาํ ถึง สวนยางนางหนูน๎อย     
ศรีมุกข๑  (ม.8) 

เพื่อให๎การคมนาคม
มีความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎า คสล.  
กว๎าง 1 ม. ยาว 2,500 ม.  
หนา 0.10 ม. 

 450,000 
  งบ ทต. 

 ทางเท๎า 
คสล.ยาว 
2,500 ม. 

การคมนาคมขนสํง          
มีความสะดวก 

กองชําง 

132 ซํอมแซมทางเท๎า คสล.สายจากบ๎าน
นายวัลลภ สุคชเดช ตลอดสาย (ม.8) 

เพื่อให๎การคมนาคม
มีความสะดวก 

ซํอมแซมทางเท๎า คสล.  
กว๎าง 1 ม. ยาว 1,500 ม. 

100,000 
  งบ ทต. 

  ทางเท๎า ยาว 
1,500 ม. 

การคมนาคมขนสํง          
มีความสะดวก 

กองชําง 
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บัญชีโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
   1.1 แนวทางพัฒนา    การคมนาคมขนส่ง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

133 กํอสร๎างทางเท๎า คสล.จากสวนยาง  
นายประสิทธ์ิ  นนทศักดิ์ ถึงสวนยาง
นายน๎อม  หนูเพชร   (ม.8) 

เพื่อให๎การคมนาคม
มีความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎า คสล.  
กว๎าง 1 ม. ยาว 1,500 ม.  
หนา 0.10 ม. 

 270,000 
  งบ ทต. 

 ทางเท๎า 
คสล.ยาว 
1,500 ม. 

การคมนาคมขนสํง          
มีความสะดวก 

กองชําง 

134 กํอสร๎างถนน คสล.จากถนนลาดยาง  
ถึงสวนยางนายประสิทธ์ิ  นทนทศักดิ์    
(ม.8) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4 ม. 
ยาว 1,500 ม. หนา 0.10 ม. 

 3,000,000 
  งบ ทต. 

 ถนน คสล.
ยาว 550 ม. 

การคมนาคมขนสํง          
มีความสะดวก 

กองชําง 

135 กํอสร๎างถนน คสล. จากถนนลาดยาง 
ถึง คูระบายน้ าทางเข๎าบ๎านนายอ านาจ 
นัสฐาน  (ม.9) (โครงการที่ 3) 

เพื่อใหก๎ารคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง  4 ม. 
ยาว 400 ม.หนา 0.15 ม. 

880,000 
งบ ทต. 

  ถนน คสล. 
ยาว 400 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

136 กํอสร๎างถนน คสล. จากสวนยางนาย  
นุจา  นัสฐาน  ถึง สวนยางนายจ ารูญ  
ละม๎าย  (ม.9)  

เพื่อใหก๎ารคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง  4 ม. 
ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. 

  1,100,000 
งบ ทต. 

ถนน คสล. 
ยาว 500 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

137 กํอสร๎างถนน คสล. สายคลองผวน    
(ม.9) 

เพื่อใหก๎ารคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง  4 ม. 
ม. ยาว  500 ม. หนา 0.15 ม. 

1,100,000 
งบ ทต. 

  ถนน คสล. 
ยาว 500 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

138 กํอสร๎างถนน คสล. สายเลียบคลอง
ชลประทาน จากถนนลาดยาง ถึง 
ถนน คสล.เดิม ท้ังสองฝั่ง  (ม.9) 
(โครงการที่ 2) 

เพื่อใหก๎ารคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง  4 ม. 
ยาว 900 ม. หนา 0.15 ม. 

1,980,000 
งบ ทต. 

 
 

 ถนน คสล. 
ยาว 900 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
   1.1 แนวทางพัฒนา    การคมนาคมขนส่ง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

139 กํอสร๎างทํอเหลีย่มข๎ามห๎วยเหล็กขูด  
(ม.9)  

เพื่อใหก๎ารคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างทํอเหลีย่ม 1 จุด   200,000 
งบ ทต. 

ทํอเหลี่ยม   
1 จุด 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

140 กํอสร๎างถนน คสล. จากบ๎าน        
นางสร๎อยเพชร  ภารา  ถึง  ม.2 (ม.9) 

เพื่อใหก๎ารคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4 ม. 
ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. 

 440,000 
งบ ทต. 

 ถนน คสล.
ยาว 200 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

141 กํอสร๎างถนน คสล. สายเลียบคลอง
ชลประทาน จากศูนย๑ประชุม ถึง 
ถนน คสล.เดิม (ม.9) 

เพื่อใหก๎ารคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4 ม. 
ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. 

 440,000 
ชลประทาน 

 ถนน คสล.
ยาว 200 ม. 

มีถนนส าหรับ
คมนาคมขนสํง 

กองชําง 

142 กํอสร๎างถนน คสล. จากบ๎านนายจรัส  
ศรีมุกข๑ – สวนยางนายสมาน ละม๎าย 
(ม.9)  (โครงการที่ 1) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4 ม. 
ยาว 1,200 ม. 

1,000,000 
งบ ทต. 

  ถนน คสล.
ยาว 1,200 
ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

143 กํอสร๎างถนน คสล. จากบ๎านนาย      
รินทร๑  โอยสวสัดิ์ – น้ าตกหนาน      
ต๎นไทร (ม.9) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4 ม. 
ยาว 400 ม. 

  400,000 
งบ ทต. 

ถนน คสล.
ยาว 400 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

144 กํอสร๎างถนน คสล. รอบหนอง      
ห๎วยแห๎ง (ม.9) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4 ม. 
ยาว 400 ม. 

 400,000 
งบ ทต. 

 ถนน คสล.
ยาว 400 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

145 สร๎างถนน คสล. จากบ๎านนายมลรกั 
วันดอกไม๎บาน – บ๎านนายชาตรี  ยับ 
(ม.9) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. ขนาด กว๎าง 
3 ม. ยาว 100 ม. 

  150,000 
งบ ทต. 

ถนน คสล.
ยาว 100 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 
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บัญชีโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
   1.1 แนวทางพัฒนา    การคมนาคมขนส่ง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

146 สร๎างถนน คสล. จากบ๎านนายเริม่ 
ละม๎าย ถึง สวนยางนายสานนท๑      
ทองจีน (ม.9) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4 ม. 
ยาว 300 ม.  

 400,000 
งบ ทต. 

 ถนน คสล.
ยาว 300 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

147 กํอสร๎างทางเท๎าจากปากห๎วยมํวงถึง
สวนยางนายภักดี  ศรีมุกข๑ (ม.9) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนนทางเท๎า กว๎าง 2 ม. 
ระยะทาง 800 ม. 

 640,000 
   งบ ทต. 

 ทางเท๎า 
คสล. ยาว 
800 ม. 

การคมนาคมขนสํง     
มีความสะดวก 

กองชําง 

148 สร๎างทางเท๎า คสล. จากสวนยางนาย
สถาพร  เฮํา ถึงสวนยางนายสมนกึ 
คาน (ม.9) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎า คสล. กว๎าง 2 ม. 
ยาว 1,000 ม. 

  800,000 
งบ ทต. 

ทางเท๎า  
คสล.ยาว 
 1,000  ม. 

การคมนาคมขนสํง       
มีความสะดวก 

กองชําง 

149 กํอสร๎างถนน คสล. จากบ๎านนางเลื่อน 
ยับ ถึงคลองสํงน้ าชลประทาน (ม.9) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 3 ม. 
ยาว 400 เมตร 

  480,000 
งบ ทต. 

ถนน คสล.
ยาว 400 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

150 กํอสร๎างทางเท๎า คสล. จากสวนยางนาย
วรรณา พงศ๑สัมพันธ๑ ถึงสวนยาง      
นายสมาน ละมา๎ย (ม.9) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎า คสล.กว๎าง 1 ม. 
ยาว 2,500 ม. 

 500,000 
งบ ทต. 

 ทางเท๎า 
คสล. ยาว 
2,500 ม. 

การคมนาคมขนสํง     
มีความสะดวก 

กองชําง 

151 กํอสร๎างทาง คสล.จากถนนคลองผวน 
ถึง สวนยางนายเคียง  ทินกร (ม.9) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎า คสล. กว๎าง 1 ม. 
ยาว 300 ม. 

 120,000 
งบ ทต. 

 ทางเท๎า 
คสล. ยาว 
300 ม. 

การคมนาคมขนสํง    
มีความสะดวก 

กองชําง 
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บัญชีโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
   1.1 แนวทางพัฒนา    การคมนาคมขนส่ง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

152 กํอสร๎างทางเท๎า คสล. จากคลองผวน 
ถึงสวนยางนางอุไร วํอง (ม.9) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎า คสล. กว๎าง 1 
ม. ยาว 300 ม. 

  200,000 
งบ ทต. 

ทางเท๎า 
คสล. ยาว 
300 ม. 

การคมนาคมขนสํง      
มีความสะดวก 

กองชําง 

153 บุกเบิกถนนสายจากสวนยางนายสุนทร 
ปรีชา ถึงบ๎านนายสุวิทย๑ 
 ไพรสน (ม.9) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

บุกเบิกถนน กว๎าง  4  ม. 
ระยะทาง 700 ม. 

 700,000 
งบ ทต. 

 ถนนบุกเบิก 
ยาว 700 ม. 

การคมนาคมขนสํง    
มีความสะดวก 

กองชําง 

154  กํอสร๎างทางเท๎าคสล. จากสวนยางนาย
ส ารวย ลํองโลก ถึงสวนยางนางต๎า     
หนูเพชร (ม.9)  

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎า คสล.  
กว๎าง 1 ม. ยาว 1,500 ม. 

  600,000 
งบ ทต. 

ทางเท๎า  
คสล.ยาว  
1,500 ม. 

การคมนาคมขนสํง    
มีความสะดวก 

กองชําง 

155 บุกเบิกถนน สายสวนยางนายส าราญ 
เพชรชนะ ถึงเขตต าบลกะทูน (ม.9) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

บุกเบิกถนน กว๎าง 6 ม.  
ยาว 2,000 ม. 

 400,000 
งบ ทต. 

 ถนนบุกเบิก 
ยาว 2,000 ม. 

การคมนาคมขนสํง 
มีความสะดวก 

กองชําง 

156 กํอสร๎างถนน คสล.จากบ๎านนายเฉลิม  
ละม๎าย – สวนยางนายอนันต๑  โสภา 
(ม.9) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4 ม. 
ยาว 500 ม. 

  600,000 
งบ ทต. 

ถนน คสล. 
ยาว 500 ม. 

การคมนาคมขนสํง 
มีความสะดวก 

กองชําง 
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
   1.1 แนวทางพัฒนา    การคมนาคมขนส่ง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

157 ปรับปรุงผิวถนนในชุมชน (ม.9) เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

ปรับปรุงถนน  กว๎าง 4 ม.    
ยาว 1,800 ม. 

  1,800,000 
งบ ทต. 

ปรับปรุง   
 ผิวถนน   
ยาว 500 ม. 

การคมนาคมขนสํง 
มีความสะดวก 

กองชําง 

158 กํอสร๎างถนน คสล. จากถน คสล.เดิม 
ถึงสวนยางนายส าราญ  เพชรชนะ  
(ม.9) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4 ม. 
ยาว 4,500 ม. 

  9,000,000 
งบ ทต. 

ถนน คสล. 
ยาว 4,500 ม. 

การคมนาคมขนสํง 
มีความสะดวก 

กองชําง 

159 กํอสร๎างทางเท๎า คสล. จากสวนยาง
นายห๎อย  ปรีชายุทธ  ถึง สวนยาง 
น.ส. สุวารี ศรีอํอน (ม.10) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎า กว๎าง 1 ม.   
ยาว 200 ม. 
 

 160,000 
งบ ทต. 

 ทางเท๎า คสล. 
ยาว 200 ม. 

การคมนาคมขนสํง  
มีความสะดวก 

กองชําง 

160 กํอสร๎างถนน คสล. สายคลองคันเถร 
ถึง ห๎วยสาย (ม.10) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม. 

  2,200,000 
งบ ทต. 

ถนน คสล. ยาว 
1,000 ม. 

การคมนาคมขนสํง  
มีความสะดวก 

กองชําง 

161 กํอสร๎างทางเท๎า คสล. จากสวนยาง
นายไสว  ศรีเปารยะ  ถึง สวนยาง
นายจารุ  หนูเนตร (ม.10) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎า กว๎าง 1 ม. ยาว 
200 ม. 
 

 160,000 
งบ ทต. 

 ทางเท๎า คสล. 
ยาว 200 ม. 

การคมนาคมขนสํง 
มีความสะดวก 

กองชําง 

162 กํอสร๎างสะพานคลองชันระบริเวณ 
นายโพยม ปรีชา และนายบญุโช  
จันทร๑ชุม (ม.10) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างสะพาน คสล.คลอง 
ชันระ 1 แหํง 

  500,000 
งบ ทต. 

สะพาน คสล. 
1 แหํง 

การคมนาคมขนสํง  
มีความสะดวก 

กองชําง 
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
   1.1 แนวทางพัฒนา    การคมนาคมขนส่ง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

163 บุกเบิกถนนจากที่ดินนายมนตรี  
ละม๎าย ถึง น้ าตกห๎วยสูงใต๎ (ม.10) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนนลาดยาง/คสล. 
กว๎าง  4 ม. ม. ยาว 1,200 ม. 
หนา 0.15 ม. 

2,690,000 
งบ ทต./
อบจ. 

  ถนน คสล.
ยาว 1,200 
ม. 

การคมนาคมขนสํง  
มีความสะดวก 

กองชําง 

164 กํอสร๎างถนน  คสล. จากปากทาง
คอนกรีต ถึง หน๎าบ๎านนายสเุมท      
ก๐งเมํง (ม.10) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล.  
กว๎าง  2 ม. ยาว 500  ม. 
หนา 0.15 ม. 

  1,100,000 
งบ ทต. 

ถนน คสล.
ยาว 500 ม. 

การคมนาคมขนสํง  
มีความสะดวก 

กองชําง 

165 กํอสร๎างทางเท๎า คสล. จากสวนยาง
นายเฉลียว ถึง สวนยางนายประไพ 
(ม.10) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎ คสล. กว๎าง 1 ม.
ยาว 300 ม.  

  120,000 
งบ ทต. 

ทางเท๎า คสล.
ยาว 300 ม. 

การคมนาคมขนสํง  
มีความสะดวก 

กองชําง 

166 กํอสร๎างถนน คสล. จากบ๎านนายสุทิน   
ชุมลักษณ๑ ถึง บ๎านนายเกรียงศักดิ ์ 
บุญชูวงศ๑  (ม.10) (โครงการที่ 1) 

เพื่อให๎มีเส๎นทาง
คมนาคมและขนสํง 

กํอสร๎าง คสล. กว๎าง  4 ม. 
ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. 

440,000 
งบ ทต. 

  ถนน คสล. 
ยาว 200 ม. 

การคมนาคมขนสํง  
มีความสะดวก 

กองชําง 

167 กํอสร๎างถนน คสล. จากท่ีหน๎าพักสงฆ๑ 
ถึงบริเวณผิวน้ าขอบอํางเก็บน้ า (ม.10) 

เพื่อใหก๎ารคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล.กว๎าง  4 ม. 
ยาว 70 ม. หนา 0.15 ม. 

 150,000 
งบ ทต. 

 ถนน คสล.
ยาว 70 ม. 

การคมนาคมขนสํง  
มีความสะดวก 

กองชําง 

168 กํอสร๎างทางเท๎า คสล. จากสวนยาง
นายสนอง  สาริกขา  ถึง สวนยาง 
นายวชิระ  เกตุวิชิตร (ม.10) 

เพื่อใหก๎ารคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎า คสล.       
กว๎าง 1 ม.  ยาว 300 ม.       

  120,000 
งบ ทต. 

ทางเท๎า คสล. 
ยาว 300 ม. 

การคมนาคมขนสํง  
มีความสะดวก 

กองชําง 

169 กํอสร๎างถนน คสล. จากฝายน้ าล๎น  ถึง 
สวนยางนายสถติย๑  สวสัดิ์  (ม.10) 

เพื่อใหก๎ารคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4 ม. 
ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. 

  440,000 
งบ ทต. 

ถนน คสล. 
ยาว 200 ม. 

การคมนาคมขนสํง  
มีความสะดวก 

กองชําง 
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บัญชีโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
   1.1 แนวทางพัฒนา    การคมนาคมขนส่ง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

170 กํอสร๎างถนน คสล. สายห๎วยสายเริ่ม
จากหัวสะพานที่ดินนายบวร บรรจาย 
ถึง สวนยางนายน๎าว  ถวาย (ม.10)     

เพื่อใหก๎ารคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล.         
กว๎าง 4 ม. ยาว 500 ม.  
หนา 0.15 ม. 

1,100,000 
งบ ทต. 

  ถนน คสล. 
ยาว 500 ม. 

การคมนาคมขนสํง  
มีความสะดวก 

กองชําง 

171 บุกเบิกถนน จากสวนยาง  นายสงบ  
ศรีมุกข๑ – สวนยางนายชอบ  คีรี       
(ม.10) 

เพื่อใหก๎ารคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

บุกเบิกถนน คสล.         
กว๎าง 4 ม. ยาว 1,000 ม.  

  400,000 
งบ ทต. 

ถนน คสล. 
ยาว 1,000 ม. 

การคมนาคมขนสํง    
มีความสะดวก 

กองชําง 

172 กํอสร๎างถนน คสล. จากสวนยาง     
นายบวร  บรรจาย – สวนยางนายวิชัย     
ศรีมุกข๑ (ม.10) 

เพื่อใหก๎ารคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล.        
กว๎าง 4 ม. ยาว 1,000 ม.  

 1,000,000 
งบ ทต. 

 ถนน คสล. 
ยาว 1,000 ม. 

การคมนาคมขนสํง    
มีความสะดวก 

กองชําง 

173 กํอสร๎างถนน คสล. จากบ๎านนายจริพงศ๑  
ศรีมุกข๑ – สวนยางนายเล็ก  สิทธิฤทธิ์ 
(ม.10) 

เพื่อใหก๎ารคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล.         
กว๎าง 4 ม. ยาว 300  ม.  

400,000 
งบ ทต. 

  ถนน คสล. 
ยาว 300 ม. 

การคมนาคมขนสํง   
มีความสะดวก 

กองชําง 

174  กํอสร๎างถนน คสล. จากสามแยกบ๎าน    
 นายเที่ยง  ยับ ถึง หนานปลาย (ม.10) 

เพื่อใหก๎ารคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล.        
กว๎าง 4 ม. ยาว 1,000 ม.  

  1,000,000 
งบ ทต. 

ถนน คสล. 
ยาว 1,000 ม. 

การคมนาคมขนสํง   
มีความสะดวก 

กองชําง 

175 กํอสร๎างทางเท๎า คสล. จากบ๎านนาย
ถาวร ถึง สวนยางนายจริง  สโมสร     
(ม.10)  (โครงการที่ 3) 

เพื่อใหก๎ารคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎า คสล.     
กว๎าง 1 ม. ยาว 1,000 ม. 

500,000 
 งบ ทต. 

  ทางเท๎า คสล. 
ยาว 1,000 ม. 

การคมนาคมขนสํง   
มีความสะดวก 

กองชําง 
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
   1.1 แนวทางพัฒนา    การคมนาคมขนส่ง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

176 กํอสร๎างถนน คสล.สายคลองชันระ 
ฝั่งซ๎าย จากบ๎านนายบุญนาค  พรหม
ฤทธิ ์– สวนยางนายดล  หนูเพชร    
(ม.10) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล.        
กว๎าง 4 ม. ยาว 1,000 ม.  

500,000 
 งบ ทต. 

  ถนน คสล. 
ยาว 1,000 ม. 

การคมนาคมขนสํง   
มีความสะดวก 

กองชําง 

177 กํอสร๎างสะพาน คสล. บริเวณสวนยาง
นายประสาน  จันทร๑ชุม (ม.10) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างสะพาน คสล. ขนาด
กว๎าง 4 ม. ยาว 30 ม.  

  300,000 
งบ ทต. 

สะพาน 
คสล. ยาว 
30 ม. 

การคมนาคมขนสํง    
มีความสะดวก 

กองชําง 

178 กํอสร๎างสะพาน คสล. บริเวณสวนยาง
นายสุเมธ  ถวาย (ม.10) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างสะพาน คสล. ขนาด
กว๎าง 4 ม. ยาว 30 ม.  

 300,000 
งบ ทต. 

 สะพาน 
คสล. ยาว 
30 ม. 

การคมนาคมขนสํง    
มีความสะดวก 

กองชําง 

179 กํอสร๎างสะพาน คสล.                                     
บริเวณสวนยางนายจติร  ปรีชา       
(ม.10) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างสะพาน คสล. ขนาด
กว๎าง 4 ม. ยาว 30 ม.  

 300,000 
งบ ทต. 

 สะพาน 
คสล. ยาว 
30 ม. 

การคมนาคมขนสํง    
มีความสะดวก 

กองชําง 

180 กํอสร๎างทํอเหลีย่ม คสล. จุดสามแยก
บ๎านนายบุญประสพ  รยิาพันธ๑  (ม.10) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

ด าเนินการสร๎างทํอเหลี่ยมชนดิ 
2 ชํองทาง 2 จุดตามแบบ
มาตรฐาน 

  300,000 
งบ ทต. 

ทํอเหลี่ยม     
2 จุด 

การคมนาคมขนสํง    
มีความสะดวก 

กองชําง 
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
   1.1 แนวทางพัฒนา    การคมนาคมขนส่ง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

181 กํอสร๎างถนน คสล.สายจากหัวถนน 
คสล.คลองคันเถร ถึง สวนยางนายมี
ชัย  คงศักดิ์  (ม.10) 

เพื่อใหก๎ารคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม.  

500,000 
  งบ ทต. 

  ถนน คสล. 
ยาว 1,000 ม. 

การคมนาคมขนสํง    
มีความสะดวก 

กองชําง 

182 กํอสร๎างถนน คสล. จากถนนคอนกรีต
ศาลตายาย  – ถนนคอนกรีตบ๎าน  
นายสหสั  ถวาย (ม.10) 

เพื่อใหก๎ารคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. ขนาด
กว๎าง 4 ม. ยาว 120 ม.  

  300,000 
งบ ทต. 

ถนน คสล. 
ยาว 120 ม. 

การคมนาคมขนสํง   
มีความสะดวก 

กองชําง 

183 บุกเบิกถนนสายห๎วยโกเหนือจาก   
สวนยางนายสงบ ศรีมุกข๑ ถึง สวน
นายเจือน  ปรชีา (ม.10) 

เพื่อใหก๎ารคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

บุกเบิกถนน กว๎าง 6 ม. ยาว
ประมาณ 1,500 ม. 

  
 

1,500,000 
งบ ทต. 

ถนนน
บุกเบิก ยาว 
1,500 ม. 

การคมนาคมขนสํง   
มีความสะดวก 

กองชําง 

184 กํอสร๎างถนน คสล.จากบา๎นนายไฝุดี  
พรหมศิลป์ ถึงสวนยางนายไชยยันต๑ 
พรหมศิลป์ (ม10)  

เพื่อใหก๎ารคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4 
เมตร ยาว 1,000  เมตร 

  900,000 
งบทต. 

ถนน คสล. 
ยาว 1,000 
ม. 

การคมนาคมขนสํง   
มีความสะดวก 

กองชําง 

185 กํอสร๎างทางเทา๎ คสล. จากฝายน้ าลน๎ 
ถึงสวนยางนายสมพร แสตมป์ (ม.10) 

เพื่อใหก๎ารคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างทางเทา๎ คสล. 
ขนาด กว๎าง 1 ม. ยาว  
1,000 ม.  

 400,000 
งบ ทต. 

 ทางเท๎า 
คสล. ยาว 
1,000 ม. 

การคมนาคมขนสํง   
มีความสะดวก 

กองชําง 

186 กํอสร๎างทางเทา๎ คสล. จากสวน
ลองกองนายวชิัย ถึงสวนยาง 
นายสนอง สาริกขา (ม.10)  

เพื่อใหก๎ารคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างทางเทา๎ คสล. 
ขนาด กว๎าง 1 ม. ยาว  
1,000 ม. หนา 0.10 ม.  

  400,000 
งบ ทต. 

ทางเท๎า 
คสล. ยาว 
1,000 ม. 

การคมนาคมขนสํง   
 มีความสะดวก 

กองชําง 
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บัญชีโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
   1.1 แนวทางพัฒนา    การคมนาคมขนส่ง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

187 กํอสร๎างทางเท๎า คสล. สายจากสวนยาง
นายเล็ก สิทธิฤทธิ์ ถึงสวนยางนาย    
สุทธิสม เสรมิบุญ (ม.10) 

เพื่อใหก๎ารคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎า คสล. ขนาด 
กว๎าง 1 ม. ยาว  1,000 ม. 
หนา 0.10 ม.  

  900,000 
งบ ทต. 

ทางเท๎า คสล. 
ยาว 1,000 ม. 

การคมนาคมขนสํง      
มีความสะดวก 

กองชําง 

188 กํอสร๎างทางเท๎า คสล. เริม่จากที่ดนินาย
จ านง ปรีชา ถึงสวนยางนายเดชา       
หนูเพชร (ม.10) 

เพื่อใหก๎ารคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

ด าเนินการกํอสร๎างทางเท๎า 
คสล. ระยะทาง 1,500 ม. 

  1,050,000 
งบ ทต. 

ทางเท๎า 
คสล. ยาว 
1,500 ม. 

การคมนาคมขนสํง      
มีความสะดวก 

กองชําง 

189 กํอสร๎างทางเท๎า คสล. จากสวนยาง  
นางประทุม ศรมีุกข๑ ถึงสวนยาง        
นายหนูเจือน ปรีชา (ม.10) 

เพื่อใหก๎ารคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎า คสล. 
ระยะทาง 1,000 เมตร 

 350,000 
งบ ทต. 

 ทางเท๎า 
คสล. ยาว 
1,000 ม. 

การคมนาคมขนสํง      
มีความสะดวก 

กองชําง 

190 กํอสร๎างทางเท๎า คสล. สายจากสวนยาง
นายสถิต สวัสดิ์ ถึงสวนยางนายโสภณ 
หนูเนตร (ม.10) 

เพื่อใหก๎ารคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎า คสล. ขนาด 
กว๎าง 1 ม. ยาว  500 ม.     
หนา 0.10 ม.  

  450,000 
งบ ทต. 

ทางเท๎า 
คสล. ยาว 
500 ม. 

การคมนาคมขนสํง      
มีความสะดวก 

กองชําง 

191 กํอสร๎างถนน คสล.จากบ๎านนายจติ 
ปรีชา ถึงสวนยางนายจรลั  สมทรพัย๑    
(ม.10) 

เพื่อใหก๎ารคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

ถนนคสล. ขนดกว๎าง 4 ม. 
ยาว 800 ม. 

200,000
งบ.ทต. 

        ถนน คสล. 
ยาว 800 ม. 

การคมนาคมขนสํง      
มีความสะดวก 

กองชําง 

192 กํอสร๎างถนน คสล.จากสวนยางนาย
สมคิด บรรจาย ถึง สวนยางนาย     
บุญเชิญ ปรีชา  (ม.10) 

เพื่อใหก๎ารคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

ถนนคสล. ขนดกว๎าง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม. 

2,000,000
งบ.ทต. 

  ถนน คสล. 
ยาว 800 ม. 

การคมนาคมขนสํง      
มีความสะดวก 

กองชําง 
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
   1.1 แนวทางพัฒนา    การคมนาคมขนส่ง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

193 กํอสร๎างทางเท๎า คสล.จากสวนยางนาย
ชวลิต บรรจาย ถึงสวนยาง             
นายหนูเจือน  ปรีชา (ม.10) 

เพื่อใหก๎ารคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎า คสล.      
กว๎าง 1 ม. ยาว  2,000 ม. .  

  800,000 
งบ ทต. 

ทางเท๎า 
คสล. ยาว 
500 ม. 

การคมนาคมขนสํง      
มีความสะดวก 

กองชําง 

194 กํอสร๎างทางเท๎า คสล. สายเขาไหมจาก
สวนยาง นายอุดม แก๎วเกดิ ถึงสวนยาง 
นางสุวิทย๑ ไพพึม (ม.10) 

เพื่อใหก๎ารคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎า คสล.     
กว๎าง 1 ม. ยาว 600 ม.  

  240,000 
งบ ทต. 

ทางเท๎า คสล. 
ยาว 600 ม. 

การคมนาคมขนสํง      
มีความสะดวก 

กองชําง 

195 กํอสร๎างทางเท๎า คสล. สายห๎วยวังต๎อ
จากหัวสะพานสวนยางนายจรัญ      
สม-ทรัพย๑ ถึงสวนยางนายสินชัย    
องอาจ (ม.10) 

เพื่อใหก๎ารคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎า คสล.       
กว๎าง 1 ม. ยาว 700 ม. 

  280,000 
งบ ทต. 

ทางเท๎า 
คสล. ยาว 
600 ม. 

การคมนาคมขนสํง      
มีความสะดวก 

กองชําง 

196 กํอสร๎างทางเท๎า คสล. สายจากสวนยาง
นายสมคดิ ปราบราย ถึงสวนยาง    
นายเล็ก ปรีชา  (ม.10) 

เพื่อใหก๎ารคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

ด าเนินการสร๎างทางเท๎า คสล. 
ระยะทาง 1,000 เมตร 

 400,000 
งบ ทต. 

 ทางเท๎า 
คสล. ยาว 
1,000 ม. 

การคมนาคมขนสํง      
มีความสะดวก 

กองชําง 

197 โครงการกํอสร๎างถนน คสล./ลาดยาง 
สายจากบ๎านนางนงเยาว๑ องอาจ ถึง
บ๎านนายวิชิตร นาคะนนท๑ (ม.10) 

เพื่อใหก๎ารคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล./ลาดยาง 
ขนาด กว๎าง 4 ม. ยาว  100 ม. 
หนา 0.15 ม. 

 160,000 
งบ ทต. 

 ถนน คสล. 
ยาว 100 ม. 

การคมนาคมขนสํง      
มีความสะดวก 

กองชําง 

198 กํอสร๎างทางเท๎า คสล. จากสวนยาง  
นายเสง่ียม ถึงสวนยางนาย บุญชอบ 
คีรี  (ม.10) 

เพื่อใหก๎ารคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎า คสล.     
กว๎าง 1 ม. ยาว 600 ม. 

  240,000 
งบ ทต. 

ทางเท๎า 
คสล. ยาว 
600 ม. 

การคมนาคมขนสํง      
มีความสะดวก 

กองชําง 
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
   1.1 แนวทางพัฒนา    การคมนาคมขนส่ง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

199 กํอสร๎างทางเท๎า คสล. จากสวนยาง
นายบุญจันทร๑ถึงสวนยางนายหนูเจื่อน 
ปรีชา (ม.10) 

เพื่อใหก๎ารคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎า คสล.     
กว๎าง 1 ม. ยาว 1,500 ม. 

  600,000 
งบ ทต. 

ทางเท๎า 
คสล. ยาว 
1,500 ม. 

การคมนาคมขนสํง      
มีความสะดวก 

กองชําง 

200 กํอสร๎างถนน คสล. สายจากสามแยก
ถนนอนกรีตเดมิ ถึง สวนยางนาย
สมคิด นาคะนนท๑ พร๎อมวางทํอ     
เหลี่ยมบล็อคคอนกรีตห๎วยด๎วน   
(ม.10) (โครงการที่ 2) 

เพื่อใหก๎ารคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล.   
กว๎าง 3 ม. ยาว  1,500 ม.  

600,000 
งบ ทต. 

  ถนน คสล.  
ยาว 1,500 ม. 

การคมนาคมขนสํง      
มีความสะดวก 

กองชําง 

201 กํอสร๎างทางเท๎า คสล. สายจากสวน
ยางนายสนอง สาริกขา ถึงสวนยาง
นายสนิท ยิ่งกิตตมิานุศักดิ์ (ม.10) 

เพื่อใหก๎ารคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎า คสล.     
กว๎าง  1 ม. ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.10 ม. 

  400,000 
งบ ทต. 

 

ทางเท๎า 
คสล. ยาว 
1,000 ม. 

การคมนาคมขนสํง      
มีความสะดวก 

กองชําง 

202 กํอสร๎างถนน คสล. สายจากสวนยาง
นายห๎อย ปรีชายุทธ ถึงสวนยาง     
นายแสวง ถวาย (ม.10) 

เพื่อใหก๎ารคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 3 ม. 
ยาว  600 ม. หนา 0.15 ม. 
พร๎อมไหลํทาง 

 720,000 
งบ ทต. 

 ถนน คสล.
ยาว 600 ม. 

การคมนาคมขนสํง      
มีความสะดวก 

กองชําง 

203 กํอสร๎างทํอเหลีย่ม คสล.  ในเขตหมูํที่ 
10 จุดบรเิวณบ๎านนายจรสั บรรจาย 
(ม.10) 

เพื่อให๎การไหลของ
น้ ามีความสะดวก
และรวดเร็ว 

กํอสร๎างทํอเหลีย่ม คสล. 
ขนาด 1 ชํองทาง 

  100,000 
งบ ทต. 

ทํอเหลี่ยม 
คสล. 1 แหํง 

การไหลของน้ ามี
ความสะดวกขึ้น 

กองชําง 
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บัญชีโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
   1.1 แนวทางพัฒนา    การคมนาคมขนส่ง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

204 กํอสร๎างทํอลอดเหลี่ยม คสล. จุดคลอง
สะท๎อน  (ม10) 

เพื่อการระบายน้ าได๎
สะดวกยิ่งข้ึน 

กํอสร๎างทํอลอดเหลี่ยม ขนาด 
1.50X1.50  ยาว 5 เมตร 

  280,000  
งบ ทต. 

ทํอลอด
เหลี่ยม  
ยาว 5 ม. 

ระบายน้ าไดด๎ีและ
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

กองชําง 

205 กํอสร๎างทํอลอดเหลี่ยม คสล. จุดล าห๎วย
สวนยางนายสเุมท ก๐งเม๐ง  (ม.10) 

เพื่อการระบายน้ าได๎
สะดวกยิ่งข้ึน 

กํอสร๎างทํอลอดเหลี่ยมขนาด 
1.50X1.50  ยาว 5 เมตร 

  280,000  
งบ ทต. 

ทํอลอด
เหลี่ยม    
ยาว 5 ม. 

ระบายน้ าไดด๎ีและ
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

กองชําง 

206 กํอสร๎างถนน คสล.สายสวนสละ   
นายจิตร ปรีชา ถึง บ๎านนางอนงค๑  
ปรีชา พร๎อมทํอเหลีย่ม คสล. (ม.10) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4 ม. 
ยาว  650 ม. หนา 0.15 ม. 

 1,300,000 
  งบ ทต. 

 ถนน คสล. 
ยาว 650 ม. 
พร๎อมทํอ
เหลี่ยม 1 ชํอง 

การคมนาคมขนสํง      
มีความสะดวก 

กองชําง 

207 กํอสร๎างทางเท๎า คสล. สายจากสาม
แยกถนนคอนกรีต ถึง สวนยางนาย
สมคิด  บรรจาย (ม.10) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎า คสล. ขนาด 
กว๎าง  1 ม. ยาว 1,000 ม. 
หนา 0.10 ม. 

  2,100,000 
งบ ทต. 

 

ทางเท๎า 
คสล. ยาว 
1,000 ม. 

การคมนาคมขนสํง      
มีความสะดวก 

กองชําง 

208 กํอสร๎างถนน คสล.จากบ๎านนางฝาูย  
พรหมศิลป์ ถึง บ๎านนายเสงียบ       
หนูเพชร  (ม.10) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4 ม. 
ยาว  500 ม. หนา 0.15 ม. 

 1,000,000 
  งบ ทต. 

 ถนน คสล. 
ยาว 500 ม. 

การคมนาคมขนสํง      
มีความสะดวก 

กองชําง 
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
   1.1 แนวทางพัฒนา    การคมนาคมขนส่ง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

209 กํอสร๎างทางเท๎า คสล. สายบา๎น    
นายโห๎ย  ลิ้วลํอง ถึง บ๎านนายสาย
เพชร หนูเพชร  (ม.10) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎า คสล.     
กว๎าง  1 ม. ยาว 800 ม.  
หนา 0.10 ม. 

  168,000 
งบ ทต. 

 

ทางเท๎า 
คสล. ยาว 
800 ม. 

การคมนาคมขนสํง      
มีความสะดวก 

กองชําง 

210 กํอสร๎างลูกระนาดชะลอความเร็วของ
รถ (ม.11) 

เพื่อใหก๎ารคมนาคม       
สะดวกปลอดภยั 

กํอสร๎างลูกระนาดชะลอ
ความเร็วของรถ จ านวน 4 จุด 

100,000 
งบ ทต. 

  ลูกระนาด      2 
4 จุด 

การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 

211 กํอสร๎างทางเท๎า คสล. สายหมูํ 11 – 
หมูํ 2 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎า คสล.       
กว๎าง 1 ม. ยาว 200 ม. 

 80,000 
งบ ทต. 

 ทางเท๎า 
คสล. ยาว 
200 ม. 

การคมนาคมขนสํง      
มีความสะดวก 

กองชําง 

212 กํอสร๎างเกาะกลางทางเข๎าหมูํบ๎าน 
พร๎อมติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ    
(ม.11) 

เพื่อให๎มคีวาม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สิน 

กํอสร๎างเกาะกลางทางเข๎า
หมูํบ๎านพร๎อมติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบ 1 จุด 

  500,000 
งบ ทต. 

เกาะกลาง
ถนนพร๎อม 
ไฟสัญญาณฯ 

มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย๑สิน 

กองชําง 

213 ปรับปรุงซํอมแซมถนนลาดยางและไหลํ
ทางภายในหมูํบ๎านจุฬาภรณ๑พัฒนา 2  
(ม.11) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

ปรับปรุงถนนลาดยาง       
กว๎าง 4 ม. ยาว 5,400 ม. 

 7,000,000
งบ.อบจ. 

 ปรับปรุง 
ซํอมแซม
ถนน ยาว 
5,400 ม. 

การคมนาคมขนสํง      
มีความสะดวก 

กองชําง 

214 ขยายถนนลาดยางสายหมูํบ๎านจุฬา
ภรณ๑พัฒนา 2 จากปากทางเข๎า
หมูํบ๎านจุฬาภรณ๑พัฒนา 2 ถึงสามแยก
อาคารทรางาน (ม.11) (โครงการที่ 3) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

ขยายถนนลาดยาง กว๎าง 4 ม.
ยาว 1,000 ม. 

1,350,000 
งบ ทต. 

  ถนน     
ลาดยาง 
200 ม. 

การคมนาคมขนสํง      
มีความสะดวก 
 

กองชําง 
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
   1.1 แนวทางพัฒนา    การคมนาคมขนส่ง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

215 ปรับปรุงถนนสายชลประทาน (ม.11) เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

ปรับปรุงถนน กว๎าง 6 ม.    
ยาว 2,500 ม. 

  
 

100,000 
งบ ทต. 

ปรับปรุงถนน 
ยาว 2,500 ม. 

การคมนาคมขนสํง      
มีความสะดวก 
 

กองชําง 

216 บุกเบิกถนนจากคลองห๎วยหมาก ถึง 
สวนยางนายประสิทธ์ิ  นนทศักดิ์     
(ม.11) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

บุกเบิกถนน กว๎าง 4 ม.      
ยาว 3,000 ม. 

 1,200,000 
งบ ทต. 

 ถนนบุกเบิก
ยาว 3,000 ม. 

การคมนาคมขนสํง      
มีความสะดวก 
 

กองชําง 

217 กํอสร๎างทางเท๎า คสล. จากสวนยาง
นายวินัย ตลึงจติต๑ ถึง บ๎านนายสุยํ  
เฮํา (ม.12) (โครงการที่ 3) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎า คสล.  
กว๎าง 1 ม. ยาว 1,500 ม. 
 

500,000 
งบ ทต. 

  ทางเท๎า คสล. 
ยาว 1,500 ม. 

การคมนาคมขนสํง      
มีความสะดวก 
 

กองชําง 

218 กํอสร๎างทางเท๎า คสล. ตํอจากสวนยาง
นางเลียน  วงศ๑พิพันธ๑  จนถึงสวนยาง
นายณรงค๑  สมทรัพย๑ (ม.12)  

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎า  คสล.            
กว๎า 1 ม. ยาว 400 ม.  
 

 160,000 
งบ ทต. 

 ทางเท๎า คสล. 
ยาว 400 ม. 

การคมนาคมขนสํง      
มีความสะดวก 
 

กองชําง 

219 กํอสร๎างทางเท๎า คสล. จากสวนยาง
นางเลียน  วงศ๑พิพันธ๑  จนถึงสวนยาง
นายสุรยี๑  ชาญ (ม.12)  

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎า  คสล.      
กว๎าง 1 ม. ยาว 400 ม.  
 

  160,000 
งบ ทต. 

ทางเท๎า คสล. 
ยาว 400 ม. 

การคมนาคมขนสํง      
มีความสะดวก 
 

กองชําง 

220 กํอสร๎างทางเท๎า คสล. จากสวนยาง
นายชัยยศ  ริยาพันธ๑ ถึงสวนยางนาย
วินัย  ริยาพันธ๑ (ม.12)  

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎า คสล.       
กว๎าง 1 ม. ยาว 400 ม.  
 

  160,000 
งบ ทต. 

ทางเท๎า คสล. 
ยาว 400 ม. 

การคมนาคมขนสํง      
มีความสะดวก 
 

กองชําง 
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
   1.1 แนวทางพัฒนา    การคมนาคมขนส่ง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

221 กํอสร๎างทางเท๎า คสล.  จากสวนยาง
นางจิราภรณ๑  ละม๎าย ถึง สวนยาง
นายปฐมพงศ๑  นาคขวัญ (ม.12) 
(โครงการที่ 1) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎า  คสล.         
กว๎า 1 ม. ยาว 400 ม.  

160,000 
งบ ทต. 

  ทางเท๎า 
คสล. ยาว 
400 ม. 

การคมนาคมขนสํง  
มีความสะดวก 

กองชําง 

222 กํอสร๎างถนน คสล. จาก คสล.เดิม ถึง 
สวนยางนายเทียม  ถวาย (ม.12) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนนคสล. กว๎าง  4 ม. 
ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม. 

  880,000 
งบ ทต. 

ถนน คสล. 
ยาว 400 ม. 

การคมนาคมขนสํง  
มีความสะดวก 

กองชําง 

223 กํอสร๎างทางเท๎า คสล. จากถนน
ชลประทาน ถึง บ๎านนายสาธติ  จติร
ประเสริฐ (ม.12) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎า คสล.       
กว๎าง 1 ม. ยาว  400  ม. 
 

 160,000 
งบ ทต. 

 ทางเท๎า 
คสล. ยาว 
400 ม. 

การคมนาคมขนสํง 
มีความสะดวก 

กองชําง 

224 กํอสร๎างทางเท๎า คสล.  จากหัวถนน 
คสล. ถึง สวนยางนายปฐมพงศ๑     
นาคขวัญ (ม.12) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎า คสล.          
กว๎าง 1 ม. ยาว  400 ม.  

  160,000 
งบ ทต. 

ทางเท๎า 
คสล. ยาว 
400 ม. 

การคมนาคมขนสํง  
มีความสะดวก 

กองชําง 

225 กํอสร๎างถนนคสล. สายจากบ๎านนาย
เสรี ปราบราย ถึงเขตหมูํที่ 5 ต าบล  
เขาพระ (ม.12) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4 ม. 
ยาว 750 ม.  

 600,000 
งบ ทต. 

 ถนน คสล. 
ยาว 750 ม. 

การคมนาคมขนสํง      
มีความสะดวก 

กองชําง 

226 กํอสร๎างถนน คสล.สายซอยสันอํางเก็บ
น้ าคลองดินแดงจากบ๎านนายดวน     
หนูเพชร ถึง บ๎านนายประจวบ        
จิตรประสม  (ม.12) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4 ม. 
ยาว  400 ม.  หนา 0.15 ม. 

  640,000 
งบ ทต. 

ถนน คสล. 
ยาว 400 ม. 

การคมนาคมขนสํง    
มีความสะดวก 

กองชําง 

ผ. 01 
79 



 

 

 
 

 
บัญชีโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
   1.1 แนวทางพัฒนา    การคมนาคมขนส่ง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

227 กํอสร๎างถนน คสล. สายซอย สันอํางเก็บ
น้ าคลองดินแดงจากเขตถนนลาดยาง ถึง
บ๎านนายประสิทธ์ิ  นาคะนนท๑ (ม.12) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล.  
กว๎าง 3 เมตร ยาว 120 เมตร 

 144,000 
งบ ทต. 

 ถนน คสล.
ยาว 120 ม. 

การคมนาคมขนสํง    
มีความสะดวก 

กองชําง 

228 กํอสร๎างถนน คสล.สายซอยสันอํางเก็บ
น้ าคลองดินแดงจากบ๎านนายดวน  หนู
เพชร ถงึ บ๎านนาย  สุริยา ถวาย  (ม.12) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4 ม. 
ยาว  400 ม. หนา 0.15 ม. 

  640,000 
งบ ทต. 

ถนน คสล.
ยาว 400 ม. 

การคมนาคมขนสํง    
มีความสะดวก 

กองชําง 

229 บุกเบิกถนนสายบ๎านนายสมพร ทองบัว 
ถึง สวนยางนายซําง ยังศรัทธา  (ม.12) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

บุกเบิกถนน  กว๎าง 4 เมตร   
ยาว 200 เมตร 

  200,000 
งบ ทต. 

ถนนบุกเบิก 
ยาว 200 ม. 

การคมนาคมขนสํง    
มีความสะดวก 

กองชําง 

230 กํอสร๎างถนน คสล.จากสายพรุ๏ชิง ถึง 
ห๎วยคํางนอน (ม 12) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 4 
เมตรยาว 120 ม. หนา 0.15 ม. 

 192,000 
งบ ทต. 

 ถนน คสล.
ยาว 120 ม. 

การคมนาคมขนสํง    
มีความสะดวก 

กองชําง 

231 บุกเบิกถนน สายจากหัวถนนคอนกรีต
ซอยแสตมป์ หมูํที ่12 ถึงห๎วย คํางนอน 
สวนยางนายเทียบ ถวาย (ม.12) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

ด าเนินการบุกเบิกถนน  
กว๎าง 4 ม. ระยะทางยาว  500 
ม. หนา 0.15 ม. 

  400,000 
งบ ทต. 

ถนนบุกเบิก 
ยาว 500 ม. 

การคมนาคมขนสํง    
มีความสะดวก 

กองชําง 

232 ปรับปรุงถนนสายจากบ๎านนางสาลี 
ปานชํวยถึงสวนยางนายสวําง ลิ้ม      
(ม.12) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

ปรับปรุงถนน  กว๎าง 4 ม. 
 ยาว  250 ม.  

 50,000 
งบ ทต. 

 ปรับปรุง
ถนน ยาว 
250 ม. 

การคมนาคมขนสํง    
มีความสะดวก 

กองชําง 
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บัญชีโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
   1.1 แนวทางพัฒนา    การคมนาคมขนส่ง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

233 ยกระดับถนนสายจากอํางเก็บน้ า   
คลองดินแดง ถึงบ๎านนายสุชาติ        
ศรีเปารยะ (ม.12) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

ด าเนินการยกระดับถนน 
ระยะทางยาว  100 ม.  

    100,000 
งบ ทต. 

ยกระดับ
ถนน ยาว 
100 ม. 

การคมนาคมขนสํง    
มีความสะดวก 

กองชําง 

234 กํอสร๎างทางเท๎า คสล. จากสวนยาง
นางฐนิยา ปรีชา ถึง สวนยาง         
นายบุญรับ  ศรีเปารยะ (ม.12) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎า กว๎าง 1 ม. 
ยาว 1,200 ม. 

   480,000 
งบ ทต. 

 ทางเท๎า 
คสล. ยาว 
1,200 ม. 

การคมนาคมขนสํง    มี
ความสะดวก 

กองชําง 

235 กํอสร๎างทางเท๎า จากสวนยาง         
นายบุญโช ศรมีุกข๑ ถึงสวนยาง       
นายปฐมพงศ๑ นาคขวัญ (ม.12) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎า คสล.           
กว๎าง 1 ม. ยาว  500 ม. . 

  200,000 
งบ ทต. 

ทางเท๎า 
คสล. ยาว 
500 ม. 

การคมนาคมขนสํง    มี
ความสะดวก 

กองชําง 

236 กํอสร๎างทางเท๎า สายจากสวนยาง    
นายสมนึก  จันทวงค๑ ถึงสวนยาง    
น.ส.วันดี พราหมณ๑ชู  (ม.12) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎า คสล.        
กว๎าง 1 ม. ยาว  200 ม.  

  80,000 
งบ ทต. 

ทางเท๎า 
คสล. ยาว 
200 ม. 

การคมนาคมขนสํง    มี
ความสะดวก 

กองชําง 

237 กํอสร๎างทางเท๎าสายจากสวนยาง      
นายประหยัด ปรีชา ถึงสวนยางนายเสรี 
ปราบราย (ม.12) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎า คสล.        
กว๎าง 1 ม. ยาว 500 ม.  

  200,000 
งบ ทต. 

ทางเท๎า 
คสล. ยาว 
500 ม. 

การคมนาคมขนสํง    มี
ความสะดวก 

กองชําง 

238 กํอสร๎างทางเท๎า คสล. จากบ๎านนาย
มังกร ศรีเปารยะ ถึงสวนยาง         
นายบุญรับ  ศรีเปารยะ  (ม.12) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎า คสล.       
กว๎าง 1 ม. ยาว 1,200 ม.  

  480,000 
งบ ทต. 

ทางเท๎า 
คสล. ยาว 
1,200 ม. 

การคมนาคมขนสํง       
มีความสะดวก 

กองชําง 
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บัญชีโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
   1.1 แนวทางพัฒนา    การคมนาคมขนส่ง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

239 ซํอมแซมครภุณัฑ๑เครื่องจักรกล เพื่อบ ารุง รักษา
ซํอมแซม
เครื่องจักรกล 

ด าเนินการบ ารุง รักษา 
ซํอมแซมเครื่องจักรกล 

150,000 
งบ ทต. 

150,000 
งบ ทต. 

150,000 
งบ ทต. 

เครื่องจักรกล
สามารถใช๎งาน
ได ๎

เครื่องจักรมีความ
พร้อมสามารถ
ปฏิบัติงานได ้

กองช่าง 

240 ขอสนับสนุนเครื่องจักรกล จาก อบจ.
นครศรีธรรมราชหรือหนํวยงานอ่ืน 

เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การปรับปรุง/
ซํอมแซมถนนในเขต 
ทต.เขาพระ 

ขอสนับสนุนเครื่องจักรกล 
จาก อบจ.นครศรีธรรมราช 

500,000 
งบ ทต. 

500,000 
งบ ทต. 

500,000 
งบ ทต. 

เครื่องจักรกล มีถนนส าหรับ
คมนาคมขนสํง 

อบจ.    
นครศรฯี 

241 กํอสร๎างถนนบุกเบิก สายคลองชันระ
แพรกซ๎ายสวนยางนายราชวัลลพ 
แสตมป์ ถึง สวนยางนายไชยยันต๑  
พรหมศิลป์ (ม.10) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

บุกเบิกถนน กว๎าง 4 ม.      
ยาว 400 ม. 

400,000 
งบ ทต. 

  ถนนบุกเบิก 
ยาว 400 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

242 ปรับปรุงซํอมแซมถนนสาย หมูํที่ 12 ,
ม.4 (สายเขาโพธ์ิ) (ม.12) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

ปรับปรุงซํอมแซมถนน     
กว๎าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. 
พร๎อมคูระบายน้ า คสล. 

400,000 
งบ ทต. 

  ปรับปรุง
ซํอมแซมถนน 
ยาว 1,500 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

243 กํอสร๎างถนน คสล.สาย 4189 ถึงบ๎าน
นายเลียบ วงศ๑สวัสดิ์ (ม.3) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 3 ม. 
ยาว  120 ม. หนา 0.15 ม. 

160,000 
งบ ทต. 

  ถนน คสล. 
400 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

244 ปรับปรุงซํอมแซมถนนจากสวนยาง
นายมีชัย คงศักดิ์ ถึง หนานปลาลาย 
(ม.10) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

ปรับปรุงซํอมแซม กว๎าง 4 ม. 
ยาว 500 ม. 

150,000 
งบ ทต. 

  ปรับปรุงถนน 
ยาว 500 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
   1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
   1.2 แนวทางพัฒนา    งานไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1 ขยายเขตไฟฟูาสายจากบ๎านนายแบน 
ทองสองแก๎ว  ถึง บ๎านนายจรัส กิจ
พิทักษ๑วงศ๑ (ม.1) 

เพื่อใหป๎ระชาชนมี
ไฟฟูาฟูาใช๎ทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟูา ระยะทาง  
200 ม. 

  200,000 
งบ ทต. 

ขยายเขต
ไฟฟูา     
200 ม.  

ประชาชนมีไฟฟูา
ฟูาใช๎ทุกครัวเรือน 

กองชําง 

2 ขยายเขตไฟฟูาสายจากบ๎านนายจ านง  
ภิรมย๑ ถึง บ๎านนายสมพร แซเํฮํา (ม.1) 

เพื่อใหป๎ระชาชนมี
ไฟฟูาฟูาใช๎ทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟูา ระยะทาง  
200 ม. 

  200,000 
งบ ทต. 

ขยายเขต
ไฟฟูา    
200 ม.  

ประชาชนมีไฟฟูา
ฟูาใช๎ทุกครัวเรือน 

กองชําง 

3 ขยายเขตไฟฟูาสายจากบ๎านนายสนุทร  
เฮํา ถึง บ๎านนางสุภาภรณ๑        
สุวรรณฤทธิ์  (ม.1) 

เพื่อใหป๎ระชาชนมี
ไฟฟูาฟูาใช๎ทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟูา ระยะทาง 
 200 ม. 

  200,000 
งบ ทต. 

ขยายเขต
ไฟฟูา     
200 ม.  

ประชาชนมีไฟฟูา
ฟูาใช๎ทุกครัวเรือน 

กองชําง 

4 กํอสร๎างคูระบายน้ า (คสล.) สายจาก
บ๎านนางสาวประเทือง  สมทรัพย๑ ถึง 
คลองดินแดง (ม.1) (โครงการที่ 2) 

เพื่อให๎การระบายน้ า
ได๎สะดวกยิ่งขึ้น 

กํอสร๎างคูระบายน้ า (คสล.) 
กว๎าง 0.5 ม. ระยะทาง  
300 ม. 

400,000 
งบ ทต. 

  คูระบายน้ า 
300 ม. 

การระบายน้ าได๎
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองชําง 

5 กํอสร๎างคูระบายน้ า (คสล.) สายจาก
สามแยกบ๎าน น.ส.วันทนา ละม๎าย ถึง 
คลองฉลอง (ม.1)  (โครงการที่ 1) 

เพื่อให๎การระบายน้ า
ได๎สะดวกยิ่งขึ้น 

กํอสร๎างคูระบายน้ า (คสล.) 
กว๎าง 0.5 ม. ระยะทาง  
800 ม. 

900,000 
งบ ทต. 

  คูระบายน้ า 
 800 ม. 

การระบายน้ าได๎
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองชําง 

6 ซํอมแซมระบบประปาภายในหมูํบา๎น  
(ม.1 – ม.12) 

เพื่อให๎มีประชาชนมี
น้ าอุปโภคบรโิภค
อยํางเพียงพอ 

ด าเนินการซํอมแซมประปา 
หมูํบ๎าน หมูํที่ 1  - 12 

300,000 
งบ ทต. 

  ซํอมแซม
ประปา 
จ านวน 3 
ครั้ง 

มีประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
   1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
   1.2 แนวทางพัฒนา    งานไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

7 กํอสร๎างสะพานลอยข๎ามถนน บริเวณ
หน๎าโรงเรียนวัดหน๎าเขา มายัง
ส านักงานเทศบาลต าบลเขาพระ (ม.1) 

เพื่อความปลอดภัย
แกํผู๎ใช๎รถใช๎ถนน 

กํอสร๎างสะพานลอยข๎ามถนน 
บริเวณหน๎าโรงเรียนวัดหน๎าเขา 
มายังส านักงานเทศบาลต าบล
เขาพระ 

 500,000 
กรมทาง
หลวงฯ 

 สะพานลอย 
จ านวน 1 
แหํง 

มีสะพานลอยข๎าม
ถนนตามมาตรฐาน 

กองชําง 

8 กํอสร๎างคูระบายน้ า คสล. จาก      
ร.ร.วัดหน๎าเขา ถึง คลองดินแดง (ม.1) 

เพื่อให๎การระบายน้ า
ได๎สะดวกยิ่งขึ้น 

กํอสร๎างคูระบายน้ า กว๎าง 1 ม. 
ระยะทาง  300  ม. 

  120,000 
งบ ทต. 

คูระบายน้ า 
300 ม. 

การระบายน้ าได๎
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองชําง 

9 ขยายเขตประปาจากบา๎นนายสุนทร  
เฮาตะกูล  ตลอดสาย (ม.1)     
(โครงการที่ 3) 

เพื่อให๎มีประชาชนมี
น้ าอุปโภคบรโิภค
อยํางเพียงพอ 

ขยายเขตประปา 300 ม. 250,000 
งบ ทต. 

  ขยายเขต
ประปา    
200 ม 

มีประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

10 ติดตั้งซํอมแซมไฟฟูาสํองแสงสวําง
สาธารณะ หมูํที่ 1–12 ต าบลเขาพระ 

เพื่อใหป๎ระชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ติดตั้งซํอมแซมไฟฟูาสํองแสง
สวํางสาธารณะ หมูํที่ 1 – 12 

300,000 
งบ ทต. 

300,000 
งบ ทต. 

300,000 
งบ ทต. 

ซํอมแซม
ไฟฟูา
จ านวน     
5 ครั้ง  

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
ในการสัญจรไปมา 

กองชําง 

11 กํอสร๎างคูระบายน้ า คสล. บริเวณสาม
แยกต๎นยอม ถึง ศูนย๑ประชุมหมูํบ๎าน 
(ม.2) 

เพื่อให๎การระบายน้ า
ได๎สะดวกยิ่งขึ้น 

กํอสร๎างคูระบายน้ า ระยะทาง 
100 เมตร 

  200,000 
งบ ทต. 

คูระบายน้ า 
100 ม. 

การระบายน้ าได๎
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองชําง 
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บัญชีโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
   1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
   1.2 แนวทางพัฒนา    งานไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

12 ขยายเขตระบบประปา จากสามแยก
หนองไทร ถึง หมูํที่ 9 (ม.2) 

เพื่อใหป๎ระชาชนมี
น้ าอุปโภคบรโิภค
อยํางเพียงพอ 

ด าเนินการขยายเขตประปา 
หมูํที่ 2 

  150,000 
งบ ทต. 

ขยายเขต
ประปา     
1 ครั้ง 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

13 ขุดลอกคูระบายน้ า จากหนองหญา๎
ปล๎อง (แนวทางหลวง) (ม.2) 

เพื่อให๎การระบายน้ า
ได๎สะดวกยิ่งขึ้น 

ด าเนินการขดุลอกครูะบายน้ า  
ระยะทาง  100  ม. 

 200,000 
งบ ทต. 

 คูระบายน้ า  
100 ม. 

การระบายน้ าได๎
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองชําง 

14 ขยายเขตประปาให๎ทั่วถึง (ม.2) เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบรโิภค
อยํางเพียงพอ 

ขยายเขตประปาหมูํบ๎าน    2,500,000 
งบ ทต. 

ขยายเขต
ประปา  
1 ครั้ง 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

15 ขยายเขตไฟฟูาถนนบุกเบิกสายบ๎าน
นางจิ้น ถึง ถนน คสล. บ๎านนางรอบ  
ศรีมุกข๑ (ม.2) 

เพื่อใหป๎ระชาชนมี
ไฟฟูาใช๎อยํางทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูา ระยะทาง  
200 ม. 

  200,000 
งบ ทต. 

ขยายเขต
ไฟฟูา  
200 ม.  

ประชาชนมีไฟฟูา
ใช๎อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

16 กํอสร๎างคูระบายน้ า คสล.สายคลอง
รํอน (ม.3) (โครงการที่ 1) 

เพื่อให๎การระบายน้ า
ได๎สะดวกยิ่งขึ้น 

กํอสร๎างคูระบายน้ า ขนาดกว๎าง 
2 ม. ระยะทาง 1,000 ม. 

400,000 
   งบ ทต. 

  คูระบายน้ า 
คสล.  
1,000 ม. 

การระบายน้ าได๎
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองชําง 

17 กํอสร๎างคูระบายน้ า คสล.จาก บ๎าน
นางสาวกนกวรรณ  บ๎าง ถึง หมูํที่ 1 
 (ม.3) 

เพื่อให๎การระบายน้ า
ได๎สะดวกยิ่งขึ้น 

กํอสร๎างคูระบายน้ า ระยะทาง 
200 เมตร 

 200,000 
งบ ทต. 

 คูระบายน้ า   
คสล. 200 ม. 

การระบายน้ าได๎
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองชําง 
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บัญชีโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
   1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
   1.2 แนวทางพัฒนา    งานไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

18 กํอสร๎างประตูระบายน้ าสระน้ าพรเุถี๊ยะ 
(ม.3) (โครงการที่ 3) 

เพื่อให๎สามารถ
ระบายน้ าได๎อยําง
สะดวก 

กํอสร๎างประตูระบายน้ า จ านวน 
1 แหํง 

200,000 
งบ ทต. 

  ประตู
ระบายน้ า   
1 แหํง 

สามารถระบายน้ า
ได๎อยํางสะดวก 

กองชําง 

19 ขุดลอกทางระบายน้ า หน๎าบ๎าน    
นางชูศรี  ศรีสวําง (ม.3) 

เพื่อให๎การระบายน้ า
ได๎ดยีิ่งข้ึน 

ด าเนินการขดุลอกทางระบายน้ า 
ระยะทางประมาณ 600 ม. 
กว๎าง 2 ม. 

 100,000 
งบ ทต. 

 ขุดลอกทาง
ระบายน้ า 
ยาว 600 ม. 

มีคูระบายน้ าที่ได๎
มาตรฐาน 

กองชําง 

20 ปรับปรุงซํอมแซมระบบประปาของ
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ๑ฯ (ม.3) 

เพื่อให๎มีน้ าอุปโภค
บริโภคอยาํง
เพียงพอ 

ปรับปรุงระบบประปาของ
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ๑ฯ 

 300,000 
งบ ทต. 

 ซํอมแซม
ประปา 
จ านวน 1ครั้ง 

มีน้ าอุปโภคบริโภค
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

21 ขุดลอกคูระบายน้ าจากสวนปาล๑มนาย
สันทัศน๑ จรจรัสไปยังคลองดินแดง 
(ม.3) 

เพื่อให๎การระบายน้ า
ได๎ดยีิ่งข้ึน 

ด าเนินการขดุลอกครูะบายน้ า 
ระยะทางประมาณ 500 ม. 

  100,000 
งบ ทต. 

ขุดลอกคู
ระบายน้ า 
ยาว 500 ม. 

มีคูระบายน้ าที่ได๎
มาตรฐาน 

กองชําง 

22 กํอสร๎างทํอเหลีย่ม คสล. คลองรํอน 
จุดตัดถนนหนองหญ๎าปล๎อง (ม.3) 

เพื่อให๎การระบายน้ า
มีความสะดวก 

กํอสร๎างทํอลอดเหลี่ยม คสล. 
ขนาดกว๎าง 1.5 x 1.5 ม. ชนิด 2 
ชํองทาง จ านวน 1  จุด 

  300,000 
งบ ทต. 

ทํอเหลี่ยม 
คสล 1 จุด 

ปูองกันน้ าล๎นคลอง
ทํวมถนน 

กองชําง 

23 กํอสร๎างคูระบายน้ า จากบ๎านนายบุญ
ฤทธิ์ ยับ – บ๎านนางมณฑา เพชรชนะ 
(ม.4) 

เพื่อให๎การระบายน้ า
ได๎ดยีิ่งข้ึน 

ด าเนินการขดุลอกครูะบายน้ า 
ระยะทางประมาณ 500 ม. 

  100,000 
งบ ทต. 

คูระบายน้ า 
500 ม. 

มีคูระบายน้ าที่ได๎
มาตรฐาน 

กองชําง 
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บัญชีโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
   1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
   1.2 แนวทางพัฒนา    งานไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

24 กํอสร๎างฝายน้ าล๎นท่ีห๎วยเฟื่อง (ม.4) เพื่อให๎มีน้ าไว๎ใช๎
อุปโภคบรโิภค 

กํอสร๎างฝายน้ าล๎นตามแบบท่ี
ก าหนด 

  500,000
งบ.ทต. 

ฝายน้ าล๎น  
1 ฝาย 

มีน้ าใช๎ตลอดฤดู
แล๎ง 

กองชําง 

25 ขุดลอกคลองระแนะ จากหมูํที่ 4      
ต.เขาพระ-เขตต าบลกะทูน 

เพื่อปูองกันน้ าทํวม
ในพื้นที่หมูํท่ี 6,7 

ขุดลอกคลองระแนะขนาดกว๎าง 
๑๐ ม. ยาวประมาณ ๑,๐๐๐ ม. 

500,000 
อบจ./กรม
ปูองกันและ

บรรเทา 

500,000 
อบจ./กรม
ปูองกันและ

บรรเทา 

500,000 
อบจ./กรม
ปูองกันและ

บรรเทา 

ขุดลอก
คลอง ยาว 
1,000 ม. 

สามารถปูองกัน
และแก๎ไขปญัหา
น้ าทํวม 

กองชําง 

26 ขยายเขตไฟฟูา จากบ๎านนายดสุิต    
สุขเกิด ถึง บ๎านนางหวานใจ  แวววงศ๑ 
(ม.5) 

เพื่อใหป๎ระชาชนมี
ไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน 

ด าเนินการขยายเขตไฟฟูา
ระยะทางประมาณ  200  ม. 

 100,000 
งบ.ทต. 

 จ านวนผู๎ใช๎
ไฟฟูา 

ประชาชนมีไฟฟูา
ใช๎ทุกครัวเรือน 

กองชําง 

27 ขยายเขตไฟฟูาจากหมูํที่ 5  ถึงหมูํที่ 10 
(ม.5) 

เพื่อใหป๎ระชาชนมี
ไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน 

ด าเนินการขยายเขตไฟฟูาจาก 
หมูํที่ 5 ถึง หมูํที่ 10 ระยะทาง
ประมาณ 400 ม. 

  200,000 
งบ ทต. 

ขยายเขต
ไฟฟูา    
400 ม. 

ประชาชนมีไฟฟูา
ใช๎ทุกครัวเรือน 

กองชําง 

28 ขยายเขตไฟฟูา จากบ๎านนายศภุกจิ  
ยับ ถึง บ๎านนายวิรัตน๑  หลียวงศ๑      
(ม.5) 

เพื่อใหป๎ระชาชนมี
ไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน 

ด าเนินการขยายเขตไฟฟูา
ระยะทางประมาณ 400 ม. 

  100,000 
งบ.ทต. 

ขยายเขต
ไฟฟูา    
400 ม. 

ประชาชนมีไฟฟูา
ใช๎ทุกครัวเรือน 

กองชําง 

29 กํอสร๎างทางขึ้นดูถังน้ าประปาหมูบํ๎าน 
 (ม.5) 

เพื่อใหป๎ระชาชนมี
น้ าอุปโภคบรโิภค
อยํางเพียงพอ 

ด าเนินการกํอสร๎างทางขึ้นดูน้ า
ในถังประปา 

  50,000 
งบ ทต. 

จ านวนผู๎ใช๎
น้ าประปา 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
   1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
   1.2 แนวทางพัฒนา    งานไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

30 ซํอมแซมระบบประปาภเูขา หมูํที ่5 เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบรโิภค
อยํางเพียงพอ 

ซํอมแซมระบบประปาภเูขา ม.5  150,000 
งบ ทต. 

 ซํอมแซม
ประปา     
1 ครั้ง 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

31 กํอสร๎างพนังกั้นน้ า คสล.บริเวณบา๎น
นายไพรัช หนูเพชร (ม.5) 

เพื่อให๎มีผนังกั้นน้ าท่ี
ได๎มาตรฐาน 

กํอสร๎างผนังกั้นน้ า ขนาด กว๎าง  
2 เมตร ยาว 150 เมตร 

  900,000 
งบ ทต. 

ผนังกั้นน้ า      
คสล. 150 ม. 

มีพนังกั้นน้ าที่ได ๎
มาตรฐาน 

กองชําง 

32 กํอสร๎างโรงผลติน้ าดื่ม (ม.5) เพื่อให๎มีน้ าดื่มที่
สะอาดและ
ปลอดภัย 

กํอสร๎างโรงผลติน้ าดื่ม จ านวน  
1 โรง 

  200,000
งบ.ทต. 

โรงผลิตน้ า 
1 โรง 

มีน้ าดื่มทีส่ะอาด
และปลอดภัย 

กองชําง 

33 โครงการจดัหาแหลํงน้ าส าหรับผลติ
ประปาหมูํบ๎าน (ม.5) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบรโิภค
อยํางเพียงพอ 

จัดหาแหลํงน้ าผลิตประปา
หมูํบ๎านจ านวน 1 จุด 

 250,000 
งบ ทต. 

 จัดหา    
แหลํงน้ า     
1 แหํง 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

34 กํอสร๎างประปาหมูํบ๎านแบบมาตรฐาน
ขนาดใหญํมาก (ม.5) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบรโิภค
อยํางเพียงพอ 

กํอสร๎างระบบระปาแบบ
มาตรฐานขนาดใหญมําก 
จ านวน 1 แหํง 

  10,000,000 
งบ ทต. 

ประปา
หมูํบ๎าน     
1 แหํง 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

35 ซํอมแซมปรับปรุงระบบประปาภูเขา 
พร๎อมขยายเขตประปา เพิ่มขนาดทํอ
สํงน้ าพร๎อมถึงพักน้ า 2 จุด (ม.5) 
(โครงการที่ 3) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบรโิภค
อยํางเพียงพอ 

ซํอมแซมปรับปรุงระบบประปา 
พร๎อมขยายเขตประปา เพิ่มทํอ
สํงน้ าพร๎อมถังพักน้ า 2 จุด 

1,000,000 
งบ ทต. 

  
 

ซํอมแซม
ประปาภเูขา 
1 ครั้ง 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
   1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
   1.2 แนวทางพัฒนา    งานไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

36 กํอสร๎างฝายน้ าล๎น (ห๎วยคด) หรือทํอ
เหลี่ยม 2 ชํองทาง 

เพื่อกักเก็บน้ าไว๎ใช๎
ประโยชน๑และ 
อนุรักษ๑ธรรมชาต ิ

กํอสร๎างฝายน้ าล๎น 1 แหํง   300,000 
งบ ทต. 

ฝายน้ าล๎น  
1 แหํง 

ได๎กักเก็บน้ าไว๎ใช๎
ประโยชน๑และ 
อนุรักษ๑ธรรมชาต ิ

กองชําง 

37 กํอสร๎างฝายมีชีวิตในพ้ืนท่ีต าบลเขา
พระ หมูํที่ 1 – 12  

เพื่อกักเก็บน้ าไว๎ใช๎
ประโยชน๑และ 
อนุรักษ๑ธรรมชาต ิ

กํอสร๎างฝายน้ าล๎น ม. 10 = 4 
ตัว, ม.5 = 2 ตัว , ม.12 = 2 ตัว
, ม.4 = 2 ตัว 

  3,000,000 
งบ ทต. 

ฝายน้ าล๎น  
10 แหํง 

ได๎กักเก็บน้ าไว๎ใช๎
ประโยชน๑และ 
อนุรักษ๑ธรรมชาต ิ

กองชําง 

38 กํอสร๎างคูระบายน้ า คสล. จากซอย
หน๎าบ๎านนายวิเชียร  ทินกร ถึง คลอง
ปากระแนะ (ม.6) 

เพื่อให๎การระบายน้ า
ได๎สะดวกยิ่งขึ้น 

กํอสร๎างคูระบายน้ า ขนาดกว๎าง 
1 ม. ระยะทาง 400  ม. 

 200,000 
งบ ทต. 

 คูระบายน้ า   
400 ม. 

การระบายน้ าได๎
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองชําง 

39 เจาะบํอบาดาล หมูํ 6 (ม.6) เพื่อใช๎เป็นแหลํง
ผลิตน้ าประปา      
หมูํ 6 

ด าเนินการเจาะบํอบาดาล 
หมูํที่ 6 จ านวน 1 จุด 

  250,000 
งบ ทต. 

บํอบาดาล    
1 จุด 

มีแหลํงผลิต
น้ าประปา 

กองชําง 

40 ซํอมแซมระบบประปาหมูํบา๎น หมูทํี่ 6  
(โครงการที่ 1) 

เพื่อใหป๎ระชาชนมี
น้ าอุปโภคบรโิภค
อยํางเพียงพอ 

ซํอมแซมประปา  หมูํที่ 6 150,000 
งบ ทต. 

  ซํอมแซม
ประปา      
1 แหํง 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

41 ขุดคูสํงน้ าฝังทํอจากที่ดินนายเข็ม    
สํงเลื่อน ถึง ที่ดินนายคลํอง กรายแก๎ว 
(ม.6)  

เพื่อปูองกันปัญหา
น้ าทํวมขัง 

ขุดคูสํงน้ าระยะทาง 150 ม.
กว๎าง 1.5 ม. ลึก 1 ม. พร๎อม 
วางทํอระบายน้ า 

  100,000 
งบ ทต. 

คูสํงน้ า    
ยาว 150 ม. 

สามารถปูองกันน้ า
ทํวมขังได ๎

กองชําง 
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
   1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
   1.2 แนวทางพัฒนา    งานไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

42 กํอสร๎างคูระบายน้ า จากสวนยางนาง
เสาวจิตร จันทวงค๑ ถึงหน๎าบ๎านนาย
วิชัย ศรีประพันธ๑ (ม.6) 

เพื่อปูองกันปัญหา
น้ าทํวม 

กํอสร๎างคูระบายน้ าจากสวนยาง
นางเสาวจิตร จันทวงค๑ ถึงบ๎าน
นายวิชัย ศรีประพันธ๑ ยาว 200 
ม. 

  300,000 
งบ ทต. 

คูระบายน้ า 
 200 ม. 

สามารถปูองกันและ
แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม 

กองชําง 

43 ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. หน้าตลาด
ชุมชนบ้านในไร่ จาก บ้าน นายเรยีม  
จินตุลา ถึง เขตหมู่ที่ 6 (ม.7) 

เพื่อให๎การระบายน้ า
ได๎สะดวกยิ่งขึ้น 

กํอสร๎างคูระบายน้ า ขนาดกว๎าง 
0.50 ม. ระยะทาง  400  ม. 
 

 150,000 
งบ ทต. 

 คูระบายน้ า 
400 ม. 

การระบายน้ าได๎
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองชําง 

44 เจาะบํอบาดาลเพิม่เตมิ หมูํ 7 (ม.7) 
(โครงการที่ 3) 

เพื่อใช๎เป็นแหลํง
ผลิตน้ าประปา     
หมูํ 7 

ด าเนินการเจาะบํอบาดาล 
หมูํที่ 7 

250,000 
งบ ทต. 

  บํอบาล      
1 บํอ 

เป็นแหลํงผลิต
น้ าประปา  หมูํ 7 

กองชําง 

45 ขุดลอกพรุทองโยํง  (ม.7) เพื่อเก็บน้ าไว๎ใช๎ใน
การเกษตร  

ด าเนินการขดุลอกพรุทองโยํง 
พร๎อมกํอสร๎างถนน ระยะทาง
ยาว 220 ม. กว๎าง 5 ม.   

 50,000 
งบ ทต. 

 ขุดลอกพรุ 
ยาว 200 ม. 

มีแหลํงน้ าไว๎ใช๎ใน
การเกษตร 

กองชําง 

46 กํอสร๎างคูระบายน้ าคอนกรีต จากบ๎าน
นายปรีดา จติจ า  ถึงล าคลอง ระแนะ 
(ม.7) 

เพื่อปูองกันปัญหา
น้ าทํวมขังบริเวณ
ชุมชนนาตลิ่งซอง 

กํอสร๎างคูระบายน้ าคอนกรีต 
ระยะทางประมาณ 300 ม. 

  450,000 
งบ ทต. 

คูระบายน้ า 
300 ม. 

สามารถปูองกันและ
แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม 

กองชําง 

 

ผ. 01 

90 



 

 

 
 

 
บัญชีโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
   1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
   1.2 แนวทางพัฒนา    งานไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

47 ขุดลอกคูระบายน้ าจากบา๎นนางสาว
ดวงใจ วงศ๑สวัสดิ์ ถึง บ๎านโกเหนียว (ม.
7) 

เพื่อให๎การระบายน้ า
ได๎คลํองตัวยิ่งข้ึน 

ด าเนินการขดุลอกครูะบายน้ า 
ระยะทาง 200 ม. 

  480,000 
งบ ทต. 

ขุดลอกคู
ระบายน้ า 
200 ม. 

มีคูระบายน้ าที่ได๎
มาตรฐาน 

กองชําง 

48 กํอสร๎างคูระบายน้ า จากบ๎านนางหนู
ห๎วง หนูเพชร ถึง ตลาดพุธ คลอง 
แมํน้ าตาปี  (ม.7) 

เพื่อปูองกันปัญหา
น้ าทํวมขัง 

กํอสร๎างคูระบายน้ าคอนกรีต 
ระยะทางประมาณ 300 ม. 

  125,000 
งบ ทต. 

คูระบายน้ า 
300 ม. 

สามารถปูองกันและ
แก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
ขังได ๎

กองชําง 

49 ขยายเขตไฟฟูาในชุมชนบ๎านห๎วยปน
พร๎อมด๎วยหลอดไฟสํองสวําง (ม.7) 

เพื่อใหป๎ระชาชนมี
ไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน 

ด าเนินการขยายเขตไฟฟูาชุมชน
ห๎วยปน ระยะทางประมาณ   
400 ม. 

  200,000 
  งบ ทต. 

ขยายเขต
ไฟฟูา    
400 ม. 

ประชาชนมีไฟฟูา
ใช๎ทุกครัวเรือน 

กองชําง 

50 กํอสร๎างคูระบายน้ า คสล.สาย      
คลองผวน (ม.8) 

เพื่อให๎การระบายน้ า
ได๎สะดวกยิ่งขึ้น 

กํอสร๎างคูระบายน้ า ขนาดกว๎าง 
0.50 ม. ระยะทาง  400  ม. 

  150,000 
งบ ทต. 

คูระบายน้ า 
คสล. ยาว 
400 ม. 

การระบายน้ า
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองชําง 

51 กํอสร๎างคูระบายน้ า คสล.สายสวนยาง
นายสมทรง  ปราบราย  ถึง สวนยางนาง
ดวงจันทร๑ จันทร๑ชุม  (ม8)        

เพื่อให๎การระบายน้ า
ได๎สะดวกยิ่งขึ้น 

กํอสร๎างคูระบายน้ า ขนาดกว๎าง 
0.50 ม. ระยะทาง  300  ม.  

 100,000 
งบ ทต. 

 คูระบายน้ า 
คสล.ยาว   
300 ม.   

การระบายน้ า
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองชําง 

52 กํอสร๎างระบบประปาหมูํบ๎าน (ม.8)          เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าอุปโภค บรโิภค
อยํางเพียงพอ 

ด าเนินการกํอสร๎างระบบประปา 
หมูํที่ 8  

  500,000 
 งบ ทต. 

ประปา     
1 แหํง 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภค
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
   1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
   1.2 แนวทางพัฒนา    งานไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

53 ซํอมแซมฝายน้ าล๎นคลองห๎วยโก       
(ม.8)          

เพื่อชะลอการ
ระบายน้ า 

ด าเนินการซํอมแซมฝายน้ าล๎น
คลองห๎วยโก 

  100,000 
งบ ทต. 

ซํอมแซม
ฝาย 1 ครั้ง 

ชะลอการระบาย
น้ าได ๎

กองชําง 

54 กํอสร๎างผนังกั้นน้ าคลองห๎วยโก (ม.8) เพื่อชะลอการ
ระบายน้ า 

ด าเนินการกํอสร๎างผนังกั้นน้ า
คลองห๎วยโก 

  500,000 
งบ ทต. 

ผนังกั้นน้ า    
1 แหํง 

ชะลอการระบาย
น้ าได ๎

กองชําง 

55 กํอสร๎างฝายทดน้ าหนาน 
ต๎นไทร (ม.8) 

เพื่อเก็บกักน้ าไว๎ใช๎
ประโยชน๑ 

ด าเนินการกํอสร๎างฝายทดน้ า 
บริเวณหนานต๎นไทร 

 100,000 
งบ ทต. 

 ฝายทดแทน
น้ า 1 แหํง 

ประชาชนมีน้ าไว๎
ใช๎ประโยชน๑ 

กองชําง 

56 กํอสร๎างฝายน้ าล๎นคลองผวน (ม.8) เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบรโิภค
อยํางเพียงพอ 

ด าเนินการกํอสร๎างฝายคอนกรตี
เสรมิเหล็กสันมน ขนาดสันฝาย 
25 ม. สูงประมาณ 2.60 ม.
พร๎อมกํอสร๎างทํอสํงน้ าประมาณ 
10กม.และอาคารสํงน้ า 

 16,000,000 
ส านัก

ชลประทาน  
ที่ 15 

 ฝายน้ าล๎น  
1 แหํง 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

57 กํอสร๎างคูระบายน้ า คสล. ในชุมชน   
(ม.9)          

เพื่อให๎การระบายน้ า
ได๎สะดวกยิ่งขึ้น 

กํอสร๎างคูระบายน้ า ขนาดกว๎าง 
0.50 ม. ระยะทาง  800  ม. 
 

  300,000 
งบ ทต. 

 คูระบายน้ า  
คสล. ยาว 
800 ม. 

การระบายน้ าได๎
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองชําง 

58 กํอสร๎างคูระบายน้ า คสล. จากบ๎าน
นายสมเกียรติ  เพ็งสกุล  ถึง  คลอง
ชลประทาน (ม.9)          

เพื่อให๎การระบายน้ า
ได๎สะดวกยิ่งขึ้น 

กํอสร๎างคูระบายน้ า ขนาดกว๎าง 
0.50 ม. ระยะทาง  500  ม. 
 

 200,000 
งบ.ทต. 

200,000 
งบ.ทต. 

คูระบายน้ า 
คสล.ยาว    
500 ม. 

ลดการเกิดปญัหา
น้ าทํวม บ๎านเรือน
ราษฎร 

กองชําง 
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
   1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
   1.2 แนวทางพัฒนา    งานไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

59 กํอสร๎างระบบประปาหมูํบ๎าน ชุมชน 
ห๎วยตอ (ม.9)          

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบรโิภค
อยํางเพียงพอ 

ด าเนินการกสํร๎างระบบประปา
หมูํที่ 9 

  500,000 
งบ. ทต. 

ประปา
หมูํบ๎าน     
1 แหํง 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

60 กํอสร๎างคูระบายน้ า จากบ๎านนายรอบ  
ยับ  ถึง คลองชลประทาน  (ม.9)          

เพื่อให๎การระบายน้ า
ได๎สะดวกยิ่งขึ้น 

กํอสร๎างคูระบายน้ า ขนาดกว๎าง 
0.50 ม. ระยะทาง  200  ม. 

 80,000 
งบ. ทต. 

 คูระบายน้ า 
ยาว 200 ม. 

ลดการเกิดปญัหา
น้ าทํวม บ๎านเรือน
ราษฎร 

กองชําง 

61 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าสายหลังศูนย๑
ประชุม และภายใน ม.9  (ม.9) 

เพื่อใหป๎ระชาชนมี
ไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน 

ด าเนินการขยายเขตไฟฟูา
ระยะทางประมาณ  200  ม. 

  300,000 
งบ.ทต. 

ขยายเขต
ไฟฟูา  
300 ม. 

ประชาชนมีไฟฟูา
ใช๎ทุกครัวเรือน 

กองชําง 

62 ขอใช๎น้ าในอํางเก็บน้ าเพื่อการเกษตร 
(ม.9) 

เพื่อให๎เกษตรกรมีน้ า
ใช๎ในการเกษตร
อยํางเพียงพอ 

สนับสนุนน้ าใหเ๎กษตรกร  100,000 
งบ. ทต. 

 สนับสนุนน้ า
ให๎เกษตรกร 
3 ครั้ง 

เกษตรกรมีน้ าใช๎
ในการเกษตร
อยํางเพียงพอ 

ส านักปลดั 

63 ขยายเขตไฟฟูาแรงสูงบรเิวณหัวเขือ่น 
(ม.9) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

ขยายเขตไฟฟูาแรงสูง ระยะทาง
ยาว 200 ม. 

200,000 
   งบ. ทต. 

  ขยายเขต   
ไฟฟูา 200 ม. 
 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองชําง 

64 กํอสร๎างระบบประปาในห๎วยแห๎ง    
(ม.9)          

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบรโิภค
อยํางเพียงพอ 

ด าเนินการกสํร๎างระบบประปา
ห๎วยแห๎ง หมูํที่ 9 

  500,000 
งบ. ทต. 

ประปา
หมูํบ๎าน     
1 แหํง 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 
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บัญชีโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
   1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
   1.2 แนวทางพัฒนา    งานไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

65 ขยายเขตไฟฟูาหนองห๎วยแห๎ง  (ม.9) เพื่อใหป๎ระชาชนมี
ไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน 

ด าเนินการขยายเขตไฟฟูา
ระยะทางประมาณ  200  ม. 

  300,000 
งบ.ทต. 

ขยายเขต
ไฟฟูา  
300 ม. 

ประชาชนมีไฟฟูา
ใช๎ทุกครัวเรือน 

กองชําง 

66 กํอสร๎างคูระบายน้ าคสล.จากบ๎านนาย
หมี องอาจถึงบ๎านนางหนูจัดจันทร๑วงศ๑
ชุมชนบ๎านห๎วยท๎อน (ม.10) 

เพื่อให๎การระบายน้ า
ได๎สะดวกยิ่งขึ้น 

กํอสร๎างคูระบายน้ า ระยะทาง 
200 เมตร 

  250,000
งบ.ทต. 

คูระบายน้ า 
 1 แหํง 

การระบายน้ าได๎
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองชําง 

67 โครงการขุดลอกคลองดินแดง (ม.10) เพื่อปูองกันบรรเทา
อุทกภัย 

ด าเนินการขดุลอกคลองดินแดง 
ยาว 5,000 ม. 

  400,000  
งบ.กรมชลฯ 

จ านวน
ครัวเรือนท่ีได๎
ประโยชน๑ 

ปูองกันบรรเทา
อุทกภัยได ๎

กองชําง 

68 กํอสร๎างคูระบายน้ าจากบา๎น 
นายธงไชย  พลายชุม ถึง ส านักสงฆ๑ 
ห๎วยโกเหนือ (ม.10)  

เพื่อให๎การระบายน้ า
ได๎สะดวกยิ่งขึ้น 

กํอสร๎างคูระบายน้ า คสล.     
กว๎าง 1.20 ม. ยาว 600 ม.      
ลึก 1.00 ม. 

  900,000 
งบ ทต. 

คูระบายน้ า 
 ยาว 600 
ม. 

ลดการเกิดปญัหา
น้ าทํวม บ๎านเรือน
ราษฎร 

กองชําง 

69 โครงการขยายเขตไฟฟูาบ๎านเหนือ
คลองดินแดง (ม.10) 

เพื่อใหป๎ระชาชนมี
ไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน 

ด าเนินการขยายเขตไฟฟูา
ระยะทางประมาณ  300  ม. 

  400,000 
งบ.ทต. 

ขยายเขต
ไฟฟูา  
200 ม. 

ประชาชนมีไฟฟูา
ใช๎ทุกครัวเรือน 

กองชําง 

70 ขยายเขตประปาหมูํบ๎าน ถึง ต๎นน้ า
ห๎วยสูงใต๎ (ม.10) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบรโิภค
อยํางเพียงพอ 

ด าเนินการขยายเขตประปา    
หมูํที่ 10 

  300,000 
งบ. ทต. 

ประปา
หมูํบ๎าน     
1 แหํง 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 
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บัญชีโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
   1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
   1.2 แนวทางพัฒนา    งานไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

71 กํอสร๎างฝายคลองดินแดง (ม.10) เพื่อเก็บกักน้ าไว๎ใช๎
ประโยชน๑ 

ด าเนินการกํอสร๎างฝายคอนกรตี
เสรมิเหล็กสันมน ขนาดสันฝาย 
28 ม. สูงประมาณ 2.60 ม.
พร๎อมกํอสร๎างทํอสํงน้ าประมาณ 
12 กม.และอาคารสํงน้ า 

  20,000,000 
ส านัก

ชลประทาน 
ที่ 15 

ฝาย 1 แหํง ประชาชนมีน้ าไว๎
ใช๎ประโยชน๑ 

กองชําง 

72 กํอสร๎างระบบประปาหมูํบ๎าน รอบ
นอก (ม.11)          

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบรโิภค
อยํางเพียงพอ 

ด าเนินการกํอสร๎างระบบประปา
หมูํบ๎าน หมูํที่ 11 

 150,000 
งบ ทต. 

 ประปา
หมูํบ๎าน
จ านวน      
1 แหํง 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

73 ขุดลอกสระน้ าบริเวณเหนือโรงงาน
เซรามคิ  (ม.11)          

เพื่อการเก็บกักน้ าไว๎
ใช๎ประโยชน๑ 

ด าเนินการขดุลอกสระน้ าเหนือ
โรงงานเซรามิค 

  50,000 
งบ ทต. 

ขุดลอกสระ
น้ า จ านวน    
1 แหํง 

ได๎การเก็บกักน้ า   
ไว๎ใช๎ประโยชน๑ 

กองชําง 

74 ขุดลอกปรับปรุงคลองสํงน้ าห๎วยยาง 
(ม.11) 

เพื่อให๎การระบายน้ า
ได๎สะดวกยิ่งขึ้น 

ปรับปรุงคลองสํงน้ าห๎วยยาง 
ระยะทาง 2,500 เมตร 

 300,000 
งบทต. 

 ขุดลอก
คลองสํงน้ า 
2,500 ม. 

การระบายน้ าได๎
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองชําง 

75 จัดหาแหลํงน้ ามาผลิตน้ าประปา      
(ม.11) 

เพื่อให๎มีน้ าดื่มที่
สะอาดปลอดภัย 

ด าเนินการวางทํอสํงน้ าจากอําง
เก็บน้ าคลองดินแดงมาผลิต
น้ าประปา ระยะทาง 2,000 ม. 

  2,500,000 
งบ ทต. 

จัดหาแหลํง
น้ าประปา    
1 แหํง 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
   1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
   1.2 แนวทางพัฒนา    งานไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

76 กํอสร๎างระบบประปาหมูํบ๎านแบบ
มาตรฐานขนาดใหญมําก (ม.11) 
(โครงการที่ 2) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบรโิภค
อยํางเพียงพอ 

กํอสร๎างระบบประปาขนาดใหญํ
มาก จ านวน 1 แหํง 

2,500,000 
งบ ทต. 

  ประปา
หมูํบ๎าน 1แหํง 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

77 กํอสร๎างคูระบายน้ า เขต 1,2,3 (ม.11) เพื่อให๎การระบายน้ า
ได๎สะดวกยิ่งขึ้น 

กํอสร๎างคูระบายน้ า คสล.     
กว๎าง 1.20 ม. ยาว 600 ม.      
ลึก 1.00 ม. จ านวน 3 จุด 

 300,000 
งบ ทต. 

 คูระบายน้ า 
 ยาว 600 ม. 

การระบายน้ าได๎
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองชําง 

78 ติดตั้งไฟฟูาสํองแสงสวํางสาธารณะ 
(ม.11) 

เพื่อใหป๎ระชาชนมี
ไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน 

ด าเนินการขยายเขตไฟฟูา
ระยะทางประมาณ  200  ม. 

  200,000 
งบ.ทต. 

ขยายเขต
ไฟฟูา 200 ม. 

ประชาชนมีไฟฟูา
ใช๎ทุกครัวเรือน 

กองชําง 

79 กํอสร๎างคูระบายน้ าผํานถนนลาดยาง 
(ม.11) 

เพื่อให๎การระบายน้ า
ได๎สะดวกยิ่งขึ้น 

กํอสร๎างคูระบายน้ า คสล.     
กว๎าง 1.20 ม. ยาว 1,000 ม.      
ลึก 1.00 ม.  

 500,000 
งบ ทต. 

 คูระบายน้ า 
 ยาว 1,000ม. 

การระบายน้ าได๎
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองชําง 

80 กํอสร๎างคูระบายน้ าจากวดั ถึง       
ห๎วยยาง (ม.11) 

เพื่อให๎การระบายน้ า
ได๎สะดวกยิ่งขึ้น 

กํอสร๎างคูระบายน้ า คสล.     
กว๎าง 1.20 ม. ยาว 500 ม.      
ลึก 1.00 ม.  

  250,000 
งบ ทต. 

คูระบายน้ า 
 ยาว 500 ม. 

การระบายน้ าได๎
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองชําง 

81 กํอสร๎างคูระบายน้ าในหมูํบา๎น (ม.11)  เพื่อให๎การระบายน้ า
ได๎สะดวกยิ่งขึ้น 

กํอสร๎างคูระบายน้ า คสล.     
กว๎าง 1.20 ม. ยาว 1,000 ม.      
ลึก 1.00 ม.  

  500,000 
งบ ทต. 

คูระบายน้ า 
 ยาว 
 1,000 ม. 

การระบายน้ าได๎
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองชําง 
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
   1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
   1.2 แนวทางพัฒนา    งานไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

82 ขุดเจาะบํอบาดาล (ม.12) เพื่อใหป๎ระชาชนมี
น้ าอุปโภคบรโิภค
อยํางเพียงพอ 

ด าเนินการขดุเจาะบํอบาดาลใน
หมูํ 12 

 250,000 
งบ ทต. 

 บํอบาดาล   
1 แหํง  

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

83 กํอสร๎างฝายกั้นน้ า จากบ๎านนายฉก  
สิทธิฤทธิ์  ถึง บ๎านนายวัลลภ  อักษร
ธรรม (ม.12) 

เพื่อน าน้ ามาใช๎
ประโยชน๑ 

ด าเนินการกํอสร๎างฝายกั้นน้ า 
จ านวน 1 แหํง 

  300,000 
งบ ทต. 

ฝายกั้นน้ า 1 
แหํง 

สามารถน าน้ ามา
ใช๎ประโยชน๑ 

กองชําง 

84 กํอสร๎างคูระบายน้ า คสล. จากบ๎าน
นายอวยพร  ทรายแก๎ว ถึง 
ถนนลาดยาง (ม.12) 

เพื่อให๎การระบายน้ า
ได๎สะดวกยิ่งขึ้น 

กํอสร๎างคูระบายน้ า ขนาดกว๎าง 
1 ม. ระยะทาง  300  ม. 

 120,000 
งบ ทต. 

 คูระบายน้ า 
1 แหํง 

การระบายน้ าได๎
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองชําง 

85 ขุดลอกห๎วยคํางนอนจากบ๎าน 
นายดนัย คชเชนทร๑ ถึงห๎วยปน (ม.12) 

เพื่อปูองกันบรรเทา
อุทกภัย 

ด าเนินการขดุลอกห๎วยคาํงนอน 
ระยะทาง 800 ม. 

 50,000 
งบ.ทต. 

 ขุดลอก
คลอง1 แหํง 

ระบายน้ าไดด๎ี
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

86 กํอสร๎างคูระบายน้ า คสล. จากบ๎าน
นางกัญญา  วงศ๑สวัสดิ์ ถึง บ๎าน    
นายมล  โสตทิพย๑ (ม.12)          

เพื่อให๎การระบายน้ า
ได๎สะดวกยิ่งขึ้น 

กํอสร๎างคูระบายน้ า ขนาดกว๎าง 
0.50 ม. ระยะทาง  200  ม. 

 100,000 
งบ ทต. 

 คูระบายน้ า   
ยาว 200 ม. 
 

การระบายน้ าได๎
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองชําง 

87 ขยายเขตประปาภูเขา ซอย 358 และ
หูเขื่อน (ม.12)  

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบรโิภค
อยํางเพียงพอ 

ขยายเขตประปาภูเขา จ านวน   
1 ครั้ง 

 200,000 
งบ ทต. 

 ขยายเขต
ประปา     
1 ครั้ง  

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
   1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
   1.2 แนวทางพัฒนา    งานไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

88 ปรับปรุงตํอเติมระบบประปาบาดาล
หมูํบ๎านแบบยั่งยืน  (ม.12)    
(โครงการที่ 2) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบรโิภค
อยํางเพียงพอ 

ปรับปรุงระบบประปาบาดาล 
จ านวน 1 ครั้ง 

250,000 
งบ ทต. 

  ปรับปรุง
ระบบประปา 
1 ครั้ง 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภคอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

89 กํอสร๎างทํอเหลีย่มหนานนกแอํน
ตอนบน ระหวํางสวนยางนายประหยัด 
ปรีชา กับนายเรวัฒน๑ แปรคัน  (ม.12) 

เพื่อการระบายน้ าได๎
สะดวกยิ่งข้ึน 

ด าเนินการกํอสร๎างทํอเหลี่ยม
ค.ส.ล.ขนาดกว๎าง 0.5 ม. x 0.5 
ม. จ านวน 1 จุด 

  200,000 
งบ ทต. 

ทํอเหลี่ยม  
1 จุด 

สามารถระบายน้ า
ได๎รวดเร็วขึ้น 

กองชําง 

90 กํอสร๎างคูระบายน้ า จากสวนยางนาย
นนท๑  ละม๎าย – คลองคันเถร (ม.10) 

เพื่อให๎การระบายน้ า
ได๎สะดวกยิ่งขึ้น 

กํอสร๎างคูระบายน้ า ขนาดกว๎าง 
0.50 ม. ระยะทาง  200  ม. 

 100,000 
งบ ทต. 

 คูระบายน้ า   
ยาว 200 ม. 
 

การระบายน้ าได๎
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองชําง 

91 กํอสร๎างดาษคอนกรตีถนนสายสวน
ยางนายมีเพียร  โอยสวสัดิ์ (ม.5) 

เพื่อให๎การระบายน้ า
ได๎สะดวกยิ่งขึ้น 

กํอสร๎างดาษคอนกรตี  
กว๎าง 5 ม. ยาว 40 ม. 

100,000 
งบ ทต. 

  ดาษ คสลซ
ยาว 40 ม. 

การระบายน้ าได๎
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองชําง 

92 ซํอมแซมทํอระบายน้ า คสล. สายห๎วย
แฝดสายสวนยางนายประทีป  นุวรรณ๑    
(ม.5) 

เพื่อให๎การระบายน้ า
ได๎สะดวกยิ่งขึ้น 

ปรับปรุงซํอมแซมทํอระบายน้ า 
คสล. ขนาด 1.0 X1.0 ม. 

50,000 
 งบ ทต. 

  ปรับปรุง
ซํอมแซมทํอ
ระบายน้ า  
1 แหํง 

การระบายน้ าได๎
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองชําง 
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
      1.3 แนวทางพัฒนา    ด้านการผังเมือง  . 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1 จัดวางผังเมืองรวมจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

เพื่อวางแผนและ
ควบคุมการใช๎
ประโยชน๑จากท่ีดิน
ให๎มีความเหมาะสม
กับการพัฒนา 

รํวมวางแผนและสนับสนุนจดั
วางผังเมืองรวมจังหวัด
นครศรีธรรมราช   

10,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

จัดวางผัง
เมือง 1 ครั้ง 

สามารถควบคุม
การใช๎ประโยชน๑
จากท่ีดินไดต๎าม
ความเหมาะสมกับ
พื้นที ่

กองชําง 

2 ประชาสมัพันธ๑การใช๎ผังเมืองตาม
ประกาศการขออนุญาตกํอสร๎างอาคาร
ในเขตเทศบาลฯ 

เพื่อใหป๎ระชาชนใน
เขตเทศบาลฯ มี
ความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับการขอ
อนุญาตกํอสร๎าง
อาคาร 

รํวมวางแผนและสนับสนุนจดั
วางผังเมืองและการกํอสรา๎ง
อาคาร บ๎านเรือนของประชาชน
ถูกต๎องตามระเบียบฯ 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

ประชา -
สัมพันธ๑  
3 ครั้ง 

ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ มี
ความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับการขอ
อนุญาตกํอสร๎าง
อาคาร 

กองชําง 
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
      1.4 แนวทางพัฒนา การก าจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล  . 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1 ก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู  
ม.1 – ม. 12 

เพื่อให๎ชุมชนมีความ
สะอาดและเป็น
ระเบียบ 

ใช๎รถเก็บขนขยะตามหมูํบ๎าน 200,000 
งบ ทต. 

  ร๎อยละของ
ครัวเรือนท่ี
ไมํมีขยะ
ตกค๎าง 

ชุมชนมีความ
สะอาดและ
เรียบร๎อย 

ส านักปลดั  

2 จัดหาที่ก าจัดขยะแบบฝังกลบ เพื่อให๎ชุมชนมี
สถานท่ีก าจัดขยะท า
ให๎ชุมชนสะอาดและ
เรียบร๎อย 

จัดหาที่ดินส าหรับการก าจดัขยะ   300,000 
งบ ทต. 

หลุมฝังกลบ 
1 แหํง 

ชุมชนมีสถานท่ี
ก าจัดขยะท าให๎
ชุมชนสะอาดและ
เรียบร๎อย 

ส านักปลดั  

3 จัดสร๎างเตาเผาขยะ เพื่อก าจัดขยะใน
ชุมชน 

ด าเนินการกํอสร๎างเตาเผาขยะ  5,000,000  
งบ ทต04 

 เตาเผาขยะ 
1 แหํง 

ชุมชนมีทีก่ าจัด
ขยะในชุมชน 

ส านักปลดั  

4 จัดซื้อถังขยะ เพื่อก าจัดขยะให๎
หมดไปจากชุมชน 

จัดซื้อถังขยะ  200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

ถังขยะ  
300 ถัง 

มีที่รองรับปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน 

ส านักปลดั 

5 น าขยะไปก าจดั ณ สถานท่ีก าจัดขยะ
รวม 

เพื่อก าจัดขยะให๎
หมดไปจากชุมชน 

ด าเนินการน าขยะไปก าจัดให๎ถูก
สุขลักษณะ 

 1,000,000 
งบ ทต. 

 1,000,000 
งบ ทต. 

 1,000,000 
งบ ทต. 

ก าจัดขยะ 
30 ครั้ง/1 
เดือน 

มีที่รองรับปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน 

ส านักปลดั 

6 จ๎างเหมาแรงงานเก็บขยะมลูฝอย และ
สิ่งปฏิกูล 

เพื่อก าจัดขยะให๎
หมดไปจากชุมชน 

ด าเนินการจ๎างเหมาแรงงานเก็บ
ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกลู 

500,000 
งบ ทต. 

500,000 
งบ ทต. 

500,000 
งบ ทต. 

จ๎างเหมา
คนงานเก็บ
ขยะ 2 คน 

ชุมชนมีความ
สะอาดและ
เรียบร๎อย 

ส านักปลดั  
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
      1.5 แนวทางพัฒนา   งานสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ  . 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1 ปรับปรุงภูมิทัศน๑หนองบัว  ม. 2 เพื่อเป็นสวนสุขภาพ 
และเป็น
สวนสาธารณะ 

ปรับปรุงสถานท่ี เพื่อใช๎เป็น
สถานท่ีพักผํอนหยํอนใจ 

 50,000 
งบ ทต. 

 ภูมิทัศน๑ 
สวยงาม 
1 ครั้ง 

สํงเสริมคณุภาพ
ชีวิตประชาชน 

กองชําง 

2 ปรับปรุงภูมิทัศน๑บริเวณที่สาธารณะ
พรุเถี๊ยะ  ม.3 

เพื่อเป็นสวนสุขภาพ
ประจ าต าบลเขา
พระและศูนย๑รวมใน
การออกก าลังกาย 

ปรับปรุงสถานท่ี เพื่อใช๎เป็น
สถานท่ีออกก าลังกายกลางแจ๎ง 

 150,000 
งบ ทต. 

 ภูมิทัศน๑ 
สวยงาม 
1 ครั้ง 

สํงเสริมคณุภาพ
ชีวิตประชาชน 

กองชําง 

3 ปรับปรุงภูมิทัศน๑หน๎าปูาย หมูํบ๎าน
จุฬาภรณ๑2 ม. 11 

เพื่อเป็นสวนสุขภาพ 
และเป็น
สวนสาธารณะ 

ปรับปรุงสถานท่ี เพื่อใช๎เป็น
สถานท่ีพักผํอนหยํอนใจ 

50,000 
งบ ทต. 

  ภูมิทัศน๑ 
สวยงาม 
1 ครั้ง 

สํงเสริมคณุภาพ
ชีวิตประชาชน 

กองชําง 

4 ปรับปรุงภูมิทัศน๑บํอน้ าร๎อน บ๎าน
หนองบัว (ม.2) 

เพื่อเป็นสวนสุขภาพ 
และเป็น
สวนสาธารณะ 

ปรับปรุงสถานท่ี เพื่อใช๎เป็น
สถานท่ีพักผํอนหยํอนใจ 

150,000 
งบ ทต. 

  ภูมิทัศน๑ 
สวยงาม 
1 ครั้ง 

สํงเสริมคณุภาพ
ชีวิตประชาชน 

กองชําง 

5 ปรับปรุงภูมิทัศน๑เชิงภูเขาพระ (ม.1) เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน๑ และเป็น
สวนสาธารณะ 

ปรับปรุงสถานท่ี เพื่อใช๎เป็น
สถานท่ีพักผํอนหยํอนใจ 

 150,000 
งบ ทต. 

 ภูมิทัศน๑ 
สวยงาม 
1 ครั้ง 

สํงเสริมคณุภาพ
ชีวิตประชาชน 

กองชําง 
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 
2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคนและสังคม 
2.1 แนวทางพัฒนา    ด้านการศึกษา   

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1 สํงเสริมความรู๎ความสามารถและ
ศักยภาพของเด็กและเยาวชนในต าบล
เขาพระ 

เพื่อให๎เด็กได๎มีสํวน
รํวมและได๎ท า
กิจกรรมรํวมกัน 

  จัดกิจกรรมสํงเสริมความรู๎    
ความสามารถและศักยภาพของ
เด็กและเยาวชน 

150,000 
งบ ทต. 

150,000 
งบ ทต. 

150,000 
งบ ทต. 

จัดกิจกรรม
สํงเสริมความรู๎ 
1 ครั้ง 

เด็กมสีํวนรํวมฯ 
และได๎ท า
กิจกรรมรํวมกัน 

 

2 จัดกิจกรรมวันเด็กแหํงชาติประจ าปี เพื่อให๎เด็กเด็กและ
เยาวชนไดม๎ีสํวนรํวม
และท ากิจกรรม
รํวมกัน 

จัดงานวันเด็กประจ าปี ทุกๆ ป ี 150,000 
งบ ทต. 

150,000 
งบ ทต. 

150,000 
งบ ทต. 

จัดกิจกรรม   
วันเด็ก 1 ครั้ง 

เด็กและเยาวชน
ได๎มสีํวนรํวมและ
ท ากิจกรรม
รํวมกัน 

 

3 กํอสร๎างรั้วรอบศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
บ๎านจุฬาภรณ๑พัฒนา 2 (อาคารทรง
งาน) 

เพื่อปูองกันอันตราย
ที่อาจเกิดขึ้นกับเด็ก
เล็กได ๎

กํอสร๎างรั้วศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
บ๎านจุฬาภรณ๑พัฒนา 2 

 250,000 
งบ ทต. 

 รั้วรอบศูนย๑ 
1 แหํง 

ปูองกันอันตราย
ที่อาจเกิดขึ้นกับ
เด็กเล็กได ๎

 

4 จัดซื้อเครื่องเลํนกลางแจ๎ง ให๎กับศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลต าบลเขา
พระ ทั้ง 2 ศูนย๑ 

เพื่อสํงเสริม
พัฒนาการของเด็ก
เล็ก 

จัดซื้อเครื่องเลํนกลางแจ๎ง 
ให๎กับศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 

100,000 
งบ ทต. 

  เครื่องเลํน
กลางแจ๎ง 1 ชุด 

เด็กมีพัฒนาการที่
เหมาะสมกับวัย 

 

5 ติดตั้งเหล็กดดั และมุ๎งลวดศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านทํุงรํอน 

เพื่อปูองกันอันตราย
ที่อาจเกิดขึ้นกับเด็ก
เล็กได ๎

ด าเนินการติดตั้งเหล็กดัด   
และมุ๎งลวด ศูนย๑พัฒนาเด็ก 
เล็กบ๎านทํุงรํอน 

 100,000 
งบ ทต. 

 ติดตั้ง   
เหล็กดดั  
1 ครั้ง 

ปูองกันอันตราย
ที่อาจเกิดขึ้นกับ
เด็กเล็กได ๎

ส านักปลดั  
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 
2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคนและสังคม 
2.1 แนวทางพัฒนา    ด้านการศึกษา   

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

6 เข๎าคํายเด็กและอบรมจริยธรรมใหเ๎ด็ก
เล็กศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 2 ศูนย๑ 

เพื่อเตรียมความ
พร๎อมให๎เด็กกํอน
เรียนระดับประถม
และฝึกอบรม
จริยธรรมฯ 

ด าเนินการเข๎าคํายอบรมการ 
เตรียมความพร๎อมและ 
จริยธรรมให๎กับเด็ก 

40,000 
งบ ทต. 

  เข๎าคํายและ
อบรมฯ เด็ก
จ านวน     
2 ศูนย๑ 

เตรียมความพร๎อม
ให๎เด็กกํอนเรียน
ระดับประถมและ
ฝึกอบรมจริยธรรม 

ส านักปลดั 

7 ปรับปรุงห๎องอาหารศูนย๑พัฒนาเดก็
เล็กบ๎านทํุงรํอน 

เพื่อปูองกันอันตรายที่
อาจเกิดขึ้นกับเด็กเล็ก
และรักษาความ
สะอาดของ
ห๎องอาหาร 

ติดตั้งโครงเหล็กกันห๎องอาหาร
ขนาดกว๎าง 5 ม.ยาว 8 ม. 

80,000 
งบ ทต. 

80,000 
งบ ทต. 

80,000 
งบ ทต. 

ปรับปรุง
ห๎องอาหาร
จ านวน 1 ครั้ง 

ปูองกันอันตรายที่
อาจเกิดขึ้นกับเด็ก
เล็กและรักษาความ
สะอาดของ
ห๎องอาหาร 

ส านักปลดั  

8 จัดซื้อโต๏ะเรยีนส าหรับเด็กเล็กให๎กับ
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เขาพระ 

เพื่อให๎เด็กมีโต๏ะเรียน
ที่ถูกสุขลักษณะ 

จัดซื้อโต๏ะเรยีนพร๎อมเกา๎อี้ 
จ านวน 20 ชุด 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

โต๏ะเรียน
พร๎อมเก๎าอี้
จ านวน  
20 ชุด 

ศพด.มีโต๏ะเรียน
และเก๎าอี้ ที่
เหมาะสม 

ส านักปลดั  

9 จัดซื้ออุปกรณ๑การเรียนการสอนให๎กับ
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให๎เด็กนักเรยีนมี
อุปกรณ๑การเรียนที่
ครบถ๎วนและ
เหมาะสม 

จัดซื้ออุปกรณ๑การเรียนการสอน
ให๎กับเด็กนักเรยีน 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

อุปกรณ๑การ
เรียนการ
สอน 

นักเรียนได๎รับ
พัฒนาการที่
เหมาะสมกับวัย 

ส านักปลดั 
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บัญชีโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 
2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคนและสังคม 
2.1 แนวทางพัฒนา    ด้านการศึกษา   

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

10 อบรมคํายคณุธรรมจริยธรรม เทศบาล
ต าบลเขาพระ 

เพื่อพัฒนาเยาวชนให๎
เป็นบุคคลที่มคีุณภาพ 
และมีคณุธรรม 
จริยธรรม 

จัดกิจกรรมเข๎าคํายจรยิธรรม
ให๎กับนักเรียนจ านวน 1  ครั้ง  

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

จัดกิจกรรม
เข๎าคําย
จริยธรรม 
จ านวน  
1 ครั้ง 

ปลูกฝังให๎เด็ก
เยาวชนมีคุณธรรม
และจริยธรรม 

ส านักปลดั 

11 จัดงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ต าบลเขาพระ 

เพื่อพัฒนาการศึกษา
ให๎มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

จัดงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน  
1  ครั้ง 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

จัดงาน ฯ   
1 ครั้ง 

พัฒนาการศึกษา
ให๎มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 

12 อบรมคณะกรรมการและครผูู๎ดูแลเด็ก
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเพ่ิมความรู๎
ความสามารถในการ
บริหารศูนย๑และการ
สอนเด็ก 

ฝึกอบรมให๎ความรู๎จ านวน    
1 ครั้ง 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

ฝึกอบรม
จ านวน     
1 ครั้ง 

สามารถน าความรู๎
ใหมํๆ ไปพัฒนา
ศูนย๑ให๎ดีขึ้น 

ส านักปลดั  

13 จัดซื้อ/อุดหนุนอาหารเสริม(นม)และ
อาหารกลางวัน ให๎กับนักเรยีนใน
โรงเรียนและศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก ใน
เขตต าบลเขาพระ 

เพื่อสร๎างการ
พัฒนาการ
เจริญเติบโตและการ
เรียนรู๎ของเด็ก 

จัดซื้ออาหารเสริม(นม) และ
อาหารกลางวันให๎ครบถ๎วนตาม
จ านวนเด็กเปูาหมาย 

2,000,000 
งบ ทต. 

2,000,000 
งบ ทต. 

2,000,000 
งบ ทต. 

จ านวนเด็กท่ี
ได๎รับอาหารฯ 

สามารถสรา๎งเสริม
ความเจรญิเติบโต
และพัฒนาการ   
ของเด็ก 

ส านักปลดั  
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 
2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคนและสังคม 
2.1 แนวทางพัฒนา    ด้านการศึกษา   

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

14 จัดตั้งศูนย๑คอมพิวเตอร๑ ต.เขาพระ เพื่อขยายโอกาสการ
เรียนรู๎แกํนักเรียน
เยาวชนและ
ประชาชน 

จัดเตรียมสถานท่ี,เครื่อง
คอมพิวเตอร๑ และอาจารย๑ผูส๎อน 

  1,000,000 
งบ ทต. 

จ านวนศูนย๑
คอมพิวเตอร๑ 
1 แหํง 

เยาวชนมีความรู๎
พื้นฐานด๎าน
คอมพิวเตอร๑ 

ส านักปลดั  

15 ปรับปรุงและซํอมแซมอาคารศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย๑ 

เพื่อเพ่ิมความ
ปลอดภัยให๎กับเด็ก
เล็ก 

ปรับปรุง ซํอมแซมอาคารศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กใหม๎ีความปลอดภยั
แกํเด็ก 

80,000 
งบ ทต. 

  อาคารตาม
มาตรฐาน 

อาคารศูนย๑มคีวาม
ปลอดภัยและ
ปูองกันอันตรายที่
อาจเกิดขึ้น 

ส านักปลดั  

16 บริการน าสํงเด็กจากศูนย๑พัฒนาเดก็
เล็กไปสถานพยาบาล 

เพื่อให๎การชํวยเหลือ
แกํเด็กได๎ทันทํวงท ี

อุดหนุนคําพาหนะน าสํงเด็กศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กไปสถานพยาบาล 

5,000 
งบ ทต. 

  จ านวนเด็กท่ี
ได๎รับบริการ 

 นักเรียนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ส านักปลดั  

17 จัดซื้อครภุัณฑ๑และเครื่องใช๎ส านักงาน
ส าหรับ ศพด.ของต าบลเขาพระ 

เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ๑
และเครื่องใช๎
ส านักงานส าหรับ 
ศพด.  

มีครุภณัฑ๑และเครื่องใช๎ส านักงาน
ที่พร๎อมแกํการใช๎งาน 

300,000 
งบ ทต. 

  ครุภณัฑ๑และ
เครื่องใช๎ 

มีครุภณัฑ๑และ
เครื่องใช๎ส านักงาน
ที่พร๎อมแกํการ   
ใช๎งาน 

ส านักปลดั  

18 จัดซื้อวัสดุงานบ๎านและงานครัว 
ส าหรับ ศพด.ของต าบลเขาพระ 

เพื่อจัดซื้อวัสดุงาน
บ๎านและงานครัว
ส าหรับ ศพด.  

มีวัสดุงานบ๎านและงานครัวที่
พร๎อมแกํการใช๎งาน 

60,000 
งบ ทต. 

  วัสดุงาน
บ๎านและ
งานครัว 

มีวัสดุงานบ๎าน
และงานครัวที่
พร๎อมแกํการ    
ใช๎งาน 

ส านักปลดั  
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บัญชีโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 
2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคนและสังคม 
2.1 แนวทางพัฒนา    ด้านการศึกษา   

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

19 ปรับปรุงภูมิทัศน๑ศูนย๑พัฒนาเด็กเลก็
เทศบาลต าบลเขาพระ 

เพื่อปรับปรุงศูนย๑
พัฒนาเด็กให๎มีภมูิทัศน๑
ที่สวยงาม 

ด าเนินการปรับปรุงศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กท้ังสองศูนย๑ 

100,000 
งบทต. 

  ปรับปรุง
ศูนย๑ฯ 1 ครั้ง 

ศูนย๑พัฒนาเด็กให๎มี
ภูมิทัศน๑ที่สวยงาม 

ส านักปลดั 

20 จัดซื้อคอมพิวเตอร๑ส าหรับศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาพระ 

เพื่อใช๎ในการเรียนการ
สอนของครูผูส๎อนเด็ก 

ด าเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร๑
ให๎กับศูนย๑เด็ก 

 60,000  
งบ ทต. 

 คอมพิวเตอร๑ 
จ านวน       
3 เครื่อง 

พัฒนาการเรียนการ
สอนไดด๎ียิ่งขึ้น 

ส านักปลดั 

21 ทัศนศึกษาพัฒนาการเรยีนรู ๎
สูํโลกกว๎าง ในต าบลเขาพระ 

เพื่อใหเ๎ด็กและเยาวชน
มีทักษะการเรียนรู๎และ
การอยูํรํวมกันในสังคม 

จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
พัฒนาการเรียนรู๎สูโํลกกว๎าง 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

 จัดกิจกรรม
ทัศนศึกษา  
1 ครั้ง 

เด็กและเยาวชนมี
ทักษะการเรยีนรู๎
และการอยูํรํวมกัน
ในสังคม 

ส านักปลดั 

22 จัดซื้อสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ให๎กับศูนย๑การเรียนรู๎ชุมชนต าบลเขา
พระ 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให๎กับผู๎สนใจใฝุ
เรียนรู ๎

จัดซื้อสื่อวีดีทัศน๑ จ านวน  
1 ชุด 

 100,000 
งบ ทต. 

 วีดิทัศน๑ 
จ านวน 1 ชุด 

สามารถอ านวย
ความสะดวกให๎กับ
ผู๎สนใจใฝเุรียนรู ๎

ส านักปลดั 

23 แขํงขันทักษะทางวิชาการ เพื่อนักเรียนได๎รับการ
พัฒนาทักษะทาง
วิชาการ 

จัดการแขํงขันทักษะทางวิชาการ
ให๎กับนักเรียน 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

จัดการแขํงขัน
ทักษะฯ  
1 ครั้ง 

นักเรียนได๎รับการ
พัฒนาทักษะทาง
วิชาการ 

ส านักปลดั 

 

 

ผ.01 
บัญชี

106 



 

 

 
 

 

บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 
2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคนและสังคม 
2.1 แนวทางพัฒนา    ด้านการศึกษา   

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

24 ปรับปรุงอาคารศูนย๑การเรียนรู๎ชุมชน
ต าบลเขาพระ 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให๎กับผู๎มาใช๎
บริการ 

ตํอเติมอาคารด๎านหน๎าขนาด
กว๎าง 4 ม. ยาว   20 ม.  

90,000 
งบ ทต. 

  อาคารกว๎าง  
4 ม. ยาว     
20 ม.  

สามารถอ านวย
ความสะดวกให๎กับผู๎
มาใช๎บริการได ๎

ส านักปลดั 

25 สนับสนุนการด าเนินงานของสภาเด็ก
และเยาวชนต าบลเขาพระ 

เพื่อสํงเสริม/
กิจกรรมตํางๆ ของ
สภาเด็กและเยาวชน
ต าบลเขาพระ 

สนับสนุนการจัดตั้งและด าเนิน
กิจกรรมของสภาเด็กและ
เยาวชน จ านวน 1 ครั้ง 

10,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

    10,000 
งบ ทต. 

สนับสนุนการ
ด าเนินงาน   
1 ครั้ง 

เด็กและเยาวชนมี
กิจกรรมรํวมกัน 

ส านักปลดั 

26 จ๎างเหมาบุคลากร/สนับสนุนการเรียน
การสอนของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให๎การบริหาร
ศูนย๑เป็นไปด๎วย
ความเรยีบร๎อย 

จ๎าเหมาผู๎ชํวยเหลือผู๎ดูแลเด็ก , 
ผู๎ท าความสะอาด , ผู๎ประกอบ
อาหาร 

200,000 
งบ ทต. 

90,000 
งบทต. 

90,000 
งบ ทต. 

ชุดเครื่องแบบ
นักเรียน 
จ านวน  
500 ชุด 

การบริหารศูนย๑
เป็นไปด๎วยความ
เรียบร๎อย 

ส านักปลดั  

27 สนับสนุนการเรยีนการสอนและ
กิจกรรมวันส าคัญของศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กท้ัง 2 ศูนย๑ 

เพื่อสํงเสริมให๎เด็ก
เกิดการเรียนรู๎และ
เข๎าใจใน
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณ ี

1.กิจกรรมวันเข๎าพรรษา 
2.กิจกรรมวันแมํแหํงชาติ 
3.กิจกรรมวันสาทรเดือนสิบ 
4.กิจกรรมวันพํอแหํงชาต ิ
5.กิจกรรมวันข้ึนปีใหม ํ

30,000 
งบ.ทต. 

30,000 
งบ.ทต. 

30,000 
งบ.ทต. 

ศูนย๑มีความ
สะอาด
เรียบร๎อยได๎
มาตรฐาน 

เด็กเกิดการเรียนรู๎
และเข๎าใจใน
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณ ี

ส านักปลดั 
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 
2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคนและสังคม 
2.1 แนวทางพัฒนา    ด้านการศึกษา   

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

28 สํงเสริมความเป็นเลิศด๎านดนตรี 
โรงเรียนวดัหน๎าเขา 

เพื่อสํงเสริมการศึกษา
ด๎านดนตร ีเพื่อ
สํงเสริมความเป็นเลิศ
ทางด๎านดนตรสีากล 

จัดซ๎อมวงดุรยิางค๑ จ านวน        
1 ชุด 

50,000 
งบ.ทต. 

  จัดซ๎อมวง
ดุริยางค๑ 
จ านวน 1ชุด 

ได๎สํงเสรมิการศึกษา
ด๎านดนตร ีเพื่อ
สํงเสริมความเป็น
เลิศทางด๎านดนตรี
สากล 

ส านักปลดั 

29 จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
เขาพระ 

เพื่อสํงเสริมการศึกษา 
เตรียมความพร๎อมเด็ก
กํอนวัยเรียน 
 

กํอตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลเขาพระ 

 500,000 
งบ ทต. 

 โรงเรียน
อนุบาล 1 
แหํง 

สํงเสริมการศึกษา 
พัฒนาเด็กกํอนวัย
เรียน 

ส านักปลดั 

30 กํอสร๎างอาคารศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน
จุฬาภรณ๑พัฒนา 2 

เพื่อให๎มีอาคารที่
สามารถรองรับเด็ก
กํอนวัยเรียน 

กํอสร๎างอาคารเรียนศูนย๑ฯ 
ขนาด กว๎าง 4 ม. ยาว  
10 ม.ตามแบบมาตรฐานของ
กรมสํงเสรมิฯ 

2,500,000 
งบ กรม 
สํงเสริมฯ 

  อาคารศูนย๑
พัฒนาฯ    
ตามแบบ
มาตรฐาน 

มีอาคารที่สามารถ
รองรับเด็กกํอนวัย
เรียน 

ส านักปลดั  
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 
 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 
2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคนและสังคม 
2.2 แนวทางพัฒนา    ด้านสวัสดิการสังคม-สังคมสงเคราะห์  . 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1 สนับสนุนเบี้ยยังชีพให๎กับผู๎สูงอาย ุ       
ผู๎พิการ  

เพื่อให๎การชํวยเหลือ
ผู๎สูงอายุ คนพิการ  

สนับสนุนเบี้ยยังชีพให๎กับผู๎สูงอาย ุ
ผู๎พิการ  

10,000,000 
เงินอุดหนุน 

10,000,000 
เงินอุดหนุน 

10,000,000 
เงิน 

อุดหนุน 

จ านวน
ผู๎สูงอายุ  
ผู๎พิการ 

ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ
และมีคณุภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

ส านักปลดั  

2 สํงเสริมการจัดตั้งกลุํม/ชมรม 
ผู๎พิการต าบลเขาพระ 

เพื่อสํงเสริมสวสัดิ
ภาพ และคณุภาพ
ชีวิตของผู๎พิการ 

จัดกิจกรรมสํงเสรมิสวสัดภิาพ
ให๎กับผู๎พิการ 

10,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

จ านวนกลุํม/
ชมรม 

 ผู๎พิการมีคณุภาพ    
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

3 สํงเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนเทศบาล
ต าบลเขาพระ 

เพื่อให๎แตํละชุมชนใน
ต าบลเขาพระได๎รบั
สวัสดิการชุมชนอยําง
ทั่วถึง 

สมทบเงินกองทุนสํงเสริม 
สวัสดิการชุมชน 

120,000 
งบ ทต. 

120,000 
งบ ทต. 

120,000 
งบ ทต. 

จ านวนสมาชิก ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ได๎รับสวัสดิการอยาํง 
ทั่วถึง 

ส านักปลดั 

4 สงเคราะห๑ผู๎ปุวยเอดส๑ เพื่อชํวยเหลือผู๎ปุวย
โรคเอดส๑ใหส๎ามารถ
ใช๎ชีวิตได๎อยํางปกต ิ

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส๑
ให๎ท่ัวถึง 

60,000 
งบ ทต./
อุดหนุน 

60,000 
งบ ทต./
อุดหนุน 

60,000 
งบ ทต./
อุดหนุน 

จ านวนผู๎ปุวย
เอดส๑ 

สามารถชํวยเหลือ
ผู๎ปุวยไมํให๎ถูก
ทอดทิ้งจากสังคม 

ส านักปลดั  

5 จัดสร๎าง/ซํอมแซม ท่ีอยูํอาศัยให๎กบั
ผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคม 

เพื่อชํวยเหลือ
ผู๎ด๎อยโอกาสทาง
สังคม 

จัดสร๎าง/ซํอมแซม ท่ีอยูํอาศัย
ให๎กับผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคม 

200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

จ านวนผู๎
ได๎รับการ
ชํวยเหลือ 

ผู๎ด๎อยโอกาสได๎มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ส านักปลดั  

 

ผ.01 
บัญชี

109 



 

 

 
 

 

 

บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 
 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 
2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคนและสังคม 
2.2 แนวทางพัฒนา    ด้านสวัสดิการสังคม-สังคมสงเคราะห์  . 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

6 พัฒนาอาชีพให๎กับคนชรา  ผู๎พิการ 
และผูป๎ุวยเอดส๑ 

เพื่อให๎การชํวยเหลือ
ผู๎สูงอายุ คนพิการ 
และผูป๎ุวยเอดส๑ ให๎มี
รายได ๎

จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพ 
ให๎กับคนชรา ผู๎พิการ และ 
ผู๎ปุวยเอดส๑ 

 50,000 
งบ ทต. 

 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

คนชรา ผู๎พิการ และ 
ผู๎ปุวยเอดส๑ ม ี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั  

7 สงเคราะห๑ราษฎรผู๎ประสบสาธารณภัย เพื่อชํวยเหลือ
ประชาชนท่ีประสบ
สาธารณภัย 

ด าเนินการสงเคราะห๑ราษฎร 
ผู๎ประสบสาธารณภัย 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

จ านวนผู๎ได๎รับ
การชํวยเหลือ 

ประชาชนท่ีประสบ          
สาธารณภัยไดร๎ับ
การชํวยเหลืออยําง
ทันทํวงที 

ส านักปลดั  

8 สํงเสริมสวสัดภิาพผูด๎๎อยโอกาส หรือผู๎
พิการ 

เพื่อสํงเสริมสวสัดิ
ภาพ และคณุภาพ
ชีวิตของผู๎ด๎อยโอกาส 

จัดกิจกรรมสํงเสรมิสวสัดภิาพ
ให๎กับผู๎ด๎อยโอกาส 

10,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

 ผู๎ด๎อยโอกาสมี
คุณภาพ    
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

9 จัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
ให๎คนพิการ 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให๎คนพิการ 

ด าเนินการกํอสร๎างทางลาด
ส าหรับคนพิการ 

20,000 
งบ.ทต. 

 20,000 
งบ.ทต. 

จ านวนผู๎พิการ
ที่ได๎รับบริการ 

ผู๎ด๎อยโอกาสได๎รับ
ความสะดวก
เทียบเทําคนปกต ิ

ส านักปลดั 
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บัญชีโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 
 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 
2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคนและสังคม 
2.2 แนวทางพัฒนา    ด้านสวัสดิการสังคม-สังคมสงเคราะห์  . 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

10 ให๎การชํวยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน๎าท่ีเทศบาล 

เพื่อชํวยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจ
หน๎าท่ีของเทศบาล 

ด าเนินการจัดท าโครงการ
ชํวยเหลือประชาชนตามความ
จ าเป็นและสอดคล๎องกับอ านาจ
หน๎าท่ี 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

จ านวนผู๎ได๎รับ
การชํวยเหลือ 

ประชาชนไดร๎ับการ
ชํวยเหลือจาก
หนํวยงานภาครัฐ
อยํางทั่วถึง 

ส านักปลดั 

11 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอาย ุ เพื่อสํงเสริมสวสัดิ
ภาพ และคณุภาพ
ชีวิตของผู๎สูงอายุ 

จัดกิจกรรมสํงเสรมิสวสัดภิาพ
ให๎กับผู๎สูงอาย ุ

10,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

จ านวน
ผู๎สูงอาย ุ

 ผู๎สูงอายุมีคณุภาพ    
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

12 โรงเรียนผูส๎ูงอายุ 3 วัย  เพื่อใหผ๎ู๎สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

จัดกิจกรรมสํงเสรมิการเรียนรู๎
เสรมิสร๎างสุขภาพกายและใจ
ให๎แกํผู๎สูงอาย ุ

 20,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

จ านวน
ผู๎สูงอาย ุ

 ผู๎สูงอายุมีคณุภาพ    
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

13 จัดตั้งศูนย๑ฟื้นฟูผู๎พิการต าบลเขาพระ เพื่อใหผ๎ู๎พิการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

จัดตั้งศูนย๑ฟื้นฟูผู๎พิการ 1 แหํง 200,000 
งบ ทต. 

  ศูนย๑ฟื้นฟู  
1 แหํง 

ผู๎พิการมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 
2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคน และสังคม 
2.3 แนวทางพัฒนา   ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ  . 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1 สนับสนุนกลุํมกลองยาว ม.4,ม.7 เพื่อรักษา
ศิลปวัฒนธรรม
ท๎องถิ่นให๎คงอยูํ
สืบไป 

อุดหนุนงบประมาณกลุํม 
กลองยาว 

  50,000 
งบ ทต. 

จ านวน
สมาชิกฯ 

อนุรักษ๑วัฒนธรรม
และประเพณี
ท๎องถิ่น 

ส านักปลดั 

2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานประเพณี
ของหมูํบ๎านตํางๆ ใน ต.เขาพระ 

เพื่ออนุรักษ๑ประเพณี
ท๎องถิ่นให๎คงอยูํ
สืบไป 

สนับสนุนการจัดงานประเพณี
ของหมูํบ๎าน เชํน วันสงกรานต๑, 
วันลอยกระทง หรือประเพณี
อื่นๆ ของหมูํบ๎าน 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

สามารถอนุรักษ๑
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท๎องถิ่นไว๎
ได ๎

ส านักปลดั  

3 จัดกิจกรรมวันเข๎าพรรษา เพื่ออนุรักษ๑วัฒนธรรม
ประเพณีท๎องถิ่น 

จัดกิจกรรมวันเข๎าพรรษาภายใน 
ต.เขาพระ 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

สามารถอนุรักษ๑
วัฒนธรรมประเพณี
ทางศาสนา 

ส านักปลดั 

4 จัดงานท าบุญเชิงเขาพระประจ าป ี     
หมูํที่ 1 

เพื่ออนุรักษ๑ประเพณี
ท๎องถิ่นให๎คงอยูํ
สืบไป 

อุดหนุนงบประมาณจดังาน
ประเพณีท าบุญชายเขาพระ
ประจ าป ี

15,000 
งบ ทต. 

15,000 
งบ ทต. 

15,000 
งบ ทต. 

จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

สามารถอนุรักษ๑
วัฒนธรรมและ
ประเพณ ี

ส านักปลดั 

5 จัดงานประเพณีชักพระบก และ
นมัสการพระใหญํ อ าเภอพิปูน
ประจ าป ี

เพื่ออนุรักษ๑วัฒนธรรม
และประเพณีท๎องถิ่น
ให๎คงอยู ํ

จัดกิจกรรมชักพระบกและ
นมัสการพระใหญํอ าเภอพิปูน
ประจ าปี   

100,000 
งบ อบจ./ทต. 

100,000 
งบ อบจ./ทต. 

100,000 
งบ อบจ./ทต. 

จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

สามารถอนุรักษ๑
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท๎องถิ่น 
 

อบจ.นศ./ 
ส านักปลดั  
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บัญชีโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 
2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคน และสังคม 
2.3 แนวทางพัฒนา   ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ  . 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

6 จัดกิจกรรมเทิดพระเกยีรตเิจ๎าฟูาหญิง
จุฬาภรณ๑ฯ (4 กรกฎาคม ) 

เพื่อให๎มีการแขํงขัน
กีฬา และการแสดง
ของหมูํบ๎านจุฬาภรณ๑ 

ด าเนินการ/สนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดกิจกรรมเทดิพระเกียรติ
เจ๎าฟูาหญิงจุฬาภรณ๑ฯ 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

ได๎แสดงออกถึง
ความจงรักภักด ี

ส านักปลดั  

7 จัดงานประเพณีมาฆบูชาแหผํ๎าขึ้นธาตุ เพื่ออนุรักษ๑ประเพณี
ท๎องถิ่นให๎คงอยูํ
สืบไป 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมให๎กับ
หนํวยงานภาครัฐ 

6,000 
งบ ทต. 

6,000 
งบ ทต. 

6,000 
งบ ทต. 

จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

สามารถอนุรักษ๑
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท๎องถิ่นไว๎
ได ๎

ส านักปลดั  

8 จัดงานประเพณีบญุสารทเดือนสิบ 
ประจ าปี  

เพื่ออนุรักษ๑ประเพณี
ท๎องถิ่นให๎คงอยูํ
สืบไป 

จัดกิจกรรมหรือสนับสนุนการจดั
กิจกรรมงานประเพณีเดือนสิบ 

40,000 
งบ ทต. 

40,000 
งบ ทต. 

40,000 
งบ ทต. 

จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

สามารถอนุรักษ๑
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท๎องถิ่นไว๎
ได ๎

ส านักปลดั  

9 จัดงานรัฐพิธี  เพื่อน๎อมร าลึกถึง
สถาบัน
พระมหากษตัริย๑ที่มี
ตํอประชาชน 

ด าเนินการจัดงานหรือสนับสนุน
การจัดงานรัฐพิธีประจ าปี  ให๎กับ
หนํวยงานอ่ืน  

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

เกิดความจงรักภักดี
ตํอสถาบัน
พระมหากษตัริย๑ 

ส านักปลดั  

10 สํงเสริมคณุธรรมให๎กับเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อพัฒนาและ
ปลูกฝังจรยิธรรมที่ดี
ให๎กับเยาวชน 

ฝึกอบรมจริยธรรม คณุธรรม 
และศลีธรรมให๎กับเด็กและ
เยาวชน 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

เกิดความปกติสุขใน
ชุมชน 

ส านักปลดั 
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บัญชีโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 
2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคน และสังคม 
2.3 แนวทางพัฒนา   ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ  . 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

11 ฝึกอบรมการพิธีกรทางศาสนาและ
วิทยากรท๎องถิ่น 

เพื่ออนุรักษ๑ไว๎ซึ่ง
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท๎องถิ่น 

ฝึกอบรมพิธีกรทางศาสนาและ
วิทยากรท๎องถิ่น จ านวน 1 รุํน 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

จ านวนผู๎เข๎า
ฝึกอบรมฯ 

มีผู๎ปฏิบตัิหน๎าที่
พิธีกรในงานตํางๆ 

ส านักปลดั 

12 ปรับปรุงที่ประดิษฐานพํอทํานคล๎าย 
(ม.4) 

เพื่อเป็นท่ีเคารพ
สักการะของชุมชน 

ด าเนินการปรับปรุงที่ประดิษฐาน
พํอทํานคล๎าย 

 50,000 
งบทต. 

 ที่ประดิษ - 
ฐานฯ 

มีศูนย๑รวมจิตใจ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ส านักปลดั 

13 อนุรักษ๑ประเพณีส าคัญทางศาสนา เพื่ออนุรักษ๑
วัฒนธรรมและ
ประเพณ ี

จัดกิจกรรม/อดุหนุนหนํวยงาน
อื่นในการจัดงานประเพณีหรือ
เข๎ารํวมงานวันส าคัญทางศาสนา 
เชํน วันมาฆบูชา, วิสาขบูชา 
เป็นต๎น 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
  งบ ทต. 

จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

สามารถอนุรักษ๑
วัฒนธรรมประเพณี
ทางศาสนา 

ส านักปลดั  

14 ประเพณีที่พักสงฆ๑ห๎วยโกเหนือของ   
ม.8, ม.10 

เพื่ออนุรักษ๑วัฒนธรรม
ประเพณีท๎องถิ่น 

สรงน้ ารูปเหมือนพํอทํานคล๎าย
วาจาสิทธิ์,หลวงพํอพลอย  
อโนโม 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

อนุรักษ๑วัฒนธรรม
และประเพณ ี

ส านักปลดั  

15 สรงน้ ารูปเหมือนพํอทํานคล๎าย     
วาจาสิทธิ์ หมูํ 9 

เพื่ออนุรักษ๑วัฒนธรรม
และประเพณีท๎องถิ่น
ให๎คงอยูํสืบไป 

ด าเนินการสนับสนุนการจดั
กิจกรรมสรงน้ ารูปเหมือนพํอทําน
คล๎าย 

10,000  
งบ ทต. 

10,000  
งบ ทต. 

10,000  
งบ ทต. 

จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

สามารถอนุรักษ๑
ประเพณีท๎องถิ่น 

ส านักปลดั  
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 
2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคน และสังคม 
2.3 แนวทางพัฒนา   ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ  . 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

16 จัดกิจกรรมวันข้ึนปีใหม ํ เพื่อให๎มีกิจกรรม
รํวมกัน 

จัดกิจกรรมวันข้ึนปีใหม ํ  10,000 
งบ ทต. 

 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

ประชาชนมี
กิจกรรมรํวมกัน 

ส านักปลดั  

17 จัดกิจกรรมวันเทศบาล  เพื่อระลึกถึงวันกํอตั้ง
เทศบาล 

จัดกิจกรรมวันเทศบาล 40,000 
งบ ทต. 

40,000 
งบ ทต. 

40,000 
งบ ทต. 

จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

พนักงาน.ทต.และ
ประชาชนมีความ
สามัคค ี

ส านักปลดั  

18 จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต๑ของ
เทศบาล 

เพื่ออนุรักษ๑วัฒนธรรม
ประเพณีท๎องถิ่น 

จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต๑
ของเทศบาล 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
   งบ ทต. 

จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

สามารถอนุรักษ๑
วัฒนธรรมและ
ประเพณีได๎อยําง
ตํอเนื่อง 

ส านักปลดั 

19 สํงเสริมสนับสนุนภมูิปัญญาท๎องถิ่น เพื่อเป็นการอนุรักษ๑
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นให๎
คงอยูํสืบไป 

 สนับสนุนสํงเสรมิบุคคลที่เป็น
แบบอยํางของภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

 10,000 
 งบ ทต. 

 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

สามารถอนุรักษ๑วิถี
ชีวิตแบบดั้งเดิมให๎คง
อยูํตํอไป 

ส านักปลดั 

20 ปรับปรุงภูมิทัศน๑หอพระประจ า
หมูํบ๎าน หมูํที่ 11 

เพื่อความเป็นสริิ
มงคลและความ
สวยงาม 

ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน๑หอ
พระประจ าหมูํบ๎าน หมูํที่ 11 

 50,000 
งบ ทต. 

 หอพระฯ เป็นศูนย๑รวมใจของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ส านักปลดั  
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บัญชีโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 
2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคน และสังคม 
2.3 แนวทางพัฒนา   ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ  . 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

21 จัดกิจกรรมวันท๎องถิ่นไทย เพื่อร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณุสมเดจ็
พระปิยมหาราช (ร.5) 

จัดกิจรรมสักการะ ร.5 และรํวม
กิจกรรมสาธารณประโยชน๑ 

10,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

เกิดความตระหนัก
และเป็นการร าลึกถึง 
ร.5 และรํวมกิจกรรม
สาธารณประโยชน๑ 

ส านักปลดั 

22 อบรมมารยาทไทยให๎กับเยาวชน เพื่อรักษามารยาท
ไทยอันเป็นเอกลักษณ๑
ของชาติ 

ด าเนินการจัดกิจกรรมอบรม
มารยาทไทยให๎กับเยาวชน 

 10,000 
งบ ทต. 

 จ านวนเด็ก
และเยาวชน 

เยาวชนไทยมีความ
ภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย 

ส านักปลดั 

23 กํอสร๎างหอประดิษฐานพระบรม
สารรีิกธาต ุ

เพื่อเป็นท่ีประดิษฐาน
พระบรมสารีริกธาต ุ

ด าเนินการกํอสร๎างหอประดิษฐาน
พระบรมสารีริกธาตุ  

  100,000 
งบ ทต. 

หอประดิษฐาน มีหอประดิษฐานพระ
บรมสารีริกธาตุไว๎
สักการบูชา 

ส านักปลดั 

24 กํอสร๎างสนามกีฬา พร๎อมอุปกรณ๑ออก
ก าลังกาย  

เพื่อสํงเสริมการเลํน
กีฬาและออกก าลัง
กายให๎กับประชาชน 

กํอสร๎างสนามกีฬาตามแบบ
มาตรฐานพร๎อมตดิตั้งไฟแสง
สวําง ม.1, ม.2, ม.7, ม.8, ม.10 

400,000 
งบ ทต. 

400,000 
งบ ทต. 

400,000 
งบ ทต. 

สนามบาส
เก็ตบอล 

ประชาชนมี
สถานท่ีออกก าลัง
กาย 

ส านักปลดั  

25 ปรับปรุงซํอมแซมสนามบาสเก็ตบอล 
ม.6, ม.11 

เพื่อสํงเสริมการเลํน
กีฬาและออกก าลัง
กายให๎กับประชาชน 

ปรับปรุงซํอมแซมอุปกรณ๑การ
กีฬา เชํน ปรับปรุงพ้ืนผิวสนาม
,แปูน ฯลฯ 

100,000 
งบ ทต. 

 100,000 
งบ ทต. 

สนามบาส
เก็ตบอล 

ประชาชนมี
สถานท่ีออกก าลัง
กาย 

ส านักปลดั  
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 
2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคน และสังคม 
2.3 แนวทางพัฒนา   ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ  . 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

26 กํอสร๎างลานกีฬาอเนกประสงค๑ เพื่อสํงเสริมการเลํน
กีฬาและออกก าลัง
กายให๎กับประชาชน 

กํอสร๎างลานกีฬาบาสเกต็บอล,
วอลเลย๑บอล,ตะกร๎อ ตามแบบ
มาตรฐาน ม.7,ม.9, ม.11 

200,000 
งบ ทต. 

 200,000 
งบ ทต. 

ลานกีฬา
อเนกประ 
สงค๑ 

ประชาชนมี
สถานท่ีออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพ
แข็งแรง 

ส านักปลดั  

27 สํงนักกีฬาเข๎าท าการแขํงขันกีฬาระดับ
อ าเภอประจ าปี  

เพื่อสร๎างความรัก
ความสามัคคีและ
สํงเสริมการออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพ 

จัดสํงทีมนักกีฬาเข๎าแขํงขันกีฬา
อ าเภอประจ าป ี

450,000 
งบ ทต. 

450,000 
งบ ทต. 

450,000 
งบ ทต. 

จ านวน
นักกีฬาท่ีเข๎า
รํวมฯ 

สํงเสริมการออก
ก าลังกายเพื่อ
สุขภาพและความ
สามัคค ี

ส านักปลดั  

28 กํอสร๎างสนามกีฬาประจ าอ าเภอ (ม.11) เพื่อสํงเสริมการเลํน
กีฬาและออกก าลัง
กายให๎กับประชาชน 

กํอสร๎างสนามกีฬาพร๎อมอัฒ
จรรย๑ตามแบบมาตรฐาน 

5,000,000 
งบ ทต. 

 
 

 สนามกีฬา
หมูํบ๎าน 

ประชาชนมี
สถานท่ีออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพ
แข็งแรง 

ส านักปลดั  

29 สร๎างภมูิคุ๎มกันของสังคมในมติิ
วัฒนธรรม (เด็กและเยาวชน : 
วัฒนธรรมอ าเภอพิปูน) 

เพื่อให๎มีสํวนรํวมใน
การสนับสนุน        
กิจกรรรมของเด็ก  
และเยาวชน 

สนับสนุน/จัดกิจกรรมสํงเสริม
ความรู๎ความสามารถและศักยภาพ
ของเด็กและเยาวชน 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
   งบ ทต. 

สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมฯ 
1 ครั้ง 

มีสํวนรํวมในการ
สนับสนุนกิจกรรรม
ของเด็กและ
เยาวชน 

ส านักปลดั 
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 
2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคน และสังคม 
2.3 แนวทางพัฒนา   ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ  . 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

30 สนับสนุนการด าเนินงานของสภาเด็ก
และเยาวชนต าบลเขาพระ 

เพื่อสํงเสริม/
กิจกรรมตํางๆ ของ
สภาเด็กและเยาวชน
ต าบลเขาพระ 

สนับสนุนการจัดตั้งและด าเนิน
กิจกรรมของสภาเด็กและ
เยาวชน จ านวน 1 ครั้ง 

10,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

    10,000 
งบ ทต. 

สนับสนุนการ
ด าเนินงาน   
1 ครั้ง 

เด็กและเยาวชนมี
กิจกรรมรํวมกัน 

ส านักปลดั 

31 ปรับปรุงสนามกีฬาของหมูํบ๎าน  
หมูํที ่4 

เพื่อสํงเสริมการเลํน
กีฬาและ ออกก าลัง
กายให๎กับประชาชน 

ด าเนินการปรับปรุงสนามกีฬา 
ของ หมูํที่ 4  

     100,000 
งบ ทต. 

สนามกีฬา ประชาชนมีสุขภาพ
รํางกายที่แข็งแรง 

กองชําง 

32 ฝึกอบรมคณะกรรมการตดัสินกีฬา   
ตําง ๆ  

เพิ่มศักยภาพให๎กับ
คณะ กรรมการตัดสิน
กีฬาชนิดตํางๆ  

สนับสนุนการฝึกอบรม
คณะกรรมการตดัสินกีฬาตําง ๆ 

  50,000 
งบ ทต. 

จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

คณะกรรมการ
ตัดสินกีฬามีมี
ทักษะที่สูงข้ึน 

ส านักปลดั  

33 จัดซื้ออุปกรณ๑กีฬาเทศบาลต าบล    
เขาพระ 

เพื่อสํงเสริมการเลํน
กีฬาและออกก าลัง
กาย 

จัดซื้ออุปกรณ๑กีฬาสนับสนุน
กลุํมกีฬาตํางๆ 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

อุปกรณ๑กีฬา ประชาชนสนใจ
การเลํนกีฬาและ
ออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ 

ส านักปลดั  

34 สํงนักกีฬาเข๎ารํวมท าการแขํงขันระดับ
ตําง ๆ  

เพื่อสํงเสริมการเลํน
กีฬาและออกก าลัง
กาย 

ท าการฝึกซ๎อมและสํงนักกีฬา
เข๎าท าการแขํงขันกีฬาในระดับ
ตําง ๆ  

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

จ านวน
นักกีฬา 

นักเรียนเยาวชนมี
ทักษะและหันมา
เลํนกีฬามากขึ้น 

ส านักปลดั  
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บัญชีโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 
2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคน และสังคม 
2.3 แนวทางพัฒนา   ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ  . 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

35 จัดการแขํงขันกีฬาภายในต าบล เพื่อสํงเสริมการออก
ก าลังกายท าให๎
สุขภาพดีปูองกันการ
เกิดโรคภัยไข๎เจ็บ 

จัดการแขํงขันกีฬาภายในต าบล 200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

สํงเสริมการออก
ก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ 

ส านักปลดั  

36 ปรับปรุงสนามกีฬาของหมูํบ๎าน       
หมูํที ่6 (โครงการที่ 3) 

เพื่อสํงเสริมการเลํน
กีฬาและ ออกก าลัง
กายให๎กับประชาชน 

ด าเนินการปรับปรุงสนามกีฬา 
ของ หมูํที่ 6 

  100,000 
งบ ทต. 

  ปรับปรุง
สนามกีฬา 

ประชาชนมีสุขภาพ
รํางกายที่แข็งแรง 

กองชําง 

37 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ๑กีฬาให๎กับศูนย๑กีฬา
ของหมูํบ๎านตําง ๆ ในต าบลเขาพระ  

เพื่อสํงเสริมการเลํน
กีฬาและออกก าลัง
กาย 

จัดซื้ออุปกรณ๑กีฬา ให๎กับศูนย๑
กีฬาของหมูํบ๎านตําง ๆ ในต าบล
เขาพระ 

40,000  
งบ.ทต. 

  วัสดุอุปกรณ๑
กีฬา 

เยาวชนมีทักษะ
และหันมาเลํน
กีฬามากข้ึน 

ส านักปลดั  

38 สนับสนุนกลุํมออกก าลังกายทุก
หมูํบ๎าน 

เพื่อสํงเสริมการออก
ก าลังกายเพื่อสุขภาพ
ที่ด ี

สํงเสริม สนับสนุนอุปกรณ๑และ
การด าเนินงานของกลุํมออก
ก าลังกายทุกหมูํบ๎าน 

10,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

ประชาชนมีสุขภาพ       
แข็งแรงปราศจาก
โรคภยัไข๎เจ็บ 

ส านักปลดั 

39 จัดตั้งชมรมจักรยานเพื่อการออก  
ก าลังกาย  

เพื่อสํงเสริมการออก
ก าลังกาย 

จัดตั้งชมรมการออกก าลังกาย
หมูํ 8 

10,000 
 งบ ทต. 

  จ านวน
สมาชิกฯ 

ประชาชนมี
สุขภาพรํางกายที่
แข็งแรง 

ส านักปลดั 

 

ผ.01 
บัญชี

119 



 

 

 
 

 
 

 
บัญชีโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 
2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคน และสังคม 
2.3 แนวทางพัฒนา   ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ  . 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

40 กํอสร๎างอาคารโรงยิมบริเวณลานกีฬา
ต าบลเขาพระ (ม.3) 

สํงเสริมการเลํนกีฬา
และออกก าลังให๎กับ
ชุมชน 

กํอสร๎างอาคารโรงยิมตามแบบท่ี
ได๎มาตรฐาน 

  500,000
งบ.ทต. 

อาคาร
โรงยิม 

ประชาชนมี
สุขภาพรํางกาย
แข็งแรง 

ส านักปลดั 

41 สนับสนุนการจัดการแขํงขันกีฬา กรีฑา 
นักเรียน นักศึกษาและประชาชน 
อ าเภอพิปูน ประจ าปี 2559 

เพื่อสํงเสริมการออก
ก าลังกาย 

จัดกิจกรรม/สนับสนุน
งบประมาณในการแขํงขัน 
กีฬาฯ ให๎กับอ าเภอพิปูน หรือ
หนํวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข๎อง 

40,000 
งบ ทต. 

40,000 
งบ ทต. 

40,000 
งบ ทต. 

จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

สํงเสริมการออก
ก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ 

ส านักปลดั  

42 กํอสร๎างสถานท่ีออกก าลังกายกลางแจ๎ง
พร๎อมอุปกรณ๑ออกก าลังกาย 

 เพื่อสํงเสรมิการออก
ก าลังกาย 

ด าเนินการกํอสร๎างสถานท่ีออก
ก าลังกายกลางแจ๎งตาม
มาตรฐาน 1 แหํง พร๎อมอุปกรณ๑
ออกก าลังกาย 

 250,000
งบ.ทต. 

 สถานท่ีออก
ก าลังกาย
กลางแจ๎ง 
 1 แหํง 

ประชาชนมีสุขภาพ
รํางกายสมบูรณ๑
แข็งแรง 

ส านักปลดั 

43 จัดการแขํงขันฟุตบอลต๎านภัยยาเสพติด  เพื่อสํงเสรมิการออก 
ก าลังกายให๎ประชาชน 

จัดการแขํงขันฟุตบอล 
เขาพระคัพ ครั้งท่ี 12 ฯลฯ 

70,000
งบ.ทต. 

  แขํงขัน
ฟุตบอล  
1 ครั้ง 

ประชาชนมีสุขภาพ
รํางกายสมบูรณ๑
แข็งแรง 

ส านักปลดั 
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บัญชีโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 
2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคนและสังคม 
2.4 แนวทางพัฒนา   ด้านสาธารณสุข  . 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1 ครัวเรือนไทยใช๎ส๎วมแบบ “ส๎วมนัง่
ราบ” (ส๎วมชักโครก) 

เพื่อเป็นการ
สนับสนุนให๎มสี๎วมที่
ถูกสุขลักษณะและ
เพิ่มความสะดวกตํอ
ผู๎ใช๎ส๎วมแบบน่ังราบ 

ด าเนินการสํงเสริมหรือ
สนับสนุนให๎มสี๎วมแบบน่ังราบใน
ที่สาธารณะและหนํวยงานตาํงๆ 
ในต าบลเขาพระ 

  50,000 
งบ ทต. 

ร๎อยละ 50 
ของส๎วม 
สาธารณะ 

ประชาชนมี
สุขลักษณะที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั  

2 พัฒนางานสาธารณสุขมลูฐานชุมชน เพื่อให๎หมูํบ๎านชุมชน
มีสํวนรํวมในการ
ปูองกัน ดูแลรักษา
สุขภาพ 

อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมูํบ๎านในกิจกรรมปูองกัน
โรคและพัฒนาศักยภาพ อสม. 

240,000 
งบ ทต. 

240,000 
งบ ทต. 

240,000 
งบ ทต. 

จ านวน
ครัวเรือนท่ีให๎
ข๎อมูลฯ 

ประชาชนมีการ
ปูองกันและดูแล
สุขภาพท่ีด ี

ส านักปลดั  

3 ปูองกันโรคไข๎เลือดออก  เพื่อปูองกันการแพรํ
ระบาดของโรค
ไข๎เลือดออก 

สนับสนุนกิจกรรมการควบคมุโรค
เชํนการก าจัดลูกน้ ายุงลาย การพนํ
หมอกควัน เป็นต๎น 

40,000 
งบ ทต. 

40,000 
งบ ทต. 

40,000 
งบ ทต. 

ร๎อยละ การ
ลดลงของ
โรค 

สามารถลดการ
แพรํระบาดของ
ไข๎เลือดออกได ๎

ส านักปลดั  

4 ปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า เพื่อปูองกันโรคพิษ 
สุนัขบ๎า 

จัดซื้อเวชภณัฑ๑ทางการแพทย๑ 
เชํน วัคซีน ยาคุมก าเนิด หรือ
สารเคมี เป็นต๎น  

40,000 
งบ ทต. 

40,000 
งบ ทต. 

40,000 
งบ ทต. 

ร๎อยละของ
การลดลง
ของโรค 

ปูองกันการเกิด
โรคพิษสุนัขบ๎าใน
พื้นทีไ่ด ๎

ส านักปลดั  

5 คุ๎มครองผู๎บริโภคต าบลเขาพระ 
 

เพื่อใหป๎ระชาชน
บริโภคอาหารที่
ปลอดภัย 

ให๎ความรู๎เรื่องการบรโิภค 
ตรวจสอบสารปนเปื้อนใน
อาหารแกํประชาชน 

20,000 
กองทุนฯ 
สุขภาพ 

20,000 
กองทุนฯ 
สุขภาพ 

20,000 
กองทุนฯ 
สุขภาพ 

จ านวน
ผู๎บริโภคที่
ได๎รับบริการ 

ประชาชนบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย 
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 
2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคนและสังคม 
2.4 แนวทางพัฒนา   ด้านสาธารณสุข  . 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

6 สํงเสริมสุขภาพแมํและเด็ก เพื่อให๎รู๎และเข๎าใจ
ถึงวิธีการดูแลเด็ก
แรกเกิดที่ถูกต๎อง 

ให๎ความรู๎ถึงวิธีการดูแลเด็กอํอน
แกํพํอ-แมํที่มลีูกอยูํในวัยทารก 

30,000 
  งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

สุขภาพแมํ
และเด็ก 

แมํรู๎และเข๎าใจถึง
วิธีการดูแลเด็ก
แรกเกิดที่ถูกต๎อง 

ส านักปลดั  

7 รณรงค๑ปูองกันและควบคุมโรคเอดส๑ใน
ชุมชน  

เพื่อปูองกันการติด
เชื้อเอดส๑ และการ
บริหารการจัดการ
ปัญหาเอดส๑แบบองค๑
รวม 

จัดการฝึกอบรมให๎ประชาชน
ได๎รับทราบถึงปัญหา  และ
วิธีการปูองกันการติดเชื้อเอดส๑ 

10,000 
  งบ ทต. 

10,000 
  งบ ทต. 

10,000 
  งบ ทต. 

ร๎อยละของ
ผู๎ปุวยเอดส๑
ลดลง 

มีผู๎ตดิเช้ือเอดส๑
ลดลง 

ส านักปลดั  

8 สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลเขาพระ 

เพื่อเป็นกองทุน
ปูองกัน ดูแล รักษา
สุขภาพของประชาชน
ในพื้นที่ 

-สมทบงบประมาณให๎แกํกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
- ด าเนินการบรหิารจดัการ
กองทุน 

150,000 
งบ ทต. 
300,000 
สปสช. 

150,000 
งบ ทต. 
300,000 
สปสช. 

150,000 
งบ ทต. 
300,000 
สปสช. 

สนับสนุน
กองทุนฯ      
1 ครั้ง 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได๎รับการดูแลสุขภาพ
อยํางทั่วถึง 

ส านักปลดั 

9 ต าบลนมแมํเพื่อสายใยรักแหํง
ครอบครัว 

เพื่อรณรงค๑ให๎เลี้ยง
ลูกด๎วยนมแม ํ

กิจกรรมรณรงค๑ให๎ประชาชนให๎
ความส าคญักับการเลี้ยงลูกด๎วย
นมแมํและกิจกรรมอื่นๆ 

50,000 
กองทุนฯ 
สุขภาพ 

50,000 
กองทุนฯ 
สุขภาพ 

50,000 
กองทุนฯ 
สุขภาพ 

ร๎อยละของ
เด็กท่ีไดร๎ับ
นมแมํ
เพิ่มขึ้น 

สร๎างความรัก 
ความอบอํุนใน
ครอบครัว 

ส านักปลดั 
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 
2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคนและสังคม 
2.4 แนวทางพัฒนา   ด้านสาธารณสุข  . 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

10 ต าบลควบคมุโรคอยํางเข๎มแข็งและ
ยั่งยืน 

เพื่อให๎การควบคุม
โรคเป็นไปอยําง
ตํอเนื่อง 

วางแผนและด าเนินงานตามแผน
ในการการควบคุมโรค 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

ร๎อยละ การ
ควบคุมโรค 

ประชาชนมี
สุขภาพรํางกาย
แข็งแรง 

ส านักปลดั 

11 สํงเสริมกิจกรรมกลุํมผู๎สูงอายุต าบล
เขาพระ 

เพื่อดูแลสุขภาพ
ผู๎สูงอายุและการจัด
กิจกรรมรวมกันของ
ผู๎สูงอาย ุ

ตรวจสุขภาพและจัดกิจกรรม
ให๎กับผู๎สูงอาย ุ

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

จ านวน
ผู๎สูงอาย ุ

สามารถสํงเสริม
สุขภาพของผู๎สูงอายุ
ได ๎

ส านักปลดั  

12 ตรวจคัดกรองเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูงในชุมชน/โรคไมตํิดตํอ 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับการตรวจ
สุขภาพ 

ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่บริการ
ประชาชนและมีความรู๎ในการ
ปูองกันโรค 

50,000 
กองทุนฯ 
สุขภาพ 

50,000 
กองทุนฯ 
สุขภาพ 

50,000 
กองทุนฯ 
สุขภาพ 

ร๎อยละการ
ลดลงของ
ผู๎ปุวย 

ประชาชนมีสุขภาพ
ดีขึ้น 

ส านักปลดั  

13 สวนสมุนไพรประจ าบ๎าน 
รักษ๑หมอพ้ืนบ๎าน 

เพื่อสํงเสริมการปลูก
พืชสมุนไพร 

จัดอบรมให๎ความรู๎เกีย่วกับพืช
สมุนไพร และปลูกพืชสมุนไพร 

  10,000 
งบ ทต. 

จ านวนหมอ
พื้นบ๎าน 

ประชาชนให๎ความ
สนใจตํอพืช
สมุนไพรมากยิ่งขึ้น 

ส านักปลดั 

14 คัดกรองกลุํมเสี่ยงการติดเชื้อวัณโรค เพื่อลดผูต๎ิดเชื้อวัณ
โรคในพื้นที่ต าบลเขา
พระ 

เพื่อคัดกรองกลุํมเสี่ยงจากการ
ติดเชื้อวัณโรค 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

ร๎อยละการ
ลดลงของ
ผู๎ปุวย 

ประชาชนผู๎ตดิเช้ือ
วัณโรคมีจ านวน
ลดลง 

ส านักปลดั 

15 วัคซีนใจต๎านภัยยาเสพติด 
  

เพื่อให๎เยาวชนรู๎ถึง
พิษภัยของยาเสพตดิ 

จัดกิจกรรม ลด ละ เลิก ยาเสพ
ติด 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

จ านวน
ผู๎ปุวยลดลง 

ต าบลเขาพระไมํมี
ผู๎ข๎องเกี่ยวกับยา
เสพติด 

ส านักปลดั  
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บัญชีโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 
2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคนและสังคม 
2.4 แนวทางพัฒนา   ด้านสาธารณสุข  . 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

16 รณรงค๑ตรวจมะเร็งเต๎านม 
มะเร็งปากมดลูก 

เพื่อลดการเกิด
โรคมะเร็งเต๎านม
ของกลุํมสตรีในพ้ืนท่ี
ต าบลเขาพระ 

รณรงค๑ให๎สตรีในชุมชนเข๎ารับการ
ตรวจมะเร็งเต๎านม 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

ร๎อยละการ
ลดลงของ
ผู๎ปุวย 

ลดจ านวนผู๎เป็น
โรคมะเร็งเต๎านม 

ส านักปลดั 

17 ให๎บริการตรวจสุขภาพแกํประชาชน  เพื่อให๎บริการตรวจ
สุขภาพแกํประชาชน 

ด าเนินการรํวมกับสถานีอนามัย
โดยให๎บริการตรวจสุขภาพแกํ
ประชาชน 

 50,000 
งบ ทต. 

 จ านวนผู๎เข๎า
รับบริการ 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได๎รับสวัสดิการด๎าน
สาธารณสุข 

ส านักปลดั 

18 ธรรมนูนญสุขภาพต าบลเขาพระ เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนมีสุขภาพ 
ที่ด ี

จัดกิจกรรมท าคูํมือดูแลสุขภาพ
ให๎กับประชาชนในพ้ืนท่ี 

20,000 
งบ ทต. 

  คูํมือดูแล
สุขภาพ 

ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ด ี

ส านักปลดั 

19 เสรมิสร๎างสภาวะสุขภาพทางเพศที่
ปลอดภัย 

เพื่อลดอัตราการ
ตั้งครรภ๑กํอนวัยอัน
ควร และการติดเชื้อ
เอดส๑ในกลุมํเยาวชน 

จัดกิจกรรมเสริมสรา๎งสภาวะ
สุขภาพทางเพศที่ปลอดภัย 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

ร๎อยละของ
ผู๎ปุวยลดลง 

ลดอัตราการติดเชื้อ
เอดส๑ และการ
ตั้งครรภ๑กํอนวัยอัน
ควร 

ส านักปลดั 

20 สํงเสริมการบริโภคเกลือไอโอดีนใน
ครัวเรือน 

ปูองการเกิดโรคจาก
การขาดสารไอโอดีน 

จัดหาเกลือไอโอดีนให๎ทุก
ครัวเรือน 

 10,000 
งบ.ทต. 

10,000 
งบ.ทต. 

จ านวน
ครัวเรือนท่ี
ได๎รับเกลือฯ 

ประชาชนปลอด
จากการเป็นโรค
คอหอยพอก
สุขภาพด ี

ส านักปลดั 
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บัญชีโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560) 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 
3.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 
   3.1 แนวทางพัฒนา   ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน   . 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1 ขับเคลื่อนสมัชชาหมูํบ๎าน/ชุมชน    
พลังแผํนดิน เอาชนะยาเสพติด
ประจ าปี  

เพื่อให๎มีการแก๎ไข
ปัญหายาเสพตดิใน
หมูํบ๎าน/ชุมชนอยําง
เป็นรูปธรรม 

จัดกิจกรรม/สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนสมัชชาหมูํบ๎าน/ชุมชน 
พลังแผํนดิน เอาชนะยาเสพติด 
ประจ าปี  อ าเภอพิปูนหรือ
หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง 

60,000 
งบ ทต. 

60,000 
งบ ทต. 

60,000 
งบ ทต. 

จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

สร๎างความเข๎มแข็ง
ในชุมชน 

ส านักปลดั 

2 แผนปฏิบัติการตํอสู๎เพื่อเอาชนะยาเสพ
ติดปราบปรามผู๎มีอิทธิพลและจดั
ระเบียบสังคมแบบบรูณาการประจ าปี 

เพื่อปูองกันและจัด
ระเบียบสังคมใน
พื้นที่อ าเภอพิปูน 

จัดกิจกรรม/สนับสนุน
แผนปฏิบัติการตํอสู๎เพื่อเอาชนะ
ยาเสพตดิฯ อ าเภอพิปูน และ
หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง 

10,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

ร๎อยละผู๎มี
อิทธิพล
ลดลง 

สร๎างความเข๎มแข็ง
ในชุมชน 

ส านักปลดั 

3 เทศบาลเสียงตามสาย ม.1 – ม.12 เพื่อสร๎างสื่อ
ประชาสมัพันธ๑ทั่วถึง
ในทุกหมูํบ๎าน 

ด าเนินการติดตั้งระบบเสียงตาม
สายในหมูํบ๎านทุกหมู ํ

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

จ านวน
หมูํบ๎านที่
ได๎รับ
ขําวสาร 

ประชาชนไดร๎ับ
ข๎อมูลขําวสาร
ทั่วถึง 

ส านักปลดั 

4 กิจกรรมพัฒนาความเข๎มแข็งของ
ครอบครัว 

เพื่อสร๎างความ
เข๎มแข็งให๎กับสถาบัน
ครอบครัว 

ด าเนินการจัดกิจกรรมสร๎างความ
เข๎มแข็งให๎ครอบครัว  

10,000 
งบ พม. 

10,000 
งบ พม. 

10,000 
งบ พม. 

จ านวน
ครัวเรือนฯ 

สถาบันครอบครัว
มีความเข๎มแข็ง 

ส านักปลดั  
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 
3.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 
   3.1 แนวทางพัฒนา   ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน   . 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

5 เสวนาประชาคม เพื่อพัฒนาท๎องถิ่น 
 

จัดท าแผนชุมชน 
เพื่อเป็นแนวทางใน
การจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล 

จัดท า/สนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชนทุกหมูํบ๎าน /แผนพัฒนาฯ 
ปีละ 1 ครั้ง 

40,000 
งบ ทต. 

40,000 
งบ ทต. 

40,000 
งบ ทต. 

แผนพัฒนา
ท๎องถิ่น 

ภาคประชาชน 
มีความเข๎มแข็ง 

ส านักปลดั  

6 สร๎างเสริมประสิทธิภาพผู๎ประสานพลัง
แผํนดินต าบลเขาพระ 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพใน
การท างานของ
ผู๎ปฏิบัติงาน 

จัดฝึกอบรม/ประชุมให๎บุคลากร 
ที่เกี่ยวข๎องกับการด าเนินงาน 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
 

งบ ทต. 

จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

สร๎างการมีสํวนรํวม
ในการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหาทาง
สังคม 

ส านักปลดั  

7 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร๑และตดิตัง้
อินเตอร๑เนต็หมูํบ๎าน (ม.6) 

มีสถานท่ีรับรู๎ข๎อมูลที่
ทันสมัย 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร๑ 
จ านวน 1 เครื่อง 

  100,000
งบ.ทต. 

จ านวน
เครื่อง
คอมพิวเตอร๑ 

รับรู๎ขําวสารแบบ
ไร๎พรมแดน 

ส านักปลดั 

8 ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพตดิ 
ต าบลเขาพระ 

เพื่อขจัดและลดการ
แพรํระบาดของยาเสพ
ติดในชุมชน 
 

จัดกิจกรรมหรือสนับสนุนการจดั
กิจกรรมปูองกันและแก๎ไขปญัหา
ยาเสพตดิ   

50,000 
งบ.ทต. 

30,000 
งบ.ทต. 

30,000 
งบ.ทต. 

ร๎อยละ
ผู๎ปุวยลดลง 

ประชาชน
ปลอดภัยหํางไกล
ยาเสพตดิ 

ส านักปลดั  

9 ซํอมแซมหอกระจายขําวประจ า
หมูํบ๎าน ในต าบลเขาพระ 

เพื่อประชาสมัพันธ๑
ขําวสารตาํงๆ  

ให๎มีและใช๎ได๎ครบทุกหมูบํ๎าน
และชุมชน 

 100,000 
งบ ทต. 

 จ านวนหอ
กระจายขําว 

ประชาชนรับรู๎
ขําวสารได๎มากข้ึน 

กองชําง  
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 
3.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 
   3.1 แนวทางพัฒนา   ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน   . 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

10 ปรับปรุง ซํอมแซม อาคาร
เทิดพระเกยีรตฯิ  (ม.3)  
(โครงการที่ 2) 

เพื่อให๎มีศาลาประชุม
หมูํบ๎านที่ไดม๎าตรฐาน 

ด าเนินการซํอมแซมและ
ปรับปรุงศาลาประชุมหมูํบ๎าน 

50,000 
งบ ทต. 

  ศาลาประชุมฯ มีศาลาประชุม
หมูํบ๎านที่ได๎
มาตรฐาน 

กองชําง  

11 กํอสร๎างอาคารศูนย๑ข๎อมูลขําวสารของ
หมูํบ๎าน  หมูํที ่11 

เพื่อให๎มีศูนย๑ข๎อมูล
ขําวสารของหมูํบ๎าน 

 ด าเนินการกํอสร๎างอาคารศูนย๑
ข๎อมูลขําวสารของหมูํบ๎าน 

 200,000 
งบ ทต. 

 อาคารศูนย๑
ข๎อมูล 

ประชาชนรับรู๎
ขําวสารได๎มากข้ึน 

กองชําง  

12 จัดท าปูายประชาสัมพันธ๑ของหมูํบา๎น 
ในเขตต าบลเขาพระ 

เพื่อประชาสมัพันธ๑
ขําวสาร 
ตําง ๆ ให๎ประชาชน
ทราบ 

  จัดท าพร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสมัพันธ๑ภายในหมูํบา๎น
ทุกหมูํบ๎าน ของต าบลเขาพระ 

50,000 
งบ ทต. 

  จ านวนปูาย
ประชาสมัพันธ๑ 

ประชาชนรับรู๎
ขําวสารได๎มากข้ึน 

ส านักปลดั  

13 จัดตั้งศูนย๑กระจายขําว ของเทศบาล
ต าบลเขาพระ 

เพื่อประชาสมัพันธ๑
ขําวสารตาํง ๆ ให๎
ประชาชนไดร๎ับทราบ 

ด าเนินการจัดตั้งศูนย๑กระจาย
ขําว เทศบาลต าบลเขาพระ 

50,000 
งบ ทต. 

  ศูนย๑กระจาย
ขําว 1 แหํง 

ประชาชนไดร๎ับรู๎
ขําวสารทาง
ราชการ 

ส านักปลดั  

14 ฝึกอบรมอาสาสมัครปกปูองสถาบนั 
(อสป.) 

เพื่อเป็นแนวรํวมใน
การรณรงค๑เพื่อ
ปกปูองสถาบันของ
ชาติ 

จัดฝึกอบรมให๎กับอาสาสมัคร
ปกปูองสถาบัน(อสป.) 

 50,000 
งบ ทต. 

 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

มีเครือขํายในการ
รํวมกันปกปูอง
สถาบันของชาติ 

ส านักปลดั 

 

ผ.01 
บัญชี

127 



 

 

 
 

บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 
3.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 
   3.1 แนวทางพัฒนา   ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน   . 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

15 สนับสนุนสํงเสริมพัฒนาบทบาทสตรี
ประจ าต าบลเขาพระ 

เพื่อสํงเสริมการเป็น
ผู๎น าให๎กับกลุํมสตรี
ในการพัฒนาต าบล 

สนับสนุนกิจกรรมตํางของกลุํม
สตรีในเขตต าบลเขาพระ 

30,000  
งบ ทต. 

30,000  
งบ ทต. 

30,000  
งบ ทต. 

จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

พัฒนาบทบาท
สตรมีีบทบาทมาก
ขึ้นสามารถพัฒนา
ท๎องถิ่นได๎ 

ส านักปลดั 

16 ปรับปรุงศูนย๑ข๎อมลูขําวสารและ
กํอสร๎างศูนย๑การเรยีนรู๎ (ม.9) 

เพื่อให๎มีศูนย๑ข๎อมูล
ขําวสารและการ
เรียนรู๎ของหมูํบา๎น 

ด าเนินการปรับปรุง /กํอสร๎าง
ศูนย๑การเรียนรู/๎อาคารศูนย๑
ข๎อมูลขําวสารของหมูํบ๎าน 

  100,000
งบ.ทต. 

ศูนย๑การ
เรียนรู ๎1 
แหํง 

มีอาคารศูนย๑
ข๎อมูลขําวสารที่
เป็นประโยชน๑ 

ส านักปลดั 

17 กํอสร๎างศูนย๑การเรยีนรู๎ชุมชนบ๎าน  
ห๎วยท๎อน (ม.10) 

เพื่อให๎มีศูนย๑กลาง
การเรยีนรู๎เรื่องตําง ๆ  

ด าเนินการกํอสร๎างอาคารตาม
แบบที่ก าหนด 

 300,000
งบ.ทต. 

 ศูนย๑การ
เรียนรู๎ 1 แหํง 

มีศูนย๑การเรียนรู๎
เพื่อการพัฒนา 

ส านักปลดั 

18 ฝึกอบรมให๎ความรู๎แกํเยาวชนบุคคล
ทั่วไป เรื่องการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยและกฎหมาย 

เพื่อสํงเสริมการ
ปกครองระบอบ  

ประชาธิปไตยและ
กฎหมายให๎แกํ 
เยาวชนและประชาชน 
ทั่วไป 

สนับสนุนหรือจัดกิจกรรมอบรม
ให๎แกํบุคคลที่สนใจ 

 40,000 
 งบ ทต. 

 จ านวนผู๎เข๎า 
รํวมกิจกรรม 

สร๎างความรักความ
สามัคคีในหมูํ
ประชาชนและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษตัริย๑ 

ส านักปลดั 

19 ฝึกอบรมให๎ความรู๎แกํคณะกรรมการ
หมูํบ๎านในการไกลํเกลี่ยข๎อพิพาท  

เพื่อแก๎ไขปัญหาความ
ขัดแย๎ง 
ในชุมชน 

ด าเนินการอบรมการไกลํเกลีย่
ข๎อพิพาทในชุมชน 

 20,000   
งบ ทต . 

20,000   
งบ ทต . 

จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

สร๎างความสงบสุข
ให๎เกิดขึ้นในชุมชน 

ส านักปลดั  
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 
3.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 
   3.1 แนวทางพัฒนา   ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน   . 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

20 สนับสนุนพัฒนาสมรรถนะของ
กรรมการชุมชนในเขตเทศบาลต าบล 
เขาพระ 

เพื่อสํงเสริมความรู๎
ความเข๎าใจและ
บทบาทหน๎าท่ีของ
กรรมการชุมชน 

สนับสนุน/จัดกิจกรรมอบรม
สัมมนาให๎กับกรรมการชุมชน 

20,000 
 งบ ทต. 

30,000 
 งบ ทต. 

 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

ผู๎น ามีศักยภาพใน
การพัฒนาท๎องถิ่น
มากขึ้น 

ส านักปลดั 

21 อบรมคณะกรรมการของกลุํมกองทุน
ตํางๆ ในต าบลเขาพระ 

เพื่อให๎ความรู๎แกํ
คณะกรรมการ  
กองทุนตําง 

 ด าเนินการจดัอบรม     
คณะกรรมการให๎กับกองทุน 
ตํางๆ 

  50,000  
งบทต. 

จ านวน
สมาชิก 

คณะกรรมการมี
ความรู๎ความเข๎าใจ
มากขึ้น 

ส านักปลดั 

22 ปรับปรุงศาลาหมูํบ๎าน (ม.4) เพื่อให๎ศาลาหมูํบา๎น
มีความมั่นคงและ
สามารถรองรับ
ผู๎ใช๎บริการได๎มาก
ยิ่งข้ึน 

ด าเนินการปรับปรุงศาลาหมูํบ๎าน  50,000
งบทต. 

 ศาลาหมูบํ๎าน ศาลาหมูบํ๎านมี
ความแข็งแรงฯ 

ส านักปลดั 

23 ฝึกอบรมความปลอดภัยการใช๎รถ    
ใช๎ถนน ต าบลเขาพระ 

เพื่อลดจ านวน
อุบัติเหตุบนถนน 

 ฝึกอบรมหลักสตูรความ      
ปลอดภัยการใช๎รถใช๎ถนน 2 รุํน 

50,000
งบ.ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

ร๎อยละผู๎ปุวย
อุบัติเหตุ
ลดลง 

สร๎างความปลอดภัย
ในการใช๎รถใช๎ถนน
มากขึ้น 

ส านักปลดั  
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 
3.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 
   3.1 แนวทางพัฒนา   ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน   . 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

24 ตรวจสอบรังวัดพื้นที่ภายในหมูํบ๎าน 
(ม.11) 

เพื่อแสดงอาณาเขต
ที่ชัดเจน 

การตรวจสอบรังวัดพื้นที่ของ 
โครงการหมูํบ๎านจุฬาภรณ๑ฯ 
พร๎อมปักหลักเขตให๎ชัดเจน 

 50,000 
งบ ทต. 

 ร๎อยละของ
พื้นที่ท่ีได๎รับ
การรังวัดฯ 

สามารถแสดง
อาณาเขตพื้นที่
ภายในหมูํบ๎านได๎
ชัดเจน 

ส านักปลดั  

25                                                                       กํอสร๎างห๎องน้ าสาธารณะ หมูํที่ 8  
(โครงการที่ 1) 

เพื่อให๎ผู๎เข๎าประชุม
หรือรํวมกิจกรรม
ได๎รับความสะดวก 

สร๎างห๎องน้ า ชาย-หญิง 2 ห๎อง   100,000 
งบ ทต. 

  หอประชุม
หมูํบ๎าน 

มีหอประชุมทีมี
ความพร๎อม สะดวก 
สบายยิ่งข้ึน 

กองชําง 

26 ปรับปรุงตํอเติมศูนย๑ประชุมหมูํบ๎าน     
หมูํที่ 12 

เพื่อความสะดวก
ของผู๎ใช๎ศาลาที่
ประชุมหมูํบา๎น 

ตํอเติมอาคารศูนย๑ประชุม
หมูํบ๎าน ขนาดกว๎าง 2.5 ม.   
ยาว 8 ม.  

  50,000 
งบ ทต. 

ศูนย๑ประชุม
หมูํบ๎าน 

มีศาลาที่ประชุม
หมูํบ๎าน ท่ีมีความ
พร๎อมยิ่งข้ึน 

กองชําง 

27 ตํอเติมศาลาที่ประชุมหมูํบา๎น 
 (ม.2, ม.11) 

เพื่อความสะดวก
ของผู๎ใช๎ศาลาที่
ประชุมหมูํบา๎น 

ตํอเติมศาลาประชุมพร๎อมติดตั้ง
พัดลมเพดาน  
 

  30,000 
งบ ทต. 

ศาลาที่
ประชุม
หมูํบ๎าน 

มีศาลาที่ประชุม
หมูํบ๎าน ท่ีมีความ
พร๎อมยิ่งข้ึน 

กองชําง 

28 ปรับปรุงศาลาเฉลิมพระเกียรติ
เจ๎าฟูาหญิง (ม.11) (โครงการที่ 1) 

เพื่อให๎ผู๎เข๎าประชุม
หรือรํวมกิจกรรม
ได๎รับความสะดวก 

ปรับปรุงศาลาเฉลิมพระเกียรติ  300,000 
งบ ทต. 

  ศาลาเฉลิม
พระเกียรติฯ 

ผู๎เข๎าประชุมหรือ
รํวมกิจกรรมได๎รับ
ความสะดวก 

กองชําง 
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 
3.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 
   3.2 แนวทางพัฒนา   ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1 ติดตั้งกล๎องวงจรปดิ ในเขตต าบล    
เขาพระ 

เพื่อสร๎างความ
ปลอดภัยในชีวิต 
ทรัพย๑สิน 

จัดซื้อกล๎องวงจรปิด ติดตั้งตามจุด
เสี่ยง ในหมูํบ๎าน   

500,000 
งบ ทต. 

100,000 
 งบ ทต. 

 จ านวน
กล๎อง 
วงจรปิด 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต 

ส านักปลดั  

2 กิจกรรมวัน อปพร. ต าบลเขาพระ เพื่อให๎สมาชิก อปพร. 
มีกิจกรรมรํวมกัน 

จัดกิจกรรมวัน อปพร. 50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

จัดกิจกรรม 
1 ครั้ง 

สมาชิก อปพร. มี
กิจกรรมรํวมกัน 

ส านักปลดั  

3 จัดซื้ออุปกรณ๑ ปูายจุดตรวจจราจร 
ต าบลเขาพระ 

เพื่อใช๎ในการออกจุด
ตรวจให๎บริการ
ประชาชน 

ด าเนินการจัด/จ๎างปูายจุดตรวจ
จราจร 

60,000 
งบ ทต. 

  ซื้ออุปกรณ๑ 
ปูายจุด
ตรวจจราจร 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยใน
การจราจร 

ส านักปลดั 

4 ฝึกอบรมหนึ่งต าบลหนึ่งทีมกูภ๎ัย 
(OTOS) 

เพื่อให๎ทีมกู๎ภัยได๎
ปฏิบัติงานเมื่อเกิดสา
ธารณภัย 

สํงบุคลากรเข๎าอบรมตามโครงการ
หนึ่งต าบลหนึ่งทีมกู๎ภยั 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

การปฏิบัติงานของ 
  ทีมกู๎ภัยมี

ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั  

5 อบรมอาสาสมัครเตือนภัย       
(มิสเตอร๑เตือนภัย) 

เพื่อให๎มีการปูองกัน
สาธารณภัยโดยอาศัย
ชุมชนเป็นฐาน 

จัดอบรมอาสาสมัครเตือนภยั 
จ านวน 1 รุํน 

 50,000 
งบ ทต. 

 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

การท างานของ
มิสเตอร๑เตือนภัยมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั  
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 
3.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 
   3.2 แนวทางพัฒนา   ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

6 ปูองกันและแก๎ไขปัญหาอาชญากรรม  เพื่อสร๎างความ
ปลอดภัยในชีวิต 
ทรัพย๑สิน 

จัดกิจกรรม/สนับสนุนการจดั
กิจกรรมปูองกันและแก๎ไขปญัหา
อาชญากรรม   

50,000 
งบ ทต. 

 50,000 
งบ ทต. 

ร๎อยละ
ปัญหา
อาชญากรร
มลดลง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต 

ส านักปลดั  

7 ด าเนินกิจการอาสาสมัครปูองกันภยั
ฝุายพลเรือน ของเทศบาล 
เขาพระ     

เพื่อเตรียมความ
พร๎อมในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 

1) ฝึกอบรมหรือฝึกทบทวน อป
พร.จ านวน 1 ครั้ง/ป ี  
2) ตัดชุด อปพร. 

80,000 
งบ ทต. 

80,000 
งบ ทต. 

80,000 
งบ ทต. 

จ านวนครั้ง
การจัด
กิจกรรม 

มีบุคลากรพร๎อม
ชํวยเหลือเมื่อเกิดภยั
ตํางๆ 

ส านักปลดั  

8 อบรมเชิงปฏิบัติการงานกลุํมชดุรกัษา
ความสงบหมูํบา๎น (ชรบ.) 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพใน
การปฏิบัติงานของชุด 
ชรบ.ของหมูํบ๎าน 

 อบรมเชิงปฏิบัติการให๎กับชุด  
รักษาความสงบหมูํบ๎าน (ชรบ.) 

 60,000 
งบ ทต. 

 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

การปฏิบัติงานของ
ชุด ชรบ. มี
ประสิทธิภาพ
สูงขึ้น 

ส านักปลดั 

9 จัดซื้ออุปกรณ๑กู๎ภัยภายใน       
ศูนย๑ อปพร. ของต าบลเขาพระ 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพใน
การปฏิบัตหิน๎าท่ี
ให๎กับ อปพร. ของ
ต าบลเขาพระ 

จัดซื้ออุปกรณ๑กู๎ภัยภายในศูนย๑ 
อปพร.ต าบลเขาพระ 

50,000 
งบ ทต. 

  จ านวน
อุปกรณ๑กู๎ภยั 

การปฏิบัติงานของ 
อปพร. มี
ประสิทธิภาพ
สูงขึ้น 

ส านักปลดั  

10 ขับข่ีปลอดภัย ไร๎อุบัตเิหต ุ
 

เพื่อให๎ลดอัตราการ
เกิดอุบัติเหตุบนท๎อง
ถนน 

จัดการกิจกรรมจุดบริการเพื่อลด
อุบัติเหต ุ

40,000 
งบ ทต. 

40,000 
งบ ทต. 

40,000 
งบ ทต. 

จ านวนครั้ง
การจัด
กิจกรรม 

อัตราการเกิด
อุบัติเหตลุดลง 

ส านักปลดั  
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 
3.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 
   3.2 แนวทางพัฒนา   ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

11 กํอสร๎างอาคารศูนย๑ อปพร. จุด
ให๎บริการประชาชนพร๎อมติดตั้งไฟสํอง
สวําง บริเวณสันเขื่อนคลองดินแดง 

เพื่อให๎บริการ
ประชาชนและเพิ่ม
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย๑สิน 

กํอสร๎างอาคารจดุให๎บริการ
ประชาชน จ านวน 2 จุด 

300,000  
งบ ทต. 

  อาคารจุด
ให๎บริการ  
2 จุด 

มีอาคารที่พร๎อม
ให๎บริการประชาชน 

กองชําง 

12 จัดซื้อวัสด/ุครุภณัฑ๑ เพื่อกิจการปอูงกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ให๎บริการด๎านการ
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

จัดซื้อวัสดุ / ครภุัณฑ๑ เพื่อ
กิจการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

200,000 
งบ ทต. 

  วัสดุ/ครุภณัฑ๑ มีวัสด/ุครภุัณฑ๑ท่ี
พร๎อมให๎บริการฯ 

ส านักปลดั 

13 ติดตั้งสญัญาณไฟจราจร บริเวณสาม
แยกพรุเถี๊ยะ ม.3 

เพื่อให๎ลดอัตราการ
เกิดอุบัติเหตุบนท๎อง
ถนน 

ด าเนินการติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจร เพื่อลดอุบัตเิหต ุ

100,000 
งบ ทต. 

  ร๎อยละ
อุบัติเหตุ
ลดลง 

อัตราการเกิด
อุบัติเหตลุดลง 

ส านักปลดั  

14 ติดตั้งกล๎องวงจรปดิ บริเวณสามแยกพรุ
เถี๊ยะ ม.3 

เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สิน 

ด าเนินการติดตั้งกล๎องวงจรปิด 
จ านวน 1 จุด 

100,000  
งบ ทต. 

  จ านวนกล๎อง
วงจรปิด 

ประชาชนมีความ
มั่นใจในความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย๑สิน 

ส านักปลดั 
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บัญชีโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560) 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 
3.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 
   3.2 แนวทางพัฒนา   ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

15 อบรมให๎ความรู๎แกํประชาชนและ
เยาวชนดา๎นการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และภัยพบิตัิ
ตํางๆ 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ความรู๎ความเข๎าใจ
ในการปูองกัน   
ภัยพิบัติตํางๆ 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมให๎ความรู๎
แกํประชาชนและเยาวชนใน
การปูองกันสาธารณะภัย 

100,000 
งบ ทต. 

  จัดอบรม  
จ านวน     
1 คร้ัง 

ประชาชนมี
ความรู๎ความ
เข๎าใจในการ
ปูองกันภัยพิบัติ
ตํางๆ 

ส านักปลัด 

16 ติดตั้งสญัญานไฟจราจร (ม.11) เพื่อให๎ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย๑สิน  

ติดตั้งสณัญานไฟจราจร จ านวน 
1 จุด 

  200,000 
งบ ทต. 

สัญญาไฟ
จราจร 1 จุด 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย๑สิน 

กองชําง 

17 ติดตั้งกระจกโค๎งปูองกันอุบัติเหตทุาง
ถนน 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน 
การสญัจรไปมา  

ติดตั้งกระจกโค๎งจุดเสีย่ง/จุดตัด
ถนนท่ีมีความเสีย่งในพ้ืนท่ีต าบล
เขาพระ 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

จ านวน
กระจกโค๎ง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยใน การ
สัญจรไปมา 

กองชําง 
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บัญชีโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560) 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ 
    4.1 แนวทางพัฒนา    การส่งเสริมอาชีพ การลงทุน และการพาณิชย์ . 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1 สํงเสริมกลุมํอาชีพตํางๆ ในพ้ืนท่ีต าบล
เขาพระ 

เพื่อสํงเสริมการ
รวมกลุมํอาชีพ สร๎าง
รายได๎ให๎กับกลุมํ 

สํงเสริมกลุมํอาชีพตําง ๆ ภายใน
ต าบลเขาพระ 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
   งบ ทต. 

จ านวนกลุํม
ที่สนับสนุน 

มีอาชีพเสริมเพิ่ม
รายได ๎

ส านักปลดั  

2 ฝึกอบรมอาชีพให๎กับเยาวชน  เพื่อเพ่ิมความรู๎และ
ความสามารถ 

อบรมอาชีพให๎กับกลุํมเยาวชน   
เพื่อเพ่ิมความรูค๎วามสามารถ 

 20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

ฝึกอบรม 
1 ครั้ง 

เยาวชนมีความรู๎
ความสามารถ
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั  

3 สํงเสริมการผลติปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อสํงเสริมการใช๎
ปุ๋ยชีวภาพ/ปุ๋ยหมัก
ในภาคการเกษตร 

ฝึกอบรม/จัดซื้ออุปกรณ๑/
สํงเสริมการํวมกลุํมผลิตปุ๋ย
อินทรีย๑ ชีวภาพให๎แกํเกษตรกร 
จ านวน 1  ครั้ง 

50,000 
   งบ ทต. 

  สํงเสริมการ
ผลิต 1 ครั้ง 

สํงเสริมการใช๎ปุ๋ย
อินทรีย๑ ชีวภาพใน
ภาคการเกษตร 

ส านักปลดั  

4 ผลิตน้ ายาเอนกประสงค๑ใช๎ในครัวเรือน เพื่อลดรายจํายใน
ครัวเรือนและใช๎เวลา
วํางให๎เกิดประโยชน๑ 

อบรม/สาธิตการผลิตน้ ายา
เอนกประสงค๑ใช๎ในครัวเรือน 

10,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

จ านวนการ
ผลิตฯ 

ลดรายจํายใน
ครัวเรือนได ๎

ส านักปลดั 

5 ด าเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับครัวเรือน ระดับชุมชนและระดับ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

เพื่อสํงเสริม
สนับสนุนการ
ด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

อบรม/ประชุมชี้แจงการ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

จ านวน
ครัวเรือนท่ี
เข๎ารํวม 

สร๎างภมูิคุ๎มกันท่ีดี
ในการด ารงชีพ 

ส านักปลดั 
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บัญชีโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560) 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ 
    4.1 แนวทางพัฒนา    การส่งเสริมอาชีพ การลงทุน และการพาณิชย์ . 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

6 จัดหาตลาดเพื่อรองรับผลผลิตจาก
กลุํมอาชีพ 

ผลิตภณัฑ๑จากกลุํม
อาชีพตําง ๆ มีตลาด
รองรับ 

จัดตั้งตลาดเพื่อรองรับผลผลิต
ทางการเกษตร 

  200,000 
งบ ทต. 

จ านวนกลุํม
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

สร๎างรายได๎ให๎แกํ
กลุํมอาชีพ 

ส านักปลดั  

7 สํงเสริมสนับสนุนดา๎นเศรษฐกิจ/
วิสาหกิจชุมชน ม.1 – ม.12 

สร๎างรายได๎ให๎แกํ
ประชาชนและชุมชน
ในต าบลเขาพระ 

สนับสนุนเด๎านศรษฐกิจ/
วิสาหกิจชุมชน หมูํที่ 1 – หมูํที่ 
12 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

จ านวนกลุํม
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ประชาชนมีรายได๎
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั  

8 สํงเสริมเกษตรกรปลูกหญา๎เพื่อการค๎า เพื่อเพ่ิมรายได๎ให๎แกํ
เกษตรกร 

ให๎การสํงเสริมใหเ๎กษตรกรปลูก
หญ๎าเพื่อการคา๎ 

 50,000 
งบ ทต. 

 จ านวนกลุํม
ผู๎เข๎ารํวมฯ 

เกษตรกรไดร๎ับ
ประโยชน๑มาก
ยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั  

9 สํงเสริมเกษตรกรปลูกปาล๑มน้ ามัน สํงเสริมเกษตรกรปลูก
ปาล๑มน้ ามัน  

อบรมให๎ความรู๎กับประชาชนใน
พื้นที่ท่ีสนใจ 

  100,000 
งบ ทต. 

จ านวนกลุํม
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ประชาชนมีรายได๎
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั  

10 สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย๑
ถํายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร    
ต.เขาพระ 

การด าเนินงานของ
ศูนย๑ถํายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

สนบัสนุนการด าเนินงานของ
ศูนย๑ถํายทอดเทคโนโลย-ี 
การเกษตร 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

จ านวน
เกษตรกรทีไ่ด๎
ประโยชน๑ 

เกษตรกรไดร๎ับ
ประโยชน๑มากยิ่งขึ้น 

ส านักปลดั  
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ 
    4.1 แนวทางพัฒนา    การส่งเสริมอาชีพ การลงทุน และการพาณิชย์ . 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

11 ผันน้ าจากอํางเก็บน้ าคลองดินแดง    
มาใช๎ประโยชน๑  

เพื่อให๎มีน้ าไว๎ใช๎ใน
การเกษตรและเพื่อ
การอุปโภค บริโภค 

ด าเนินการวางทํอสํงน้ าเพื่อ
การเกษตร จากอํางเก็บน้ าคลอง
ดินแดงมายังพ้ืนท่ีต าบลเขาพระ
และต าบลใกลเ๎คียง 

 20 ล๎านบาท 
ชลประทาน 

 จ านวน
ครัวเรือนท่ีได๎
ประโยชน๑ 

มีน้ าไว๎ใช๎ใน
การเกษตรและเพื่อ
การอุปโภค บริโภค 

ส านักปลดั 

12 แก๎ไขปัญหาที่ดินท ากินให๎แกรําษฎร สร๎างความมั่นคงด๎าน
อาชีพ 

สนับสนุนให๎ประชาชนมีเอกสาร
สิทธ์ิในที่ดินท ากิน 

 50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

จ านวน
ครัวเรือนท่ีได๎
ประโยชน๑ 

ชุมชนมีรายได๎ชีวิต
ความเป็นอยูํดีขึ้น 

ส านักปลดั 

13 สํงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมํ
ด๎านสหกรณ๑ให๎กับประชาชน 

เพื่อให๎มีการรวมกลุํม
ด าเนินงานด๎าน
สหกรณ๑ในพื้นที่ 

สํงเสริมและสนับสนุนการ
รวมกลุมํสหกรณ๑ให๎กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลเขาพระ 

20,000 
งบ ทต. 

  สนับสนุนการ
รวมกลุมํ     
1 ครั้ง 

มีการรวมกลุํม
ด าเนินงานด๎าน
สหกรณ๑ในพื้นที ่

ส านักปลดั 

14 ผันน้ ามาใช๎เพื่อการเกษตรจากต๎นน้ า
ห๎วยต๎นเหรียง ถึง บ๎านนายเจรญิ  
จันทร๑ชุม  (ม.10)  

เพื่อให๎มีน้ าไว๎ใช๎ใน
การเกษตร 

ด าเนินการวางทํอสํงน้ าเพื่อ
การเกษตร จากห๎วยต๎นเหรียง ถึง 
บ๎านนายเจรญิ จันทร๑ชุม 

  200,000 
งบ ทต. 

จ านวน
ครัวเรือนท่ีได๎
ประโยชน๑ 

มีน้ าไว๎ใช๎ใน
การเกษตร 

ส านักปลดั 
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ 
   4.2 แนวทางการพัฒนา  การส่งเสริมการท่องเที่ยว   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1 ท าปูายบอกทาง/ปูายประชาสัมพนัธ๑
ตามซอยตํางๆ และสถานท่ีทํองเที่ยว
ภายในต าบลเขาพระ 

เพื่อประชาสมัพันธ๑
และสํงเสรมิการ
ทํองเที่ยว 

จัดท าปูายบอกทางซอยตําง ๆ ใน
ชุมชนและสถานท่ีทํองเที่ยวส าคญั 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

จ านวนปูาย
ตําง ๆ 

สร๎างรายได๎จาก
การทํองเที่ยว 

ส านักปลดั  

2 ฝึกอบรมมัคคุเทศก๑  
 

สํงเสริมการทํองเที่ยว
ในพื้นที่ 

ฝึกอบรมมัคคุเทศก๑น าเที่ยว  50,000 
งบ ทต. 

 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

สร๎างรายได๎จาก
การทํองเที่ยว 

ส านักปลดั  

3 พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวบริเวณอํางเก็บ
น้ าเหนือคลองดินแดง    

เพื่อพัฒนาเป็นแหลํง
ทํองเที่ยว 

1) สร๎างถนน คสล. สายสามแยก
บ๎านนายเที่ยง ถึงหนานปลา 
2) สร๎างลานจอดรถบริเวณน้ าตก
หนานปลา 
3) สร๎างทางเท๎า คสล. จากน้ าตก
หนานปลา ถึงน้ าตกวังครก 
4) สร๎างเพิงพัก และห๎องน้ า
ส าหรับนักทํองเที่ยวบรเิวณน้ าตก
วังครก และน้ าตกหนานปลา 
5) จัดซื้อเรือแคนูส าหรับลํองแกํง 
จ านวน 20 ล า 

 1,000,000 
งบ ทต./  
งบ ททท. 

 ร๎อยละของ
นักทํองเที่ยว
เพิ่มขึ้น 

สร๎างรายได๎จากการ
ทํองเที่ยว 

ส านักปลดั 
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ 
   4.2 แนวทางการพัฒนา  การส่งเสริมการท่องเที่ยว   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

4 ปรับปรุงภูมิทัศน๑สถานท่ีสาธารณะเพื่อ
เป็นแหลํงทํองเที่ยวในต าบลเขาพระ 

เพื่อสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวในพ้ืนท่ี 

-ปรับปรุงภูมิทัศน๑ 2 ข๎างถนน 
-ปรับปรุงภูมิทัศน๑บริเวณสันอําง
เก็บน้ าคลองดินแดง 

50,000 
งบ ทต. 

70,000 
งบ ทต. 

70,000 
งบ ทต. 

ร๎อยละของ
สถานท่ี
ทํองเที่ยว
เพิ่มขึ้น 

มีภูมิทัศน๑ท่ี
สวยงาม 

ส านักปลดั  

5 กํอสร๎างคํายพักแรมลูกเสือ เพื่อเป็นการสร๎าง
สถานท่ีส าหรับเข๎า
คํายลูกเสือ และ
ประชาสมัพันธ๑การ
ทํองเที่ยวในพ้ืนท่ี 

สร๎างคํายพักแรมลูกเสือบริเวณ
ด๎านหลังสันเขื่อนอํางเก็บน้ า
คลองดินแดง จ านวน 1 จุด 

 500,000 
งบ อบจ./งบ
ชลประทาน 

 คํายพักแรม
ลูกเสือ  
1 แหํง 

มีสถานท่ีเข๎าคําย
พักแรมลูกเสือ 
และเป็นแหลํง
ทํองเที่ยวในพ้ืนท่ี 

ส านักปลดั 

7 สํงเสริมการทํองเที่ยวทางเท๎า      
หนานอียูง หมูํ 5 

เพื่อปรับปรุงเส๎นทาง
เดินเท๎าโบราณ เพื่อ
พัฒนาเป็นเส๎นทาง
การทํองเที่ยว 

เส๎นทางเดินเท๎าหนานอียูง   50,000  
งบ ทต. 

ร๎อยละของ
นักทํองเที่ยว
เพิ่มขึ้น 

มีเส๎นทางเท๎าเข๎าสูํ
แหลํงทํองเที่ยว 

ส านักปลดั 

8 สร๎างลานน้ าเพื่อการทํองเที่ยว หมู ํ5 เพื่อพัฒนาเป็นแหลํง
ทํองเที่ยว 

ด าเนินการกํอสร๎างลานน้ า   1,500,000  
งบ ทต. 

ร๎อยละของ
นักทํองเที่ยว
เพิ่มขึ้น 

เป็นแหลํงทํองเที่ยว
แหํงใหม ํ

ส านักปลดั 
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ 
   4.2 แนวทางการพัฒนา  การส่งเสริมการท่องเที่ยว   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

9 จัดงานเทศกาลนครโลก เพื่อพัฒนาการ
ทํองเที่ยวของจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

อุดหนุนการจัดกจิกรรมเทศกาล
นครโลกให๎กับหนํวยงานปกครอง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

40,000 
งบ ทต. 

40,000 
งบ ทต. 

40,000 
งบ ทต. 

จ านวน
นักทํองเที่ยว
ที่เพ่ิมขึ้น 

ขยายตลาดการ
ทํองเที่ยวใน
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ส านักปลดั 

10 จัดการแขํงขันพิปูนเนเจอร๑รัน   
“เล กลาง เขา” ประจ าปี 2559 

เพื่อสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวและการ
ออกก าลังกาย 

จัดการแขํงขันวิ่งมินิมาราธอน 
ระยะทาง 10 กม. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

จ านวน
นักกีฬา/
นักทํองเที่ยว 

สามารถ
ประชาสมัพันธ๑การ
ทํองเที่ยวในพ้ืนท่ี 

ส านักปลดั  

11 ปรับปรุงภูมิทัศน๑บริเวณขอบอํางเก็บ
น้ าคลองดินแดง จากพ้ืนท่ี ม.8 ถึง ม.
10 ต.เขาพระ ให๎เป็นหาดทราย 

เพื่อสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวทาง
ธรรมชาต ิ

ปรับปรุงภูมิทัศน๑บริเวณขอบอําง
เก็บน้ าคลองดินแดง จากพ้ืนท่ี 
ม.8 ถึง ม.10 ต.เขาพระ ให๎เป็น
หาดทราย 

 500,000 
งบ ทต. 

 จ านวน
สถานท่ี
ทํองเที่ยว
เพิ่มขึ้น 

สามารถดึงดูด
นักทํองเที่ยวได๎มาก
ขึ้น 

ส านักปลดั  

12 ปรับปรุงภูมิทัศน๑สถานท่ีทํองเที่ยว
ปลายคลองผวน (ม.8) 

เพื่อสํงเสริมการ
ทํองเที่ยว 

ปรับปรุงภูมิทัศน๑บริเวณปลาย
คลองผวน 

 10,000 
งบทต. 

 จ านวน
นักทํองเที่ยว
เพิ่มขึ้น 

ดึงดูดนักทํองเที่ยว
ได๎มากข้ึน 

ส านักปลดั 

13 จัดกิจกรรมสํงเสรมิการทํองเที่ยว 
บริเวณอํางเก็บน้ าคลอง   ดินแดง 

เพื่อสํงเสริมการ
ทํองเที่ยว 

จัดกิจกรรมการแขํงขันเจ๏ตสกี 
หรือกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสํงเสรมิ
การทํองเที่ยว ม.5 

  100,000 
   งบ ทต. 

จ านวน
นักกีฬา/
นักทํองเที่ยว
เพิ่มขึ้น 

มีนักทํองเที่ยวเข๎า
มาทํองเที่ยวมากขึ้น 

ส านักปลดั 
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม     
    5.1 แนวทางพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม   . 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1 ปลํอยพันธุ๑ปลาสูํแหลํงน้ าในชุมชน/
อํางเก็บน้ าคลองดินแดง 

เพื่อขยายพันธุ๑สัตว๑
น้ าในชุมชน/อํางเก็บ
น้ าคลองดินแดง 

ปลํอยพันธุ๑ปลาตําง ๆ สูํแหลํงน้ า
ในชุมชน/อํางเก็บน้ าคลองดิน
แดง 

10,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

จ านวนพันธุ๑
ปลา 

แหลํงน้ ามีความ
อุดมสมบรูณ๑ มี
ปลาตามฤดูกาล 

ส านักปลดั 

2 กํอสร๎างฝายน้ าล๎น (ฝายมีชีวิต)        
ม.1 – ม.12 

เพื่อชะลอน้ าตาม
ปลายห๎วยตําง ๆ ใน
ฤดูแล๎ง 

กํอสร๎างฝายน้ าล๎น (ฝายมีชีวิต)  50,000 
งบ ทต. 

 จ านวน 
ฝายน้ าล๎น 

สามารถเก็บกักน้ า
ไว๎ใช๎ตามฤดูกาล 

ส านักปลดั 

3 กํอสร๎างแก๏สชีวภาพทดแทนพลังงาน 
(เน๎นวัดและโรงเรียนในต าบลเขาพระ) 

เพื่อลดพลังงานและ
ประหยดัคําใช๎จําย
ให๎กับวัดและ
โรงเรียน 

สร๎างโรงแก๏สชีวภาพทดแทน
พลังงาน 

 30,000 
งบ ทต. 

 จ านวนวัด/
โรงเรียนที่
เข๎ารํวมฯ 

ลดคําใช๎จํายให๎แกํ
วัด โรงเรยีน และ
ครัวเรือน  

ส านักปลดั 

4 ปลูกปุาบ ารุงรักษาต๎นไม ๎
ตามโครงการท๎องถิ่นไทยรวมใจ 
ภักดิ์รักษ๑พ้ืนท่ีสเีขียว 

เพื่ออนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ
และเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว
ในพื้นที่ 

ปลูกบ ารุงรักษาต๎นไม๎และ 
สํงเสริมการปลูกหญ๎าแฝก 

40,000 
งบ ทต. 

40,000 
งบ ทต. 

40,000 
งบ ทต. 

จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

สร๎างความชุมชื่น
และ 
อนุรักษ๑ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

ส านักปลดั 

5 จัดท าแนวเขตอุทยานแหํงชาติปูองกัน
การบุกรุก 

เพื่อปูองกันการบุก
รุกท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
ในเขตอุทยาน 

จัดท าแนวเขตอุทยานแหํงชาติ
เขาหลวงให๎ชัดเจนเพื่อปูองกัน
การบุกรุกพื้นท่ีปุา 

200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

ร๎อยละ 
การบุกรุก 
ที่ลดลง 

อนุรักษ๑ธรรมชาติ
ไว๎สืบไป 

ส านักปลดั 
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บัญชีโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม     
    5.1 แนวทางพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม   . 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

6 ฝึกอบรมการปูองกันไฟปุาในต าบล 
เขาพระ 

เพื่อปูองกันปัญหา
การเกิดไฟปุา 

จัดฝึกอบรมหลักสูตรการปูองกัน
ไฟปุา 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
อบรมฯ 

ประชาชนไดร๎ับ
ความปลอดภัย 

ส านักปลดั 

7 ปรับปรุงภูมิทัศน๑รอบอํางเก็บน้ าคลอง
ดินแดง 

เพื่อสร๎างภมูิทัศน๑ท่ี
สวยงามของพื้นที่ 

ปรับปรุงภูมิทัศน๑รอบอํางเก็บน้ า
คลองดินแดง 

10,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

300,000
งบ.ทต. 

จ านวน
สถานท่ี
ทํองเที่ยว
เพิ่มขึ้น 

มีภูมิทัศน๑ท่ีสวยงาม ส านักปลดั 

8 อนุรักษ๑พันธุ๑สัตว๑น้ าในอํางเก็บน้ า
คลองดินแดง 

เพื่อขยายพันธ๑สัตว๑
น้ าในอํางเก็บน้ า
คลองดินแดง  

-จัดท าเขตห๎ามจับสตัว๑น้ า 
-จัดหาสตัว๑น้ ามาปลํอย 
-จัดท าสถานท่ีให๎อาหารสัตว๑น้ า 

40,000 
งบ ทต. 

40,000 
งบ ทต. 

40,000 
งบ ทต. 

จ านวนสัตว๑
น้ าท่ีเพิ่มขึ้น 

ชุมชนมีอาชีพเสริม
เพิ่มรายได ๎

ส านักปลดั  

9 จัดท าแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน๑ เพื่อปูองกันการบุก
รุกที่
สาธารณประโยชน๑ 

จัดท ารั้วแนวเขตที่
สาธารณประโยชน๑ที่ประชาชน
ใช๎รํวมกัน 

80,000 
งบ ทต. 

80,000 
งบ ทต. 

80,000 
งบ ทต. 

จ านวน
ครัวเรือนท่ีได๎
ประโยชน๑ 

ปูองกันการบุกรุกท่ี
สาธารณะ 

ส านักปลดั  

10 สํงเสริมการปลูกหญ๎าแฝก  เพื่อปูองกันการพัง
ของหน๎าดิน  

สํงเสริมการปลูกหญ๎าแฝกแกํ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

5,000 
งบ ทต. 

5,000 
งบ ทต. 

5,000 
 งบ ทต. 

จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

อนุรักษ๑หน๎าดิน
และเพิ่มความ
สมบูรณ๑ให๎แกํดิน 

ส านักปลดั  
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม     
    5.1 แนวทางพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม   . 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

11 กํอสร๎างส านักงานเขตรักษาพันธุ๑สตัว๑
ปุาคลองคันเถร 

เพื่อให๎มีส านักงานท่ี
ได๎มาตรฐานและมี
หน๎าท่ีอนุรักษ๑พันธุ๑
สัตว๑ปุาทุกชนิด 

สํงเสริมการอนุรักษ๑พันธุ๑สัตว๑ปุา
ทุกชนิด 

 500,000 
งบ ทต. 

 ส านักงาน
เขตรักษา
พันธุ๑สัตว๑ปุา 

มีส านักงานเขต
รักษาพันธุ๑สัตว๑ปุา
ที่ได๎มาตรฐาน 

ส านักปลดั  

12 ขุดลอกหนองหญ๎าปล๎องและปรับปรุง
ภูมิทัศน๑ (ม.2) (โครงการที่ 1) 

เพื่อให๎การระบายน้ า
ได๎สะดวกยิ่งขึ้น 

ด าเนินการขดุลอกหนองหญ๎า
ปล๎อง และปรับปรุงภูมิทัศน๑ 

500,000 
 งบ ทต. 

  ขุดลอก/
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน๑ 1 ครั้ง 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กองชําง 

13 ขุดลอกหนองน้ าเกรด็ทง (ม.6) เพื่อให๎การระบายน้ า
ได๎สะดวกยิ่งขึ้น 

ขุดลอกหนองน้ าเกรด็ทง 500,000 
งบ ทต. 

  ขุดลอก
หนองน้ า    
1 ครั้ง 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กองชําง 

14 ขุดลอกหนองท านบหน๎าเขา (ม.1) เพื่อให๎การระบายน้ า
ได๎สะดวกยิ่งขึ้น 

ขุดลอกหนองท านบหน๎าเขา  500,000 
งบ ทต. 

 ขุดลอก
หนองท านบ 
1 ครั้ง 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กองชําง 

15 ขุดลอกหนองหนองบัวและปรับปรุง
ภูมิทัศน๑ (ม.2) 

เพื่อให๎การระบายน้ า
ได๎สะดวกยิ่งขึ้น 

ด าเนินการขดุลอกหนองหญ๎า
ปล๎อง และปรับปรุงภูมิทัศน๑ 

500,000 
 งบ ทต. 

  ขุดลอก/
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน๑ 1 ครั้ง 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กองชําง 
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม     
    5.1 แนวทางพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม   . 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

16 ปรับปรุงภูมิทัศน๑หนองห๎วยแห๎ง (ม.9) เพื่อให๎การระบายน้ า
ได๎สะดวกยิ่งขึ้น 

ปรับปรุงภูมิทัศน๑หนองห๎วยแห๎ง 
1 ครั้ง 

 500,000 
งบ ทต. 

 ปรับปรุง
หนองห๎วย
แห๎ง  1 ครั้ง 

การระบายน้ าได๎
สะดวกยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั  

17 ปรับปรุงภูมิทัศน๑บริเวณส านักงาน
เทศบาลต าบลเขาพระ 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน๑และสร๎าง
บรรยากาศที่ดีใน
การติดตํอราชการ 

ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน๑
บริเวณส านักงานเทศบาลต าบล
เขาพระ 

100,000 
งบ ทต. 

  ความพร๎อม
ของส านักงาน
ฯ 

การปฏิบัติงาน
ราชการมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 
6 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร    
    6.1 แนวทางพัฒนา  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร   . 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

1 ฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาล เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและบริการ
ประชาชน 

ฝึกอบรมให๎กับคณะผู๎บรหิาร,
สมาชิกสภา ทต.,พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ๎าง 

200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

จ านวนบุคลากร
ผู๎เข๎ารํวมฯ 

บุคลากรมีการ
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั  

2 จัดท าแผนที่ภาษ ี เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การจัดเก็บรายได ๎

จัดท าโครงการส ารวจข๎อมลูเพื่อ
จัดท าแผนที่ภาษ ี 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

ร๎อยละการ
จัดเก็บฯ 
เพิ่มขึ้น 

สามารถจัดเก็บ
รายได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

3 จัดซื้อครภุัณฑ๑ และเครื่องใช๎ส านักงาน เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ๑
และเครื่องใช๎
ส านักงาน 

มีครุภณัฑ๑และเครื่องใช๎
ส านักงาน ประกอบด๎วย ตู๎เก็บ
เอกสาร , โต๏ะพร๎อมเก๎าอี ้
ท างาน ฯ  

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
  งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

ครุภณัฑ๑ และ
เครื่องใช๎ฯ 

มีครุภณัฑ๑และ
เครื่องใช๎ส านักงาน
ที่พร๎อมแกํการใช๎
งาน 

ส านักปลดั  

4 พัฒนาศักยภาพ เจ๎าหน๎าท่ี พนักงาน 
ผู๎บริหาร สมาชิกท๎องถิ่น  
ผู๎น าท๎องถิ่น/ผู๎น าท๎องที ่

เพิ่มพูนความรู๎ให๎คณะ
เจ๎าหน๎าท่ีและคณะ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น,ผู๎น า
ชุมชน 

ศึกษาดูงาน ณ สถานท่ีตาํงๆ  150,000 
งบ ทต. 

150,000 
งบ ทต. 

150,000 
งบ ทต. 

จ านวนผู๎รํวม
กิจกรรมฯ 

 เพื่อเพ่ิมทักษะ
ความรู๎
ความสามารถ 

ส านักปลดั  

5 กํอสร๎างอาคารเอนกประสงค๑บริเวณ
ส านักงานเทศบาลต าบลเขาพระ 

เพื่อเป็นสถานท่ีใน
การจัดกิจกรรม
ตํางๆ  

ด าเนินการกํอสร๎างอาคาร
เอนกประสงค๑ 

 300,000 
งบ ทต. 

 อาคาร
เอนกประสงค๑ 

มีอาคาร
เอนกประสงค๑ 

กองชําง 
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 
6 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร    
    6.1 แนวทางพัฒนา  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร   . 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

6 ซํอมแซมครภุณัฑ๑ และเครื่องใช๎
ส านักงาน 

มีครุภณัฑ๑และ
เครื่องใช๎ส านักงานท่ี
พร๎อมแกํการใช๎งาน 

ด าเนินการซํอมแซมปรับปรุง
ครุภณัฑ๑ 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

จ านวนครั้งใน
การซํอมแซม 

มีครุภณัฑ๑และ
เครื่องใช๎ส านักงาน
ที่พร๎อมแกํการใช๎
งาน 

ส านักปลดั  

7 จัดซื้อวัสดุงานบ๎านและงานครัว 
ส าหรับส านักงาน ทต.เขาพระ 

เพื่อจัดซื้อวัสดุงาน
บ๎านและงานครัว
ส าหรับ ส านักงาน 
ทต.เขาพระ 

มีวัสดุงานบ๎านและงานครัวที่
พร๎อมแกํการใช๎งาน 

20,000 
 งบ ทต.. 

20,000 
 งบ ทต.. 

20,000 
 งบ ทต.. 

วัสดุงานบ๎าน
และงานครัว 

มีวัสดุงานบ๎านงาน
ครัวที่พร๎อมแกํการ
ใช๎งาน 

ส านักปลดั  

8 บริการดา๎นโทรคมนาคมและระบบ
อินเตอร๑เนต็ 

เพื่อใช๎บริการด๎าน
โทรคมนาคมและ
ระบบอินเตอร๑เน็ต  

จํายคําบริการด๎านโทรคมนาคม
และระบบอินเตอร๑เน็ตและคาํ
สื่อสาร  อ่ืน ๆ  

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

ร๎อยละของ
คําบริการฯ 

เพื่อความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั  

9 สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย๑
ข๎อมูลขําวสาร 

เพื่อบริการข๎อมลู
ขําวสารแกํ
ประชาชน 

สนับสนุนการด าเนินงานศูนย๑
ข๎อมูลขําวสารให๎กับองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นที่เกี่ยวข๎อง 

20,000  
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

การสนับสนุน 
1 ครั้ง/ปี 

ประชาชนรับรู๎
ขําวสารได๎มากข้ึน 

ส านักปลดั 

10 จัดซื้อวัสด/ุครุภณัฑ๑ที่เกี่ยวกับงานชําง เพื่อไว๎ใช๎ในการ
ปฏิบัติงานด๎านการ
โยธา 

 ด าเนินการจดัซื้อวัสดุที่เกี่ยวกับ
งานชําง เชํน สวํานไฟฟูา ประแจ
บล็อกชุด ชุดบล็อก ฯ 

50,000 
งบ ทต. 

  จ านวนการ
จัดซื้อวัสด/ุ
ครุภณัฑ๑ 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

กองชําง  
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บัญชีโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 
6 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร    
    6.1 แนวทางพัฒนา  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร   . 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

11 จัดซื้อเต็นท๑ โต๏ะ เก๎าอ้ีและเครื่องขยาย
เสียง ส าหรับใช๎ในราชการฯ 

เพื่อใช๎ในการจัด
กิจกรรมตํางๆของ
เทศบาล 

จัดซื้อ เต็นท๑ โต๏ะ เก๎าอี้และเครื่อง
ขยายเสยีง 

 150,000 
งบ ทต. 

150,000 
งบ ทต. 

จ านวนการ
จัดซื้อฯ 

ลดคําใช๎จํายในการ
จัดกิจกรรมตํางๆ 

ส านักปลดั 

12 จัดซื้อเก๎าอ้ีส าหรับประชาชนท่ีมา
ติดตํอราชการ 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกผู๎มาติดตํอ
ราชการ 

จัดซื้อเก๎าอ้ีนั่ง จ านวน 5 ชุด  20,000 
งบ ทต. 

 จ านวนเก๎าอี้  
5 ชุด 

มีเก๎าอ้ีไวส๎ าหรับ
อ านวยความสะดวก
ให๎กับประชาชน 

ส านักปลดั  

13 ปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาล เพื่ออ านวยความ
สะดวกให๎แกผํู๎ที่มา
ติดตํอราชการ 

ด าเนินการปรับปรุงอาคาร
ส านักงานเทศบาล 

200,000 
งบ ทต. 

  ความพร๎อม
ของส านักงาน
ฯ 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

14 จัดซื้อวัสด/ุครุภณัฑ๑ คอมพิวเตอร๑ เพื่อไว๎ใช๎ในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

จัดซื้อชุดคอมพิวเตอร๑ จ านวน  
1 ชุด  

30,000 
งบ ทต. 

  จ านวนวัสด/ุ
ครุภณัฑ๑ 
คอมพิวเตอร๑ 

การปฏิบัติงาน
ราชการมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

15 จัดท าปูายบอกเส๎นทางและปูายถนน
ในชุมชนตําง ๆ 

เพื่อเป็นการบอก
ทางไปสูํชุมชนตําง ๆ 
ในเขตเทศบาลฯ 

ด าเนินการจัดปูายบอกเส๎นทาง
ตําง ๆ ในเขตเทศบาลเขาพระ 

200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

 จ านวนปูาย มีปูายบอกเส๎นทาง
สูํชุมชนภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 

ส านักปลดั 

16 กํอสร๎างห๎องน้ าส านักงานเทศบาล
ต าบลเขาพระ 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให๎แกํ
พนักงานและผู๎ที่มา
ติดตํอราชการ 

ด าเนินการกํอสร๎าง/ตํอเตมิ
ห๎องน้ าส านักงานเทศบาลต าบล
เขาพระ 

200,000 
งบ ทต. 

  ห๎องน้ า
ส านักงานฯ 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
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บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 
6 ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร    
    6.1 แนวทางพัฒนา  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร   . 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2559 2560 2561 

17 จัดท าปูายบอกสถานท่ีทํองเที่ยวตาํง ๆ 
ในเขตต าบลเขาพระเป็นภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ  

เพื่อให๎เป็นสากล
และเตรียมความ
พร๎อมสูํอาเซยีนในปี 
2558 

ด าเนินการจัดปูายภาษาอังกฤษ
ในปูายบอกสถานท่ีเที่ยวเที่ยวใน
ต าบล 
เขาพระ 

200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

 จ านวนปูาย มีปูายบอกทาง
สถานท่ีทํองเที่ยว
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

ส านักปลดั 

18 พัฒนาระบบข๎อมูลต าบล TCNAP 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

เพื่อเตรียมความใน
การจัดท าระบบ
ข๎อมูลต าบล TCNAP 

ด าเนินการจัดฝึกอบบคุลากร 
เจ๎าหน๎าท่ี คณะผู๎บริหาร สมาชิก
สภาและเจา๎หน๎าท่ีที่เกี่ยวข๎องใน
การจัดเก็บข๎อมูลฯ 

50,000 
สสส. 

50,000 
สสส. 

 ความรู๎ความ
เข๎าใจของ
เจ๎าหน๎าท่ีฯ 
เพิ่มขึ้น 

บุคลากร เจ๎าหน๎าที่ 
คณะผู๎บริการ 
สมาชิกสภาและ
เจ๎าหน๎าท่ีที่
เกี่ยวข๎องมีความ
เข้าใจและมีความ
พร้อมฯ 

ส านักปลดั 

19 จัดซื้อกลองยาว จ านวน 
1 ชุด 

เพื่อส าหรับใช๎ในงาน
ประเพณีตําง ๆ ใน
ต าบลเขาพระ 

ด าเนินการจัดซื้อกลองยาว 
จ านวน 1 ชุด (8 ตัว)  

 50,000 
งบ ทต. 

 กลองยาว  
จ านวน 1 ชุด 

มีชุดกลองยาวไว๎
บริการประชาชนใน
งานประเพณ ี
ตําง ๆ ในต าบลเขา
พระ 

ส านักปลดั 
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บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดย เทศบาลต าบลเขาพระ อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตามกรอบการประสานที่ก าหนดโดย คณะกรรมการประสานแผนระดับอ าเภอ 

 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 

1 ขอสนับสนุนเครื่องจักรกล จาก อบจ.นครศรีธรรมราชหรือหนํวยงานอื่น 500,000 500,000 500,000 1,500,000 อบจ. นครศรีธรรมราช 

2 กํอสร๎างถนน คสล./ลาดยาง สายโคกทราบ จากถนนเดมิถึง เขตต าบลกระทูน (ม.1)   720,000 720,000 อบจ. นครศรีธรรมราช 

3 กํอสร๎างสาพน คสล.ห๎วยดินดาน (ม.4 ต.เขาพระ กับ ม.6 ต.พิปูน) (ม.4)   400,000 400,000 อบจ. นครศรีธรรมราช 

4 กํอสร๎างถนสาย 4189 จากต าบลเขาพระ ถึง อ.นบพิต า (ม.5) 3,360,000   3,360,000 อบจ. นครศรีธรรมราช 

5 กํอสร๎างสะพาน คสล. ข๎าแมํน้ าตาปี จุด ม.6 ต.เขาพระ ม.4 ต.กะทนู และ ม.3          
ต.ควนกลาง (ม.6) 

  9,000,000 9,000,000 อบจ.นครศรฯี/กรมปูองกัน
และบรรเทาฯ 

6 กํอสร๎างสะพาน คสล. ข๎ามแมํน้ าตาปี (คลองระแนะ) เชื่อมระหวําง หมูํที่ 7 
กับ หมูํที่ 2 ต.พิปูน (ม7) 

4,120,000   4,120,000 
 

อบจ. นครศรีธรรมราช 

7 กํอสร๎างสะพานคอนกรีตสายคลองผวน (ม.8) 600,000   600,000 อบจ. นครศรีธรรมราช 

8 บุกเบิกถนนสายสวนยางนายส าราญ  เพชรชนะ ถึง เขตต าบลกะทูน (ม.9)  400,000  400,000 เทศบาลต าบลเขาพระ/อบจ. 
นครศรีธรรมราช 

9 บุกเบิกถนนจากที่ดินนายมนตรี  ละม๎าย ถึง น้ าตกห๎วยสูงใต๎ (ม.10) 2,690,000    เทศบาลต าบลเขาพระ/อบจ. 
นครศรีธรรมราช 

10 กํอสร๎างถนน คสล. จากถนน คสล. ถึงน้ าตกหนานปลาลาย (ม.10)   1,000,000 1,000,000 เทศบาลต าบลเขาพระ/อบจ. 
นครศรีธรรมราช 

11 กํอสร๎างสนามกีฬาประจ าอ าเภอ (ม.11) 5,000,000   5,000,000 เทศบาลต าบลเขาพระ/อบจ. 
นครศรีธรรมราช 

รวม 16,270,000 900,000 11,620,000 26,100,000  
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559  ถึง  2561) 

เทศบาลต าบล เขาพระ 
 

ยุทธศาสตร์ ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561 รวม  3  ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท)  

1)  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ 
และชุมชน 
  1.1  แนวทางการพัฒนา การคมนาคมขนส่ง    

 
 

 

       

      (1) โครงการจัดให๎มีเส๎นทางคมนาคมขนสํงที่ได๎มาตรฐาน 57 77,730,000 69 41,046,000 124 89,660,000 248 208,436,000 
  1.2 แนวทางการพัฒนา งานไฟฟ้า ประปา และ
สาธารณูปการ    

        

         
    (1) จัดให๎มีระบบไฟฟูาสํองสวํางอยํางทั่วถึง 3 500,000 2 400,000 12 2,800,000 17 3,700,000 
    (2) จัดให๎มีระบบประปา และสาธารณูปการที่ได๎มาตรฐาน 12 7,000,000 28 21,550,000 39 48,975,000 79 77,525,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559  ถึง  2561) 
เทศบาลต าบล   เขาพระ 

 
ยุทธศาสตร์ ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561 รวม  3  ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

1)  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และ
ชุมชน 
    1.3  แนวทางการพัฒนา  ด้านการผังเมือง 
        (1) สํงเสริมงานด๎านผังเมือง 

 
 
2 
 

 
 

110,000 
 

 
 
2 
 

 
 

110,000 
 

 
 
2 
 

 
 

110,000 
 

 
 
6 
 

 
 

330,000 
 

    1.4  แนวทางการพัฒนาการก าจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
        (1) การก าจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 

 
4 

 
1,900,000 

 
4 

 
6,700,000 

 
4 

 
2,000,000 

 
12 

 
10,600,000 

    1.5  แนวทางการพัฒนา  งานสวนสาธารณะ-สวนสุขภาพ 
        (1) การปรับปรุงงานด๎านสวนสาธารณะ-สวนสุขภาพ 
 

 
2 

 
200,000 

 
3 

 
350,000 

 
- 

 
- 

 
5 

 
550,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559  ถึง  2561) 
เทศบาลต าบล   เขาพระ 

 
ยุทธศาสตร์ ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561 รวม  3  ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท)  

2)  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคน และสังคม 
    2.1 แนวทางการพัฒนา  ด้านการศึกษา 
       (1) โครงการสํงเสริม สนับสนุนการศึกษา  
 

 
 

24 

 
 

6,235,000 

 
 

19 

 
 

3,810,000 

 
 

14 

 
 

3,780,000 

 
 

57 

 
 

13,825,000 

   2.2 แนวทางการพัฒนา  สวัสดิการสังคม-สังคมสงเคราะห์ 
     (1) โครงการสํงเสริมสนับสนุนสวัสดิการและสังคมสงเคราะห๑ 
โดยเฉพาะแกํเด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู๎ด๎อยโอกาส  

 
11 
 

 
10,830,000 

 

 
11 
 

 
10,670,000 

 

 
11 
 

 
10,640,000 

 

 
33 
 

 
32,140,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559  ถึง  2561) 
เทศบาลต าบล   เขาพระ 

 
ยุทธศาสตร๑ ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561 รวม  3  ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท)  

2)  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคน และสังคม 
   2.3 แนวทางการพัฒนา  ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา
และนันทนาการ 

 
 

 

       

     (1) โครงการสํงเสริมกิจกรรมทางศาสนา และประเพณี
ท๎องถิ่น 

18 691,000 23 821,000 20 841,000 61 2,353,000 

     (2) โครงการสํงเสริมให๎มีการพัฒนาด๎านการกีฬา นันทนาการ 

และออกก าลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี 
14 6,720,000 8 1,250,000 12 2,150,000 34 10,120,000 

2)  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคน และสังคม 
   2.4 แนวทางการพัฒนา  ด้านสาธารณสุข 

 
 

       

     (1) โครงการเสริมสร๎างสุขภาพของประชาชนและลดปัญหา
ยาเสพติด 

7 560,000 6 540,000 8 600,000 21 1,700,000 

     (2) โครงการรณรงค๑ในการปูองกันโรคติดตํอและโรคไมํติดตํอ 9 250,000 11 310,000 10 260,000 30 820,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559 ถึง  2561) 

เทศบาลต าบล   เขาพระ 
 

ยุทธศาสตร์ ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561 รวม  3  ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท)  

3)  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และรักษาความสงบเรียบร้อย 
  3.1 แนวทางการพัฒนา  การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

 
 
 

       

    (1) โครงการสนับสนุนและสํงเสริมการสร๎างความเข๎มแข็ง
ให๎กับชุมชน 

15 1,490,000 18 1,170,000 15 680,000 48 3,340,000 

3)  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และรักษาความสงบเรียบร้อย 
  3.2 แนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
       

     (1) โครงการจัดให๎มีการปูองกันภัย และรักษาความสงบ
เรียบร๎อยภายใน 

14 1,750,000 8 500,000 7 540,000 29 2,790,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559  ถึง  2561) 

เทศบาลต าบล   เขาพระ 
 

ยุทธศาสตร์ ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561 รวม  3  ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท)  

4)  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   4.1 แนวทางการพัฒนา  การส่งเสริมอาชีพ การลงทุน และ
การพาณิชย์   

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

     (1) โครงการฝึกอบรมสํงเสริมอาชีพ 5 150,000 7 20,170,000 8 600,000 20 20,920,000 

     (2) สํงเสริมการลงทุน และการพาณิชย๑ 2 120,000 1 100,000 1 100,000 4 320,000 

4)  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   4.2 แนวทางการพัฒนา   การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 
 

       

      (1) สํงเสริมการทํองเที่ยว 4 240,000 9 2,320,000 7 1,910,000 20 4,470,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559  ถึง  2561) 

เทศบาลต าบล   เขาพระ 
 

ยุทธศาสตร์ ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561 รวม  3  ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท)  

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
    5.1 แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม                                                                                                           

        

      (1) โครงการสร๎างจิตส านึกให๎แกํประชาชนในการอนุรักษ๑ 
สิ่งแวดล๎อม และสํงเสริมการปลูกต๎นไม๎หรือปลูกปุาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่
สีเขียวให๎ท๎องถิ่น 
 

12 2,035,000 13 2,025,000 8 725,000 33 4,785,000 
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สรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559  ถึง  2561) 

เทศบาลต าบล   เขาพระ 
 

ยุทธศาสตร๑ ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561 รวม  3  ป ี
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท)  

6)  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
    6.1 แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กร                        
        (1) โครงการ พัฒนาโครงสร๎างองค๑การให๎ทันสมัย 

 
 
 

13 

 
 
 

1,190,000 

 
 
 

13 

 
 
 

1,230,000 

 
 
 
7 

 
 
 

410,000 

 
 
 

33 

 
 
 

2,830,000 

        (2) โครงการ พัฒนาบุคลากรให๎มีศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการท างาน 

 
2 

 
350,000 

 
2 

 
350,000 

 
2 

 
350,000 

 
6 

 
1,050,000 

รวม 230 116,051,000 257 114,89,000 309 167,131,000 796 398,001,000 
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ภาคผนวก ก 
 

แผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลเขาพระ อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ภาคผนวก ข 

การประเมินคุณภาพของแผน 
 

การติดตามและประเมินผลการแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ 

1. องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ซึ่งตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าและประสานงานแผนพัฒนาองค๑กรปกครองท๎องถิ่น พ.ศ. 2546 

ก าหนดให๎มีคณะกรรมการติดตาม และการประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการอาจแตํงตั้งคณะท างานขึ้น
เพ่ือชํวยเหลือในการติดตาม และการประเมินผลได๎ตามความเหมาะสม ซึ่งเทศบาลต าบลเขาพระ ได๎มีค าสั่งแตํงตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามค าสั่งที่ 169/2557 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2557 ซึ่งประกอบด๎วย 
     (1) นายธราธิป  หนูเพชร            สมาชิกเทศบาลต าบลเขาพระ เป็น        กรรมการ 
     (2) นายพรรัตน๑  ราชมณี     สมาชิกเทศบาลต าบลเขาพระ เป็น        กรรมการ 
        (3) นายสิทธิเดช  ละม๎าย            สมาชิกเทศบาลต าบลเขาพระ เป็น     กรรมการ 
     (4) นายอรุณ  ริยาพันธ๑     ตัวแทนประชาคม  เป็น          กรรมการ 
     (5) นายบุญฤทธิ์  ยับ      ตัวแทนประชาคม         เป็น     กรรมการ 
       (6) นายวีรศัลย๑   เนติวงศ๑     ผู๎แทนหนํวยงาน         เป็น     กรรมการ 
     (7) นายศักดิ์ชัย  พรหมจันทร๑     ท๎องถิ่นอ าเภอพิปูน         เป็น     กรรมการ 
     (8) นางชุติมา  ลอยประเสริฐ     หัวหน๎าสวํนการบริหาร    เป็น     กรรมการ 
     (9) นายสุทิน  เจริญวงศ๑     ผู๎ทรงคุณวุฒิ   เป็น         กรรมการ 
     (10) นายไสว  สิทธิฤทธิ์             ผู๎ทรงคุณวุฒิ                       เป็น         กรรมการ 
     (11) นายฆ๎องคมน๑  พลอินทร๑      หัวหน๎าสวํนการบริหาร           เป็น     กรรมการ 
 โดยให๎คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน๎าที่ประธานกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคน ท าหน๎าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ 
 อ านาจหน๎าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี มีดังนี้ 
  1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอผู๎บริหารท๎องถิ่น 
เพ่ือให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นตํอสภาท๎องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให๎
เปิดเผยไมํน๎อยกวําสามสิบวัน 
  4. แตํงตั้งอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือชํวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอาจมอบให๎หนํวยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการรํวมหรือด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาได๎ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
  1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นจัดท ารํางข๎อก าหนด ขอบขํายและ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให๎หนํวยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพื่อเสนอผู๎บริหารท๎องถิ่น 
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  2. ผู๎บริหารท๎องถิ่นพิจารณาอนุมัติข๎อก าหนด ขอบขํายและรายละเอียดของงาน 
  3. หนํวยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือรํวมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  4. ให๎หนํวยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือรํวมด าเนินการติดตามและประเมินผล รายงาน
ผลการด าเนินการซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลตํอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการ
รายงานเสนอความเห็นตํอผู๎บริหารท๎องถิ่น 
  5. ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตํอสภาท๎องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให๎ปิดประกาศโดยเปิดเผยไมํน๎อยกวําสามสิบวัน 
         
 2. การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ  โดย
ก าหนดรูปแบบที่จะใช๎ในการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบวําการด าเนินกิจกรรมตามโครงการอยูํภายใต๎
ระยะเวลา และงบประมาณที่วางไว๎หรือไมํ และผลการด าเนินโครงการ บรรลุวัตถุประสงค๑ที่วางไว๎หรือไมํ ทั้งนี้ การ
ติดตามเป็นการตรวจสอบผลที่เกิดข้ึนจริงเมื่อด าเนินโครงการแล๎วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค๑ที่ตั้งไว๎ 
 เกณฑ๑มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ 
 การประเมินผลโครงการ จ าเป็นต๎องมีเกณฑ๑และตัวชี้วัด เพ่ือเป็นเครื่องมือในการก าหนดกรอบและทิศทางใน
การวิเคราะห๑และประเมินผลโครงการ ประกอบด๎วยเกณฑ๑ท่ีส าคัญ 8 เกณฑ๑ ดังนี้ 
 1. เกณฑ๑ความก๎าวหน๎า (Progrees) 
 เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการด าเนินกิจกรรมกับเปูาหมายที่ก าหนดตามแผน การประเมิน
ความก๎าวหน๎ามุํงที่จะตอบค าถามวํา การด าเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ที่ก าหนดหรือไมํเป็นไป
ตามกรอบเวลาหรือไมํและประสบกับปัญหาอุปสรรคอะไรบ๎าง ประกอบด๎วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 
  1.1 ผลผลิตเทียบกับเปูาหมายรวมในชํวงเวลา เป็นการดูสัดสํวนของผลผลิต (Outputs) ของโครงการ
วําบรรลุเปูาหมายมากน๎อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สร๎างได๎ จ านวนแหลํงน้ าขนาดเล็กเพ่ือการเกษตร สัดสํวน
ประมาณการงานการกํอสร๎าง เทียบกับเปูาหมายรวมในชํวงเวลาที่ก าหนด 
  1.2 จ านวนกิจกรรมแล๎วเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบด๎วยชุดกิจกรรมตําง ๆ มากมายจึง
จ าเป็นต๎องมีตัวชี้วัดความก๎าวหน๎า โดยพิจารณาจ านวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ได๎ด าเนินการไปแล๎ว ทั้ง
กิจกรรมหลัก กิจกรรมพ้ืนฐาน กิจกรรมรองและกิจกรรมเสริม ในชํวงระยะเวลา อาจเป็นสัปดาห๑ เดือน ไตรมาส หรือ
ระยะของโครงการ (Phase) 
  1.3 ทรัพยากรที่ใช๎ไปในชํวงเวลา เป็นตัวชี้วัดความก๎าวหน๎าของการใช๎ทรัพยากรในโครงการ          
ซึ่งครอบคลุมด๎านงบประมาณโครงการ ได๎แกํ งบประมาณที่ใช๎ไป งบประมาณที่อยูํระหวํางผูกพัน เงินงวดและแผนการ
ใช๎จํายงบประมาณโครงการ และอัตราใช๎บุคลากรสัมพันธ๑กับเวลา ในรูปของคน-วัน หรือ คน-เดือน 
  1.4 ระยะเวลาที่ใช๎ไป เป็นตัวชี้วัดความก๎าวหน๎าเพ่ือดูวําได๎ใช๎เวลาไปเทําใดแล๎ว และเหลือระยะเวลา
อีกเทําใดจึงจะครบก าหนดแล๎วเสร็จ โดยจะสามารถใช๎เป็นเกณฑ๑ประเมินและควบคุมกิจกรรมให๎บรรลุตามเปู าหมาย
ด๎านเวลา และเพ่ือทราบถึงระยะเวลาที่จะต๎องใช๎จริงเพื่อให๎บรรลุเปูาหมายรวม 
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 2. เกณฑ๑ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
 การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ๑ที่ได๎กับทรัพยากรที่ใช๎ในการด าเนินงาน ทรัพยากรที่ใช๎
นอกจากงบประมาณแล๎ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย๑ ทรัพยากรทางการจัดการและเวลาที่ใช๎ไปในการด าเนินงาน 
ประกอบด๎วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 
  2.1 สัดสํวนผลผลิตตํอคําใช๎จําย เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช๎ทรัพยากรทางการเงินของโครงการ
เพ่ือให๎ได๎ผลผลติที่เหมาะสมและคุ๎มคํากับการลงทุน ซึ่งจะชํวยให๎เกิดการ ใช๎จํายเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ สม
ประโยชน๑ ลดคําใช๎จํายและประหยัดต๎นทุนการผลิต 
  2.2 ผลิตภาพตํอก าลังคน เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลติตํอบุคลากรหรือเจ๎าหน๎าที่โครงการ      
ซึ่งนอกจากจะเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพการด าเนินงานแล๎วยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของทรัพยากรบุคคลใน
การด าเนินโครงการ และจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดก าลังคนที่เหมาะสมในการด าเนินกิจกรรม และการเพ่ิมขีด
ความสามารถของบุคลากรในระยะเวลายาวอีกด๎วย 

2.3 ผลิตภาพตํอหนํวยเวลา เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตในชํวงเวลา อาทิ จ านวนครัวเรือนที่
ได๎รับการฝึกอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรตํอเดือน จ านวนนักเรียนที่เข๎าเรียนตํอตามโครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษาในแตํละปี จ านวนผู๎ประกอบการรายยํอยที่ได๎รับการสํงเสริมการลงทุนในแตํละชํวง  ไตรมาส 

2.4 การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เป็นตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการประหยัด
ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดคําใช๎จํายที่ไมํจ าเป็นในการด าเนินโครงการตัดทอนขั้นตอนการปฏิบัติ
ซึ่งสํงผลตํอการลดคําใช๎จํายของโครงการ การประหยัดคําพลังงานและคําสาธารณูปการคิดเป็ นร๎อยละของคําใช๎จําย
รวม 
 3. เกณฑ๑ประสิทธิผล (Effectiveness) 
 การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ๑พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค๑เฉพาะด๎าน โดยดูจากผลลัพธ๑จากการ
ด าเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุํมเปูาหมายตามโครงการประกอบด๎วย ตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 
  3.1 ระดับการบรรลุเปูาหมาย เป็นตัวชี้วัดคําโครงการบรรลุเปูาหมายด๎านใดบ๎างและการบรรลุ
เปูาหมายสํงผลตํอประชากรเปูาหมายอยํางไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากร
เปูาหมาย อาทิ การบรรลุเปูาหมายด๎านเศรษฐกิจ สังคม เป็นต๎น 
  3.2 ระดับการมีสํวนรํวม เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จโดยให๎ความส าคัญกับมิติการมีสํวนรํวมโดยสามารถ
อธิบายความสัมพันธ๑เชิงเหตุผลได๎วํา การมีสํวนรํวมของประชาชนสํงผลตํอระดับความส าเร็จมากน๎อยเพียงไร และ
โครงการจะปรับปรุงสํงเสริมการมีสํวนรํวมได๎อยํางไร ระดับการมีสํวนรํวมสามารถวัดจากจ านวนประชากร ความถี่
ระดับกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการรํวมตัดสินใจ วางแผน และติดตามผล 
  3.3 ระดับความพึงพอใจ เป็นเกณฑ๑วัดระดับการยอมรับ โดยอาจพิจารณาจากสัดสํวนของประชากร
เปูาหมายที่พึงพอใจกับบริการของรัฐ สัดสํวนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติหน๎าที่ของเจ๎าหน๎าที่โครงการ ระดับความ
พึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 
  3.4 ความเสี่ยงของโครงการ เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผลเพ่ือดูวําโครงการมีความเสี่ยงในการบรรลุ
เปูาหมายด๎านใดด๎านหนึ่งหรือเปูาหมายรวมของโครงการหรือไมํ ซึ่งคําความเสี่ยงจะประเมินจากการเปลี่ยนแปลง
สภาวะแวดล๎อมของโครงการ ทั้งในด๎านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล๎อมทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
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 4. เกณฑ๑ผลกระทบ (Impacts) 
 เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมตํอประชากรกลุํมเปูาหมาย ชุมชน สังคมและหนํวยงานในภาพรวมเป็น
ผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งที่มุํงหวัง และผลกระทบที่ไมํได๎มุํงหวัง ซึ่งอาจเป็นผลด๎านบวกหรือด๎านลบก็ได๎ 
ประกอบด๎วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 
  4.1 คุณภาพชีวิต เป็นตัวชี้วัดผลกระทบตํอการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
กลุํมเปูาหมาย อาทิ รายได๎ ความเป็นอยูํ โอกาสทางการศึกษา การมีงานท า สุขอนามัย สภาพแวดล๎อมของครัวเรือน
ชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดสํวนครัวเรือนหรือประชากรที่ได๎รับบริการจากโครงการพัฒนาที่สํงผลกระทบตํอคุณภาพ
ชีวิตที่ดี หรือมาตรฐานการด ารงชีวิต 
  4.2 ทัศนคติและความเข๎าใจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุํงเรื่องทัศนคติและความเข๎าใจของประชากร
กลุํมเปูาหมายที่มีตํอโครงการ โดยสามารวัดระดับทั้งเชิงบวกและลดตํอตัวโครงการเอง โดยเฉพาะวัตถุประสงค๑และ
มาตรการนโยบายผลประโยชน๑ของโครงการ ความพึงพอใจในการรับบริการและทัศนคติตํอผู๎บริหารและเจ๎าหน๎าที่
โครงการ 
  4.3 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยให๎ความส าคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของกลุํมเปูาหมาย โดยเปรียบเทียบระยะกํอนและหลังมีโครงการ อาทิ การปฏิบัติของการใช๎ยวดยานโดย
เคารพกฎจราจรมากข้ึน การออกมาใช๎สิทธิเลือกตั้งมากขึ้น และลดละพฤติกรรมการซื้อสิทธิขายเสียงการลดพฤติกรรม
การประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน๎าที่ 
 5. เกณฑ๑ความสอดคล๎อง (Relevance) 
 เกณฑ๑การประเมินความสอดคล๎องมุํงพิจารณาวําวัตถุประสงค๑ของโครงการสอดคล๎องกับความต๎องการหรือ
สามารถแก๎ไขปัญหาตามท่ีก าหนดไว๎แตํต๎นหรือไมํ ประกอบด๎วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
  5.1 ประเด็นปัญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจ านวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ทั้งที่
ได๎รับการแก๎ไขแล๎วและที่ยังไมํสามารถแก๎ไข รวมถึงการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาตามความเรํงดํวน ตามความ
รุนแรงของปัญหา 
  5.2 มาตรการหรือกลยุทธ๑ในการแก๎ไขปัญหา เป็นตัวชี้วัดความสอดคล๎องกับการแก๎ไขปัญหาซึ่งเป็น
มาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูได๎จากมาตรการที่ผู๎บริหารโครงการน ามาใช๎ตลอดชํวงระยะเวลาของ
การด าเนินโครงการ และความสอดคล๎องกับปัญหาหลัก 
  5.3 ความต๎องการหรือข๎อเรียกร๎องของประชากรกลุํมเปูาหมาย เป็นตัวชี้วัดถึ งความต๎องการของ
ผู๎รับบริการในการแก๎ไขปัญหาที่ประสบอยูํ อาทิ ค าร๎องเรียน ข๎อร๎องทุกข๑ ให๎แก๎ไขปัญหาเพ่ือสนองตอบประชากร
กลุํมเปูาหมายตามโครงการที่ไมํได๎รับผลประโยชน๑จากการด าเนินโครงการ หรือได๎รับความเสียหายจากการด าเนิน
โครงการซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดความสอดคล๎องในการด าเนินโครงการ และสอนงตอบตํอความต๎องการของประชากร
เปูาหมาย 
 6. เกณฑ๑ความยั่งยืน (Sustainability) 
 เป็นเกณฑ๑การพิจารณาที่สืบเนื่องจากความสอดคล๎อง โดยพิจารณาระดับความตํอเนื่องของกิจกรรม วําจะ
สามารถด าเนินตํอไปได๎โดยไมํมีการใช๎งบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถในการเลี้ยงตัวเองได๎ นอกจากนี้
ยังหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพ้ืนที่แหํงใหมํประกอบด๎วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
  6.1 ความอยูํรอดด๎านเศรษฐกิจ เกี่ยวข๎องกับการจัดการทรัพยากรทางการเงินของโครงการ อาทิ 
จ านวนงบประมาณของโครงการ แผนการใช๎จํายงบประมาณ ภาระผูกพันสัดสํวนคําใช๎จํายเทียบกับผลผลิตที่ได๎ 
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ปริมาณเงินทุนส ารองแหลํงสนับสนุนงบประมาณ ปริมาณงบประมาณหรือเงินทุนหมุนเวียน จ านวนและขนาดกองทุน
ด าเนินโครงการ ซึ่งเป็นตัวบํงชี้ถึงความอยูํรอดทางเศรษฐกิจของโครงการ 
  6.2 สมรรถนะด๎านสถาบัน เป็นตัวชี้วัดความสามารถของหนํวยงานในการบริหารโครงการการพัฒนา
องค๑กรประชาชน การมีสํวนรํวมของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ระดับการมีสํวนรํวมของประชากรกลุํมเปูาหมายใน
กระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหารโครงการและการปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เอ้ือตํอการด าเนิน
โครงการ 
  6.3 ความเป็นไปได๎ในการขยายผล เป็นตัวชี้วัดความยั่งยืน โดยพิจารณาความสามารถในการพ่ึงตัวเอง 
โอกาสและชํองทางในการขยายผลการด าเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลส าเร็จด๎วยดีทั้งการขยายผลตามแนวราบ 
กลําวคือ การเพ่ิมกิจกรรมโครงการ การเพ่ิมจ านวนประชากรกลุํมเปูาหมาย การขยายก าลังผลิตของโครงการเดิมและ
การขยายผลในแนวดิ่ง ได๎แกํ การขยายพ้ืนที่โครงการ การขยายเครือขํายโครงการออกไปทั่วภูมิภาคและการยกระดับ
โครงการเป็นระดับชาติ 
 7. เกณฑ๑ความเป็นธรรม (Equity) 
 เป็นเกณฑ๑ที่มุํงให๎เกิดความเป็นธรรมในสังคม โดยพิจารณาถึงผลลัพธ๑และผลกระทบจากการด าเนินโครงการ 
โดยยึดหลักการวําประชากรกลุํมเปูาหมายจะได๎รับหลักประกันเรื่องความเป็นธรรม ความเสมอภาค ความทั่วถึงในการ
รับบริการ การจัดสรรคุณคํา และการกระจายผลตอบแทนที่เสมอภาคเทําเทียมกัน ประกอบด๎วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 
  7.1 ความเป็นธรรมระหวํางกลุํมอาชีพ เป็นตัวชี้วัดความเป็นธรรมโดยให๎ความส าคัญทุกกลุํมยํอยใน
สังคม อาทิ มาตรการลดผลกระทบทางสังคม ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่จัดให๎แกํประชากรทุกสาขาอาชีพ 
  7.2 ความเป็นธรรมระหวํางเพศ เป็นตัวชี้วัดที่ให๎ความส าคัญเรื่องความเป็นธรรมระหวํางเพศซึ่งเป็น
ตัวชี้วัดที่มีความส าคัญมากข้ึนในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูวําการด าเนินโครงการให๎ความเสมอภาคระหวํางเพศ 
หรือมีการเลือกปฏิบัติระหวํางเพศหรือไมํ โดยสามารถพิจารณาเรื่องความเทําเทียมในโอกาส-บทบาทระหวํางหญิง/ชาย 
การปฏิบัติที่เคารพสิทธิของสตรี 
  7.3 ความเป็นธรรมระหวํางชนรุํน เป็นตัวชี้วัดที่เน๎นความเป็นธรรมระหวํางชนรุํน ระหวํางชนรุํน
ปัจจุบันและชนรุํนอนาคต ซึ่งอาจเกี่ยวข๎องกับการจัดสรรและใช๎ประโยชน๑ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน 
โครงการพัฒนาขนาดใหญํ โครงการที่อาจกํอให๎เกิดผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อม และผลกระทบด๎านสังคม โดยค านึงถึ ง
ชนรุํนอนาคตซึ่งจะเป็นผู๎ได๎รับผลกระทบจากากรตัดสินและการด าเนินโครงการในปัจจุบัน 
 8. เกณฑ๑ความเสียหายของโครงการ (Externalities) 
 เป็นเกณฑ๑ที่ส าคัญในการประเมินโครงการเพ่ือเป็นหลักประกันวํา การด าเนินโครงการจะไมํกํอให๎เกิดความ
เสียหายหรือผลกระทบด๎านลบตํอสังคม หรือชุมชน ประกอบด๎วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
  8.1 ผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายด๎านสิ่งแวดล๎อม ซึ่งเป็นผลจากการด าเนิน
โครงการ โดยเป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษาผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อมในชํวงกํอนท า
โครงการ เพ่ือให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องทุกฝุายรับผิดชอบและมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสม 
และเป็นธรรมแกํผู๎เสียหาย เพื่อเป็นหลักประกันความเสี่ยงให๎กับสังคมและเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู๎อนุมัติและ
ผู๎ด าเนินโครงการ 
  8.2 ผลกระทบด๎านเศรษฐกิจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด๎านเศรษฐกิจที่เกิดจาก
โครงการพัฒนาของรัฐในลักษณะของผลกระทบภายนอก ซึ่งสร๎างภาระให๎กับประชาชนและชุมชนโดยรอบที่ต๎อง      
แบกรับคําใช๎จําย เป็นต๎นทุนทางสังคมท่ีต๎องเสียไป 
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  8.3 ผลกระทบด๎านสังคมและวัฒนธรรม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจากการด าเนินโครงการและ
สํงผลกระทบด๎านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การด าเนินที่กํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงการสูญเสียโครงสร๎าง 
แบบแผนและวิถีการด าเนินชีวิตที่ดี ความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเชื่อ ความเอ้ืออาทร       
ความรํวมมือและความชํวยเหลือเกื้อกูลของชุมชนดั้งเดิม 
 
 เกณฑ๑และตัวชี้วัดดังกลําว สามารถใช๎เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการซึ่งครอบคลุมด๎านเศรษฐกิจ   
ด๎านสังคม ด๎านบริหารจัดการ ด๎านทรัพยากรและด๎านสิ่งแวดล๎อม ซึ่งจะเป็นประโยชน๑ในการติดตามและประเมินผล
โครงการ เป็นการวัดถึงความส าเร็จ และความล๎มเหลวของโครงการพัฒนาด๎านตําง ๆ ซึ่งในทางปฏิบัติจ าเป็นต๎องน ามา
ปรับใช๎ให๎เหมาะสมกับลักษณะโครงการ โดยก าหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพ่ือประมวลเพ่ือเป็นตัวชี้วัดรวมของแตํละ
โครงการตํอไป 
 
 3. การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามประเมินผล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาพระ ได๎ก าหนดห๎วงเวลาในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาชํวงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคมของทุกปี โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแตํละโครงการ 
ทั้งนี้มีการก าหนดห๎วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลอยํางน๎อยโครงการละ 1 ครั้ง และประเมินผลโครงการ  
ในภาพรวมอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง และจะท าการสรุปผลแล๎วรายงานผลตํอผู๎บริหารท๎องถิ่น เพ่ือให๎ผู๎บริหารน าเสนอตํอ
คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นและสภาเทศบาลต าบลเขาพระ และจะประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให๎ประชาชนท๎องถิ่นได๎ทราบ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

164 

165 


