
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่                                                                                                                                                                                แบบ ผ. 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลท่างิ้ว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
   1.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างระบบกรองน้้า
ส้าหรับ ศพด. ท่าง้ิว 

เพื่อให้เด็กมีน้้าสะอาด
ส้าหรับอุปโภคและบริโภค 

ระบบกรองน้้าพร้อมถังเก็บ
น้้า ขนาด 1,000 ลิตร 
ส้าหรับ ศพด. ท่าง้ิว 

- 50,000 - - - ระบบกรองน้้า เด็กมสีุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กองการศึกษา 

2 ปรับปรุงเสาธง ศพด. ท่าง้ิว เพื่อให้เสาธง ศพด. ได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงเสาธง ของ ศพด. 
ท่าง้ิว 

- - - 20,000 - จ้านวนเสาธง เสาธง ศพด. ได้
มาตรฐาน 

กองการศึกษา 

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด. 
ท่าง้ิว 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้มาตรฐาน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด. 
ท่าง้ิว 

- - - 50,000 - ความพึงพอใจ
ของผู้ปกครอง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้มาตรฐาน 

กองการศึกษา 

4 ก่อสร้างคูระบายน้้า ศพด. 
ท่าง้ิว 

เพื่อป้องกันน้้าท่วมเข้ามา
ในอาคาร 

คูระบายน้้า กว้าง 2 เมตร 
ยาว 290 เมตร 

- - - 80,000 - ระยะทางของคู
ระบายน้้า 

สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้
ตามปกต ิ

กองการศึกษา 

5 ก่อสร้างบ่อดักไขมันพร้อม
บ่อพัก ศพด.ท่าง้ิว 

เพื่อบ้าบัดน้้าเสียใน ศพด.
ท่าง้ิว 

ก่อสร้างบ่อดักไขมันพร้อม
บ่อพัก ศพด.ท่าง้ิว 

- - 80,000 - - จ้านวนบ่อดัก
ไขมัน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้มาตรฐาน 

กองการศึกษา 

6 ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 
ศพด.ท่าง้ิว 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ร่างกายของเด็ก 

เครื่องเล่นสนามส้าหรับ 
ศพด.ท่าง้ิว 

- - 50,000 50,000 50,000 จ้านวนโครงการ เด็กได้เล่นเครื่อง
เล่นท่ีได้มาตรฐาน 

กองการศึกษา 

7 หนูน้อยนักกีฬา เพื่อส่งเสริมทักษะด้าน
กีฬาแก่เด็กนักเรยีน 

จัดกิจกรรมเสริมทักษะแก่
เด็ก ศพด.ท่าง้ิว 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 จ้านวนโครงการ เด็กมีทักษะดา้น
กีฬาเพิ่มเตมิ 

กองการศึกษา 

    
 
 
 



 1.1 แผนงานการศึกษา (ต่อ)                                                                                                                                                                                                      แบบ  ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

เพื่อให้เด็กได้รับประทาน
อาหารครบ 5 หมู่ และลด
ภาระคา่ใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง 

เป็นค่าอาหารกลางวัน 
อุปกรณ์การเรียน หนังสือ 
ฯลฯ ตามโครงการของ 
ศพด.ท่าง้ิว 

750,000 865,760 1,004,900 1,004,900 1,004,900 จ้านวนเด็ก
นักเรียน 

เด็กมสีุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กองการศึกษา 

9 อุดหนุนส้าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันส้าหรับเด็ก
นักเรียน ร.ร.ท่าง้ิวฯ, ร.ร.วัด
เขา และร.ร.บ้านไสมะม่วง 

เพื่อให้เด็กได้มีอาหาร
กลางวันรับประทานครบ
ทุกคน 

จัดอาหารกลางวันส้าหรับ
เด็กนักเรยีนทุกคนท้ัง 3 ร.ร. 

1,760,000 1,760,000 1,760,000 1,760,000 1,760,000 จ้านวนเด็ก
นักเรียน 

เด็กมีพัฒนาการ
ตามวัย 

กองการศึกษา 

10 อุดหนุนส้าหรับสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) สา้หรับ
เด็ก ศพด.ท่าง้ิวและนักเรียน
ระดับประถมทีส่ังกัด  
สพฐ.ในเขต ทต.ท่าง้ิว 

เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
ศพด.ท่าง้ิว และ ร.ร.ท่าง้ิวฯ 
ร.ร. วัดเขา และ ร.ร. บ้านไส
มะม่วง 

1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 จ้านวนเด็ก
นักเรียน 

เด็กมสีุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กองการศึกษา 

11 แข่งขันทักษะทางด้าน
วิชาการ ทต.ท่าง้ิว 

เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก จัดแข่งขันด้านวิชาการ
นักเรียนระดับเตรยีมอนุบาล
อนุบาล และประถมศึกษา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนโครงการ เด็กมีพัฒนาการ
ตามวัย 

กองการศึกษา 

12 ส่งเสริมสภาเด็กเยาวชน
เทศบาลตา้บลท่าง้ิว 

เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนต้าบลท่าง้ิว 

จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
แกนน้าเด็กและเยาวชน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ้านวนโครงการ เด็กมีความรู้
ความสามารถ กล้า
แสดงออก 

กองการศึกษา 

13 วันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อให้เด็กได้แสดงความรู้
ความสามารถ 

จัดกิจกรรมฐานการเรยีนรู้
และการแสดงความสามารถ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนเด็กเข้า
ร่วมงาน 

เด็กกล้าแสดง
ความรู้
ความสามารถ 

กองการศึกษา 

14 ส่งเสริมมารยาทไทย เพื่อปลูกฝังอนุรักษ์ความ
เป็นไทย 

จัดกิจกรรมการสอนมารยาท
ให้แก่เด็กใน ศพด.ท่าง้ิว 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 จ้านวนโครงการ เด็กรู้จักมารยาท
ไทย 

กองการศึกษา 

   
 
 
 



  1.1 แผนงานการศึกษา (ต่อ)                                                                                                                                                                                                      แบบ  ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 เฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการนักเรียนเด็ก
ปฐมวัย 2-4 ปี 

เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่
สมวัย 

จัดอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ปกครอง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ้านวนโครงการ เด็กมีพัฒนาการ
ตามวัย 

สปสช. 
ทต.ท่าง้ิว/ 

กองการศึกษา 
16 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปลูกฝังการใช้ชีวิตตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
จัดกิจกรรมปลูกฝังให้แก่เด็ก
นักเรียนใน ศพด.ท่าง้ิว 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ้านวนโครงการ เด็กได้รับการ
ปลูกฝังแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

กองการศึกษา 

17 พุทธบุตร เพื่อปลูกฝังให้เด็กรู้จัก
คุณธรรมจริยธรรม 

อบรมให้ความรู้แก่เด็ก ศพด.
ท่าง้ิว โดยพระวิทยากร 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ้านวนโครงการ เด็กรู้จักคณุธรรม
จริยธรรม 

กองการศึกษา 

18 หนูน้อยออมทรัพย ์ เพื่อปลูกฝังการออมแกเ่ด็ก จัดกิจกรรมรับฝากเงินแก่
เด็ก ศพด.ท่าง้ิว 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 จ้านวนโครงการ เด็กรู้จักการออม กองการศึกษา 

    1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                                                                                                                                                              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

รวบรวมภมูิปัญญาท้องถิ่นใน
ด้านต่าง ๆ 

- - - 20,000 - จ้านวนโครงการ คนรุ่นหลังได้รูจ้ัก
ภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

2 ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณ ี

จัดกิจกรรมในวันส้าคญั 
ต่าง ๆ ของพระพุทธศาสนา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนโครงการ ได้สบืทอด
ประเพณีทาง
ศาสนา 

กองการศึกษา 

3 สืบสานประเพณีลากพระ เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณ ี

จัดกิจกรรมลากพระ 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 จ้านวนโครงการ ได้สบืทอด
ประเพณ ี

กองการศึกษา 

 
   
 
 
 



  1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)                                                                                                                                                                      แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 สืบสานประเพณ ี
ลอยกระทง 

เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณ ี

จัดงานประเพณลีอยกระทง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ้านวนโครงการ ได้สบืทอด
ประเพณ ี

กองการศึกษา 

5 อนุรักษ์การท้าขนมท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิการท้า
ขนมตามเทศกาลท้องถิ่น 

- - 20,000 20,000 20,000 จ้านวนโครงการ ได้สบืทอด
ประเพณ ี

กองการศึกษา 

    1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                                                                                                                    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ต่อเติม ปรับปรุงอาคาร 
ศพด.ท่าง้ิว อาคาร 1 และ 2 

เพื่อให้ได้มาตรฐานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ต่อเติม ปรับปรุงอาคาร 
ศพด.ท่าง้ิว อาคาร 1 และ 2 

- - - 600,000 - จ้านวนอาคาร
เรียนที่ต่อเติม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้มาตรฐาน 

กองการศึกษา 

2 ต่อเติมห้องครัว ศพด.ท่าง้ิว เพื่อให้สถานท่ีประกอบ
อาหารมีมาตรฐาน 

ต่อเติมห้องครัว ศพด.ท่าง้ิว - - - - 100,000 จ้านวนห้องครัว
ที่ปรับปรุง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้มาตรฐาน 

กองการศึกษา 

3 ก่อสร้างจุดรอรับ-ส่ง เด็ก 
ศพด. ท่าง้ิว 

เพื่อให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในการ
รับส่งเด็กนักเรียน 

ก่อสร้างจุดรอรับ-ส่ง เด็ก 
ศพด. ท่าง้ิว 

- - - - 500,000 ความพึงพอใจ
ของผู้ปกครอง 

เด็กมีความ
ปลอดภัย 

กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกจิของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเท่ียว) ที่มั่นคงและมีเสถียรภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    2.1 แผนงานเคหะและชุมชน                                                                                                                                                                                                แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างประปาภูเขาห้วยใส 
พร้อมถังประปา บรเิวณ
เหมืองปราง ม.1 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าเพื่อ
การอุปโภคและบริโภค 

เพื่อก่อสร้างประปาภูเขา - - - 1,200,000 - จ้านวนโครงการ มีน้้าอุปโภคและ
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างประปาภูเขาห้วย
หมาก ม.1 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าเพื่อ
การอุปโภคและบริโภค 

เพื่อก่อสร้างประปาภูเขา - - - 1,200,000 - จ้านวนโครงการ มีน้้าอุปโภคและ
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างฐานพร้อมติดตั้ง
อุปกรณ์หอถังเหล็กบรรจุน้้า 
ม. 1 

เพื่อบรรจุน้้าส้าหรับบริการ
แก่นักท่องเที่ยว 

ก่อสร้างฐานพร้อมติดตั้ง
อุปกรณ์หอถังเหล็กบรรจุน้้า 
ขนาดความจุ 12 ลบ.ม. สูง 
12 เมตร 

- - - 257,000 - หอถังเหล็กบรรจุ
น้้า 

นักท่องเที่ยวและ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

4 จัดท้าป้ายบอกเขตหมู่บ้าน/
ชุมชนของเทศบาลต้าบล 
ท่าง้ิว 

เพื่อแสดงแนวเขตของแต่
ละหมู่บา้น 

ติดตั้งป้ายบอกเขตหมู่บ้าน 
ม.1-ม.8 

- - 40,000 40,000 - จ้านวนป้ายบอก
เขต 

มีป้ายแสดงแนว
เขตพื้นท่ีของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

5 จัดท้าป้ายบอกทางไปยัง
หน่วยงานต่าง ๆภายใน ทต.
ท่าง้ิว 

เพื่ออ้านวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการเข้าไป
ใช้บริการหน่วยงานต่าง ๆ 

จัดท้าป้ายบอกทางไป
หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน ทต.
ท่าง้ิว 

- - - - 20,000 จ้านวนป้ายบอก
ทาง 

ประชาชนเข้าถึง
หน่วยงานต่าง ๆได้
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

6 ติดตั้งป้ายจราจรในเขต
เทศบาลตา้บลท่าง้ิว 

เพื่อให้เกิดความปลอดภยั
ในการใช้รถใช้ถนน 

ติดตั้งป้ายจราจร - - - 20,000 20,000 จ้านวนป้าย
จราจร 

มคีวามปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนน 

กองช่าง 

7 ติดตั้งป้ายบอกทางเข้า
ส้านักงานเทศบาลต้าบล 
ท่าง้ิว 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การเข้าถึงหน่วยงาน 

ติดตั้งป้ายบอกทางเข้า
ส้านักงานเทศบาลต้าบล 
ท่าง้ิว 

- - 20,000 - - จ้านวนป้ายบอก
ทาง 

มีความปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

   



  2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)                                                                                                                                                                                                 แบบ ผ. 02 

ที ่  โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 ติดตั้งป้ายบอกเขตเทศบาล
ต้าบลท่าง้ิว 

เพื่อแสดงแนวเขตของ
เทศบาลตา้บลท่าง้ิว 

ติดตั้งป้ายบอกเขตเทศบาล
ต้าบลท่าง้ิว  

- - 30,000 - - จ้านวนป้ายบอก
เขต 

มีป้ายแสดงแนว
เขตพื้นท่ีของทต. 

กองช่าง 

9 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ ม.1 - ม. 8 

เพื่อให้เกิดความปลอดภยั
ในการใช้รถใช้ถนน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ้านวนหมู่บ้านที่
ติดตั้งไฟส่อง
สว่าง 

มคีวามปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนน 

กองช่าง 

10 โครงการติดตั้งระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทน
การใช้พลังงานไฟฟ้า 

เพื่อพัฒนาระบบจ่าย
น้้าประปาเทศบาลต้าบล
ท่าง้ิว 

ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ โรงสูบ
น้้าดิบท่าง้ิว (ระบบแพลอย)
อ่างเก็บน้้าคลองท่าง้ิว 

- - - 800,000 - ระบบโซล่าเซลล ์ มีน้้าอุปโภคและ
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิด
ช่องเดียวรูปสี่เหลี่ยมทั่วไป 
บ้านนายทวน หนูทอง, บ้าน
นายสมบรูณ์ ปราบภยั ม.1 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิด
ช่องเดียวรูปสี่เหลี่ยมทั่วไป
(RICID FRAME) กว้าง 1.80 
ม. ลึก 1.80  ม. ยาว 6  ม. 

- - 500,000 - - จ้านวนระยะทาง มีความปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

12 วางท่อระบายน้้าทางเข้า
ถนนสายช้างน้อย ม.2 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ท่อระบายน้้าเส้นผา่ศูนย ์
กลาง  0.60 ม. ยาว  7 ม. 

- - 15,000 - - จ้านวนระยะทาง มีความปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

13 ขุดลอกคูระบายน้้าสายทุ่ง
นาโพธิ์ ม.2 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ขุดลอกคูระบายน้้าเป็น
ระยะทาง 1,000 เมตร 

- - 50,000 - - จ้านวนระยะทาง น้้าไม่ท่วมขัง กองช่าง 

14 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิด
ช่องเดียวรูปสี่เหลี่ยมทั่วไป 
สายหนองข่า ม.2 – ม.1  

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิด
ช่องเดียวรูปสี่เหลี่ยมทั่วไป
(RICID FRAME)  กว้าง 1.80 
ม. ลึก 1.80  ม. ยาว 6  ม. 

- - 360,000 - - จ้านวนระยะทาง มีความปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างคูระบายน้้าพร้อม
วางท่อจากห้วยต่อ ม.2-บ้าน
นายจรูญ แสงสวัสดิ์ ม.4  

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วม คูระบายน้้า กว้าง 2 เมตร 
ยาว 711 เมตร 

- - - 890,000 890,000 จ้านวนระยะทาง มีความปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

 
   
 
 
 



  2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)                                                                                                                                                                                                 แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิด
ช่องเดียวรูปสี่เหลี่ยมทั่วไป 
สายทางเข้าสวนนางเพียร  
จิตรอักษร ม.3 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิด
ช่องเดียวรูปสี่เหลี่ยมทั่วไป
(RICID FRAME) กว้าง 1.80 
ม. ลึก 1.80  ม. ยาว 6  ม. 

- - - 360,000 - จ้านวนระยะทาง มีความปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างคูระบายน้้า คสล. 
หน้าบ้านนายเกษม คงทอง 
- คลองด่านยูง ม.3 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วม คูระบายน้้า กว้าง 2 เมตร 
ยาว 400 เมตร 

- - - 1,380,000 - จ้านวนระยะทาง มีความปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างคูระบายน้้า คสล. 
สายโหล๊ะหาร – คลองใหญ่ 
ม.3 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วม คูระบายน้้า กว้าง 2 เมตร 
ยาว 666 เมตร 

- - 1,110,000 1,110,000 1,110,000 จ้านวนระยะทาง มีความปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

19 ขุดลอกคูระบายน้้าสายสาม
แยกโรงเรยีน.บ้านไสมะม่วง 
- คลองไสมะม่วงม.3  

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วม คูระบายน้้า กว้าง 2 เมตร 
ยาว 408 เมตร 

- - - 50,000 - จ้านวนระยะทาง น้้าไม่ท่วมขัง กองช่าง 

20 ขุดลอกคูระบายน้้าสายบ้าน
นายไร หมื่นแก้ว – ห้วยนาง 
ม. 3 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วม คูระบายน้้า กว้าง 2 เมตร 
ยาว 1,600 เมตร 

- - - 55,000 - จ้านวนระยะทาง น้้าไม่ท่วมขัง กองช่าง 

21 ขุดลอกคูระบายน้้าจาก
ศาลาอเนกประสงค์ ม. 3 – 
บ้านด่านยูง ม.4 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ขุดลอกคูระบายน้้าระยะทาง 
1,600 เมตร 

- - 55,000 - - จ้านวนระยะทาง น้้าไม่ท่วมขัง กองช่าง 

22 ขุดลอกคูระบายน้้าสายบ้าน
นายพิเชษ  จันทร์ปาน – 
คลองมวน ม.4 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ขุดลอกคูระบายน้้า 
ระยะทาง 1,900 เมตร 

- - - 65,000 - จ้านวนระยะทาง น้้าไม่ท่วมขัง กองช่าง 

23 วางท่อระบายน้้าตลาดท่าง้ิว 
ม.4 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วม วางท่อระบายน้้า ระยะทาง 
180 เมตร 

- - 50,000 - - จ้านวนระยะทาง มีความปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

    
 
 
 



 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)                                                                                                                                                                                                 แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 ก่อสร้างคูระบายน้้า
คอนกรีตสายบ้าน นายถวิล 
ชูไชยยัง - สามแยก ม.4  

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วม คูระบายน้้า กว้าง 2 เมตร 
ยาว 353 เมตร 

- - - 882,500 - จ้านวนระยะทาง มีความปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

25 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิด
ช่องเดียวรูปสี่เหลี่ยมทั่วไป 
บริเวณบา้นนายสมบัติ   
เชื้อหมื่น ม.5 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิด
ช่องเดียวรูปสี่เหลี่ยมทั่วไป
(RICID FRAME) กว้าง 1.80 
ม. ลึก 1.80  ม. ยาว 6  ม. 

- - 360,000 - - จ้านวนจุด น้้าไม่ท่วมขัง กองช่าง 

26 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิด
ช่องเดียวรูปสี่เหลี่ยมทั่วไป 
บริเวณบา้นนายเสี้ยน  
พรหมประสาท ม.5 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิด
ช่องเดียวรูปสี่เหลี่ยมทั่วไป
(RICID FRAME) กว้าง 1.80 
ม. ลึก 1.80  ม. ยาว 6  ม. 

- - - 360,000 - จ้านวนจุด น้้าไม่ท่วมขัง กองช่าง 

27 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิด
ช่องเดียวรูปสี่เหลี่ยมทั่วไป 
บริเวณบา้นนางกัลยา  
อ่อนพูล ม.5 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิด
ช่องเดียวรูปสี่เหลี่ยมทั่วไป
(RICID FRAME) กว้าง 1.80 
ม. ลึก 1.80  ม. ยาว 6  ม. 

- - - 360,000 - จ้านวนจุด น้้าไม่ท่วมขัง กองช่าง 

28 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิด
ช่องเดียวรูปสี่เหลี่ยมทั่วไป 
บริเวณบา้นนายใจ  
จันทร์พุฒ  ม.5 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิด
ช่องเดียวรูปสี่เหลี่ยมทั่วไป
(RICID FRAME) กว้าง 1.80 
ม. ลึก 1.80  ม. ยาว 6  ม. 

- - - 360,000 - จ้านวนจุด น้้าไม่ท่วมขัง กองช่าง 

29 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิด
ช่องเดียวรูปสี่เหลี่ยมทั่วไป 
บริเวณบา้นนายสรุเดช  
อ่อนพูล ม.5  

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิด
ช่องเดียวรูปสี่เหลี่ยมทั่วไป
(RICID FRAME) กว้าง 1.80 
ม. ลึก 1.80  ม. ยาว 6  ม. 

- - 360,000 - - จ้านวนจุด น้้าไม่ท่วมขัง กองช่าง 

 
    
 
 
 



 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)                                                                                                                                                                                                 แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิด
ช่องเดียวรูปสี่เหลี่ยมทั่วไป 
บริเวณบา้นนายสงบ  
จัดณรงค ์ม.5 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิด
ช่องเดียวรูปสี่เหลี่ยมทั่วไป
(RICID FRAME)  
กว้าง 1.80 ม. ลึก1.80  ม. 
ยาว 6  ม. 

- - - - 360,000 จ้านวนระยะทาง น้้าไม่ท่วมขัง กองช่าง 

31 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิด
ช่องเดียวรูปสี่เหลี่ยมทั่วไป 
ถนนสายด่านปาบ ม. 5  

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิด
ช่องเดียวรูปสี่เหลี่ยมทั่วไป
(RICID FRAME) ถนนสาย
ด่านปาบ กว้าง 1.80 ม. ลึก
1.80  ม. ยาว 6  ม. 

- - - - 360,000 จ้านวนระยะทาง น้้าไม่ท่วมขัง กองช่าง 

32 ก่อสร้างคูระบายน้้าสามแยก
ทุ่งค้อ – หินแท่น ม.5 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วม คูระบายน้้ากว้าง 2 เมตร 
ยาว 510 เมตร 

- - - 1,275,000 1,275,000 จ้านวนระยะทาง น้้าไม่ท่วมขัง กองช่าง 

33 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิด
ช่องเดียวรูปสี่เหลี่ยมทั่วไป 
ถนนสายห้วยม่วง - บ้าน
นายทวี คงก่อ ม. 6  

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิด
ช่องเดียวรูปสี่เหลี่ยมทั่วไป
(RICID FRAME) ถนนสาย
ด่านปาบ กว้าง 1.80 ม. ลึก
1.80  ม. ยาว 6  ม. 

- - - - 360,000 จ้านวนระยะทาง น้้าไม่ท่วมขัง กองช่าง 

34 ก่อสร้างคูระบายน้้าพร้อม
ถนน  สายไสทุง – 
ห้วยล้าศักดิ์สิทธ์ ม.6 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วม คูระบายน้้ากว้าง 2 เมตร 
ยาว 720 เมตร 

- - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จ้านวนระยะทาง น้้าไม่ท่วมขัง กองช่าง 

35 ก่อสร้างคูระบายน้้า 
สายยางยวน ม.6 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วม คูระบายน้้ากว้าง 2 เมตร 
ยาว 369 เมตร 

- - 923,000 923,000 923,000 จ้านวนระยะทาง น้้าไม่ท่วมขัง กองช่าง 

36 ขุดลอกคูระบายน้้าสายหน้า
วัดเขาปูน -บ้านยางยวนม.6 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ขุดลอกคูระบายน้้า 
ระยะทาง 843 เมตร 

- - - 50,000 - จ้านวนระยะทาง น้้าไม่ท่วมขัง กองช่าง 

    
 
 
 



 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)                                                                                                                                                                                                 แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 ก่อสร้างท่อเหลีย่ม คสล.ม.7 
สายสามแยกหัวถนน 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วม ขนาด 2.40 x 6.00 ม. 
จ้านวน 2 ช่อง 

- - - 195,000 - จ้านวนท่อลอด
เหลี่ยม 

มีความปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

38 ก่อสร้างคูระบายน้้า สาย
บ้านนายจรญู  แก้วราม ม.8 
– ที่ท้าการต้ารวจชุมชน ม.2 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วม 

ก่อสร้างคูระบายน้้า 
ระยะทาง 380 เมตร 

- - - 950,000 950,000 จ้านวนระยะทาง แก้ปัญหาน้้าท่วม
ในระยะยาว 

กองช่าง 

39 ขุดลอกห้วย คู คลอง ใน
ต้าบลท่าง้ิว 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วม 

ขุดลอกห้วย คู คลอง ตาม
โครงการ ทต.ท่าง้ิว 

- - 100,000 100,000 100,000 จ้านวนระยะทาง แก้ปัญหาน้้าท่วม
ในระยะยาว 

กองช่าง 

40 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ้าเภอห้วยยอด 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมตดิตั้ง
หม้อแปลงไฟฟ้าตา้บลท่าง้ิว 

126,907 260,000 260,000 260,000 260,000 จ้านวนโครงการ ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
ด้าเนินชีวิต 

กองช่าง 

    2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างทางคมนาคม คสล. 
สายบ้านนายทวน หนูทอง 
– เหมืองปราง ม.1 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

ทางคมนาคม คสล. กว้าง 6 
เมตร ยาว 600 เมตร 

- - - 1,080,000 1,080,000 จ้านวนระยะทาง มีความปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างทางคมนาคม คสล. 
สายข้างศาลาอเนกประสงค์ 
ม.1 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

ทางคมนาคม  กว้าง 6 เมตร 
ยาว 95 เมตร 

- - - - 342,000 จ้านวนระยะทาง มีความปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างทางคมนาคม คสล. 
สายหนองชุมเหด็(หลัง ทต.)
ม.2 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

ทางคมนาคม คสล. กว้าง 6 
เมตร ยาว 915 เมตร 

- - - 1,647,000 1,647,000 จ้านวนระยะทาง มีความปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

     
 
 
 
 



2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)                                                                                                                                                                                     แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 บุกเบิกถนนสายหนอง
ชุมเห็ด – บ้านนายสมพงษ์ 
เกลี้ยงเกลา ม.2 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

ทางคมนาคม กว้าง 4  เมตร 
ยาว 996 เมตร 

- - - 490,000 - จ้านวนระยะทาง มีความปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างทางคมนาคม คสล. 
สายด่านแซะม.2 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

ทางคมนาคม  กว้าง 6 เมตร 
ยาว 355 เมตร 

- - 1,278,000 - - จ้านวนระยะทาง มีความปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างทางคมนาคม คสล. 
บ้านนายจักรี แซส่่อ ม.2 - 
บ้านเขาปูน 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

ทางคมนาคม คสล.  กว้าง 4 
เมตร ยาว 128  เมตร 

- - 307,200 - - จ้านวนระยะทาง มีความปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างทางคมนาคม คสล. 
สายตกวัด - บ้านนายคุ้ย  
แซ่ส่อ ม. 2 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

ทางคมนาคม คสล.  กว้าง 6 
เมตร ยาว 355  เมตร 

- - 594,000 - - จ้านวนระยะทาง มีความปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างสะพาน ข้ามคลอง
ท่าง้ิว บริเวณถนนสายบ้าน
หนองหว้า ม.2- ม.7 เขาปูน 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

สะพาน กว้าง 6 เมตร ยาว 
10 เมตร 

- - - 1,200,000 - จ้านวนสะพาน มีความปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างทางคมนาคม คสล. 
สายโหล๊ะหาร ม.3 (บ้าน
นายพรศักดิ์ นุ่นเส้ง) – ฝาย
น้้าล้นบ้านไสมะม่วง (บ้าน
นางสมศรี ประชาคง)  

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

ทางคมนาคม คสล. กว้าง 6 
เมตร ยาว 285 เมตร 

- - - - 1,026,000 จ้านวนระยะทาง มีความปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

10 ก่อสร้างซุ้มประตตู้าบลท่าง้ิว 
ม.3 เชื่อมต่ออ.รัษฎา จ.ตรัง 

เพื่อเป็นสัญลักษณเ์ขต
พื้นที่ต้าบลท่าง้ิว 

ซุ้มประตูต้าบลท่าง้ิว  ม.3 
เชื่อมต่อ อ.รัษฎา จ.ตรัง 

- - - - 250,000 จ้านวนซุ้มประต ู มสีัญลักษณ์บอก
เขตพื้นท่ี 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างสะพานหลัง ร.ร.
บ้านไสมะม่วง ม.3 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

สะพาน กว้าง 6 เมตร ยาว 
10 เมตร 

- - - 1,200,000 - จ้านวนสะพาน มีความปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

 
    
 
 
 



 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)                                                                                                                                                                                    แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 บุกเบิกถนนและก่อสร้างพื้น
ทางลูกรังหรือหินผ ุ
สายบ้านนายพรั่ง ด้วงเพชร- 
ถนนสายด่านยูง ม. 3 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

ถนน กว้าง 6 เมตร  
ยาว 1,600 เมตร 

- - - - 1,000,000 จ้านวนระยะทาง มีความปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

13 บุกเบิกถนนและก่อสร้างพื้น
ทางลูกรังหรือหินผ ุ
สายบ้านนายปรีดา สุดี –  
นายแนม เอียดด้า ม.3 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

ถนน กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

- - - 700,000 - จ้านวนระยะทาง มีความปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

14 บุกเบิกถนนและก่อสร้างพื้น
ทางลูกรังหรือหินผ ุ
สาย ศพด.ท่าง้ิว – บ้านนาย
สมคิด  แสงแป้น ม.4 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

ถนน  กว้าง 6 เมตร  
ยาว 850 เมตร 

- - - - 600,000 จ้านวนระยะทาง มีความปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างทางคมนาคม คสล. 
สายสามแยกปากห้วย–บ้าน
นางนงเยาว์ ชูไชยยัง ม.4 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

ทางคมนาคม คสล.  กว้าง 4 
เมตร ยาว 438 เมตร 

- - 1,050,000 - - จ้านวนระยะทาง มีความปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างทางคมนาคม คสล. 
สายบ้านนางละเมยีด โภคา 
- ถนนสาย 4270 (ใกล้เสา
ส่งสัญญาณ AIS) 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

ทางคมนาคม คสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 527 เมตร 

- - - - 1,274,000 จ้านวนระยะทาง มีความปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างทางคมนาคม คสล. 
สายห้วยจหีมัด ม.4 (สาย
บ้านนายสุนัน  ปรีชา) 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

ทางคมนาคม คสล. กว้าง 6 
เมตร ยาว 705 เมตร 

- - 1,269,000 1,269,000 - จ้านวนระยะทาง มีความปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างทางคมนาคม คสล. 
สายควนเต้า ม.5 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

ทางคมนาคม คสล. กว้าง 6 
เมตร ยาว 608 เมตร 

- - - 1,095,000 1,095,000 จ้านวนระยะทาง มีความปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

    
 
 
 



 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)                                                                                                                                                                                     แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 ก่อสร้างทางคมนาคม คสล. 
สายบ้านนางทวี บุญลือเลิศ 
ม.5 - ม.7 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

ทางคมนาคม  กว้าง 6 เมตร 
ยาว 180 เมตร 

- - 648,000 - - จ้านวนระยะทาง มีความปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างสะพานหน้า
โรงเรียนไทรงามเก่า ม.5 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

ทางคมนาคม กว้าง 6 เมตร 
ยาว 7 เมตร 

- - - 840,000 - จ้านวนสะพาน มีความปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

21 ก่อสร้างทางคมนาคม คสล. 
สายบ้านทุ่งควน (สะพาน
บ้านนายชัชชัยรัฐ กี่สุ้น) – 
หนองเด ม.6 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

ทางคมนาคม กว้าง 6 เมตร 
ยาว 400 เมตร 

- - - 1,440,000 - จ้านวนระยะทาง มีความปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

22 บุกเบิกถนนและก่อสร้างพื้น
ทางลูกรังหรือหินผ ุ
สายบ้านนายทน อบอุ่น ม.6 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

ถนน กว้าง 4 เมตร  
ยาว 70 เมตร 

- - - 30,000 - จ้านวนระยะทาง มีความปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

23 บุกเบิกถนนและก่อสร้างพื้น
ทางลูกรังหรือหินผ ุ
สายโรงเรียนท่าง้ิวฯ – 
หนองสองห้อง ม.6 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

ถนน กว้าง 6 เมตร  
ยาว 320 เมตร 

- - - - 200,000 จ้านวนระยะทาง มีความปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

24 บุกเบิกถนนและก่อสร้างพื้น
ทางลูกรังหรือหินผ ุ
สายบ้านนายวาส อบอุ่นม.6 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

ถนน กว้าง 6 เมตร  
ยาว 160 เมตร 

- - - - 100,000 จ้านวนระยะทาง มีความปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

25 บุกเบิกถนนและก่อสร้างพื้น
ทางลูกรังหรือหินผสุายบา้น
นางสมฤดี หว่องเส้ง – นาย
สุวรรณ รอดแล้ว ม.6 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

ถนน กว้าง 6 เมตร  
ยาว 70 เมตร 

- - - 50,000 - จ้านวนระยะทาง มีความปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

 
   
 
 
 



 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)                                                                                                                                                                                    แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 ก่อสร้างทางคมนาคม คสล. 
สายบ้านนายใจ ฉางแก้วม.6 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

ทางคมนาคม คสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 941 เมตร 

- - 1,130,000 - - จ้านวนระยะทาง มีความปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

27 ก่อสร้างสะพาน สายไสทุง 
ม.6 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

กว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร - - - 1,200,000 - จ้านวนสะพาน มีความปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

28 บุกเบิกถนนและก่อสร้างพื้น
ทางลูกรังหรือหินผสุายบา้น
นายสุวรรณ ไทยกลาง-นาย
เปี่ยม นุ้ยฉิม ม. 7 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การสญัจร 

ถนน กว้าง 6 เมตร ยาว 
500 เมตร 

- - - - 360,000 จ้านวนระยะทาง มีความปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

29 บุกเบิกถนนและก่อสร้างพื้น
ทางลูกรังหรือหินผ ุ
สายโหล๊ะหาร ม.3 – 
บ้านเกาะยางแดง ม.8 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

ทางคมนาคม  กว้าง 4 เมตร 
ยาว 520 เมตร 

- - 250,000 - - จ้านวนระยะทาง มีความปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

30 ก่อสร้างทางคมนาคม คสล. 
สายบ้านนายไชยา ราชแสง 
ม. 1 - ม.8 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

ทางคมนาคม กว้าง 4 เมตร 
ยาว 640 เมตร 

- - - - 1,536,000 จ้านวนระยะทาง มีความปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

31 ก่อสร้างทางคมนาคม คสล. 
สายสนามมวย ม.8 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

ทางคมนาคม กว้าง 4 เมตร 
ยาว 67 เมตร 

- - - 200,000 - จ้านวนระยะทาง มีความปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

32 บุกเบิกถนนและก่อสร้างพื้น
ทางลูกรังหรือหินผสุายบา้น
นายเที่ยง เอียดแก้ว – 
ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

ทางคมนาคม  กว้าง 4 เมตร 
ยาว 875 เมตร 

- - - 450,000 - จ้านวนระยะทาง มีความปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

33 ปรับปรุง 2 ข้างทาง
คมนาคมของทต.ท่าง้ิว 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

ปรับปรุงข้างทางคมนาคม 
ของ ทต.ท่าง้ิว 

- - 160,000 160,000 160,000 จ้านวนระยะทาง มีความปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

 
     
 
 
 



2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)                                                                                                                                                                                     แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 บุกเบิกถนนและก่อสร้างพื้น
ทางลูกรังหรือหินผ ุ
สายหนองข้าวผี (บ้านนาย
จรูญ แก้วราม – ศาลา
อเนกประสงค์ ม.8 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

ทางคมนาคม  กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,600 เมตร 

- - - 500,000 - จ้านวนระยะทาง มีความปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

35 ติดตั้งสญัญาณจราจรไฟ
กระพริบบริเวณบ้านนาโพธ์ิ 
ม.2 

เพื่อความปลอดภัยในการ
สัญจร 

ติดตั้งสญัญาณไฟกระพรบิ
จราจร 

- - 15,000 - - จ้านวนสัญญาณ
ไฟกระพริบ 

มีความปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

36 ติดตั้งสญัญาณจราจรไฟ
กระพริบบริเวณสามแยก
บ้านนายเขียวม.3 

เพื่อความปลอดภัยในการ
สัญจร 

ติดตั้งสญัญาณไฟกระพรบิ
จราจร 

- - - 15,000 - จ้านวนสัญญาณ
ไฟกระพริบ 

มีความปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

37 ติดตั้งสญัญาณจราจรไฟ
กระพริบก่อนถึงโรงเรียนใน
เขตเทศบาลต้าบลท่าง้ิว 

เพื่อความปลอดภัยในการ
สัญจร 

ติดตั้งสญัญาณไฟกระพรบิ
จราจร 

- - 45,000 - - จ้านวนสัญญาณ
ไฟกระพริบ 

มีความปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

38 ติดตั้งสญัญาณจราจรไฟ
กระพริบบริเวณ สามแยก
บ้านนายล้้า ม.7 

เพื่อความปลอดภัยในการ
สัญจร 

ติดตั้งสญัญาณไฟกระพรบิ
จราจร 

- - - 15,000 - จ้านวนสัญญาณ
ไฟกระพริบ 

มีความปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

39 ก่อสร้างท่อเหลีย่ม คสล. 
บริเวณจุดเสี่ยงเกิดอุทกภยั
ต้าบลท่าง้ิว 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วม 

วางท่อลอดเหลี่ยม - - 65,000 65,000 65,000 จ้านวนท่อลอด
เหลี่ยม 

ป้องกันปัญหาน้้า
ท่วม 

กองช่าง 

40 ก่อสร้างทางคมนาคม คสล. 
สายหนองชุมเหด็ ม.2  
ต.ท่าง้ิว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

ทางคมนาคม กว้าง 4 เมตร 
ยาว 79 เมตร 

194,000 - - - - จ้านวนระยะทาง มีความปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

 
     
 
 
 



2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)                                                                                                                                                                                     แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

41 ก่อสร้างทางคมนาคมลาด
ยาง. สายด่านยูง - ปากห้วย
ม.4 ต.ท่าง้ิว อ.ห้วยยอด  

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

ทางคมนาคม กว้าง 6 เมตร 
ยาว 131 เมตร 

305,000 - - - - จ้านวนระยะทาง มีความปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

42 ส้ารวจ, วัดแนวเขตที่ดิน
สาธารณะ, ห้วย, หนอง, 
คลอง, บึง ทางสาธารณะ
ประโยชน์,ท่ีดิน นสล.ใน
ต้าบลท่าง้ิว 

เพื่อประโยชน์ในการใช้
งานท่ีดินแต่ละประเภท 

ส้ารวจ, วัดแนวเขตที่ดิน
สาธารณะ, ห้วย, หนอง, 
คลอง, บึง ทางสาธารณะ
ประโยชน,์ที่ดิน นสล.ใน
ต้าบลท่าง้ิว 

- - 20,000 20,000 20,000 จ้านวนระยะทาง ใช้ทรัพยากร
พัฒนาท่ีดินได้
อย่างคุ้มค่า 

กองช่าง 

    2.3 แผนงานการพาณิชย ์                                                                                                                                                                                                            

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ย้าย/ซ่อมแซมหอถังประปา
ใน ทต.ท่าง้ิว 

เพื่อให้หอถังประปาใช้งาน
ได้ตามปกต ิ

ย้าย/ซ่อมแซมหอถังประปา
ใน ทต.ท่าง้ิว 

- - 80,000 80,000 - จ้านวนหอถัง
ประปา 

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับอุปโภคและ
บริโภค 

กองช่าง 

2 ต่อเติม/ซ่อมแซมประปา
เทศบาลตา้บลท่าง้ิว 

เพื่อปรับปรุงการจา่ย
น้้าประปาต้าบล 

ขยายเขตและปรับปรุงระบบ
ประปา ทต.ท่าง้ิว 

- - 100,000 100,000 100,000 จ้านวนผู้ใช้
น้้าประปา 

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับอุปโภคและ
บริโภค 

กองช่าง 

3 ปรับปรุงระบบการผลติและ
คุณภาพน้้าประปาพร้อม
ขยายเขตไฟฟ้าติดตั้งหม้อ
แปลงไฟฟ้า 

เพื่อปรับปรุงการจา่ย
น้้าประปาต้าบล 

ปรับปรุงระบบการผลติและ
คุณภาพน้้าประปาพร้อม
ขยายเขตไฟฟ้าติดตั้งหม้อ
แปลงไฟฟ้า 

- - 1,800,000 - - จ้านวนผู้ใช้
น้้าประปา 

ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับอุปโภคและ
บริโภค 

กองช่าง 

 
    
 
 
 
 



 2.3 แผนงานการพาณิชย ์                                                                                                                                                                                                           แบบ ผ. 02       

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 วางท่อประปา เทศบาล
ต้าบลท่าง้ิว ม.1, ม.5, ม.7 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
สะอาดส้าหรับอุปโภคและ
บริโภค 

วางท่อประปา PE เทศบาล
ต้าบลท่าง้ิว ม.1, ม.5, ม.7 
ระยะทาง 1,000 เมตร 

- 500,000 - - - จ้านวนระยะทาง ประชาชนมีน้้า
สะอาดส้าหรับ
อุปโภคและบรโิภค 

กองช่าง 

5 โครงการจ้างเหมาปฏิบัต ิ
งานประจ้าหอถังประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าเพื่อ
การอุปโภคและบริโภค 

จ้างเหมาบุคคลเพื่อประจ้า
หอถังประปา 

- - 108,000 108,000 108,000 จ้านวนโครงการ ประชาชนมีน้้า
สะอาดส้าหรับ
อุปโภคและบรโิภค 

กองช่าง 

6 โครงการจ้างเหมาปฏิบัต ิ
งานผลิตน้้าประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าเพื่อ
การอุปโภคและบริโภค 

จ้างเหมาบุคคลเพื่อผลิต
น้้าประปา 

- - 108,000 108,000 108,000 จ้านวนโครงการ ประชาชนมีน้้า
สะอาดส้าหรับ
อุปโภคและบรโิภค 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัที่ 6 การพัฒนาด้านการอยู่ดีกินดีมีสุขของท้องถิ่น 
3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 
    3.1 แผนงานเคหะและชุมชน                                                                                                                                                                                                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ขุดบ่อน้้าตื้น ม.5 เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับอุปโภคและบริโภค 

ขุดบ่อน้้าตื้น - - - 100,000 - จ้านวนบ่อน้้า ประชาชนมีน้้าใช้
ในครัวเรือน 

กองช่าง 

 
    3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                                                                                                                                              แบบ ผ. 02       

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีฯ ต.ท่าง้ิว 

เพื่อส่งเสริมการด้าเนินงาน
ของศูนย์ฯ 

สนับสนุนงบประมาณศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ต.ท่า
ง้ิว 

- - 20,000 20,000 20,000 จ้านวนศูนย์
ถ่ายทอดฯ 

ได้ส่งเสรมิการ
ด้าเนินงานของ
ศูนย์ฯ 

ส้านักปลดั 

2 ส่งเสริมอาชีพกลุ่มของต้าบล
ท่าง้ิว 

เพื่อเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ 

อบรมกลุม่อาชีพใน  
ทต.ท่าง้ิว 

- - 50,000 50,000 50,000 จ้านวนโครงการ ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส้านักปลดั 

3 ส่งเสริมกลุม่อาชีพเลี้ยงปลา
กระชัง ม.1 - ม. 8 

เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
กลุ่ม 

อบรมให้ความรู้แก่กลุ่ม
อาชีพ  

- - 50,000 - - จ้านวนโครงการ ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส้านักปลดั 

4 ส่งเสริมกลุม่อาชีพเลี้ยงไก่ไข่ 
ม.6, ม.7 

เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
กลุ่ม 

อบรมให้ความรู้แก่กลุ่ม
อาชีพ 

- - - 30,000 - จ้านวนโครงการ ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส้านักปลดั 

5 ส่งเสริมกลุม่อาชีพท้าน้้ามัน
เหลือง ม.7 

เพื่อพัฒนาสินค้าของกลุ่ม
ชุมชน 

อบรมให้ความรู้แก่กลุ่ม
อาชีพ 

-  - 30,000 - จ้านวนโครงการ ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส้านักปลดั 

6 ตลาดกลางชุมชน เพื่อให้เกษตรมสีถานท่ีใน
การซื้อขายสินค้าทาง
การเกษตร 

จัดตั้งตลาดกลางชุมชน - - - - 100,000 จ้านวนตลาด
กลาง 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส้านักปลดั 

7 ส่งเสริมน้้าดืม่ชุมชนให้ได้
มาตรฐาน อย. 

เพื่อใหน้้้าดื่มชุมชนได้
มาตรฐาน อย. 

ตามโครงการ ทต.ท่าง้ิว - - - - 80,000 จ้านวนโครงการ น้้าดื่มชุมชนได้
มาตรฐาน อย. 

ส้านักปลดั 

  



   3.3 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ส่งเสริมการปลูกพืชผัก
บริเวณสองข้างถนน 

เพื่อรณรงค์ให้ใช้ประโยชน์
จากพ้ืนท่ีว่างเปล่า 

ปลูกพืชผักกินไดบ้ริเวณสอง
ข้างทางถนน 

- - 40,000 40,000 - จ้านวนโครงการ ประชาชนใช้
ประโยชน์จาก
พื้นที่มากข้ึน 

ส้านักปลดั 

 
    3.3 แผนงานการเกษตร (ต่อ)                                                                                                                                                                                               แบบ ผ. 02       

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 ส่งเสริมการผลติปุ๋ยอินทรยี ์ เพื่อส่งเสริมการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์แทนปุ๋ยเคม ี

อบรมให้ความรู ้ - - 40,000 40,000 40,000 จ้านวนโครงการ ประชาชนลด 
ค่าใช้จ่ายในการซื้อ
ปุ๋ยเคม ี

ส้านักปลดั 

3 จัดตั้งโรงสีข้าวเทศบาล
ต้าบลท่าง้ิว 

เพื่อให้ประชาชนประหยัด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 

จัดตั้งโรงสีข้าวต้าบล - - - 1,000,000 - จ้านวนโรงสีข้าว ประชาชน
ประหยดัค่าใช้จ่าย
ในครัวเรือน 

ส้านักปลดั 

4 ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนแก๊สชีวภาพ 

เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทน 

ฝึกอบรมให้ความรู้เกีย่วกับ
การผลิตแกส๊ชีวภาพ 

- - 20,000 20,000 20,000 จ้านวนโครงการ มีการใช้พลังงาน
ทดแทนมากขึ้น 

ส้านักปลดั 

5 ขุดสระเก็บน้้า เพื่อให้มีแหล่งน้้าสา้หรับ
การเกษตร 

ขุดสระเก็บน้้า ม.3, ม.5, ม.8 - - 100,000 200,000 - จ้านวนสระน้้า มีน้้าส้าหรับ
การเกษตรตลอดป ี

ส้านักปลดั 

6 วางท่อน้้าเกษตรริมถนนสาย
บ้านนายราย ขุนทอง - 
นายกล่อม สืบสังข์ ม. 1 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้มีน้้าใช้ในด้าน
การเกษตรอย่างท่ัวถึง 

วางท่อพีวีซี ขนาด 8 นิ้ว 
ยาว 1,000  เมตร 

- - - - 200,000 จ้านวนระยะทาง ประชาชนมีรายได้
จากผลติผลทาง
เกษตรเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

7 ซ่อมแซมฝายน้้าล้น  
ม.3 

เพื่อให้มีน้้าในการ
เพาะปลูก 

ซ่อมแซมฝายน้้าล้น - - - 500,000 - จ้านวนฝายน้้า
ล้น 

ประชาชนมีน้้าใช้
เพื่อการเกษตร 

ส้านักปลดั 

8 ขุดลอกคลองส่งน้้า
ชลประทานสายบ้านนาย
ถาวร กลีบแก้ว – บ้านนาย
สังคม ปรีชา ม.8 

เพื่อให้น้้าไหลไดส้ะดวก ขุดลอกคลองส่งน้้าระยะทาง 
402 เมตร 

- - 100,000 - - จ้านวนระยะทาง มีน้้าส้าหรับ
การเกษตรตลอดป ี

กองช่าง 

9 ขุดลอกบ่อปลาเก่า  ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ ขุดลอกบ่อปลา - - - - 50,000 จ้านวนบ่อ ประชาชนมีรายได้ กองช่าง 



ม.8 จากบ่อปลาในการ
ประกอบอาชีพ 

เพิ่มขึ้น 

10 ซ่อมแซมประตรูะบายน้้า 
เทศบาลตา้บลท่าง้ิว 

เพื่อให้มีแหล่งน้้าสา้หรับ
การเกษตร 

ซ่อมแซมประตรูะบายน้้าใน 
เทศบาลตา้บลท่าง้ิว 

- - 200,000 200,000 200,000 จ้านวนโครงการ มีน้้าส้าหรับ
การเกษตรตลอดป ี

ส้านักปลดั 

    3.3 แผนงานการเกษตร (ต่อ)                                                                                                                                                                                                        แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 ซ่อมแซม ปรับปรุงระบบ
ชลประทานและการประมง 
ทต.ท่าง้ิว 

เพื่อให้มีแหล่งน้้าสา้หรับ
การเกษตร 

ซ่อมแซม ปรับปรุงระบบ
ชลประทานและการประมง 
ทั้งต้าบล 

- - 100,000 100,000 100,000 จ้านวนโครงการ มีน้้าส้าหรับ
การเกษตรตลอดป ี

ส้านักปลดั 

12 ปรับปรุงระบบน้้าเพื่อ
การเกษตรต้าบลท่าง้ิว 

เพื่อให้มีน้้าส้าหรับ
การเกษตรตลอดป ี

เชื่อมต่อท่อส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรและอุปโภคจาก
ชลประทาน 

- - - - 1,000,000 ระยะทางท่อส่ง
น้้า 

มีน้้าเพื่อใช้ใน
การเกษตรตลอดป ี

กองช่าง 

 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกจิของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเท่ียว) ที่มั่นคงและมีเสถียรภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 
    4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                                                                                                                                                                           

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 บริการความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยว 

เพื่อรักษาความปลอดภัย
ให้แก่นักท่องเที่ยว 

จัดหน่วยรักษาความ
ปลอดภัยนักท่องเที่ยว 

- - 50,000 50,000 50,000 จ้านวนโครงการ มีเงินหมุนเวียน
กระจายรายได ้

ส้านักปลดั 

    4.2 แผนงานเคหะและชุมชน                                                                                                                                                                                                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ส่งเสริมการท่องเที่ยววิธี
ชุมชนกลุ่มเลีย้งปลาใน
กระชัง 

เพื่อรองรับการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ปรับภูมิทัศน์บริเวณกลุ่ม
เลี้ยงปลาในกระชัง 

- - 100,000 - - จ้านวนโครงการ มีนักท่องเที่ยวเข้า
มาในพ้ืนท่ีมากขึ้น 

กองช่าง 



2 ปรับภูมิทัศน์ทางลงท่าเทยีบ
เรือ (กระชังปลา) 

เพื่อรองรับการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ปรับภูมิทัศน์ทางลงท่าเทยีบ
เรือ (กระชังปลา) 

- - 100,000 - - จ้านวนโครงการ มีนักท่องเที่ยวเข้า
มาในพ้ืนท่ีมากขึ้น 

กองช่าง 

    4.2 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)                                                                                                                                                                                         แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ส่งเสริมการท่องเที่ยววิธี
ชุมชนกลุ่มปลูกพืชทาง
เศรษฐกิจ(ปลูกปาล์ม) 

เพื่อรองรับการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ปรับภูมิทัศน์บริเวณกลุ่ม
ปลูกพืชทางเศรษฐกิจ(ปลูก
ปาล์ม) 

- - 150,000 - - จ้านวนโครงการ มีนักท่องเที่ยวเข้า
มาในพ้ืนท่ีมากขึ้น 

กองช่าง 

    4.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดแข่งขันกีฬาเรือพาย
ระดับจังหวดั 

เพื่อประชาสมัพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว 

จัดการแข่งขันกีฬาเรือพาย - - 200,000 200,000 200,000 จ้านวนโครงการ สถานท่ีท่องเที่ยว
เป็นที่รู้จักมากขึ้น 

กองการศึกษา 

2 จัดแข่งขันกีฬาจักรยานเสือ
ภูเขา 

เพื่อประชาสมัพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว 

จัดการแข่งขันกีฬาจักรยาน
เสือภูเขา 

- - 100,000 100,000 100,000 จ้านวนโครงการ สถานท่ีท่องเที่ยว
เป็นที่รู้จักมากขึ้น 

กองการศึกษา 

3 จัดแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน เพื่อประชาสมัพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว 

จัดการแข่งขันวิ่งมินิ
มาราธอน 

- - 100,000 100,000 100,000 จ้านวนโครงการ สถานท่ีท่องเที่ยว
เป็นที่รู้จักมากขึ้น 

กองการศึกษา 

4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่าง
เก็บน้้าคลองท่าง้ิว 

เพื่อให้อ่างเก็บน้้าเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน ์

จัดกิจกรรมการท่องเทียวเชิง
นิเวศน ์

- - 100,000 100,000 100,000 จ้านวนโครงการ มีเงินหมุนเวียนใน
ชุมชน และเกิด
การกระจายรายได ้

กองการศึกษา 

5 อบรมแกนน้ายุวมัคคุเทศ 
ทต.ท่าง้ิว 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการนักท่องเที่ยว 

ฝึกอบรมยุวมัคคุเทศและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

- - 50,000 50,000 50,000 จ้านวนโครงการ มีเงินหมุนเวียนใน
ชุมชน และเกิด
การกระจายรายได ้

กองการศึกษา 

6 ส่งเสริม/พัฒนา กิจกรรม
ล่องแก่งหนานหินค้อม 

เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้า
มาในพ้ืนท่ี 

พัฒนากิจกรรมล่องแก่ง - - 50,000 50,000 50,000 จ้านวนโครงการ มีเงินหมุนเวียนใน
ชุมชน และเกิด
การกระจายรายได ้

กองการศึกษา 

 
 
 
 



    4.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                                                                                                                                   แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 บุกเบิกทางคมนาคมเข้า
น้้าตกบ่อเจ็ดลูก 

เพื่อความสะดวกในการ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

ทางคมนาคม กว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 

- - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จ้านวนระยะทาง เกิดการเชื่อมโยง
ด้านการท่องเที่ยว
ของจังหวัด 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างทางเท้ารอบบรเิวณ
อ่างเก็บน้้าคลองท่าง้ิว  

เพื่อความสะดวกในการ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

ทางคมนาคม กว้าง 2 เมตร 
ยาว 4,300 เมตร 

- - 1,290,000 1,290,000 1,290,000 จ้านวนระยะทาง เกิดการเชื่อมโยง
ด้านการท่องเที่ยว
ของจังหวัด 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างร้านค้าบริการ
นักท่องเที่ยว ม.1 

เพื่อให้มีสถานท่ีจ้าหน่าย
สินค้าของชุมชนแก่
นักท่องเที่ยว 

ก่อสร้างร้านค้า บริเวณ 
กระชังปลา 

- - 500,000 - - จ้านวนร้านค้า มีเงินหมุนเวียนใน
ชุมชนเพิ่มมากข้ึน 

กองช่าง 

4 บุกเบิกถนนและก่อสร้างพื้น
ทางลูกรังหรือหินผ ุ
รอบถ้้าเขาจ้าปา 

เพื่อส่งเสริมให้ถ้้าเขาจา้ป่า 
ม.3 เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

ก่อสร้างถนน รอบเขาจ้าปา 
กว้าง 6 เมตร  
ยาว 850 เมตร  

- - - 600,000 - จ้านวนโครงการ มีเงินหมุนเวียนใน
ชุมชน และเกิด
การกระจายรายได ้

กองช่าง 

 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การบริหารจัดการฐานทรัพยากรให้ย่ังยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัที่ 4  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                                                                                                                                                                       

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ส่งเสริมการคัดแยกขยะ เพื่อลดปรมิาณขยะ จัดกิจกรรมรณรงค์การคัด
แยกขยะ 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนโครงการ ปริมาณขยะลดลง ส้านักปลดั 

2 โครงการก้าจดัขยะมูลฝอย เพื่อลดปรมิาณขยะ จัดกิจกรรมรณรงค์การก้าจัด
ขยะมูลฝอย 

- - 30,000 30,000 30,000 จ้านวนโครงการ ปริมาณขยะลดลง ส้านักปลดั 

 
  
 



   5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)                                                                                                                                                                                                แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ปลูกหญ้าแฝกสองข้างทาง
ถนน 

เพื่อป้องกันหน้าดินไหล ปลูกหญ้าแฝกสองข้างทาง
ถนน 

- - 20,000 20,000 20,000 จ้านวนโครงการ ทรัพยากรธรรม 
ชาติมีความอุดม
สมบูรณ ์

ส้านักปลดั 

    5.2 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างคูระบายน้้าโรงเลีย้ง
วัดเขาปูน ทั้ง 2 ข้าง พร้อม
บ่อบ้าบัดน้้าเสีย 

เพื่อลดปัญหามลภาวะทาง
น้้า 

ก่อสร้างคูระบายน้้า ขนาด
กว้าง 2 ยาว 136 เมตร 

- - 700,000 - - จ้านวนระยะทาง ปัญหามลภาวะ
ทางน้้าลดลง 

กองช่าง 

2 เพิ่มประสิทธ์ิภาพระบบ
บ้าบัดน้้าเสีย ม.2 

เพื่อป้องกันปัญหามลภาวะ ก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสีย - - - 200,000 - จ้านวนโครงการ ลดปัญหามลภาวะ
ทางน้้า 

กองช่าง 

3 ปรับปรุงศูนย์บริหารจัดการ
ขยะฯ 

เพื่อป้องกันมลภาวะ ต่อเติมหลังคาพร้อมลานตาก
ขยะ 

- - - 500,000 - จ้านวนอาคารที่
ปรับปรุง 

ประชาชนมีสุข
ภาวะที่ด ี

กองช่าง 

4 เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ก้าจัดขยะมลูฝอย 

เพื่อป้องกันมลภาวะ ส่งเสริมการคัดแยกขยะมลู
ฝอย 

- - 50,000 50,000 50,000 จ้านวนโครงการ ปัญหามลภาวะ
ลดลง 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างคูระบายน้้าเสีย
เตาเผาขยะ ทต. ท่าง้ิว 

เพื่อป้องกันมลภาวะ ก่อสร้างคูระบายน้้าเสีย  
ยาว 100  เมตร 

- - - 100,000 - จ้านวนโครงการ ปัญหามลภาวะ
ลดลง 

กองช่าง 

6 โครงการจ้างเหมาปฏิบัต ิ
งานประจ้าเตาเผาขยะ 

เพื่อลดปรมิาณขยะและ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

จ้างเหมาบุคคลเพื่อประจ้า
เตาเผาขยะ 

- - 432,000 432,000 432,000 จ้านวนชยะ ปริมาณขยะลดลง กองช่าง 

7 โครงการจ้างเหมาปฏิบัต ิ
งานประจ้ารถเก็บขยะ 

เพื่อลดปรมิาณขยะและ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

จ้างเหมาบุคคลเพื่อประจ้า
รถเก็บขยะ 

- - 432,000 432,000 432,000 จ้านวนชยะ ปริมาณขยะลดลง กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



    5.3 แผนงานการเกษตร                                                                                                                                                                                                              แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างฝายแม้ว ม.3 เพื่อรักษา
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 - - 100,000 - - จ้านวนฝายแม้ว ทรัพยากรน้้ากับ
ป่าไม้มคีวามสมดลุ 

ส้านักปลดั 

2 ก่อสร้างประตูปิด – เปิดน้้า
คลองห้วยนาง ม.4 

เพื่อรักษา
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 -  - 100,000 - จ้านวนประตู
ระบายน้้า 

ทรัพยากรน้้ากับ
ป่าไม้มคีวามสมดลุ 

ส้านักปลดั 

3 ขุดลอกห้วยม่วง ม.6 เพื่อรักษา
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ขุดลอกพื้นที่ กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

- - 80,000 - - จ้านวนระยะทาง ทรัพยากรน้้ากับ
ป่าไม้มคีวามสมดลุ 

ส้านักปลดั 

4 ก่อสร้างฝายน้้าล้นใน ทต.
ท่าง้ิว 

เพื่อรักษา
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ก่อสร้างฝายน้้าล้น - - - - 800,000 จ้านวนโครงการ ทรัพยากรป่าไม้มี
ความอุดมสมบูรณ ์

ส้านักปลดั 

5 อนุรักษ์ป่าไม้ชุมชน เพื่อรักษา
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ปรับภูมิทัศน์บริเวณป่าไม้
ชุมชน 

- - 50,000 50,000 50,000 จ้านวนโครงการ ทรัพยากรป่าไม้มี
ความอุดมสมบูรณ ์

ส้านักปลดั 

6 ฝายมีชีวิต ม. 2 - ม. 8 
ต.ท่าง้ิว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

เพื่อก่อสร้างฝายชะลอน้้า ก่อสร้างฝายขนาด 6x9x1.2 
เมตร 

- - 100,000 - - จ้านวนฝาย ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ชุมชน 

7 ฝายมีชีวิต ม. 2  
ต.ท่าง้ิว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

เพื่อก่อสร้างฝายชะลอน้้า ก่อสร้างฝายขนาด 6x9x1.2 
เมตร 

- - 100,000 - - จ้านวนฝาย ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ชุมชน 

 
 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
    6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                                                                                                                                                                          แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปรับปรุงซ่อมแซมกล้อง
วงจรปิดของเทศบาลต้าบล
ท่าง้ิว 

เพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อยป้องกันและแกไ้ข
บัญหายาเสพตดิ 

ปรับปรุงซ่อมแซมกล้องวงจร
ปิดในพ้ืนท่ี หมู่ที่ 2,4,5,6 
และ 7 

- 560,038 - - - จ้านวนกล้อง
วงจรปิด 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ส้านักปลดั 

   



  6.2 แผนงานสาธารณสุข  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ป้องกันโรคระบาดสตัว ์ เพื่อป้องกันโรคระบาดสตัว ์จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่เกี่ยวข้อง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนโครงการ ชุมชนปลอดโรค
ระบาด 

ส้านักปลดั 

2    โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามปณิธานสมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมาร กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนาร ี

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ไม่มีคนและสัตว์เสียชีวิตด้วย
โรคพิษสุนัขบ้า  

63,327 95,000 95,000 95,000 95,000 จ้านวนโครงการ ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส้านักปลดั 

3 สนับสนุนงานสาธารณสุข 
มูลฐานประจ้าหมู่บ้าน 

เพื่อพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐานประจ้าหมู่บ้าน 

อุดหนุนชมรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานประจ้า
ประจ้าหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 
7,500 บาท 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ้านวนชมรม
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
หมู่บ้าน 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

ส้านักปลดั 

    6.2 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)                                                                                                                                                                                                      แบบ ผ. 02  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที ่1-8 ตาม
โครงการพระราชดา้ริด้าน
สาธารณสุข 
 

สนับสนุนให้คณะกรรมการ
หมู่บ้านจัดท้าโครงการ
พระราชด้าริด้าน
สาธารณสุข หมู่บ้านละ 3 
โครงการ 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20,000 
บาท 

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 จ ำนวนหมูบ่ำ้น ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ส้านักปลดั 

    6.3 แผนงานการเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปรับภูมิทัศนส์ระน้้าห้วยนาง 
ม.3  

เพื่อเป็นสถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจของประชาชน 

ปรับภูมิทัศนส์ระน้้าห้วยนาง 
ม.3  

- - 300,000 - - จ้านวนโครงการ ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 



2 ก่อสร้างสวนสุขภาพบรเิวณ
ริมสระน้้าห้วยต้นหยี ม.4 

เพื่อเป็นสถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจของประชาชน 

ก่อสร้างสวนสุขภาพ - - - 100,000 - จ้านวนสวน
สุขภาพ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

3 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าศาลา
อเนกประสงค์ ม. 4 

เพื่อเป็นสถานท่ีประกอบ
กิจกรรมของประชาชน 

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าศาลา
อเนกประสงค์ ม. 4 

- - 120,000 - - จ้านวนโครงการ ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างสวนสุขภาพพร้อม
อุปกรณ์ออกก้าลังกาย ม.5 

เพื่อเป็นสถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจของประชาชน 

ก่อสร้างสวนสุขภาพ - - 500,000 - - จ้านวนสวน
สุขภาพ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

5 ปรับปรุงภูมิทัศน์ฝายน้า้ล้น
บ้านยางยวน ม.6 

เพื่อเป็นสถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจของประชาชน 

เพื่อก่อสร้างศาลาพร้อม
ติดตั้งไฟฟ้า 

- - - 500,000 - จ้านวนฝายน้้า
ล้นท่ีปรับปรุง 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

6 ถมสระน้้าข้างศาลา
อเนกประสงค์ ม.6 

เพื่อให้มีพื้นท่ีใช้สอย
เพิ่มขึ้น 

ถมสระน้้าข้างศาลา
อเนกประสงค์   ม.6 

- - 500,000 - - จ้านวนสระน้้า ประชาชนได้ใช้
ประโยชนร์่วมกัน 

กองช่าง 

7 ติดตั้งไฟฟ้าลานกีฬาข้าง
ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 

เพื่อให้เกิดความมั่นคง
ปลอดภัย 

ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง - - - 50,000 - จ้านวนระบบ
ไฟฟ้า 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชนร์่วมกัน 

กองช่าง 

    6.3 แผนงานการเคหะและชุมชน (ต่อ)                                                                                                                                                                                             แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 ปรับพื้นท่ีรอบเทศบาล
ต้าบลท่าง้ิว เป็นสถานท่ีออก
ก้าลังกาย 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ และออกก้าลัง
กาย 

 ก่อสร้างทางวิ่ง ติดตั้งไฟฟ้า - - 200,000 - - จ้านวนโครงการ ถนนเกิดความร่วม
รื่นสวยงาม 

กองช่าง 

    6.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ส่งเสริมคณุค่าผูสู้งอาย ุ เพื่อให้คนในชุมชนเห็น
คุณค่าผู้สูงอาย ุ

จัดกิจกรรมเสริมสรา้งคุณค่า
ในตนเองแกผู่้สูงอาย ุ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนโครงการ คนในชุมชนเห็น
คุณค่าของผูสู้งอาย ุ

ส้านักปลดั 

2 เสรมิสร้างศักยภาพของกลุ่ม
องค์กร, ชุมชน ฯลฯ 

เพื่อให้กลุ่ม, องค์กร, 
ชุมชน ฯลฯ มีความ
เข้มแข็ง 

อบรมให้ความรู้แก่กลุ่ม, 
องค์กร, ชุมชน ฯลฯ  

- - 100,000 100,000 100,000 จ้านวนโครงการ ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง 

ส้านักปลดั 

3 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
และภมูิคุ้มกันตา้นยาเสพ
ติด 

จัดกิจกรรมป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 

- - 50,000 50,000 50,000 จ้านวนโครงการ ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิใน
ชุมชน 

ส้านักปลดั 

     



 
    6.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                                                                                                                                                     แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดแข่งขันกีฬา 
ต้านยาเสพติด 

เพื่อส่งเสริมการออกก้าลัง
กาย 

จัดกิจกรรมแข่งกีฬาต้านยา
เสพติด 

150,000 230,000 300,000 300,000 300,000 จ้านวนโครงการ ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กองการศึกษา 

2 ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาต่าง ๆ 

เพื่อส่งเสริมการออกก้าลัง
กาย 

ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาต่าง ๆ 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ้านวนโครงการ ประชาชนมี
สุขภาพร่างการ
แข็งแรง 

กองการศึกษา 

3 ส่งเสริมการออกก้าลังกาย 
ทต.ท่าง้ิว 

เพื่อส่งเสริมการออกก้าลัง
กาย 

จัดซื้อเครื่องออกก้าลังกาย - - - 100,000 - จ้านวนโครงการ ประชาชนมี
สุขภาพร่างการ
แข็งแรง 

กองการศึกษา 

4 ก่อสร้างสนามเด็กเล่น
ประจ้าหมู่บ้าน ม.3 

เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการ
ตามวัย 

 - - 250,000 - - จ้านวนโครงการ เด็กมสีุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กองการศึกษา 

5 ปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล 
ร.ร.บ้านไสมะม่วง พร้อม
ติดตั้งไฟฟ้า 

เพื่อให้สนามใช้งานได้
ตามปกต ิ

ปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล 
ติดตั้งไฟฟ้า 

- - - - 300,000 จ้านวนโครงการ ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กองการศึกษา 

6 ปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล 
ร.ร.ท่าง้ิวฯ พร้อมติดตั้ง
ไฟฟ้า  

เพื่อให้สนามใช้งานได้
ตามปกต ิ

ปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล 
ติดตั้งไฟฟ้า 

- - - 300,000 - จ้านวนโครงการ ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กองการศึกษา 

7 ปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล 
ม.5 

เพื่อให้สนามใช้งานได้เป็น
ปกติ 

ปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล - - 150,000 - - จ้านวนโครงการ ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กองการศึกษา 

8 ปรับปรุงสนามกีฬา ประจ้า
หมู่บ้าน ม.7 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ี
ในการออกก้าลังกาย 

ปรับปรุงสนามกีฬาหมู่บา้น - - - 900,000 - จ้านวนสนาม
กีฬา 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา 

9 ปรับปรุงสนามกีฬาหมู่บา้น 
ม.8 

เพื่อส่งเสริมการออกก้าลัง
กาย 

ปรับปรุงสนามกีฬาหมู่บา้น - - - 500,000 - จ้านวนสนาม
กีฬา 

ได้ส่งเสรมิการออก
ก้าลังกาย 

กองการศึกษา 

     
 
 



6.6 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา                                                                                                                                                                                        แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างป้อมยามบริเวณ
ทางเข้าหมู่บ้าน ม.5 

เพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ก่อสร้างป้อมยาม - - 500,000 - - จ้านวนป้อมยาม ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ส้านักปลดั 

2 ก่อสร้างสถานตี้ารวจชุมชน เพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ก่อสร้างสถานตี้ารวจชุมชน - - - 500,000 - จ้านวนสถานี
ต้ารวจชุมชน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ส้านักปลดั 

3 ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ 
ม.1  

เพื่อให้บริการประชาชนที่
มาร่วมกิจกรรม 

ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ 
ม.1 

- - 100,000 - - จ้านวนศาลา
อเนกประสงค์ 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชนร์่วมกัน 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างศาลาพักร้อน คสล. 
หลังศาลาอเนกประสงค์ ม.1 

เพื่อเป็นสถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจของประชาชน 

ก่อสร้างศาลาพักร้อนขนาด
กว้าง 8 เมตร  ยาว 8 เมตร 

- - - - 450,000 จ้านวนศาลา ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างลาน คสล.บริเวณ
ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 

เพื่อใช้เป็นลานกิจกรรม
ของชุมชน 

ก่อสร้างลาน คสล.บริเวณ
ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 

- - 200,000 - - จ้านวนลาน
อเนกประสงค์ 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชนร์่วมกัน 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างสนามกีฬา คสล. 
ข้างศาลาอเนกประสงค์ ม.1 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีออก
ก้าลังกาย 

ก่อสร้างสนามกีฬา คสล. 
กว้าง 24 เมตรยาว 42 เมตร 

- - - - 700,000 จ้านวนสนาม
กีฬา 

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์
พร้อมปรับภมูิทัศน์ฝายน้้า
ล้นบ้านในใส ม.5 

เพื่อเป็นสถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจของประชาชน 

เพื่อก่อสร้างศาลาพร้อม
ติดตั้งไฟฟ้าและปรับภูมิทัศน์
โดยรอบ 

- - 600,000 - - จ้านวนศาลา
อเนกประสงค์ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างทางวิ่ง คสล.รอบ 
ร.ร.ไทรงามเก่า ม.5 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีออก
ก้าลังกาย 

ก่อสร้างทางวิ่ง  ยาว 326 
เมตร 

- - 547,000 - - จ้านวนระยะทาง ประชาชนได้ใช้
ประโยชนร์่วมกัน 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอล 
ม.8 

เพื่อส่งเสริมการออกก้าลัง
กาย 

ก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอล - - 200,000 - - จ้านวนสนาม 
บาสเก็ตบอล 

ประชาชนมีสถาน 
ที่ออกก้าลังกาย 

กองช่าง 

12 ซ่อมแซม/ปรับปรุง/ต่อเติม
โรงรมเก่า 

เพื่อใช้เป็นเป็นโรงเรยีน
ผู้สูงอายุและที่ท้าการกลุ่ม 
ชมรมต่าง ๆของ ทต.ท่าง้ิว 

ซ่อมแซม/ปรับปรุง/ต่อเติม
โรงรมเก่า 

- - - - 300,000 จ้านวนอาคารที่
ปรับปรุง 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชนร์่วมกัน 

กองช่าง 

 
    
 
 
 
 



 6.6 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ต่อ)                                                                                                                                                                                         แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 ปรับปรุงอาคารเวทีมวยเก่า
เป็นศาลาอเนกประสงค์ ม.8 

เพื่อใช้ในการท้ากิจกรรม
ของหมู่บ้าน 

ปรับปรุงเวทีมวยเก่า  - - - 300,000 - จ้านวนอาคารที่
ปรับปรุง 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชนร์่วมกัน 

กองช่าง 

14 ปรับปรุง/ต่อเตมิโรงน้้าดืม่
ชุมชน 

เพื่อปรับปรุงโรงน้้าดื่ม
ชุมชนใน ทต. ท่าง้ิว 

ปรับปรุง/ต่อเตมิโรงน้้าดืม่
ชุมชนใน ทต.ท่าง้ิว 

- - - 200,000 - จ้านวนโรงน้้าดืม่ ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

    6.7 แผนงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สนับสนุนการสงเคราะห ์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์

เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับ
สวัสดิการจากรัฐ 

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  6,000 6,000 12,000 18,000 24,000 จ้านวนผู้ป่วย ผู้ป่วยมีชีวิตที่ดีขึ้น ส้านักปลดั 

2 สนับสนุนการสงเคราะห ์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายไุด้รับ
สวัสดิการจากรัฐ 

จ่ายเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ  5,800,000 6,300,000 6,700,000 7,600,000 8,900,000 จ้านวนผู้
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุมีชีวิตทีด่ี
ขึ้น 

ส้านักปลดั 

3 สนับสนุนการสงเคราะห ์
เบี้ยยังชีพผู้พิการ 

เพื่อใหผู้้พิการได้รับ
สวัสดิการจากรัฐ 

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,728,000 1,824,000 2,100,000 2,516,000 3,100,000 จ้านวนผู้คน
พิการ 

ผู้พิการมีชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ส้านักปลดั 

4 สนับสนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ทต.ท่าง้ิว 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

อุดหนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ทต.ท่าง้ิว 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนกองทุน ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

ส้านักปลดั 

5 สนับสนุนกองทุน สปสช. 
ทต.ท่าง้ิว 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

อุดหนุนกองทุน สปสช. ทต.
ท่าง้ิว 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนกองทุน ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

ส้านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัที่  3 การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่ระดบัฐานราก 
7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
    7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                                                                                                                                                              แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษตัริย์  

เพื่อแสดงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์

จัดกิจกรรมวันส้าคัญของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
และรัฐพิธีตา่ง ๆ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ้านวนกิจกรรม ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน 

ส้านักปลดั 

2 เทศบาลเคลื่อนที ่ เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการตดิต่อ
ราชการ 

ออกหน่วยบริการประชาชน 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ้านวนโครงการ ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การติดต่อราชการ 

ส้านักปลดั 

3 ศึกษาวิจัยประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาล
ต้าบลท่าง้ิว 

เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการบริการ
สาธารณะ 

ศึกษาวิจัยความพึงพอใจต่อ
การจัดบริการตา่ง ๆ ของ
เทศบาล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนครั้งท่ี
วิจัย 

จัดบริการ
สาธารณะได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ส้านักปลดั 

4 ติดตั้งระบบเสียงไร้สาย เพื่อให้ประชาชนทราบ
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้
อย่างทั่วถึง 

ติดตั้งระบบกระจายเสียง 
ทต.ท่าง้ิว 

- - 100,000 100,000 100,000 จ้านวนจุด
กระจายเสียง 

ประชาชนรู้ข้อมูล
ของราชการ
เพิ่มขึ้น 

ส้านักปลดั 

5 ก่อสร้างป้ายปดิประกาศ เพื่อประชาสมัพันธ์งาน
ของราชการ 

ก่อสร้างป้ายปดิประกาศของ
เทศบาล หมู่บา้นละ 1 แห่ง 

- - 100,000 100,000 100,000 จ้านวนป้าย
ประชาสมัพันธ์ 

ประชาชนรู้ข้อมูล
ของราชการ
เพิ่มขึ้น 

ส้านักปลดั 

6 จัดเก็บข้อมลูต้าบล เพื่อจัดเก็บข้อมลูพื้นฐาน
ต้าบล 

จัดเก็บข้อมลูต่าง ๆ - - 30,000 30,000 30,000 จ้านวนโครงการ มีข้อมูลพื้นฐาน
ของต้าบล 

ส้านักปลดั 

7 ติดตั้งจอแอลอดีี
ประชาสมัพันธ์นอกสถานท่ี 

เพื่อประชาสมัพันธ์งาน
ของราชการ 

ติดตั้งจอแอลอดีีแบบนอก
สถานท่ี 

- - - - 500,000 จ้านวนป้าย
แอลอีด ี

ประชาชนรู้ข้อมูล
ของราชการ
เพิ่มขึ้น 

ส้านักปลดั 

   
 
 
 



  7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)                                                                                                                                                                                                แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 พระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพล
อดุลเดช 

เพื่อเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษตัริย์และพระ
ราชวงศ์จักร ี

อุดหนุนเทศบาลต้าบลห้วย
ยอด 

50,000 - - - - จ้านวนโครงการ ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ส้านักปลดั 

9 ให้บริการสัญญาณไวไฟใน
เขต ทต.ท่าง้ิว 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ประชาชน ทต.ท่าง้ิว 

ให้บริการสัญญาณไวไฟใน
เขต ทต.ท่าง้ิว  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนวนจุด
บริการสัญญาณ 

ประชาชนมีความรู้
, ทันเหตุการณ์ต่าง 
ๆ 

ส้านักปลดั 

10 จัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และ
มีส่วนร่วมของประชาชน 
ใน ทต.ท่าง้ิว 

จัดประขมุการท้าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

- - 20,000 20,000 20,000 จ้านวนโครงการ ประชาชนมีความรู้
และมสี่วนร่วมใน
การท้าแผน 

ส้านักปลดั 

11 พัฒนาการจัดเก็บรายได ้ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได้ของ ทต.
ท่าง้ิว 

ออกหน่วยบริการจดัเก็บ
ภาษีนอกสถานท่ี 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ้านวนโครงการ ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การติดต่อราชการ 

กองคลัง 

12 ปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษี เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได้ของ ทต.
ท่าง้ิว 

ปรับปรุงข้อมูลในระบบแผน
ที่ภาษ ี

30,000 30,000 60,000 60,000 60,000 จ้านวนโครงการ ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การติดต่อราชการ 

กองคลัง 

    7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างเสารับ-ส่ง สัญญาณ
วิทยุ 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

ก่อสร้างระบบรับส่งสัญญาณ
วิทยุ 

49,000 - - - - จ้านวนเสารับส่ง
สัญญาณวิทย ุ

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ส้านักปลดั 

    
 
 
 



 
7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน(ต่อ)                                                                                                                                                                                     แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 อุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

สนับสนุนการด้าเนินงาน
ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

อุดหนุน อบต. ห้วยยอด 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนโครงการ ประชาชนไดร้ับ
บริการจากศูนย์
ปฏิบัติการ 

ส้านักปลดั 

    7.3 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้าง/ต่อเติมปา้ยที่ท้า
การ ทต.ท่าง้ิว 

เพื่อประชาสมัพันธ์
หน่วยงาน 

ก่อสร้าง/ต่อเติมปา้ยที่ท้า
การ ทต.ท่าง้ิว 

- - 50,000 - - จ้านวนป้ายที่ท้า
การ 

เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ 

กองช่าง 

2 โครงการจ้างเหมาปฏิบัต ิ
งานตัดหญ้า 2 ข้างทางถนน 

เพื่อความปลอดภัยในการ
สัญจรบนถนน 

จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบตั ิ
งานตัดหญ้า 2 ข้างทางถนน 

- - 324,000 324,000 324,000 จ้านวนระยะทาง ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรบนถนน 

กองช่าง 

3 โครงการจ้างเหมาปฏิบัต ิ
งานเก็บขยะ2 ข้างทางถนน 

เพื่อลดปรมิาณขยะ2 ข้าง
ทางถนน 

จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบตั ิ
งานเก็บขยะ2 ข้างทางถนน 

- - 108,000 108,000 108,000 จ้านวนระยะทาง ปริมาณขยะลดลง กองช่าง 

    7.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                                                                                                                                           แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปรับปรุง/ต่อเตมิ อาคารที่
ท้าการ ทต.ท่าง้ิว 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัตริาชการและ
ให้บริการประชาชน 

ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารที่
ท้าการ ทต.ท่าง้ิว 

- - 500,000 500,000 500,000 จ้านวนอาคารที่
ท้าการ 

ประชาชนผู้มารับ
บริการได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

2 ปรับปรุงที่ท้าการ อปพร. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

ปรับปุรงอาคารที่ท้าการ  
อปพร. ทต.ท่าง้ิว 

- - - 500,000 - จ้านวนที่ท้าการ
อปพร. 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ส้านักปลดั 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัที่  3 การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
8. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคล 
   8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                                                                                                                                                                         

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้
ในการปฏิบัติงานและ
ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม 
เสรมิสร้างความสัมพันธ์อันดี
ภายในองค์กร ของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างของ ทต. ท่าง้ิว 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
เป็นแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาพ้ืนท่ี 

ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้
ในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน, สมาชิก, ผู้บริหาร
ผู้น้า ฯลฯ 

200,000 200,000 250,000 250,000 250,000 จ้านวนโครงการ เกิดการบรูณาการ
การท้างานแบบมี
ส่วนร่วม 

ส้านักปลดั 

 
    8.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                                                                                                                                                                  แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
(อปพร.) 

เพื่อเสรมิสร้างความรูค้วาม
เช้าใจในบทบาทหน้าท่ี
และเพิ่มทักษะความ
ช้านาญในการปฏิบตัิ
หน้าท่ี 

ฝึกอบรมทบทวนการ
ปฏิบัติงาน, พร้อมชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

200,000 187,000 187,000 187,000 187,000 จ้านวนโครงการ อปพร.มีความ
เข้าใจบทบาท
หน้าท่ีและมีทักษะ
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีเพิ่มขึ้น 

ส้านักปลดั 

2 พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
และผูเ้กี่ยวข้องงานการ
ป้องกันและระงับอัคคภีัย 

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้น 

ฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนโครงการ ผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้เกี่ยวข้องมีความ 
รู้เพิ่มขึ้น 

ส้านักปลดั 

    
 
 
 



 
 8.3 แผนงานสาธารณสุข                                                                                                                                                                                                              

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 พัฒนาศักยภาพ หน่วยกู้ชีพ 
กู้ภัย (FR) ทต.ท่าง้ิว 

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมี
ความรู้ความสามารถเพิ่ม
มากขึ้น 

ฝึกอบรมการปฏิบตัิงาน 
งานกู้ชีพ กู้ภัย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนโครงการ ผู้ปฏิบัติงานมี
ความรู้ความ 
สามารถเพิ่มขึ้น 

ส้านักปลดั 

                                                                                                


