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ค ำน ำ 

    ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจส าคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม  และประกอบกับในปัจจุบันได้มีการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น  ในการนี้  เทศบาลต าบลสิชลในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง  ภายใต้การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
หลายประการ  โดยเฉพาะได้มีการถ่ายโอนภารกิจในหลาย  ๆ  ด้านด้วยกัน  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ซึ่งการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นก็เป็นภารกิจที่มีการถ่ายโอนด้วย  ดังนั้น  เพ่ือเป็นการปฏิบัติการก าหนดขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงได้ออก  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548”  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
แผนยุทธศาสตร์พัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  และแผนการด าเนินงาน  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็น
แนวทางปฏิบัติ  ในการจัดท าและวางแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
 

  ดังนั้น  เทศบาลต าบลสิชล  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562)  ขึ้น  เพ่ือ
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ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  การสนับสนุนการพัฒนาของท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน
สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  นอกจากนี้การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ต้องมีความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ.  2560-2562)  และเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  และแนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้  เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลสิชล
เกิดประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
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ส่วนที่  1 
  บทน า 

การจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 

1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
 

  แผนพัฒนาสามปี  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่งเป็นแผนที่ก าหนดรายละเอียดของแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท า
ขึ้นส าหรับปีงบประมาณของแต่ละปี  โดยมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี  
และมีการด าเนินการจัดท าและทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนอย่างต่อเนื่องทุกปี 
 

  แผนพัฒนาสามปี  เป็นแผนแบบหมุนเวียนโดยต้องด าเนินการทบทวนและด าเนินการจัดท า
ทุกปี  เป็นแผนพัฒนาที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ที่จะน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ไปสู่การปฏิบัติโดยอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งมีหลายแนวทาง  และต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  เพ่ือน าไปสู่วิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ใช้เป็นเครื่องมือในการ
จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  เพ่ือให้ได้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความ
รอบคอบ  และผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน  ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารเพ่ือให้เกิดรูปธรรม  
ดังนั้น  โครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี  โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาปีแรกของแผ นฯ  
โครงการจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
  1.  โครงการ/กิจกรรม  ค่อนข้างแน่นอนในการที่จะสามารถด าเนินการได้  การสัมฤทธิ์ผล
ของโครงการตลอดจนผลประโยชน์สาธารณะที่ประชาชน/สังคมจะได้รับจากโครงการ 
  2.  โครงการ/กิจกรรม  จะต้องมีความพร้อมในทุก  ๆ  ด้าน  เพ่ือให้สามารถก า หนด
รายละเอียดในแผนพัฒนาที่จะน าไปจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 
 
  ลักษณะส าคัญของแผนพัฒนาสามปีโดยสรุป 
  1.  เป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  2.  เป็นแผนที่แสดงแนวทางในการพัฒนา  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  ที่ชัดเจนและมีลักษณะ
เจาะจงท่ีจะด าเนินการ 
  3.  เป็นแผนพัฒนาที่แสดงโครงการ/กิจกรรม  การพัฒนาที่จะด าเนินการในระยะเวลาสามปี 
  4.  เป็นแผนพัฒนาที่เชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาระดับต่าง  ๆ  กับแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 
(ก าหนดวิสัยทัศน์  และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ) 

นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายเร่งด่วนและนโยบายทั่วไป) 

นโยบายกระทรวง  กรม 
(นโยบายรายสาขาตามภารกิจหนว่ยงาน) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ยุทธศาสตรบ์ูณาการทุกภาคส่วนในจังหวัด) 

ปัญหา-ความต้องการของประชาชนและ 
นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอแบบบูรณาการ 
(บูรณาการในมิติเชิงพื้นที่) 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
(วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายการพัฒนายุทธศาสตร์และ 

แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น) 

 

แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ  น าไปสู่การท างบประมาณ) 
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ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับแผนพัฒนาสามปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  กิจกรรมที่  1  -  กิจกรรมที่  1   -  กิจกรรมที่  1      -  กิจกรรมที่  1 
-  กิจกรรมที่ 2  -  กิจกรรมที่ 2   -  กิจกรรมที่ 2      -  กิจกรรมที่  2 
-  กิจกรรมที่ 3      -  กิจกรรมที่ 3 
-  กิจกรรมที่ 4 
  
 

1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
  1.  เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
การจัดท างบประมาณประจ าปี 
  2.  เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.  เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง  ๆ  ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจ าปีและน าไปปฏิบัติได้ทันที  เมื่อได้รับงบประมาณ 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ท้องถิ่น 

จุดมุ่งหมายการพัฒนา จุดมุ่งหมายการพัฒนา 
 

จุดมุ่งหมายการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา แนวทางพัฒนา 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 
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1.3  ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
  1.  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
ต าบลสิชล  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  กลุ่มจังหวัด  จังหวัด  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชและนโยบายผู้บริหารเทศบาล  รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา  ความ
ต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยน าข้อมูลพ้ืนฐานการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง  ๆ  และข้อมูลในแผน
ชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
  2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา
ปัญหาความต้องการและข้อมูลน ามาจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี  และเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  4.  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
 
 
1.4  ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี 
  1.  ท าให้ผู้บริหารมีจุดมุ่งหมายและสามารถก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากร
การบริหารของท้องถิ่นให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิผลเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
  2.  เป็นเครื่องมือในการบริหารที่เป็นไปอย่างระบบและเป็นรูปธรรม  มีทิศทางการบริหารที่
ชัดเจน 
  3.  ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  4.  ช่วยให้ทราบถึงแผนการที่ด าเนินการพัฒนาในช่วงสามปีข้างหน้า 
  5.  สามารถก ากับ  ติดตาม  และประเมินผลการพัฒนาได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา 

 
2.1  สรุปสถานการณ์การพัฒนา   
  เป็นการวิเคราะห์ด้วยระบบ  SWOT  Analysis  เป็นการวิเคราะห์สภาพการพัฒนาท้องถิ่น
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเป็นองค์กรหลักในการพัฒนา  เพื่อค้นหาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคที่
ส่งผลต่อการด าเนินงานประเด็นที่ต้องมีการวิเคราะห์  ได้แก่  S-Strength  (จุดแข็ง)  W-Weakness  (จุดอ่อน)  
O-Opportunity  (โอกาส)  และ  T-Threat  (อุปสรรค)  หลักการส าคัญคือการวิเคราะห์โดยการส ารวจจาก
สภาพการ  2  ด้าน  คือสภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอกเพ่ือให้รู้จักตนเองและรู้จักสภาพแวดล้อม
ในการบริหารและบริการกิจการสาธารณะ  ในการวิเคราะห์นี้จะช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาท้องถิ่น  
คณะกรรมการสนับสนุน  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น  นั้น  ๆ  ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง  ๆ  ทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว  และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  
รวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  แนวทางการพัฒนาและโครงการกิจกรรมต่าง  ๆ  ที่เป็นไปตามอ านาจ  หน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมถึงผลการวิเคราะห์การพัฒนาแบบบูรณาการ  (Integration)  ในเชิงพ้ืนที่และ
การพัฒนาท้องถิ่นสู่ความเชื่อมโยงการพัฒนาระดับอ าเภอ  จังหวัด  และประเทศมาเป็นองค์ประกอบด้วย 
  -  การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคต
ของเทศบาลต าบลสิชล  ด้วยเทคนิค  SWOT  ANALYSIS  ไดด้ังนี้ 

จุดแข็ง   (Strength : S) 
  1.  เทศบาลต าบลสิชล  เป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ที่มีความเติบโตของชุมชน
เมืองเป็นไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว  มีพ้ืนที่การปกครอง  3.5  ตารางกิโลเมตร  แบ่งส่วนราชการออกเป็น  
5  หน่วยงาน  กอง  ได้แก่  ส านักปลัดเทศบาล  กองคลัง  กองช่าง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กอง
การศึกษา  มีพนักงานและลูกจ้างทั้งสิ้น  72  คน  ซึ่งมีความรู้ความสามารถในขั้นดี  ซึ่งท าให้ปฏิบัติภารกิจ       
หน้าที่ความรับผิดชอบด้วยความเรียบร้อย  และมีประสิทธิภาพ   
  2.  ผู้บริหารของเทศบาลเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน 

3.  สภาเทศบาลและคณะผู้บริหารมีความสามัคคี  เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
4.  สภาเทศบาลให้ความสนใจและติดตามตรวจสอบการท างานของเทศบาลอย่างใกล้ชิด 

  5.  บุคลากรของเทศบาลทุกคนมีคุณภาพและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี 
  6.  มีสวนสาธารณะเป็นสถานที่พักผ่อนส าหรับประชาชนในเขตเทศบาลและประชาชนทั่วไป  
เช่น  หาดสวนสมเด็จ  ปากน้ าสิชล  และสวนสาธารณะพรุกง 
  7.  ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเทศบาล 

8.  มีการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดหารายได้ 
   
จุดอ่อน  (Weakness , W)  

  1. เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานยังมีไม่เพียงพอกับความต้องการในการให้บริการ
ประชาชน  เช่น  รถดับเพลิง  รถเก็บขนขยะมูลฝอย   
  2. การประสานงานภายในหน่วยงานเพ่ือให้บริการประชาชน  ยังมีความล่าช้า  ไม่สามารถ
สนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที 
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  3. บุคลากรขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ  ท าให้ไม่สามารถน าความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
  4.  มีการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน  แต่ไม่มีตลาดรองรับ  สินค้าที่ประชาชนผลิตขึ้น  
(ร้านค้าชุมชน)  ทั้ง  ๆ  ที่ได้มีการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
  5.  ขาดการประเมินผลการด าเนินงานโครงการต่าง  ๆ  อย่างต่อเนื่อง 
  6. งบประมาณในแต่ละปีมีจ ากัด  ท าให้การพัฒนาไม่สามารถสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
  7.  ระเบียบข้อกฎหมายบางอย่างเป็นอุปสรรคในการสนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนและชุมชน 
  8.  ไม่มีการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  9.  การจัดท าแผนงาน/โครงการสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่น้อย 
 

โอกาส  (Opportunity : O) 
  1.  เทศบาลต าบลสิชลมีศักยภาพในการต้อนรับนักท่องเที่ยวได้เป็นจ านวนมาก  เพราะมี
แหล่งท่องเที่ยวสวนสาธารณะพรุกง  สวนสมเด็จ  หาดสิชล  พร้อมในการให้บริการประชาชน 
  2.  เทศบาลต าบลสิชลอยู่ในโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่ียั่งยืนของจังหวัด 
นครศรีธรรมราช 
  3.  ชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง  10  ชุมชน  มีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียว  และมีสว่นรว่มใน
การพัฒนาเทศบาล 
  4.  เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าขายและการคมนาคมของอ าเภอสิชล 
  5.  ประชาชนมีความตื่นตวัทางการเมืองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น 

 
อุปสรรค  (Threat : T) 

  1.  ประชาชนไม่เห็นความส าคัญของการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพ 
  2.  โครงสร้างพื้นฐานหลายอย่าง  ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนท าให้การ
ด าเนินการด้านต่าง  ๆ  เป็นไปด้วยความล่าช้า  เช่น  การขยายแนวเขตไฟฟูา  การขยายแนวเขตประปา 
  3. สภาพพ้ืนที่ในเขตเทศบาลมีพ้ืนที่ว่างเปล่าไม่ก่อให้เกิดรายได้เป็นจ านวนมากซ่ึงส่งผล
กระทบต่อรายได้ที่จัดเก็บได้ของเทศบาล 
  4.  ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของเทศบาล 
  5.  ประชากรผู้สูงอายุมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน  ส่งผลกระทบต่อรายได้และค่าใช้จ่ายในครัวเรือน     
  6.  รัฐบาลเก็บภาษีอากรได้น้อย  ท าให้เงินอุดหนุนที่จัดสรรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลดน้อยลง  ซึ่งส่งผลให้เทศบาลต าบลสิชลได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือบริหารกิจการเทศบาลได้น้อยลง 
  7.  ประชากรแฝงเพ่ิมขึ้น  ท าให้การวางแผนและพัฒนาเป็นไปด้วยความยากล าบาก 
  ๘.  อัตราค่าจ้างแรงงานไทยกับแรงงานต่างด้าวแตกต่างกันมาก 
  9.  คนบางกลุ่มขาดจริยธรรมคุณธรรม  มีวิถีชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่ไม่เสียสละเพ่ือส่วนรวม
และขาดระเบียบวินัย 
  10.  ปัญหายาเสพติดในชุมชนนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย  ๆ 
  11.  ปัญหาเล่นการพนันในชุมชน 
  12.  ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  มีการลักเล็กขโมยน้อย 
  13.  ปัญหาค่าครองชีพสูงและปัญหาความยากจนของประชาชน 



7 

 

  14.  สภาพภูมิประเทศง่ายต่อการเกิดอุทกภัยและภัยธรรมชาติอ่ืน  ๆ  ส่งผลกระทบต่อ
โครงสร้างพื้นฐาน  ช ารุดเสื่อมโทรมเร็วกว่าปกติ 
  15.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานต้องใช้งบประมาณสูง  ต้องได้รับการสนับสนุนเงิน
อุดหนุนจากส่วนกลาง 
  16.  ขาดเสถียรภาพทางด้านการเมืองระดับชาติ 
  17.  ความร่วมมือด้านต่าง  ๆ  จากภาคเอกชนมีน้อย 
  18.  งบประมาณในแต่ละปีมีจ ากัด  ท าให้การพัฒนาไม่สามารถสนองตอบต่อความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
  19.  ระเบียบข้อกฎหมายบางอย่างเป็นอุปสรรคในการสนองต่อความต้องการของประชาชน
และชุมชน 

 
 

2.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  คือการควบคุมที่มีการใช้ตัวเลข 
ต่าง  ๆ  เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ  เช่น  การวัดจ านวนโครงการ  กิจกรรม  งานต่าง  ๆ  ก็คือผลผลิต
นั่นเองว่าเป็นไปตามท่ีตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่  จ านวนที่ไม่
สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่  สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ  (Efficiency)  ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
 

โครงการที่ได้ด าเนนิการในปงีบประมาณ  2558  มีทั้งหมด  63  โครงการ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
1.1  แนวทางการพัฒนาด้านคมนาคม  มีจ านวน  13  โครงการ  
 1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนตารอด 
 2.  โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนสิชล-ท่าศาลา 
 3.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูน้ าสวนสาธารณะพรุกง 
 4.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตถนนเจริญลาภ  ซอย  1 
 5.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตถนนเจริญลาภ  ซอย  2 
 6.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตถนนรถไฟ  ซอย  5 
 7.  โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนโรงฆ่าสัตว์ 
 8.  โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนพรุกง 
 9.  โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนกังสุกุล 
 10.  โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทางท่าน 

11.  โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนพัฒนา 
12.  โครงการปรับปรุงฟุตบาทพร้อมขยายผิวจราจรถนนสมเด็จ 
13.  โครงการก่อสร้างผนังก้ันตลิ่งพังบริเวณศาลเจ้าม่วงทอง 
 

1.2  แนวทางการพัฒนาด้านประปา 
 -  ไม่มี 
 

1.3  แนวทางการพัฒนาด้านไฟฟูา 
 -  ไม่มี 
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1.4  แนวทางการพัฒนาจัดหาเครื่องจักรกล 
 -  ไม่มี 
 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
2.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน 
 -  ไม่มี   
2.2  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
 -  ไม่มี 
 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและสังคม 
3.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมประเพณี  มีจ านวน  16  โครงการ 

1.  โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม ่
2.  โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ 
3.  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 

 4.  โครงการวันส าคัญทางศาสนา 
5.  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
6.  อุดหนุนอ าเภอสิชลตามโครงการจัดงานประเพณีชักพระอ าเภอสิชล 
7. อุดหนุนอ าเภอสิชลโครงการจัดงานสืบสานประเพณี  “แห่หฺมรับเดือนสิบ” 
8. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ 
9. อุดหนุนอ าเภอสิชลโครงการจัดงานวันปิยมหาราช 
10. อุดหนุนอ าเภอสิชลโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา  “๕  ธันวามหาราช” 
11. อุดหนุนอ าเภอสิชลโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียติ  “๑๒  สิงหาพระบรมราชินีนาถ” 
12. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดประทุมทายการาม 
13. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบางฉาง 
14. อุดหนุนวัดประทุมทายการาม 
15. อุดหนุนวัดวิเวกรัตนธัชมุนี 
16. อุดหนุนมัสยิดกูวาลา 
       

๓.2  แนวทางพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ  มีจ านวน  6  โครงการ 
1.  โครงการเทศบาลพบประชาชน 
2.  โครงการเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 
3.  เงินสมทบกองทนุสวัสดิการชุมชนต าบลสิชล 
4.  โครงการปรับปรุงลานกีฬาและจัดหาอุปกรณ์กีฬา 
5.  โครงการติดตั้งเครื่องเล่นบริเวณสนามกีฬาเทศบาล 
6.  อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลสิชล 
 

4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4.1  แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข   มีจ านวน  2  โครงการ 
 1.  โครงการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 2.  โครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
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4.2  แนวทางพัฒนาปูองกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัย  มีจ านวน  6  โครงการ 
 1.  โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพ อสม.เทศบาลต าบลสิชล 
 2.  โครงการปูองกันและก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า 
 3.  โครงการอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน  (อสม.)  เทศบาลต าบลสิชล 
 4.  โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมต้านยาเสพติด 
 5.  โครงการจ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 
 6.  โครงการควบคุมปูองกันโรคไข้เลือดออก 
4.3  แนวทางการพัฒนาเฝูาระวังปูองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 -  ไม่มี 
4.4  แนวทางการพัฒนาการบ าบัดน้ าเสียและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 -  ไม่มี 
4.5  แนวทางการพัฒนาศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 -  ไม่มี 
  
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
5.1  แนวทางการจัดหา/จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน  มีจ านวน  1  โครงการ 
 1.  โครงการจัดหาวัสดุหรือครุภัณฑ์ส านักงาน 
5.2  แนวทางพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  มีจ านวน  16  โครงการ 
 1.  โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  (เชิงปฏิบัติการ) 
 2.  โครงการชาร์เลนเดย์ 
 3.  โครงการแข่งกีฬานักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลและกลุ่มเครือข่าย 
 4.  โครงการสร้างทีมนักกีฬาเข้าร่วมเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น 
 5.  โครงการแข่งกีฬาเด็ก  เยาวชน  และประชาชน 
          6.  โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส 
          7.  อุดหนุนกีฬาอ าเภอตามโครงการพัฒนากีฬาอ าเภอสิชล  ประจ าปี  2558 
          8.  โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชน 
          9.  โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน  คณะกรรมการชุมชน  เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
          10.  โครงการจัดงานวันเทศบาล 
 11.  โครงการจัดท าแผนชุมชน 
 12.  โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชนในเขตเทศบาล 
 13.  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ชุมชนในเขตเทศบาล 
 14.  อุดหนุนโรงเรียนวัดประทุมทายการามตามโครงการจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียนและประชาชน 
        ของเทศบาลต าบลสิชล  ประจ าปีงบประมาณ  2558 
 15.  โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 
 16.  โครงการจัดท าลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น 
5.3  แนวทางพัฒนาการประชาสัมพันธ์   
 -  ไม่มี 
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5.4  แนวทางปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีจ านวน  3  โครงการ 
 1.  โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล 
 ๒.  โครงการฝึกอบรมเยาวชนไทย  ปูองกันภัยเบื้องต้นเกี่ยวกับภัยพิบัติ 
 3.  โครงการซ้อมแผนปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
   
5.5  แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร   
 -  ไม่มี 
 
2.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาสามปีในเชิงคุณภาพ 
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ  คือการน าเอาเทคนิคต่าง  ๆ  มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ  
โครงการ  กิจกรรม  งานต่าง  ๆ  ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้น  ๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่  ประชาชนพึงพอใจหรือไม่  สิ่งของ  วัสดุ  ครุภัณฑ์  การด าเนินการต่าง  ๆ  
มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง  คงทน  ถาวร  สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่  ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล  (Effectiveness)  ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ  รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มี
ภารกิจคล้ายคลึงกัน  และมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศ  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 
 
อปท.น าโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2558-2560)  มาด าเนินการตามแผนฯ  โดย 
ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือเงินนอกงบประมาณ  (เฉพาะโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ  ปี  
2558) 
-  โครงการตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2558-2560)     จ านวน  124  โครงการ 
-  โครงการตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2558-2560)  เพิ่มเติม  ฉบับที่  1  จ านวน  20  โครงการ 
            รวมทั้งหมด  144  โครงการ 
 
โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.  2558  จ านวน  63  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ  43.75 
 
=  ฐานโครงการตามแผนฯ  ปี  2558  ที่บรรจุในข้อบัญญัติ X 100/จ านวนโครงการทั้งหมด 
ของ  2558 
=  63X100/144 
=  43.75% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

 

 

 
ล าดับ 

 
ชื่อโครงการ 

เทศบัญญัติ  2558 
(หน้า) 

แผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.  2558-2560)  

หน้า 
1. โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น 66 102 
2. โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ 66 100 
3. โครงการแชลร์เลนจ์เดย์ 66 100 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 66 111 
5. โครงการจัดงานวันเทศบาล 66 104 

6. โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 66 ฉ.เพิ่มเติม หน้า 4 

7. โครงการเทศบาลพบประชาชน 66 83 
8. อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา  (5  ธันวามหาราช) 
71 76 

9. อุดหนุนโครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ  “12  สิงหา
พระบรมราชินีนาถ” 

71 77 

10. อุดหนุนโครงการจัดงานวันปิยมหาราช 71 75 
11. โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล 77 109 
12. โครงการซ้อมแผนปูองกันภัยฝุายพลเรือน 77 109 
13. โครงการฝึกอบรมปูองกันภัยเบื้องต้นเกี่ยวกับภัยพิบัติ 77 109 
14. ค่าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากสาธารณภัย 77 109 
15. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 80 73 
16. โครงการฝึกอบรมเข้าค่ายคุณธรรม  จริยธรรม 80 82 
17. โครงการฝึกอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 80 82 
18. อุดหนุน รร.สังกัดส านักงาน สพฐ. 82 77 
19. โครงการปูองกันและก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า 86 88 
20. โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพ  อสม.ทต.สิชล 86 89 
21. โครงการควบคุมปูองกันโรคไข้เลือดออก 86 90 
22. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต้านยาเสพติด 86 90 
23. โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 86 89 
24. โครงการจัดท าลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น 88 97 
25. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนตารอด 94 48 
26. โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนสิชล-ท่าศาลา 94 48 
27. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูน้ าสวนสาธารณะพรุกง 94 55 
28. โครงการปรับปรุงลานกีฬาและจัดหาอุปกรณ์กีฬา 96 86 
29. โครงการติดตั้งเครื่องเล่นสนามบริเวณสนามกีฬาเทศบาล 96 84 
30. โครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 97 93 
31. โครงการปลูกหญ้าแฝกตามพระราชด าริ 97 94 
32. ค่าธรรมเนียมในการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 97 87 
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ล าดับ 

 
ชื่อโครงการ 

เทศบัญญัติ  2558 
(หน้า) 

แผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.  2558-2560)  

หน้า 
33. โครงการจัดหาวัสดุหรือครุภัณฑ์ส านักงาน 69 95 
34. อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลสิชล 102 84 
35. อุดหนุนสภาองค์กรชุมชนเทศบาลต าบลสิชล 102 85 
36. โครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมเด็ก  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ 

และผู้ด้อยโอกาส 
102 106 

37. โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก  เยาวชน  และประชาชน 104 107 
38. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลและ

กลุ่มเครือข่าย 
104 106 

39. โครงการสร้างทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น 104 107 
40. อุดหนุนอ าเภอสิชลตามโครงการพัฒนากีฬาอ าเภอสิชล  

ประจ าปี  2558 
105 101 

41. อุดหนุนโรงเรียนวัดประทุมทายการามตามโครงการจัดงาน 
แข่งขันกรีฑานักเรียนและประชาชนของเทศบาลต าบลสิชล 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558 

105 100 

42. โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง 106 74 
43. โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 106 73 
44. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 106 73 
45. โครงการวันส าคัญทางศาสนา 106 74 
46. อุดหนุนอ าเภอสิชลตามโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชา 

แห่ผ้าขึ้นธาตุ 
107 75 

47. อุดหนุนอ าเภอสิชลตามโครงการจัดงานประเพณีชักพระ
อ าเภอสิชล  ประจ าปี  2556 

107 75 

48. อุดหนุนอ าเภอสิชลตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณี 
“แห่หมฺรับเดือนสิบ” 

107 74 

49. อุดหนุนวัดประทุมทายการาม 107 78 
50. อุดหนุนวัดวิเวกรัตนธัชมุณี 107 78 
51. อุดหนุนมัสยิดกูวาลา 107 78 
52. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอตามโครงการงามอย่างไทย   

คู่ใจวัยรุ่นอ าเภอสิชล 
107 76 

53. เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 109 83 
54. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 109 84 
55. เงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 109 111 
56. โครงการจ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ

ท้องถิ่น 
 

110 91 
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ล าดับ 

 
ชื่อโครงการ 

เทศบัญญัติ  2558 
(หน้า) 

แผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.  2558-2560)  

หน้า 
57. โครงการปรับปรุงและก าหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลาง

เฉลี่ยต่อตารางเมตร 
73 95 

58. อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ทต.สิชล 87 89 
59. โครงการจัดท าแผนชุมชน 101 103 
60. โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชนเขตเทศบาล 101 105 
61. โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน 101 105 
62. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพของประชาชน 101 69 
63. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน 101 101 
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ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 

 

3.1  แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

1.  วิสัยทัศน์เทศบาลต าบลสิชล  (Vision) 
“เทศบาลต าบลสิชล  คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  เศรษฐกิจที่เข้มแข็ง  สภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม 

สิ่งแวดล้อมสมดุลดี  มีวัฒนธรรมประเพณีที่ย่ังยืน” 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 1.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

 3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาและสังคม 

 4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

ตามวิสัยทัศน์เทศบาลต าบลสิชล  สามารถแบ่งการพัฒนาออกได้เป็น  5  ด้าน    ดังนี้ 
 
 1.  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1  มีโครงสร้างพ้ืนฐาน  และระบบสาธารณูปโภคท่ีทั่วถึงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และ     
มีคุณภาพ 
 1.2  มีโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่ง  ตลอดจนระบบการสื่อสารโทรคมนาคม สิ่งอ านวย
ความสะดวกต่าง  ๆ  ที่มีคุณภาพและเพียงพอ 

1.3  มีระบบการจราจรที่ดี  ท าให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ  การเสียชีวิต   และทรัพย์สินของ 
ประชาชน 

1.4  มีระบบผังเมืองที่ด ี เป็นเครื่องมือชี้น าและสนับสนุนการพัฒนาเมือง 
 

2.  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  2.1  ประชาชนมีอาชีพที่เหมาะสม  ตลอดจนสามารถน าทรัพยากรธรรมชาติที่มีใน        
พ้ืนที่มาพัฒนา  ท าให้เกิดรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
  2.2  เป็นเมืองศูนย์กลางด้านการพาณิชย์  การประมง    เมืองชายฝั่งทะเลตะวันออก 
  2.3  ชุมชนมีความสามารถในการพ่ึงตนเอง  มีระบบการผลิตครบวงจร  และการผลิต 
แบบยั่งยืนไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 

2.4  ผู้ประกอบการภาคเอกชน  มีความเข้มแข็ง  หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน 
และอ านวยความสะดวก 

2.5  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  ตามศักยภาพของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักของ    
นักท่องเที่ยว  และประชาชนทั่วไป 
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3.  ด้านการพัฒนาการศึกษาและสังคม   
  3.1  เทศบาลต าบลสิชล  เป็นเมืองน่าอยู่ทั้งสภาพแวดล้อม  คุณภาพชีวิตที่ดี  สังคม 
เอ้ืออาทร  ชุมชนเข้มแข็ง 

3.2  มีความเป็นธรรมในสังคม  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  และมีการป้องกันที่ม ี
ประสิทธิภาพ  ชุมชนปลอดอบายมุขและยาเสพติด 

3.3  ประชาชนมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง  เล่นกีฬา  ออกก าลังกาย  ห่างไกลยาเสพติด 
3.4  มีการจัดระบบการศึกษาท่ีดี   เท่าทันต่อสภาวการณ์   และมีสถานศึกษาท่ีพอเพียง             

 มีคุณภาพ  และประสิทธิภาพ  
3.5  มีการน าระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีทันสมัย  มาใช้ในการบริหารทั้งภาครัฐ 

และเอกชน  เพ่ือความรวดเร็ว  และประสิทธิภาพของงานตลอดจนน าเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ 
ที่ทันสมัยมาใช้ในการศึกษาทุกระดับ 
  3.6  เป็นเทศบาลที่มีภาพลักษณ์ดี  มีการด ารงรักษาสืบทอดประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  ให้ด ารงอยู่สืบไป 
  3.7  มีการสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป 
 

4.   ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4.1  ประชาชนได้รับบริการด้านการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ  ตลอดจนมีระบบการ 

บริหารการจัดการด้านการสาธารณสุขชุมชนที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
4.2  อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่  และมีการใช้ให้เกิดคุณค่าและ 

ประโยชน์สูงสุด 
4.3   จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด  เป็นเมืองน่าอยู่แบบยั่งยืน 
4.4   มีมาตรการป้องกันและปราบปรามรวมทั้งฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ 

ถูกท าลาย 
4.5  พัฒนาส่งเสริมปรับปรุง ด้านการสาธารณสุขชุมชนให้มีประสิทธิภาพ 
4.6  ก่อสร้าง  จัดหาปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือก าจัดขยะมูลฝอย   และสิ่งปฏิกูลให้เพียงพอ 

และทันสมัย  ตลอดจนส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชน  ประชาชนทั่วไปมีจิตส านึกที่ดี  ในการก าจัดขยะ  มีวินัย
ในการก าจัดมูลฝอย  และทิ้งสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ 

 
5.  ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

  5.1  มีชุมชนเข้มแข็งและหลากหลาย  เพ่ือการประสานประโยชน์ของชุมชนและหน่วย 
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ทั้งนี้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ  และตรงตามเจตจ านงของ
ท้องถิ่น 

5.2  ประชาชนให้ความส าคัญเรื่องการเมือง  มีความตื่นตัว  และมีส่วนร่วมทาง 
การเมือง  และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  และการเมืองทุกระดับ 
  5.3  ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารทุกข้ันตอน  และมีการบริหารจัดการภายใน 
เทศบาลต าบลสิชล  ด้วยความโปร่งใส 

5.4  ส่งเสริมและพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตย  รวมทั้งการปกครองของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ประชาชนเยาวชนภายในเขตการปกครอง 
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  พันธกิจของการพัฒนาเทศบาลต าบลสิชล   (Mission) 
  พันธกิจหลักที่  1  ก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  ให้ได้มาตรฐานและ
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง  และเศรษฐกิจของเทศบาล 
  พันธกิจหลักท่ี  2   ส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ประชาชน 
  พันธกิจหลักที่  3  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่น 
  พันธกิจหลักที่  4  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เยาวชน  ดูแลสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและ
ผู้ป่วยเอดส์  รวมถึงผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
  พันธกิจหลักท่ี  5   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกัน  ควบคุมโรคและสาธารณสุขชุมชน 
  พันธกิจหลักที่  6   จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่นท่ีสวยงาม 
  พันธกิจหลักที่  7  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  ตลอดจนความมั่นคงและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

  พันธกิจหลักที่  8  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ  ชุมชน  และ
ประชาชน  เพื่อพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลที่ยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี  (พ.ศ.  2560-2562) 
แบ่งออกเป็น  5  ยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
   

ที ่ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ 
1 แนวทางท่ี  1  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

แนวทางท่ี  2  การพัฒนาด้านเครื่องจักรกล 
 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

2 แนวทางท่ี  1  การพัฒนาส่งเสริมและเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน 
แนวทางท่ี  2  การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

3 แนวทางท่ี  1  การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
                  ประเพณี 
แนวทางท่ี  2  การพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ 
 

ด้านการศึกษาและสังคม 

4 แนวทางท่ี  1  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
แนวทางท่ี  2  การพัฒนาป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
แนวทางท่ี  3  การอนุรักษ์  ป้องกัน  ฟ้ืนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและ 
                  สิ่งแวดล้อม 
 

ด้านสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อม 

5 แนวทางท่ี  1  การจัดหา/จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
แนวทางท่ี  2  การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
แนวทางท่ี  3  การพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 
แนวทางท่ี  4  การพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แนวทางท่ี  5  การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร 
 

ด้านการเมืองและ 
การบริหาร 
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3.2  บัญชีโครงการพัฒนา  และบัญชีประสานโครงการพัฒนา 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562) 

เทศบาลต าบลสิชล 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ฯ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1  แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ถนนข้างป๎๊มเซลล ์
(ชุมชนตลาดบน) 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 174.00  
เมตร หนา 0.15 เมตร 

665,270 - - ความยาวถนน คสล. ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

2 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
แอสฟ๎ลท์ติกคอนกรตี 
ถนนทางเข้ามัสยิด 
(ชุมชนบ้านชายเขา) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล.แอสฟ๎ลท ์
ติกคอนกรีต  กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 139.00  เมตร  
หนา 0.05 เมตร 

542,750 - - ความยาวถนน คสล. ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้าง 
ท่อระบายน้้า คสล. 
ถนนลีละวัฒน ์
(ชุมชนตลาดบน) 
 

เพื่อให้การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ 

ก่อสร้างท่อระบายน้้า คสล. 
กว้าง 0.60 เมตร  
ลึก 0.80-1.40 เมตร  
ยาว 98.00 เมตร 

447,310 - - ความยาวท่อระบาย
น้้า 

การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ฯ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1  แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนพรุกง 
(ชุมชนบ้านบางฉาง) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง  
4.50  เมตร  ยาว  35.00  
เมตร  หนา  0.15  เมตร 

116,550 - - ความยาวถนน คสล. ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนราชพัฒนา 
(ชุมชนวิริยะพานิช) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง  
5.00  เมตร  ยาว  63.00  
เมตร  หนา  0.15  เมตร 

294,260 - - ความยาวถนน คสล. ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ทางเท้าพร้อมขยายผิว
จราจรคอนกรีตเสรมิเหล็ก
ถนนสมเดจ็ 
(ชุมชนถนนสมเด็จ) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้ากว้าง  
0.50-1.20  เมตร  ยาว 
457.00  เมตร  พร้อมขยาย
ผิวจราจรคอนกรตีได้ถนน
กว้าง 1.00  เมตร ยาว 520  
เมตร  หนา 0.15  เมตร 

1,104,120 - - ความยาวถนน คสล. ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ทางเท้าถนนศุภโยคพัฒนา 
(ชุมชนตลาดบน) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าได้
พื้นที่ทางเท้ารวมรวม  85  
ตารางเมตร  พร้อมขอบคันหิน
ได้ความยาวรวม  128  เมตร 

150,000 - - ความยาวถนน คสล. ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ฯ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1  แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ทางเท้าถนนสิชล-ท่าศาลา 
(ชุมชนตลาดบน) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าได้
พื้นที่ทางเท้ารวม  295  
ตารางเมตร  พร้อมขอบคันหิน
ได้ความยาวรวม  367  เมตร 

466,000 - - พื้นทีท่างเท้าที่ได้รับ
การปรับปรุง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

9 โครงการจดัท้าปูายช่ือ
ถนนในเขตเทศบาล 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
ทราบช่ือถนนต่าง  ๆ 
ในเขตเทศบาล 

จัดท้าปูายชื่อถนน  ขนาด
กว้าง  0.30  เมตร  ยาว   
1 เมตร  จ้านวน  20  ปูาย 

400,000 - - จ้านวนปูายช่ือถนน ประชาชนได้ทราบช่ือ
ถนนต่าง  ๆ ในเขต
เทศบาล 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้าง 
ท่อระบายน้้า  คสล. 
ชนิดสี่เหลี่ยมถนนวัฒนกิจ 
(ชุมชนถนนรถไฟ) 

เพื่อให้การระบายน้้า 
มีประสิทธิภาพและ
สามารถปูองกันน้้า
ท่วมขัง 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้้า คสล. 
ชนิดสี่เหลี่ยม  กว้าง 1.00  
เมตร ลึก 1.10-1.35 เมตร   
ยาว  650.00  เมตร  พร้อม
ขยายผิวจราจร คสล.หนา 
0.15 เมตร ได้พื้นท่ีผิวจราจร
รวมไม่น้อยกว่า 650 ตร.ม. 

3,270,000 - - ความยาวท่อระบาย
น้้า 

การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพและ
สามารถปูองกันน้้า
ท่วมขัง 

กองช่าง 
กรมส่งเสรมิฯ 
การท่องเที่ยวฯ 
อบจ.กองช่าง 

11 
 
 
 

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้้า คสล.พรุลุงเดช 
(ชุมชนตลาดบน) 

เพื่อให้การระบายน้้า 
มีประสิทธิภาพและ
สามารถปูองกันน้้า
ท่วมขัง 

ก่อสร้างท่อระบายน้้า คสล. 
กว้าง 4.00 เมตร ลึก 2.00 
เมตร ยาว 16.00 เมตร 

320,000 - - ความยาวท่อระบาย
น้้า 

การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพและ
สามารถปูองกันน้้า
ท่วมขัง 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ฯ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1  แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ถนนเทศบาล  2  
ซอย  3 
(ชุมชนถนนรถไฟ) 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้รับความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง   
6.00  เมตร  ยาว  113.00  
เมตร  หนา  0.15 เมตร 

479,210 - - ความยาวของถนน 
คสล. 

ประชาชน 
ได้รับความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยยายยวน 
(ชุมชนต้นพะยอม) 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้รับความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 154.00 
เมตร  หนา 0.15 เมตร 

440,000 - - ความยาวของถนน 
คสล. 

ประชาชน 
ได้รับความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้าง 
ท่อระบายน้้า  คสล.
ระหว่างอาคารแถวหนา้
กับแถวหลังหมู่บ้านพยนต ์
วิลเลจ 
(ชุมชนบ้านบางฉาง) 

เพื่อให้การระบายน้้า 
มีประสิทธิภาพและ
สามารถปูองกันน้้า
ท่วมขัง 

ก่อสร้างท่อระบายน้้า คสล. 
กว้าง  0.60  เมตร  
ลึก  0.40-0.60  เมตร 
ยาว  100.00  เมตร 
 

270,000 - 
 

- ความยาวของท่อ
ระบายน้้า 

การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพและ
สามารถปูองกันน้้า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนน 
และท่อระบายน้้า  คสล.
ถนนวิริยะพานิช  
ซอย 1 
(ชุมชนวิริยะพานิช) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและ 
การระบายน้้า 
มีประสิทธิภาพ 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  
6.00  เมตร  ยาว  120.00  
เมตร  หนา  0.15  เมตร  
และท่อระบายน้้า คสล.ชนิด
สี่เหลี่ยม กว้าง 0.60 เมตร  
ลึก 0.40-0.60 เมตร  
ยาว  240.00  เมตร 

390,000 
 

- 
 

- ความยาวถนนและท่อ
ระบายน้้า 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมาและการระบาย
น้้ามีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ฯ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1  แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้าง 
ท่าเทียบเรือบริเวณ 
สามแยกปากน้า้ 
(ชุมชนบ้านชายเขา) 

เพื่อให้บริการและ
อ้านวยความสะดวก
ให้กับประชาชนในการ
คมนาคมท่องเที่ยว 

ก่อสร้างท่าเทียบเรือ 
จ้านวน  1  ท่า 

5,000,000 
 

- - 
 

จ้านวนท่าเทียบเรือ ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองช่าง 
การท่องเที่ยว 

17 โครงการก่อสร้าง 
ท่อระบายน้้า  คสล. 
ถนนพยนต์วิลเลจ 
(ชุมชนบ้านบางฉาง) 

เพือ่ให้การระบายน้้า 
มีประสิทธิภาพและ
สามารถปูองกันน้้า
ท่วมขัง 

ก่อสร้างท่อระบายน้้า คสล. 
กว้าง 0.60 เมตร  
ลึก 0.60-1.00 เมตร   
ยาว  300.00  เมตร 

  - 900,000 - ความยาวท่อระบาย
น้้า 

การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพและ
สามารถปูองกันน้้า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

18 โครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิดในเขตเทศบาล 
(ชุมชนบ้านบางฉาง) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ   
จ้านวน  12  ชุด 

  - 240,000 - จ้านวนกล้องวงจรปิด ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้าง 
ท่อระบายน้้า คสล. 
ถนนขอจิตต์เมตร ์
(ชุมชนสะพานน้้าแดง) 

เพื่อให้การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพและ
สามารถปูองกัน 
น้้าท่วมขัง 

ก่อสร้างท่อระบายน้้า คสล. 
กว้าง  0.80  เมตร   
ลึก 0.60-1.20 เมตร   
ยาว  650.00  เมตร 

- 2,500,000 - ความยาวท่อระบาย
น้้า 

การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพและ
สามารถปูองกัน 
น้้าท่วมขัง 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้าง 
ท่อระบายน้้า  คสล. 
ถนนชายใหญ่ 
(ชุมชนสิชลวิลเลจ) 

เพื่อให้การระบายน้้า 
มีประสิทธิภาพและ
สามารถปูองกันน้้า
ท่วมขัง 

ก่อสร้างท่อระบายน้้า คสล. 
กว้าง  0.60  เมตร   
ลึก  0.40-1.00 เมตร   
ยาว  445.00  เมตร 

- 1,500,000 - ความยาวท่อระบาย
น้้า 

การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพและ
สามารถปูองกัน 
น้้าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ฯ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1  แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้าง 
ท่อระบายน้้า คสล. 
ถนนราชพัฒนา 
(ชุมชนวิริยะพานิช) 

เพื่อให้การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพและ
สามารถปูองกันน้้า
ท่วมขัง 

ก่อสร้างท่อระบายน้้า คสล. 
กว้าง  0.60  เมตร   
ลึก  0.60-1.20  เมตร   
ยาว  100.00  เมตร 

- 350,000 - ความยาวท่อระบาย
น้้า 

การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพและ
สามารถปูองกันน้้า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้าง 
ท่อระบายน้้า คสล. 
ถนนรถไฟ  ซอย  1 
(ชุมชนวิริยะพานิช) 

เพื่อให้การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพและ
สามารถปูองกันน้้า
ท่วมขังได ้

ก่อสร้างท่อระบายน้้า คสล. 
กว้าง  0.60  เมตร   
ลึก  0.40-0.60  เมตร   
ยาว  322.00  เมตร 

- 850,000 - ความยาวท่อระบาย
น้้า 

การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพและ
สามารถปูองกันน้้า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างถนน 
แอสฟ๎ลท์ติกคอนกรตี 
ถนนรถไฟ 
(ชุมชนถนนรถไฟ) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนแอสฟ๎ลทต์ิก 
คอนกรีต  กว้าง  6.00  เมตร  
ยาว  200.00  เมตร  หนา  
0.05  เมตร 

- 600,000 - ความยาวถนน ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยปูาซ้าย 
(ชุมชนต้นพะยอม) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง   
4.00  เมตร  ยาว  154.00  
เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 480,000 - ความยาวถนน ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ถนนแซ่อ๋อง 
(ชุมชนถนนสมเด็จ) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง   
4.00  เมตร  ยาว  184.00  
เมตร  หนา  0.15  เมตร 
 

- 570,000 - ความยาวถนน ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ฯ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1  แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

26 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ถนนสมเด็จ  ซอย  1 
(ชุมชนถนนสมเด็จ) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง   
3.00  เมตร  ยาว  121.00  
เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 300,000 - ความยาวถนน ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ถนนลีละวัฒน์   
ซอย  2  
(ชุมชนตลาดบน) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 5.00-8.00 เมตร   
ยาว 180.00  เมตร   
หนา 0.15 เมตร   

- 700,000 - ความยาวของท่อ
ระบายน้้า 

การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพและ
สามารถปูองกัน 
น้้าท่วมขัง 

กองช่าง 

28 โครงการปรับปรุงเปลี่ยน
ฝาท่อระบายน้้าถนน 
สายสิชล-ท่าศาลา 
(ชุมชนตลาดบน) 

เพื่อเปลี่ยนฝาท่อ
ระบายน้้า  สาย 
สิชล-ท่าศาลา 
 

ขนาดฝาเหล็ก 1.00x1.20 
เมตร  จ้านวน  30  ฝา 

- 300,000 - ฝาเหล็ก จ้านวน 30 
ฝา 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างถนน 
และท่อระบายน้้า คสล.
ถนนหลังโกดังน้องเดียร ์
(ชุมชนวิริยะพานิช) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ปูองกันน้้าท่วมขัง 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 3.00-5.00 เมตร  ยาว 
60.00  เมตร  หนา 0.15 
เมตร  และก่อสร้างท่อระบาย
น้้า  คสล. กว้าง 0.60 เมตร  
ลึก 0.40-0.60 เมตร  
ยาว  60.00  เมตร 

- 
 

250,000 
 

- ความยาวถนน คสล.
และท่อระบายน้้า 
คสล. 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและสามารถ
ปูองกันน้้าท่วมขังได้ 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ฯ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1  แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

30 โครงการก่อสร้างถนน 
แอสฟ๎ลท์ติกคอนกรตี 
ถนนพรุกง 
(ชุมชนบ้านบางฉาง) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนแอสฟ๎ลทต์ิก 
คอนกรีต  ได้ถนนกว้าง  
5.00  เมตร  ยาว  261.00  
เมตร  หนา 0.05  เมตร  
หรือได้พื้นที่ถนนรวมไม่น้อย
กว่า  1,637  ตารางเมตร 

- 
 

710,000 
 

- ความยาวถนน  ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างถนน 
แอสฟ๎ลท์ติกคอนกรตี 
ถนนโรงฆ่าสตัว ์
(ชุมชนถนนสมเด็จ) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนแอสฟ๎ลทต์ิก 
คอนกรีต  ได้ถนนกว้าง  
5.00  เมตร  ยาว  95.00  
เมตร  หนา  0.05  เมตร  
หรือได้พื้นที่ถนนรวมไม่น้อย
กว่า 475.00  ตารางเมตร 

- 
 

200,000 
 

- ความยาวถนน  ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.หรือถนนแอสฟ๎ลท ์
ติกคอนกรีต  
ถนนวิริยะพานิช 
(ชุมชนวิริยะพานิช) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล.หรือถนน 
แอสฟ๎ลท์ติกคอนกรตี  กว้าง  
8.00  เมตร  ยาว  100.00  
เมตร  หนา 0.15  เมตร   
 

- 
 

500,000 - ความยาวของถนน ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้าง 
เกาะกลางถนนรถไฟ   
(ชุมชนถนนรถไฟ) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา   

จ้านวน  1  จุด - 
 

200,000 
 

- จ้านวนจุดเกาะกลาง
ถนน 

ประชาชนไดร้ับความ
ปลอดภัยในการสญัจร
ไปมา   

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ฯ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1  แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

34 โครงการก่อสร้าง 
ท่อระบายน้้า คสล.
ถนนศุภโยคพัฒนา   
ซอย  6 
(ชุมชนถนนสมเด็จ) 

เพื่อให้การระบายน้้า 
มีประสิทธิภาพ 

ก่อสร้างท่อระบายน้้า  คสล. 
ชนิดสี่เหลี่ยม  กว้างภายใน 
1.00-2.50  เมตร   
ลึก  1.20-1.30 เมตร  
ยาว  24.00  เมตร 

- 
 

210,000 
 

- ความยาวท่อระบาย
น้้า 

การระบายน้้าม ี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หรือถนนแอสฟ๎ลท ์
ติกคอนกรีต ถนนรถไฟ   
ซอย  5 
(ชุมชนถนนรถไฟ) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล.หรือ 
ถนนแอสฟ๎ลท์ติกคอนกรตี 
กว้าง  3.00-6.00  เมตร   
ยาว 160.00  เมตร   
หนา  0.15  เมตร 

- 
 

500,000 
 

- ความยาวถนน ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้าง 
ท่อระบายน้้า คสล. 
ถนนเจริญลาภ  ซอย  2 
(ชุมชนถนนรถไฟ) 

เพื่อให้การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพและ
สามารถปูองกันน้้า
ท่วมขังได ้

ก่อสร้างท่อระบายน้้า คสล.
ชนิดสี่เหลี่ยม  กว้างภายใน  
0.40  เมตร ลึก 0.40-0.60  
เมตร ยาว 35.00 เมตร 

- 76,450 - ความยาวของท่อ
ระบายน้้า 

การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพและ
สามารถปูองกันน้้า
ท่วมขังได ้

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ถนนรถไฟ  ซอย  4 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 
4.50 เมตร ยาว 50.00  
เมตร  หนา 0.15 เมตร 
 

- 149,700 - ความยาวของถนน ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ฯ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1  แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

38 โครงการขุดลอก 
คลองพรุกง 
(ชุมชนบ้านบางฉาง/ 
ชุมชนสะพานน้้าแดง) 

เพื่อขุดลอกคลอง 
พรุกง  ให้ลึกมาก
ยิ่งข้ึน 

ขุดลอกคลอกพรุกง 
ความยาว  1,500  เมตร 
จ้านวน  1  ครั้ง 

- 
 

1,500,000 - จ้านวนครั้งท่ีขุดลอก
คลอง 

สามารถเก็บกักน้้า 
ได้มากข้ึน 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้าง 
ท่อระบายน้้า คสล. 
ถนนรถไฟ  ซอย  1, 2, 
3, 4 และ 5 
(ชุมชนถนนรถไฟ) 

เพื่อให้การระบายน้้า 
มีประสิทธิภาพและ
สามารถปูองกันน้้า
ท่วมขัง 

ก่อสร้างท่อระบายน้้า  
คสล.ชนิดสี่เหลี่ยม  
กว้างภายใน 0.40  เมตร   
ลึก 0.40-0.60  เมตร   
ยาว  70.00  เมตร 

- 2,000,000 
 

- ความยาวท่อระบาย
น้้า 

การระบายน้้าม ี
ประสิทธิภาพและ
สามารถปูองกันน้้า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

40 โครงการติดตั้งกระจก 
โค้งเงา ไฟกระพริบ 
แสงอ้าพันบริเวณทางแยก 
และทางม้าลาย 
ในเขตเทศบาล   
(ชุมชนสิชลวิลเลจ) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ติดตั้งกระจกโค้งเงาขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
0.50 เมตร  จ้านวน  6  ชุด  
และไฟแสงอ้าพันและทางม้า
ลายบรเิวณทางแยกต่าง  ๆ 

- 60,000 
 

- จ้านวนชุดกระจกโค้ง
เงา 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

41 โครงการจดัท้าปูาย 
แนวเขตเทศบาล 
(ชุมชนบ้านชายเขา) 

เพื่อใช้บอกแนวเขต 
ของเทศบาล 

จัดท้าปูายแนวเขต 
เทศบาล  ขนาดกว้าง 
1.20X2.40  เมตร 
จ้านวน  8  ปูาย 

- 200,000 
 

- จ้านวนปูายแนวเขต มีปูายบอกแนวเขต
เทศบาลชัดเจน 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ฯ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1  แนวทางการพัฒนา  ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

42 โครงการก่อสร้างถนน 
และท่อระบายน้้า  คสล. 
ถนนราชพัฒนา ซอย  3 
(ชุมชนวิริยะพานิช) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและเพื่อ 
การระบายน้้าที่มี
ประสิทธิภาพ 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  
7.00  เมตร ยาว  50.00  
เมตร หนา  0.15  เมตร และ 
ท่อระบายน้้า  คสล.  ชนิด
สี่เหลี่ยม กว้าง  0.60  เมตร 
ลึก  0.40-1.00  เมตร  
ยาว  50.00  เมตร 
 

- 200,000 
 

- ความยาวของถนน
และท่อระบายน้้า 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมาและสามารถ
ปูองกันน้้าท่วมขัง 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้าง 
ท่อระบายน้้า คสล. 
ถนนเจริญทรัพย ์
(ชุมชนถนนรถไฟ) 

เพื่อการระบายน้้าที่มี
ประสิทธิภาพและ
สามารถปูองกัน 
น้้าท่วมขัง 

ก่อสร้างท่อระบายน้้า  
คสล. กว้าง  0.60  เมตร  
ลึก  0.40-0.60  เมตร  
ยาว  100.00  เมตร 
 

- 300,000 
 

- 
 

ความยาวของท่อ
ระบายน้้า 

การระบายน้้า 
มีประสิทธิภาพและ 
สามารถปูองกัน 
น้้าท่วมขัง 

กองช่าง 

44 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
และท่อระบายน้้า คสล.
ถนนพรุลุงเดช  
(ชุมชนตลาดบน) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและ 
การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ 

ก่อสร้างถนน  คสล.กว้าง  
4.00  เมตร  ยาว  100.00 
เมตร หนา  0.15  เมตร  
และท่อระบายน้้า คสล. ชนิด
สี่เหลี่ยมกว้าง  0.60 เมตร 
ลึก  0.40-0.60  เมตร  
ยาว  200  เมตร 

- 800,000 - 
 

ความยาวถนนและ 
ท่อระบายน้้า 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมาและสามารถ
ปูองกันน้้าท่วมขังได้ 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ฯ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1  แนวทางการพัฒนา  ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

45 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยโรงฆ่าสตัว์   
ซอย  3 
(ชุมชนถนนสมเด็จ) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
 

ก่อสร้างถนน  คสล. กว้าง  
5.00  เมตร  ยาว  273.00  
เมตร หนา 0.15  เมตร  

- - 
 

2,000,000 
 

ความยาวถนน ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้างถนน 
แอสฟ๎ลท์ติกคอนกรตี 
หรือถนน คสล.และ 
ท่อระบายน้้า  คสล. 
ซอยยายเมือง 
(ชุมชนต้นพะยอม) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและเพื่อ 
การระบายน้้าที่มี
ประสิทธิภาพ 

ก่อสร้างถนนแอสฟ๎ลทต์ิก 
คอนกรีตหรือก่อสร้างถนน 
คสล. กว้าง  5.00  เมตร  
ยาว  145.00  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  และ
ก่อสร้างท่อระบายน้้า คสล. 
ชนิดสี่เหลี่ยม กว้าง  0.60  
เมตร ลึก 0.30-0.40  เมตร 
ยาว  290.00 เมตร 

- - 
 

1,200,000 
 

ความยาวถนนและ 
ท่อระบายน้้า 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและเพื่อให้การ
ระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ 
 

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้างถนน 
และท่อระบายน้้า  คสล. 
ถนนราชพัฒนา 
(ชุมชนวิริยะพานิช) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและการ
ระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ 

ก่อสร้างถนน  คสล.กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 301.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  และ
ก่อสร้างท่อระบายน้้า คสล. 
ชนิดสี่เหลี่ยม กว้าง 0.60 
เมตร ลึก 0.60-1.20 เมตร 
ยาว 530.00 เมตร 

- - 
 
 

2,500,000 
 
 

ความยาวถนนและ 
ท่อระบายน้้า 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและการระบายน้้า 
มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ฯ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1  แนวทางการพัฒนา  ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

48 โครงการก่อสร้าง 
ท่อระบายน้้า คสล.   
ถนนเจริญลาภ 
(ชุมชนถนนรถไฟ) 

เพื่อให้การระบายน้้า 
มีประสิทธิภาพและ
สามารถปูองกันน้้า
ท่วมขังได ้

ก่อสร้างท่อระบายน้้า  คสล. 
ชนิดสี่เหลี่ยม  กว้างภายใน  
0.60  เมตร  ลึก  0.40-
0.80  เมตร  ยาว  270.00  
เมตร 
 

- - 
 

800,000 
 

ความยาวท่อระบาย
น้้า 

การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพและ
สามารถปูองกันน้้า
ท่วมขังได ้

กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้าง 
ท่อระบายน้้า คสล. 
ถนนเชวง-ดวงเดือน 
(ชุมชนบ้านในลุ่ม-ในไร่) 

เพื่อการระบายน้้า 
ที่มีประสิทธิภาพและ 
สามารถปูองกันน้้า 
ท่วมขัง 

ก่อสร้างท่อระบายน้้า  คลส. 
ชนิดสี่เหลี่ยมกว้าง  1.00  
เมตร  ลึก  0.60-1.20  
เมตร ยาว  682.00  เมตร 

- - 2,000,000 
 

ความยาวของท่อ
ระบายน้้า 

การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพและ
สามารถปูองกัน 
น้้าท่วมขัง 

กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้างถนน 
แอสฟ๎ลท์ติกคอนกรตี
ถนนวัฒนกิจ  
(ชุมชนต้นพะยอม) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนนแอสฟ๎ลทต์ิก 
คอนกรีตกว้าง  9.00-10.50 
เมตร  ยาว  1,960.00  
เมตร  หนา 0.05  เมตร 

- - 5,900,000 
 

ความยาวถนน ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

กองช่าง 

51 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.ตรอกปูาซ้ายเช่ือม 
ต่อกับถนนซอยยายเมือง 
(ชุมชนต้นพะยอม)   

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง  2.00-3.00 เมตร   
ยาว  180.00  เมตร 
หนา  0.20-0.50  เมตร  

- - 150,000 
 

ความยาวถนน ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ฯ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1  แนวทางการพัฒนา  ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

52 โครงการก่อสร้างถนน 
และท่อระบายน้้า คสล. 
ถนนศุภโยคพัฒนา 
(ชุมชนต้นพะยอม) 

เพื่อให้การระบายน้้า 
มีประสิทธิภาพและ
สามารถปูองกันน้้า 
ท่วมขังได ้
 
 

ถนน คสล.กว้าง 10.00  
เมตร  ยาว 3,500.00  เมตร  
หนา 0.15  เมตร  และ
ก่อสร้างท่อระบายน้้า  คสล.
ชนิดสี่เหลี่ยม  กว้างภายใน  
1.00  เมตร   
ลึก  0.80-1.50  เมตร   
ยาว  1,000.00 เมตร 
 

- - 8,000,000 
 

ความยาวถนนและท่อ
ระบายน้้า 

การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพและ
สามารถปูองกันน้้า 
ท่วมขังได ้
 
 

กองช่าง 

53 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
สภาพภมูิทัศน์สนามกีฬา
เทศบาลตา้บลสิชล 

เพื่อให้สนามกีฬา
เทศบาลมภีูมิทัศน์ที่
สวยงาม 

ปรับยกระดับสนามกีฬา 
ปลูกหญ้า  ปลูกต้นไม ้
ติดตั้งอุปกรณ์ส้าหรับ 
การออกก้าลังกาย 
 

- - 500,000 
 

จ้านวนสนามกีฬาท่ี
ได้รับการก่อสร้างหรือ
ปรับปรุง 

สนามกีฬามสีภาพ 
ภูมิทัศน์ที่สวยงามและ
เหมาะสมในการ 
ออกก้าลังกาย 

กองช่าง 

54 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  ถนนประชาสรรค์  
ซอย  1 
(ชุมชนบ้านบางฉาง) 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้าง  ถนน คสล. กว้าง 
4.00  เมตร  ยาว  100.00  
เมตร  หนา  0.12  เมตร 

- - 300,000 
 

ความยาวถนน ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ฯ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1  แนวทางการพัฒนา  ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

55 โครงการก่อสร้างถนน 
และท่อระบายน้้า คสล.
ถนนรถไฟ  ซอย 4   
(ชุมชนถนนรถไฟ) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและ 
การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ 

ก่อสร้างถนน  คสล. กว้าง  
4.00  เมตร  ยาว  130.00  
เมตร หนา  0.15  เมตร  
และก่อสร้างท่อระบายน้า้ 
คสล.ชนิดสี่เหลี่ยม กว้าง  
0.40  เมตร ลึก  0.40-
0.60  เมตร ยาว  260.00  
เมตร 
 

- - 1,000,000 
 

ความยาวถนนและ 
ท่อระบายน้้า 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมาและการระบาย
น้้ามีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

56 โครงการจดัท้าผังเมืองรวม
เทศบาลตา้บลสิชล 

เพื่อให้มีการจัดท้า 
ผังเมืองรวมเทศบาล
ต้าบลสิชลเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
สวยงาม 
 

เทศบาลตา้บลสิชลมผีังเมือง
รวมที่เป็นระเบียบเรียบร้อย
สวยงาม 

- - 1,000,000 
 

จ้านวนครั้งท่ีจัด 
ท้าผังเมืองรวม 

ผังเมืองรวมของ
เทศบาลเป็นระเบียบ
เรียบร้อยสวยงาม 

กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้างปรับปรุง 
ท่อระบายน้้า  คสล. 
คลองท่าควาย 
(ชุมชนต้นพะยอม) 

เพื่อให้การระบายน้้า 
มีประสิทธิภาพและ
สามารถปูองกัน 
น้้าท่วมขังได ้

ก่อสร้างท่อระบายน้้า คสล. 
ชนิดสี่เหลี่ยมกว้าง 1.50-
3.00  เมตร  ลึก  2.50  
เมตร  ยาว  250.00  เมตร 

- - 2,500,000 
 

ความยาวของท่อ
ระบายน้้า 

การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพและ
สามารถปูองกัน 
น้้าท่วมขังได ้

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ฯ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1  แนวทางการพัฒนา  ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

58 โครงการก่อสร้าง 
ท่อระบายน้้า คสล. 
ถนนทิพย์สวัสดิ์   
(ชุมชนต้นพะยอม/ 
ชุมชนสิชลวิลเลจ) 

เพื่อให้การระบายน้้า 
มีประสิทธิภาพและ
สามารถปูองกัน 
น้้าท่วมขังได ้

ก่อสร้างท่อระบายน้้า คสล. 
ชนิดสี่เหลี่ยม กว้าง  0.60  
เมตร ลึก  0.40-1.00  เมตร  
ยาว  578.00  เมตร 

- - 1,500,000 
 

ความยาวของท่อ
ระบายน้้า 

การระบายน้้าม ี
ประสิทธิภาพและ
สามารถปูองกันน้้า
ท่วมขังได ้

กองช่าง 

59 โครงการขุดลอก 
พรุลุงเดช   
(ชุมชนตลาดบน) 

เพื่อการระบายน้้าที่มี
ประสิทธิภาพ 

ขุดลอกพรุลุงเดช  พ้ืนท่ี
ประมาณ  5  ไร่ 

  -   -   500,000 
 
 

จ้านวนครั้งท่ีขุดลอก
คลอง 

การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

กองช่าง 

60 โครงการก่อสร้าง 
ท่อระบายน้้า  คสล. 
ถนนพรุกง 
(ชุมชนบ้านบางฉาง) 

เพื่อการระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพและ
สามารถปูองกันน้้า 
ท่วมขังได ้

ก่อสร้างท่อระบายน้้า คสล. 
กว้าง  1.00  เมตร    
ลึก  0.60-2.00 เมตร   
ยาว  950.00  เมตร 

- - 4,200,000 
 

ความยาวของท่อ
ระบายน้้า 

การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพและ
สามารถปูองกัน 
น้้าท่วมขังได ้

กองช่าง 

61 โครงการขุดลอก 
พรุลุงเนือง 
(ชุมชนถนนสมเด็จ) 

เพื่อการระบายน้้า 
ที่มีประสิทธิภาพและ
สามารถปูองกัน 
น้้าท่วมขังได ้
 

ขุดลอกพรุลุงเนือง  พื้นที่
ประมาณ  จ้านวน  17  ไร ่

-  - 1,500,000 
 

จ้านวนพื้นที่ในการขุด
ลอก 

การระบายน้้าทีม่ี
ประสิทธิภาพสามารถ
ปูองกันน้้าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ฯ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1  แนวทางการพัฒนา  ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

62 โครงการก่อสร้าง 
พนังกัน้น้้าบริเวณ 
สวนสาธารณะพรุกง 
(ชุมชนบ้านบางฉาง) 
 

เพื่อปูองกันน้้ากัด 
เซาะตลิ่งและกักเก็บ
น้้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

ก่อสร้างพนังกัน้น้้าคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก  ยาว  1,300.00  
เมตร 
 

- - 3,300,000 
 

ความยาวของพนังกั้น
น้้า 

สามารถปูองกัน 
น้้ากัดเซาะตลิ่งและ
เก็บน้้าไว้ใช้ในยาม
หน้าแล้ง 

กองช่าง 

63 โครงการก่อสร้างทางเท้า 
คสล.ริมคลองสะพาน 
น้้าแดง-ถนนเทศบาล 5 
(ชุมชนสะพานน้้าแดง) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างทางเท้า  คสล. 
ขนาดกว้าง  2.00  เมตร   
ยาว  150.00  เมตร 

- - 1,000,000 
 

ความยาวของ 
ทางเท้า 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

64 โครงการก่อสร้าง 
ท่อระบายน้้า คสล. 
ถนนรถไฟ   
(ชุมชนถนนรถไฟ) 

เพื่อใหก้ารระบายน้้า 
มีประสิทธิภาพ 

ก่อสร้างท่อระบายน้้า  
คสล.  กว้าง  0.80  เมตร   
ลึก  0.40-1.00 เมตร   
ยาว 300.00  เมตร  

- - 1,200,000 
 

ความยาวของท่อ
ระบายน้้า 

การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ 

 

65 โครงการก่อสร้าง 
ท่อระบายน้้า  คสล. 
ถนนวิริยะพานิช 
(ชุมชนวิริยะพานิช) 

เพื่อการระบายน้้าที่มี
ประสิทธิภาพและ
สามารถปูองกันน้้า
ท่วมขังได ้

ก่อสร้างท่อระบายน้้า  คสล. 
ชนิดสี่เหลี่ยมส่วนบนเป็น 
รางตื้น   กว้างภายใน  0.60  
เมตร  ลึก  0.55-0.75  
เมตร  ได้ความยาวรวม  
220.00  เมตร 

- - 618,000 
 

ความยาวของท่อ
ระบายน้้า 

การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพและ
สามารถปูองกัน 
น้้าท่วมขังได ้

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ฯ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1  แนวทางการพัฒนา  ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

66 โครงการก่อสร้าง 
ท่อระบายน้้า คสล. 
บริเวณหลัง ร.ร. 
วัดประทุมทายการาม 
ถึงสะพานคลองสิชล 
(ชุมชนตลาดบน) 

เพื่อการระบายน้้าที่มี
ประสิทธิภาพและ
สามารถปูองกันน้้า
ท่วมขังได ้

ก่อสร้างท่อระบายน้้าคสล.
กว้าง  0.60  เมตร 
ลึก  0.40-1.00  เมตร 
ยาว  300.00  เมตร 
และขยายผิวจราจร   
ถนน คสล.  กว้างประมาณ 
1.00  เมตร 

- - 1,000,000 
 

ความยาวของท่อ
ระบายน้้า 

การระบายน้้าที่มี
ประสิทธิภาพและ
สามารถปูองกัน 
น้้าท่วมขังได ้

กองช่าง 

67 โครงการก่อสร้าง 
ท่อระบายน้้า คสล. 
ถนนโรงฆ่าสตัว ์
(ชุมชนถนนสมเด็จ) 
 

เพื่อให้การระบายน้้า 
มีประสิทธิภาพ 

ก่อสร้างท่อระบายน้้า  คสล. 
ชนิดสี่เหลี่ยม  กว้าง 0.60  
เมตร  ลึก 0.40-0.80 เมตร  
ยาว 546.00 เมตร 

- - 1,300,000 
 

ความยาวท่อระบาย
น้้า 

การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

68 โครงการปรับปรุง 
ท่อระบายน้้า คสล.
ถนนวัฒนกิจจาก 
สามแยกต้นพะยอม 
ฝ๎่งบ้านโกสร้างถึง 
สามแยกถนนลุงเกลา 
(ชุมชนต้นพะยอม) 

เพื่อให้การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพและ
ปูองกันน้้าท่วมขัง 

ก่อสร้างท่อระบายน้้า  คสล. 
ชนิดสี่เหลี่ยม  กว้าง  1.00  
เมตร  ลึก  0.60-1.50  
เมตร  ยาว  1,960.00  
เมตร 

- - 700,000 
 

ความยาวของท่อ
ระบายน้้า 

การระบายน้้าม ี
ประสิทธิภาพและ 
สามารถปูองกันน้้า
ท่วมขัง 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ฯ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1  แนวทางการพัฒนา  ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

69 โครงการก่อสร้าง 
ท่อระบายน้้า คสล. 
ถนนลุงเกลาเชื่อม 
ต่อล้ารางระบายน้า้ 
พรุลุงเดช 
(ชุมชนสิชลวิลเลจ) 

เพื่อให้การระบายน้้า 
มีประสิทธิภาพและ
สามารถปูองกันน้้า
ท่วมขัง 

ก่อสร้างท่อระบายน้้า  
คสล.ชนิดสี่เหลี่ยม   
กว้างภายใน  0.80  เมตร   
ลึก  1.00-1.50  เมตร   
ยาว  120.00  เมตร 

- 
 

- 500,000 
 

ความยาวท่อระบาย
น้้า  

การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพและ
สามารถปูองกันน้้า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

70 โครงการขยายแนวเขต
ประปา  ซอยยายเมือง 
(ชุมชนต้นพะยอม) 

เพื่อให้มีน้้าส้าหรับ
อุปโภคบรโิภคที่
เพียงพอ 

ติดตั้งท่อประปาขนาดท่อ   
PE  4 นิ้ว  ได้ความยาวไม ่
น้อยกว่า  300  เมตร 

- 
 

300,000 
 

- ความยาวของท่อ
ประปา 

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีน้้าส้าหรับ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

71 โครงการขยายแนวเขต
ประปา  ซอยลุงถ ู
(ชุมชนต้นพะยอม) 

เพื่อให้มีน้้าส้าหรับ
อุปโภคบรโิภคที่
เพียงพอ 

ติดตั้งท่อประปาขนาดท่อ   
PE  4 นิ้ว  ได้ความยาวไม ่
น้อยกว่า  300  เมตร 

- 
 

300,000 
 

- ความยาวของท่อ
ประปา 

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีน้้าส้าหรับ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

72 โครงการขยายแนวเขต
ประปาถนนหลังแพ 
น้องเดียร ์
(ชุมชนวิริยะพานิช) 
 

เพื่อให้มีน้้าส้าหรับ
อุปโภคบรโิภคที่
เพียงพอ 

ติดตั้งท่อประปาขนาดท่อ   
PE  4 นิ้ว  ได้ความยาวไม ่
น้อยกว่า  300  เมตร 

- 
 

300,000 
 

- ความยาวของท่อ
ประปา 

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีน้้าส้าหรับ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ฯ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1  แนวทางการพัฒนา  ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

73 โครงการขยายแนวเขต
ประปาถนนลลีะวัฒน ์
(ชุมชนตลาดบน) 

เพื่อให้มีน้้าส้าหรับ
อุปโภคบรโิภคที่
เพยีงพอ 

ติดตั้งท่อประปาขนาดท่อ  
 PE  6 นิ้ว  ได้ความยาว
ท่อประปาไม่น้อยกว่า  205  
เมตร 

- 226,520 - 
 

ความยาวของท่อ
ประปา 

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีน้้าส้าหรับ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

74 โครงการขยายแนวเขต
ประปา ถนนประชาสรรค ์
ซอย 1, 2,  และซอย 5   
(ชุมชนบ้านบางฉาง) 
 

เพื่อใหม้ีน้้าส้าหรับ
อุปโภคบรโิภคที่
เพียงพอ 

ติดตั้งท่อประปาขนาดท่อ   
PE  4 นิ้ว  ได้ความยาวไม ่
น้อยกว่า  300  เมตร 

- 
 

300,000 
 

- ความยาวของท่อ
ประปา 

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีน้้าส้าหรับ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

75 โครงการขยายแนวเขต
ประปา  ถนนวิริยะพานิช 
(ชุมชนวิริยะพานิช) 
 

เพือ่ให้มีน้้าส้าหรับ
อุปโภคบรโิภคที่
เพียงพอ 

ติดตั้งท่อประปาขนาดท่อ  
 PE  4 นิ้ว  ได้ความยาว
ท่อประปาไม่น้อยกว่า  245  
เมตร 

- 176,450 - 
 

ความยาวของท่อ
ประปา 

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีน้้าส้าหรับ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

76 โครงการขยายแนวเขต
ประปาถนนรถไฟ 
ซอย 4 
(ชุมชนถนนรถไฟ) 
 

เพื่อให้มีน้้าส้าหรับ
อุปโภคบรโิภคที่
เพียงพอ 

ติดตั้งท่อประปาขนาดท่อ   
PE  4 นิ้ว  ได้ความยาวไม ่
น้อยกว่า  100  เมตร 

- 150,000 - ความยาวของท่อ
ประปา 

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีน้้าส้าหรับ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ฯ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1  แนวทางการพัฒนา  ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

77 โครงการขยายแนวเขต
ประปาถนนเทศบาล 8 
(ชุมชนสะพานน้้าแดง) 

เพื่อให้มีน้้าส้าหรับ
อุปโภคบรโิภคที่
เพียงพอ 

ติดตั้งท่อประปาขนาดท่อ   
PE  4 นิ้ว  ได้ความยาวไม ่
น้อยกว่า  310  เมตร 

- 310,000 - ความยาวของท่อ
ประปา 

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีน้้าส้าหรับ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

78 โครงการขยายแนวเขต
ประปา  ซอยลุงถ ู
(ชุมชนต้นพะยอม) 

เพื่อให้มีน้้าส้าหรับ
อุปโภคบรโิภคที่
เพียงพอ 

ติดตั้งท่อประปาขนาดท่อ   
PE  4 นิ้ว  ได้ความยาวไม่
น้อยกว่า  300  เมตร 

- 300,000 - ความยาวของท่อ
ประปา 

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีน้้าส้าหรับ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

79 โครงการขยายแนวเขต
ประปาภายในบริเวณ 
สวนสมเด็จ 
(ชุมชนบ้านชายเขา) 

เพื่อให้มีน้้าส้าหรับ
อุปโภคบรโิภคที่
เพียงพอ 

ติดตั้งท่อประปาขนาดท่อ  
 PE  2 นิ้ว  ได้ความยาว
ไม่น้อยกว่า  240  เมตร 
 

- - 140,000 
 

ความยาวของท่อ
ประปา 

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีน้้าส้าหรับ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

80 โครงการขยายแนว 
เขตประปาในเขต 
เทศบาลตา้บลสิชล 
 

เพื่อให้มีน้้าส้าหรับ
อุปโภคบรโิภคที่
เพียงพอ 

ติดตั้งท่อประปาขนาดท่อ  
HDPE  4 นิ้ว  ได้ความ
ยาวไม่น้อยกว่า  2,000  
เมตร 

- - 300,000 
 

ความยาวของท่อ
ประปา 

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีน้้าส้าหรับ
อุปโภคบรโิภค 
 

กองช่าง 

81 โครงการปรับปรุงไฟฟูา 
สาธารณะถนนสมเด็จ 
(ชุมชนถนนสมเด็จ) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ติดตั้งโคมไฟฟูาถนน  จ้านวน  
13  ชุด  พร้อมอุปกรณ์และ
สายไฟ 
 

284,490 - 
 

- จ้านวนโคมไฟฟูาที่
ติดตั้ง 
 

ประชาชนไดร้ับความ
ปลอดภัยในการสญัจร
ไปมา 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ฯ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1  แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

82 โครงการปรับปรุงไฟฟูา 
สาธารณะถนนรถไฟ 
(ชุมชนถนนรถไฟ) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ติดตั้งโคมไฟฟูาถนน  
จ้านวน  17  ชุด  พร้อม
อุปกรณ์และสายไฟ 

343,510 - 
 

- จ้านวนโคมไฟฟูาที่
ติดตั้ง 
 

ประชาชนไดร้ับความ
ปลอดภัยในการสญัจร
ไปมา 

กองช่าง 

83 โครงการปรับปรุงไฟฟูา 
สาธารณะถนนทิพยส์วัสดิ ์
(ชุมชนถนนรถไฟ) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ติดตั้งโคมไฟฟูาถนน  
จ้านวน  13  ชุด  พร้อม
อุปกรณ์และสายไฟ 

253,780 - 
 

- จ้านวนโคมไฟฟูาที่
ติดตั้ง 
 

ประชาชนไดร้ับความ
ปลอดภัยในการสญัจร
ไปมา 

กองช่าง 

84 โครงการปรับปรุงไฟฟูา
สาธารณะถนนเทศบาล 1 
(ชุมชนถนนรถไฟ) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ติดตั้งโคมไฟฟูาถนน  
จ้านวน  12  ชุด  พร้อม
อุปกรณ์และสายไฟ 

242,210 - 
 

- จ้านวนโคมไฟฟูาที่
ติดตั้ง 
 

ประชาชนไดร้ับความ
ปลอดภัยในการสญัจร
ไปมา 

กองช่าง 

85 โครงการปรับปรุงไฟฟูา
สาธารณะถนนเทศบาล 3 
 (ชุมชนถนนรถไฟ) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ติดตั้งโคมไฟฟูาถนน  
จ้านวน  7  ชุด  พร้อม
อุปกรณ์และสายไฟ 

135,130 - 
 

- จ้านวนโคมไฟฟูาที่
ติดตั้ง 
 

ประชาชนไดร้ับความ
ปลอดภัยในการสญัจร
ไปมา 

กองช่าง 

86 โครงการขยายแนว 
เขตไฟฟูาสาธารณะ 
ถนนเทศบาล  3   
(ชุมชนถนนรถไฟ) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ติดตั้งเสาไฟฟูาแรงต่้า  
จ้านวน  3  ต้น  พร้อม
อุปกรณ์และสายไฟ 
 

30,000 
 

 - - 
 

จ้านวนเสาไฟฟูา 
แรงต่้า 

ประชาชนไดร้ับความ
ปลอดภัยในการสญัจร
ไปมา 

กองช่าง 

87 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบและกระจกโค้ง 
ถนนในเขตเทศบาล 
(ชุมชนถนนสมเด็จ) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมา 

ติดตั้งสญัญาณไฟกระพรบิ
และกระจกโค้ง จ้านวน  
1 ชุด 

- 
 

30,000 
 

- จ้านวนสัญญาณไฟ
กระพริบและกระจก
โค้ง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ฯ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1  แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

88 โครงการติดตั้งไฟฟูาระบบ
เปิด-ปิดไฟอัตโนมตั ิ

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสญัจร
ไปมา 

ติดตั้งระบบเปดิ-ปิดไฟ
อัตโนมัตติามจดุต่าง  ๆ 

- 
 

 100,000 
 

- จ้านวนจุดที่ติดตั้ง
ระบบเปดิ-ปิดไฟ
อัตโนมัต ิ

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

89 โครงการขยายแนวเขต
ไฟฟูาถนนวิริยะพานิช 
(ชุมชนวิริยะพานิช) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ขยายแนวเขตไฟฟูาแรงต่้า  
จ้านวน  5  ต้น 

- 100,000 - จ้านวนไฟฟูาที่ติดตั้ง 
 

ประชาชนไดร้ับความ
ปลอดภัยในการสญัจร
ไปมา 

กองช่าง 

90 โครงการปรับปรุงไฟฟูา 
สาธารณะถนน 
ประชาสรรค ์
(ชุมชนบ้านบางฉาง) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ติดตั้งโคมไฟฟูาถนน  
จ้านวน  24  ชุด  พร้อม
อุปกรณ์และสายไฟ 

- 434,980 - จ้านวนโคมไฟฟูาที่
ติดตั้ง 
 

ประชาชนไดร้ับความ
ปลอดภัยในการสญัจร
ไปมา 

กองช่าง 

91 โครงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟูาภายในบรเิวณ
ส้านักงานเทศบาลต้าบล 
สิชล 

เพื่อปรับปรุงระบบ
จ้าหน่ายไฟฟูาบริเวณ
ภายในส้านักงาน
เทศบาล 

ป๎กเสาพาดสายระบบแรงต่้า
ภายในส้านักงานเทศบาล   
โดยป๎กเสาไฟฟูาเหล็กรีด
ร้อนสูง  9  เมตร  จ้านวน  
4 ต้น พร้อมพาดสายได้
ความยาว 300 เมตร 
พร้อมตู้ควบคุม จา้นวน   
1  ตู ้

- 
 

500,000 
 

- จ้านวนจุดที่ได้
ปรับปรุงระบบไฟฟูา 

ระบบจ้าหนา่ยไฟฟูา
บริเวณภายในเทศบาล
ให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ลดปญ๎หา
ไฟฟูาตก  ไฟฟูาไม่
เพียงพอ และไฟฟูา
กระชาก 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ฯ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1  แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

92 โครงการขยายแนว 
เขตไฟฟูาสาธารณะ 
ซอยโรงฆ่าสัตว ์
(ชุมชนถนนสมเด็จ) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ป๎กเสาพร้อมพาดสาย  จ้านวน  
14  ต้น  พร้อมอุปกรณ์และ
สายไฟ 

- 
 

250,000 
 

- จ้านวนเสาไฟฟูา 
แรงต่้า 

ประชาชนไดร้ับความ
ปลอดภัยในการสญัจร
ไปมา 

กองช่าง 

93 โครงการขยายแนวเขต
ไฟฟูาสาธารณะถนน 
เชวงดวงเดือน  ชีวานิช 
(ชุมชนในลุ่ม-ในไร่) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ติดตั้งเสาไฟฟูาแรงต่้า 
จ้านวน  18  ต้น 
พร้อมอุปกรณไ์ฟฟูา 

- 180,000 
 

- จ้านวนเสาไฟฟูา 
แรงต่้า 

ประชาชนไดร้ับความ
ปลอดภัยในการสญัจร
ไปมา 

กองช่าง 

94 โครงการขยายแนวเขต
ไฟฟูาถนนภายใน
หมู่บ้านพยนต์วลิเลจ 
(ชุมชนบ้านบางฉาง) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 
 

ติดตั้งเสาไฟฟูาแรงต่้า  จ้านวน   
5  ต้นพร้อมอุปกรณ์และ
สายไฟ 

- 50,000 
 

- จ้านวนเสาไฟฟูา 
แรงต่้า 

ประชาชนไดร้ับความ
ปลอดภัยในการสญัจร
ไปมา 

กองช่าง 

95 โครงการขยายแนว 
เขตไฟฟูาสาธารณะ 
ถนนทางท่าน 
(ชุมชนต้นพะยอม) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ติดตั้งเสาไฟฟูาแรงต่้า  จ้านวน   
5  ต้น  พร้อมอุปกรณ์และ
สายไฟ 

- 50,000 
 

- จ้านวนเสาไฟฟูา 
แรงต่้า 

ประชาชนไดร้ับความ
ปลอดภัยในการสญัจร
ไปมา 

กองช่าง 

96 โครงการขยายแนว 
เขตไฟฟูาสาธารณะ 
ถนนสมเดจ็  ซอย  3  
(ชุมชนถนนสมเด็จ) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ติดตั้งเสาไฟฟูาแรงต่้า  จ้านวน   
7  ต้น  พร้อมอุปกรณ์และ
สายไฟ 
 

- - 70,000 
 

จ้านวนเสาไฟฟูา 
แรงต่้า 

ประชาชนไดร้ับความ
ปลอดภัยในการสญัจร
ไปมา 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ฯ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1  แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

97 โครงการขยายแนว 
เขตไฟฟูาสาธารณะ 
ถนนศุภโยคพัฒนา   
ซอย  1 
(ชุมชนตลาดบน) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ติดตั้งเสาไฟฟูาแรงต่้า  จ้านวน   
7  ต้น  พร้อมอุปกรณ์และ
สายไฟ 
 

- - 70,000 
 

จ้านวนเสาไฟฟูา 
แรงต่้า 

ประชาชนไดร้ับความ
ปลอดภัยในการสญัจร
ไปมา 

กองช่าง 

98 โครงการขยายแนว 
เขตไฟฟูาสาธารณะ 
ซอยยายยวน 
(ชุมชนต้นพะยอม) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ติดตั้งเสาไฟฟูาแรงต่้า  จ้านวน   
6  ต้น  พร้อมอุปกรณ์และ
สายไฟ 
 

 - - 70,000 
 

จ้านวนเสาไฟฟูา 
แรงต่้า 

ประชาชนไดร้ับความ
ปลอดภัยในการสญัจร
ไปมา 

กองช่าง 

99 โครงการติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะบริเวณ 
ทางลงชายทะเล 
และสวนสาธารณะ 
สวนสมเด็จ   
(ชุมชนบ้านชายเขา) 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสญัจร
ไปมา 

ติดตั้งโคมไฟถนนสาธารณะ 
จ้านวน  20  ชุด  โดยใช้
หลอดไฮร์เพรสเซอรโ์ซเดียม  
ขนาด  250 W 

- - 300,000 
 

จ้านวนโคมไฟท่ีติดตั้ง ประชาชนไดร้ับความ
ปลอดภัยในการสญัจร
ไปมา 

กองช่าง 

100 โครงการขยายแนวเขต
ไฟฟูาสาธารณะถนน
ภายในเขตเทศบาล 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 
 
 

เสาไฟฟูาแรงต่้า จ้านวน  50  
ต้นพร้อมอุปกรณ์และสายไฟ 
 

-  - 500,000 
 

จ้านวนเสาไฟฟูา 
แรงต่้า 

ประชาชนไดร้ับความ
ปลอดภัยในการสญัจร
ไปมา 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ฯ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2  แนวทางการพัฒนาเครื่องจักรกล 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการจดัซื้อรถยนต์
กะบะ 4 ประต ู
(ดับเบิ้ลแค็บ) 
 
 

เพื่อให้การติดต่อ
ราชการเป็นไปด้วย
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 
 

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 
1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่้ากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 
2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
จ้านวน 1 คัน  

800,000 
 

- 
 

- 
 

จ้านวนรถกะบะ 
จ้านวน  1  คัน 

การติดต่อราชการ
เป็นไปด้วยความ
สะดวกและรวดเร็ว 
 

ส้านักปลดั 

2 โครงการจดัซื้อรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย 
 

เพื่อเก็บขนขยะมลู
ฝอยไม่ให้มีขยะตกค้าง  
ส่งกลิ่นเหม็น  รบกวน 
ประชาชน 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะมลูฝอย  
ขนาด  6  ตัน  6  ล้อ  
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่้ากว่า  
6,000  ซีซี  แบบอัดท้าย  
จ้านวน  1  คัน 

2,300,000 - 
 

- รถบรรทุกขยะ 
จ้านวน  1  คัน 

สามารถแก้ไขป๎ญหา
ขยะมูลฝอยตกค้างใน
เขตเทศบาลได ้

กองสาธารณสุข
ฯ 

3 โครงการจดัซื้อรถยนต ์
นั่งเอนกประสงค ์
 
 

เพื่อจัดซื้อรถยนต์นั่ง
เอนกประสงค์ส้าหรับ
ใช้ในกิจการของ
เทศบาลตา้บล 
สิชล  จ้านวน  1  คัน 

จัดซื้อรถยนต์นั่งเอนกประสงค์   
จ้านวน  1  คัน 

- 
 

1,500,000 
 

- จ้านวนรถนั่ง 
อเนกประสงค์ 
จ้านวน  1  คัน 

มีรถยนต์นั่งส้าหรับ 
ใช้งานภายใน
ส้านักงานเทศบาล
เพิ่มขึ้น 

ส้านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ฯ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2  แนวทางการพัฒนาเครื่องจักรกล 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4 โครงการจดัซื้อรถตู ้
เอนกประสงค์  ขนาด 
ไม่น้อยกว่า 15  ทีน่ั่ง 

เพื่ออ้านวยความสะดวก
ให้แก่คณะกรรมการ
ชุมชนและประชาชนใน
การเดินทางไปฝึกอบรม
และศึกษาดูงานใน
สถานท่ีต่าง ๆ 
 
 

จัดซื้อรถตู้อเนกประสงค ์
ขนาดไม่น้อยกว่า  15  ที่น่ัง   
จ้านวน  1  คัน 

- - 1,500,000 
 

จ้านวนรถตู ้ คณะกรรมการชุมชน
และประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน 

ส้านักปลดั 

5 โครงการจดัซื้อรถน้้า 
อเนกประสงค์ 
ขนาด  12,000  ลติร 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภยั
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

จัดซื้อรถน้้าอเนกประสงค์ 
จ้านวน  1  คัน 
ขนาด  12,000 ลิตร 

  - - 5,500,000 
 

จ้านวนรถน้้า
อเนกประสงค์ 

ประชาชนไดร้ับความ
ช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุ
ต่าง  ๆ  ได้อย่าง
ทันท่วงที 

ส้านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ฯ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

2.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพให้กับประชาชน 
กลุ่มอาชีพต่าง  ๆ 

เพื่อส่งเสริมพัฒนา
อาชีพให้กับประชาชน
และ/หรือกลุม่อาชีพ
ต่าง  ๆ 
 

-ฝึกอบรมประชาชนในเขต
เทศบาล  จ้านวน  100  คน 
-ฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรต่างๆ  

30,000 
 

- 
 

- 
 

จ้านวนคนท่ีเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

ประชาชน/กลุม่อาชีพ
ต่าง  ๆ  ได้รับการ
พัฒนาเพิ่มศักยภาพ 
และเพิ่มรายได้ให้แก่
ครัวเรือน 
 

กองการ 
ศึกษา 

2 อุดหนุนชมรมผู้สูงอายตุาม
โครงการพัฒนาส่งเสริม
รายได้ผูสู้งอายุเทศบาล
ต้าบลสิชล 

เพื่อใหผู้้สูงอายมุ ี
งานท้า  เพิ่มรายได้
ให้กับครอบครัวและ
เพื่อให้ผู้สูงอายมุี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 

จัดอบรมให้ความรู้เกีย่วกับ
การประกอบอาชีพให้กับ
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ  
ทต.สิชล 

45,000 - - จ้านวนผู้เข้ารับการ
อบรม 

ผู้สูงอายุมีงานท้า มี
รายได้เพิ่มขึ้นและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 

กองการ 
ศึกษา 

3 โครงการก่อสร้างร้านคา้
ชุมชนสวนสมเด็จพร้อม
ห้องสุขา 
(ชุมชนบ้านชายเขา) 
 

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนมีสถานท่ี
จ้าหน่ายสินค้า 

ก่อสร้างร้านค้าชุมชนพร้อม
ห้องสุขา  ขนาดกว้าง  6.00  
เมตร ยาว  10.00  เมตร 

- 800,000 
 

- จ้านวนร้านค้าชุมชน ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ฯ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

2.2  แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
ซุ้มทางเข้าประต ู
(ชุมชนต้นพะยอม) 

เพื่อปรับปรุงซุ้มประตู
ให้มีความแข็งแรง
คงทน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ซุ้มทางเข้า
ประตูให้แข็งแรง 

100,000 
 

- - จ้านวนซุ้มประตูที่
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

ซุ้มประตูมีความ
แข็งแรงคงทน 

กองช่าง 

2 โครงการจดัท้าปูาย
ประชาสมัพันธ์ 
สถานท่ีท่องเที่ยว 
(ชุมชนตลาดบน) 

เพื่อเป็นการ
ประชาสมัพันธ์สถานท่ี
ท่องเที่ยวให้ประชาชน
รู้จักมากยิ่งขึ้น 

จัดท้าปูายเพื่อประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาล 
จ้านวน  10  ปูาย 
 

100,000 
 

- 
 

- จ้านวนปูาย
ประชาสมัพันธ์ 

แหล่งท่องเที่ยวเป็น 
ที่รู้จักและมี
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

ส้านักปลดั 

3 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเที่ยวเทศบาล
ต้าบลสิชล อาทิ  เช่น   
มนต์เสน่ห์ทะเลนคร  
 ย้อนอดีตสิชล”  ฯลฯ 

เพื่อส่งเสริมและ
ประชาสมัพันธ์การ
ท่องเที่ยวของเทศบาล
ต้าบลสิชลให้เป็นท่ี
รู้จักอย่างแพร่หลาย 

รณรงค์และประชาสมัพันธ์ 
การจัดกิจกรรมต่าง  ๆ  ให้เป็น
ที่รู้จักของนักท่องเที่ยว 
จ้านวน  1  ครั้ง 

100,000 
 

- - จ้านวนครั้งในการ
รณรงค์และ 
ประชาสมัพันธ์ 

นักท่องเที่ยวมาเที่ยว
เทศบาลตา้บลสิชล
มากขึ้น 

ส้านักปลดั 

4 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ภูมิทัศน์สวนสมเด็จย่า 
(ชุมชนบ้านชายเขา) 

เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาภูมิทัศน์สวน
สมเด็จให้สวยงามมาก
ขึ้น 
 

ก่อสร้างผนังกันคลื่นคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  ความสูงไม่น้อยกว่า  
4  เมตร  ได้ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า  156 เมตร หนา 
0.25 เมตร  พร้อมติดตั้งเสา
ไฟฟูาแสงสว่าง จ้านวน 8 ต้น 

5,138,000 - - 
 

ความยาวของผนังกัน
คลื่น 

มีแหล่งท่องเที่ยวท่ีมี
ภูมิทัศน์ที่สวยงาม 

กองช่าง 
กรมส่งเสรมิฯ 
การท่องเที่ยวฯ 
อบจ. 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ฯ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

2.2  แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

5 โครงการสร้างชุมชน
เกื้อกูล  เพิ่มพูนน้้าใจ  
สร้างวิถีไทยสามัคค ี

- เพื่อส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรูโ้ดยเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมระหว่างภาค
ประชาชน  ภาครัฐ  และ
ภาคเอกชน  ในการสร้าง
ชุมชนเกื้อกูล 
- เพื่อเสริมสร้างจติส้านึก
สาธารณะแก่ประชาชนใน
ชุมชน 
 

จัดกิจกรรมเกื้อกูลร่วมกับ
ชุมชนในเขตเทศบาลทัง้   
10  ชุมชน  

50,000 - - 
 

จ้านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เกิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชน  
ภาครัฐ  ภาคเอกชน   

กองการศึกษา 

6 โครงการก่อสร้างศูนย์
ส่งเสริมอาชีพชุมชนและ
จุดบริการนักท่องเที่ยว 

เพื่อจัดให้มีสถานทีส่้าหรับ
จ้าหน่ายสินค้าชุมชน  
และมสีถานท่ีส้าหรับ
ให้บรกิารนักท่องเที่ยว  
 

จ้านวน  1  หลัง - - 3,000,000 
 

จ้านวนศูนย์ส่งเสริม
อาชีพชุมชน 

มีสถานท่ีส้าหรับการ
ท้ากิจกรรมของชุมชน
และมีจดุให้บริการ
นักท่องเที่ยว 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม 
            3.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมประเพณี 
   

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
ประสบการณ์เรยีนรู้แก่
เด็ก  เยาวชน  และ
ประชาชนในเขตเทศบาล 

เพื่อสร้างโอกาสทาง
การศึกษาเพิ่มเติม
ให้กับเด็ก  เยาวชน  
และประชาชนในเขต
เทศบาล 

จัดกิจกรรมนอกห้องเรียน
ให้กับเด็กเยาวชน  และ
ประชาชนผู้ที่สนใจได้เรียนรู้
ร่วมกัน  มีผู้เข้าร่วมไม่น้อย
กว่า  100  คน 

40,000 
 

- 
 

- 
 

จ้านวนผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

เด็ก  เยาวชน  และ
ประชาชน  มี
ประสบการณ์การ
เรียนรูเ้พิ่มขึ้น 

กองการ 
ศึกษา 

2 โครงการจดังานประเพณี
วันปีใหม่ 

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามให้
คงอยู่สืบไป 

จัดงานประเพณีวันข้ึน 
ปีใหม่  มีประชาชนมาร่วมงาน
ไม่น้อยกว่า  500  คน 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ้านวนผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

ประชาชนไดร้่วมงาน
และรักษาประเพณีอัน
ดีงามไว ้

กองการ 
ศึกษา 

3 โครงการจดังานประเพณี
วันสงกรานต ์

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามให้
คงอยู่สืบไป 

จัดงานประเพณสีงกรานตม์ี
ประชาชนเข้าร่วมงานไม่น้อย
กว่า  200  คน 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จ้านวนผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

ประชาชนไดร้่วมงาน
และรักษาประเพณีอัน
ดีงามไว ้

กองการ 
ศึกษา 

4 โครงการจดังาน 
วันเด็กแห่งชาต ิ

เพื่อให้ความส้าคญักับ
เด็ก  ซึ่งเป็นก้าลัง
ส้าคัญของชาติใน
อนาคต 
 

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ  มีเด็ก
มาร่วมงานไม่น้อยกว่า  
2,000 คน 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จ้านวนผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

เด็ก  เยาวชน  ได้ร่วม
กิจกรรมและกล้า
แสดงออก  และรู้จัก
สิทธิของตนเอง 

กองการ 
ศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม 
            3.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรมประเพณี 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

5 โครงการจดักิจกรรม 
วันส้าคัญทางศาสนา 

เพื่ออนุรักษ์และสืบ
สานการจดักิจกรรม
ทางศาสนา 

จัดงานวันส้าคญัและกจิกรรม
ของศาสนาต่าง  ๆ  โดยมีเด็ก  
เยาวชน  และประชาชน ทุก
ศาสนาเข้าร่วมกิจกรรม 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ้านวนผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

มีศาสนิกชนผู้นับถือ
ศาสนาต่าง  ๆ จ้านวน
มากเข้าร่วมกจิกรรม  
และวันส้าคัญทาง
ศาสนา สามารถ
ส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรมตามหลักค้า
สอนของศาสนา 

กองการ 
ศึกษา 

6 โครงการจดังานประเพณี
ลอยกระทง 

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามให้
คงอยู่สืบไป 

จัดงานประเพณลีอยกระทง  
มีประชาชนเข้าร่วมงานไม่น้อย
กว่า  1,000  คน 

300,000 
 

300,000 
 

 300,000 
 

จ้านวนผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

เด็ก  เยาวชน  
ประชาชนไดเ้ข้าร่วม
กิจกรรมและรักษา
ประเพณีอันดีงามไว้ 

กองการ 
ศึกษา 

7 อุดหนุนอ้าเภอสิชลตาม
โครงการ  การจดังาน
ประเพณีชักพระอ้าเภอ 
สิชล  ประจา้ปี  2560 

เพื่อฟ้ืนฟู  ส่งเสริม
อนุรักษป์ระเพณี
ท้องถิ่นอันดีงามของ 
อ้าเภอสิชลให้คงอยู่
สืบไป 

จัดพิธีสมโภชเรือพนมพระ  
การประกวดเรือพนมพระ  
ขบวนแห่  การประกวดอาหาร
พื้นบ้าน  การแข่งขันกีฬา
พื้นบ้าน ฯลฯ 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

จ้านวนเงินท่ีสนับสนุน หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนและ
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นอันดีงามให้คง
อยู่สืบไป 

กองการ 
ศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม 
            3.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมประเพณี 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

8 อุดหนุนอ้าเภอสิชลตาม
โครงการ การจัดงาน 
สืบสานงานประเพณี   
“แห่หมฺรับเดือนสิบ” 
ประจ้าปี  2560 

เพื่อส่งเสริมการอนรุักษ์
ประเพณีซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ของชาว
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ให้คงอยู่สืบไป 

จัดขบวนแห่ผ้า  ประกอบ 
ด้วยรถหมรฺับ  ขบวนแห่จาก
สนามหน้าเมืองถึงวัดพระ
มหาธาตุวรมหาวิหาร 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ้านวนเงินท่ีสนับสนุน เป็นการสบืสานงาน
ประเพณีวัฒนธรรมอัน
ดีงามของท้องถิ่น 

กองการ 
ศึกษา 

9 อุดหนุนอ้าเภอสิชลตาม
โครงการ จดังานประเพณี
มาฆบูชาแห่ผา้ขึ้นธาตุ  
ประจ้าปี  2560 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณี ซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ของชาว 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ให้คงอยู่สืบไป 

จัดขบวนแห่ผ้าขึ้นธาตุจาก
สนามหน้าเมืองถึงวัดพระ
มหาธาตุวรมหาวิหาร 

3,000 
 

3,000 
 

 3,000 
 

จ้านวนเงินท่ีสนับสนุน พุทธศาสนิกชน ชาว
อ้าเภอสิชลได้ท้าบญุ
ร่วมกันและได้แสดง
ความกตัญํูกตเวที
และร้าลึกพระคุณของ
องค์พระสัมมา 
สัมพุทธเจ้า 

กองการ 
ศึกษา 

10 อุดหนุนอ้าเภอสิชล
โครงการ  การจดังานวัน 
ปิยมหาราช ประจ้าปี
งบประมาณ  2560 

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีและรา้ลึกใน
พระมหากรุณาธคิุณ 
ขององค์พระบาท 
สมเด็จพระปยิมหาราช 

ข้าราชการ  พ่อค้า  
ประชาชน  นักเรียน  
นักศึกษา ร่วมกันถวายพวง
มาลา ณ ลานพระรูปสมเด็จ
พระปิยมหาราช  บริเวณ
หน้าท่ีว่าการอ้าเภอ 
สิชล 

1,000 
 

 1,000 
 

 1,000 
 

จ้านวนเงินท่ีสนับสนุน ภาครัฐ  เอกชน  
แสดงความจงรักภักดี
และสา้นึกในพระมหา
กรุณาธิคณุ 

ส้านักปลดั 
 



51 
 

 

 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม 
            3.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมประเพณี 
   

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

11 อุดหนุนอ้าเภอสิชลตาม
โครงการ การจัดงาน 
พระราชพิธีวันเฉลมิ 
พระชนมพรรษา   
“5 ธันวามหาราช” 
 

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีและสา้นึกใน
พระมหากรุณาธคิุณต่อ
พระประมุขของปวงชน
ชาวไทย 

ข้าราชการ  พ่อค้า  
ประชาชน นักเรียน 
นักศึกษา ช่วงเช้า ร่วมตัก
บาตรแล้วร่วมพิธีกรรมทาง
ศาสนา ช่วงเย็นมีการแสดง
มหรสพ การแสดงของ
นักเรียน  ประชาชนมีการ
จุดเทียนชัยมงคล 
 

10,000 
 

 10,000 
 

10,000 
 

จ้านวนเงินท่ีสนับสนุน พสกนิกรชาวไทยทุก
หมู่เหล่าได้แสดงออก
ถึงความจงรักภักดีและ
ส้านึกในพระมหา
กรุณาธิคณุโดยพร้อม
เพรียงกัน 

ส้านักปลดั 
 
 

12 อุดหนุนอ้าเภอสิชลตาม
โครงการ การจัดงานเฉลิม 
พระเกียรต ิ“12 สิงหา
พระบรมราชินีนาถ” 
 

เพื่อแสดงความจงรัก 
ภักดีและส้านึกในพระ
มหากรณุาธิคณุของ
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์
พระบรมราชินีนาถที่มี
ต่อพสกนิกรชาวไทย 

ข้าราชการ  พ่อค้า  
ประชาชน นักเรียน 
นักศึกษา ช่วงเช้า ร่วมกัน
ตักบาตรแล้วร่วมพิธีกรรม
ทางศาสนา ช่วงเย็น 
มีการแสดงมหรสพ การ
แสดงของนักเรียน  
ประชาชนมีการจดุเทียนชัย
มงคล 

10,000 
 

 10,000 
 

 10,000 
 

จ้านวนเงินท่ีสนับสนุน พสกนิกรชาวไทย 
ทุกหมู่เหล่าได้แสดง 
ถึงความจงรักภักดีและ
ส้านึกในพระมหา
กรุณาธิคณุโดยพร้อม
เพรียงกัน 

ส้านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม 
            3.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมประเพณี 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

13 อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันส้าหรับโรงเรียน
ถ่ายโอนภารกจิ 

เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพ
พลานามัยให้กับนักเรียน
ได้บรโิภคอาหารที่มีคณุค่า 
ร่างกายเจริญเติบโต
เหมาะสมกับวัยในระดับ
ก่อนประถมศึกษาและ
ระดับประถมศึกษา 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน  
100% ส้าหรับโรงเรียนถ่าย
โอนภารกิจสังกัด สพฐ.ใน
เขตเทศบาลระดับเด็ก
อนุบาลและระดับเด็ก 
ป.1-ป.6  จ้านวน  200  
วัน จ้านวน 2 โรงคือ  
1. รร.วดัประทุมทายการาม  
จ้านวน  1,503 คน   
2. รร.บ้านบางฉาง จ้านวน 
320 คน 

7,292,000 
 

- 
 

- 
 

จ้านวนเด็กท่ีได้รับ
อาหารกลางวัน 

-นักเรียนมรี่างกาย 
ทีเ่หมาะสมกับวัย 
-ลดภาวะทุพ
โภชนาการของ
นักเรียน 
 

กองการ 
ศึกษา 

14 
 
 

อุดหนุนวัดวิเวกรตันธัชมุน ี
 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

จัดส่งเรือพระเข้าร่วมงาน
ประเพณีชักพระอ้าเภอสิชล 

55,000 
 

55,000 
 

55,000  
 

จ้านวนเงินท่ีสนับสนุน ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

กองการ 
ศึกษา 

15 อุดหนุนวัดประทุม 
ทายการาม 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

จัดส่งเรือพระเข้าร่วมงาน
ประเพณีชักพระอ้าเภอสิชล 

55,000 
 

55,000 
 

 55,000 
 

จ้านวนเงินท่ีสนับสนุน ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

กองการ 
ศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม 
            3.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมประเพณี 
  

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

16 อุดหนุนมัสยิดกูวาลา เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์ประเพณีใน
สังคมมสุลิมใหค้งอยู่
สืบไป 
 

งานประเพณีวันฮารีรายอ 20,000 
 

 20,000 
 

20,000  
 

จ้านวนเงินท่ีสนับสนุน เกิดความสามัคคี
เกื้อกูลกันระหว่าง
ประชาชนชาวมุสลมิ
และประชาชนศาสนา
อื่น  ๆ 
 

กองการ 
ศึกษา 

17 โครงการถ่ายทอดองค์
ความรู้และภมูิป๎ญญา
ท้องถิ่นตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ใหก้ับเด็ก เยาวชน  
และประชาชน ได้เกดิ
จิตส้านึกรักษ์ชุมชน
และสบืทอดภูมิปญ๎ญา
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่นรวมถึงการ
ด้ารงชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

จัดกิจกรรมให้มีการถ่ายทอด
องค์ความรู้  ภูมิป๎ญญา  จาก
ปราชญ์ชุมชนสู่เด็ก  เยาวชน  
และประชาชนในเรื่องของ
ประวัติชุมชน  ประเพณี
วัฒนธรรม  ภูมิปญ๎ญาท้องถิ่น  
รวมถึงการด้ารงชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

20,000 
 

- - จ้านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กและเยาวชนมี
ความรู้และเกดิ
จิตส้านึกรักชุมชน 
ของตนเองมากขึ้นและ
สามารถน้าภูมิปญ๎ญา  
น้าความรูไ้ปใช้ให้เกิด
ประโยชนไ์ด ้

กองการ 
ศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม 
            3.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมประเพณี 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

18 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์
ของคนในชาติ 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้าง 
ความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคน 
ในชาติ 

- จัดตั้งศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์ระดับท้องถิ่น  
จ้านวน  1  ศูนย์ 
- จัดกิจกรรมกีฬา  
นันทนาการ  เพื่อสร้างความรู้
รักสามคัคีของประชาชนใน
ชุมชน 
- จัดกิจกรรมและโครงการใน
การปกปูองสถาบนัส้าคัญของ
ชาติ 

50,000 
 

- - จ้านวนศูนย์ปรองดอง ประชาชนมีความ
สามัคคี  รักใคร่  
ปรองดองและ
สมานฉันท์ 

ส้านักปลดั 

19 โครงการฝึกอบรมเข้าค่าย
คุณธรรมจริยธรรม   

เพื่อเป็นการปลูกจิต 
ส้านึกให้กับเด็กและ
เยาวชน 

จัดฝึกอบรม/เข้าค่ายให้กับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนในเขต
เทศบาล  จ้านวน  200  คน 

50,000 
 

- - จ้านวนเด็กท่ีเข้ารบั
การฝึกอบรม 

เยาวชนมีจิตส้านึกใน
การท้าความดตีาม
แนวทางพระพุทธ 
ศาสนาและสามารถ
ปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่าง
ที่ดีได ้

กองการ 
ศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม 
            3.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมประเพณี 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

20 โครงการฝึกอบรมทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ 

เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้
ทักษะการใช้ภาษา 
อังกฤษและเตรยีม
ความรูสู้่ประชาคม
อาเซียน 

ฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษและเป็นการ
เตรียมความรู้สู่ประชาคม
อาเซียนให้กับเด็กโรงเรียนใน
เขตเทศบาล  จ้านวน  200  
คน 

60,000 
 

- - จ้านวนเด็กท่ีเข้ารบั
การฝึกอบรม 

นักเรียนมีความรูม้ี
ทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อ 
การสื่อสาร  

กองการ 
ศึกษา 

21 โครงการอาหารเสรมิ  
(นม) ส้าหรับโรงเรยีน 
ถ่ายโอนภารกจิ 

เพื่อส่งเสริมด้าน
สุขภาพพลานามัย
ให้กับนักเรียนได้
บริโภคอาหารที่มี
คุณค่า ร่างกาย
เจริญเติบโตเหมาะสม
กับวัยในระดับก่อน
ประถมศึกษาและ
ระดับประถมศึกษา 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ท่ีมี
คุณภาพให้กับนักเรียน
โรงเรียนถ่ายโอนภารกิจสังกัด 
สพฐ.ในเขตเทศบาลระดับ
อนุบาลและ ป.1-ป.6 จ้านวน  
260 วัน 2  โรงเรียนคือ 
1. รร.วดัประทุมทายการาม 
จ้านวน 1,503 คน และ 
2. โรงเรียนบ้านบางฉาง  
จ้านวน  320  คน 
 

3,493,240 
 

- - จ้านวนเด็กท่ีได้รับ
อาหารเสริมนม 

-นักเรียนมรี่างกาย 
ทีเ่หมาะสมกับวัย 
-ลดภาวะทุพ
โภชนาการของ
นักเรียน 
 

กองการ 
ศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม 
            3.2  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสวัสดกิารและนันทนาการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส ์

เพื่อช่วยเหลือค่าครอง
ชีพผู้ปุวยเอดส ์

จ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้ปุวยเอดส์ที ่
มีฐานะยากจนและมีคุณสมบตัิ
ตามระเบียบฯ  ก้าหนด  
จ้านวน  30  คน 
 

150,000 
 

- - จ้านวนผู้ได้รับเบี้ย 
ยังชีพ 

ผู้ปุวยเอดส์มีขวัญ
ก้าลังใจและมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

กองการศึกษา 

2 โครงการเทศบาล 
พบประชาชน 
(ชุมชนต้นพะยอม) 
 

เพื่อจัดเวทีพบปะ 
รับฟ๎ง-ช้ีแจงป๎ญหา
ให้กับประชาชนในเขต
เทศบาล 

ประชาชนไดร้ับฟ๎ง
ข้อเสนอแนะและข้อแนะน้า
จากเทศบาล  จ้านวน  500  
คน 
 

20,000 
 

- - จ้านวนผู้เข้าร่วม 
ประชุม 

ประชาชนไดร้ับรู้
ข้อมูลข่าวสารจาก
เทศบาลและเข้าใจ
หน้าท่ีของเทศบาล 

ส้านัก
ปลัดเทศบาล 

3 
 
 
 
 

อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ
เทศบาลตา้บลสิชลตาม
โครงการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุเทศบาล
ต้าบลสิชล   

เพื่อให้ผู้สูงอายมุี
ความรู้ความเข้าใจ 
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม
ในการดูแลสุขภาพ
อนามัยของตนเองทั้ง
ด้านโภชนาการ การ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ร่างกายและจิตใจ 
 

สมาชิกชมรมผู้สูงอายเุทศบาล
ต้าบลสิชล  จ้านวน  100  
คน 
 

35,000 
 

- - จ้านวนผู้สูงอายุท่ี 
เข้าร่วมกิจกรรม 

ผู้สูงอายมุีความรู้ความ
เข้าใจ  ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมในการดูแล
สุขภาพอนามัยของ
ตนเอง ท้ังด้าน
โภชนาการ การฟื้นฟู
สมรรถภาพรา่งกาย
และจิตใจ   

กองการ 
ศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม 
            3.2  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสวัสดกิารและนันทนาการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4 โครงการจ่ายเงินสมทบ
กองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลตา้บลสิชล 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดบริการสาธารณะทั้ง
ด้านสังคมสงเคราะห์  
และการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  
และผูด้้อยโอกาส 

ประชาชนออม  1  ส่วน 
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  
สมทบ  1  ส่วน  และ
รัฐบาล  1  ส่วนสมาชิก
กองทุนสวัสดิการชุมชน   
คนละ  365  บาท/ปี   

50,000 
 

50,000 50,000 จ้านวนเงินท่ีจ่าย
สมทบ 

ประชาชนมีกองทุน
สวัสดิการชุมชนท่ี
สามารถช่วยเหลือ
เกื้อกูลผู้ที่ต้องได้รับ
การดูแลในชุมชน 

กองการ 
ศึกษา 

5 โครงการติดตั้งเครื่องเล่น
สนามบริเวณสนามกีฬา
เทศบาล/สวนสาธารณะ
พรุกง 

เพื่อส่งเสริมพัฒนา 
การทางด้านร่างกาย 
ให้กับเด็กในเขตเทศบาล 

ติดตั้งเครื่องเล่นสนาม  
กลางแจ้ง  จ้านวน 
2  ชุด 

400,000 
 

- - จ้านวนเครื่องเล่น
สนามที่ตดิตั้ง 

เด็กเล็กมีพัฒนาการ
เหมาะสมตามช่วงอาย ุ

กองช่าง 

6 โครงการอุดหนุน 
สภาองค์กรชุมชนเทศบาล
ต้าบลสิชล  ตามโครงการ
เวทีประชาชน คนอาสา 
พัฒนาชุมชน เช่ือมโยง
ท้องถิ่น 

เพื่อจัดเวทีเรยีนรู้ให้กับ
สมาชิก/คณะท้างาน/
กลุ่มผู้นา้ชุมชน สภา
องค์กรชุมชนเทศบาล
ต้าบลสิชลในการ
ด้าเนินงานตามภารกจิ
สภาฯ 

จ่ายเงินอุดหนุนให้กับสภา
องค์กรชุมชนเทศบาลต้าบล
สิชลในการดา้เนินการจัด
เวทีเสวนาระดมความคดิ  
จ้านวน  1  ครั้ง 

20,000 
 

- - จ้านวนเงินท่ีอุดหนุน กลุ่มชุมชนมีการ
พบปะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในการมี
ส่วนร่วมพัฒนา
ท้องถิ่น 

กองการ 
ศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม 
            3.2  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสวัสดกิารและนันทนาการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

7 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การแก้ไขป๎ญหาที่อยู่อาศัย
และพื้นที่สาธารณะในเขต
เทศบาล 
(ชุมชนบ้านชายเขา) 

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ
ป๎ญหาเดือดร้อนเรื่องที่อยู่
อาศัย และเพื่อการใช้
ประโยชน์จากพ้ืนท่ี
สาธารณะ 

ส้ารวจข้อมลูพื้นที่
สาธารณะ/ข้อมูลปญ๎หาที่
อยู่อาศัย ตั้งคณะท้างาน  
ก้าหนดแผนงานในการ
แก้ป๎ญหาเบื้องต้นและ
ระยะยาว โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของผู้ประสบ
ป๎ญหาและการช่วยเหลือ
จากภาคีเครือขา่ย 

10,000 - - จ้านวนผู้ทีไ่ด้รับการ
ช่วยเหลือ 

สามารถช่วยเหลือ 
ผู้ประสบปญ๎หา
เดือดร้อนเรื่องที่อยู่
อาศัย และมีการใช้
ประโยชน์จากพ้ืนท่ี
สาธารณะ 

 

8 โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงลานกีฬา
อเนกประสงค์บริเวณหน้า 
ที่ท้าการไปรษณีย ์
สิชล 

ก่อสร้างและปรับปรุงลาน
กีฬาอเนกประสงค์บริเวณ
หน้าท่ีท้าการไปรษณียส์ิ
ชลให้อยู่ในสภาพท่ีดีขึ้น 

ปรับปรุงลานคอนกรีตเดิม
เป็นโครงหลังคาคลมุลาน 
คสล. ขนาดกว้าง  30.00  
เมตร ยาว  50.00  เมตร 

- - 2,000,000 
 

จ้านวนลานกีฬาที่
ก่อสร้างและปรับปรุง 

ประชาชนในเขต
เทศบาลมสีถานท่ี
ส้าหรับการออกก้าลัง
กายเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงลานกีฬา
อเนกประสงค์บริเวณสะพาน
น้้าแดง 

ก่อสร้างและปรับปรุงลาน
กีฬาอเนกประสงค์บริเวณ
สะพานน้้าแดง 
 

ก่อสร้างและปรับปรุงลาน
กีฬาอเนกประสงค์ในพื้นที่
ประมาณ  1  ไร ่

- - 500,000 
 

จ้านวนลานกีฬาที่
ก่อสร้างและปรับปรุง 

ประชาชนในเขต
เทศบาลมสีถานที่
ส้าหรับการออกก้าลัง
กายเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  น้ า  สิ่งแวดล้อมและพลังงาน  และยุทธศาสตร์ที่  4  การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน  และยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
         4.1  แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการก้าจดัขยะ 
มูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 

เพื่อจ่ายเงินเป็น
ค่าธรรมเนียมใน 
การก้าจัดขยะมลูฝอย
ให้กับเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 

ก้าจัดขยะมลูฝอย  500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

จ้านวนเงินท่ีจ่าย 
ค่าธรรมเนียมในการ
ก้าจัดขยะมลูฝอย 

ขยะมูลฝอยถูกก้าจดั
อย่างถูกวิธี  ลดป๎ญหา
มลพิษ 

กองสาธารณสุข
ฯ 

2 โครงการปรับภูมิทัศน์  
รักษา  ดูแลสวนสาธารณะ 

เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบดูแล
สวนสาธารณะพรุกงและ
สวนสมเด็จ 

จ้างเหมาบริการดูแล
สวนสาธารณะพรุกงและ 
สวนสมเด็จ  แห่งละ   
1  คน 

200,000 
 

- - จ้านวนผู้รับเหมา สวนสาธารณะพรุกง
และสวนสมเด็จได้รบั
การดูแลและบา้รุง 
รักษาให้มีสภาพท่ี
พร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลา 

กองช่าง 

3 โครงการบ้านสะอาด 
เมืองน่าอยู่ 
(ชุมชนต้นพะยอม) 

เพื่อให้เกิดระบบ 
การจัดการขยะที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ปรับปรุงระบบการจดัการ
ขยะโดยการมสี่วนร่วมของ
ชุมชน 

50,000 
 

- - จ้านวนครั้งท่ีจัด 
กิจกรรม 

ลดป๎ญหาการจดัการ
ขยะ  มีระบบการ
จัดการขยะที่ดีขึ้น 

กองสาธารณสุข
ฯ 

4 โครงการคดัแยกขยะใน
ครัวเรือน  ชุมชนและ
โรงเรียน 

เพื่อจัดให้เกิดกระบวนการ
คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง  
ลดค่าใช้จ่ายในการกา้จัด
ขยะมูลฝอย 

จัดอบรมการคัดแยกขยะ
มูลฝอยให้กับนักเรียนและ
ประชาชนในเขตเทศบาล 

50,000 - - จ้านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

นักเรียนและ
ประชาชนมีความรู้
และสามารถคัดแยก
ขยะมูลฝอย 

กองสาธารณสุข
ฯ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  น้ า  สิ่งแวดล้อมและพลังงาน  และยุทธศาสตร์ที่  4  การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน  และยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 
           4.2  แนวทางการพัฒนา  ป้องกันและส่งเสรมิสขุภาพอนามัย 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการปูองกันและก้าจัด
โรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อฉีดวัคซีนปูองกันโรค
พิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและ
แมว 

ฉีดวัคซีนให้สุนัขและแมว  
จ้านวน  1,000  ตัว 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ้านวนสุนัขและแมวที่
ได้รับการฉีดวัคซีน 

ประชาชนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ 

กองสาธารณสุข
ฯ 

2 โครงการปูองกันและแก้ไข
ป๎ญหายาเสพตดิใน
สถานศึกษา 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให ้
มีการจัดกจิกรรมการ 
ให้การศึกษาเพื่อต่อต้าน
การใช้ยาเสพตดิใน
สถานศึกษา 

อบรมให้กับนักเรยีนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  6  ของ
โรงเรียนในเขตเทศบาลทั้ง 
2 โรงเรียน  
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

จ้านวนนักเรียนท่ีเข้า
รับการฝึกอบรม 

นักเรียนมีความรูเ้รื่อง
ยาเสพตดิและสามารถ
ปูองกันการติดยาเสพ
ติดได ้

กองสาธารณสุข
ฯ 

3 โครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพและทัศนศึกษา 
ดูงาน อสม.เทศบาลต้าบล
สิชล 
 

เพื่อพัฒนา อสม.ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจใน
บทบาทการเป็นผู้นา้การ
เปลี่ยนแปลงสุขภาพใน
ชุมชน เพิ่มพูน ความรู้ 
ทักษะทางด้านวิชาการ 
สาธารณสุขเพื่อให้ อสม.
สามารถน้าไปสู่การปฏิบัติ
และแก้ไขปญ๎หาในชุมชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อบรมให้ความรู้เพิ่ม
ศักยภาพและทัศนศึกษา 
ดูงานแก่ อสม. ทุกคนใน
เขตเทศบาล 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

จ้านวน อสม.ที่เข้ารบั
การอบรมและ 
ทัศนศึกษาดูงาน 

อสม.มโีอกาสได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง  ทั้งในด้าน
การบริหาร  วิชาการ  
และการปฏิบัตเิพื่อ
ยกระดับการบริการ
ประชาชนและมีหน้าที่
ในการสร้างสุขภาพ
และบริการชุมชน 

กองสาธารณสุข
ฯ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  น้ า  สิ่งแวดล้อมและพลังงาน  และยุทธศาสตร์ที่  4  การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน  และยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
           4.2  แนวทางการพัฒนา  ป้องกันและส่งเสรมิสขุภาพอนามัย 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4 อุดหนุน อสม.ตาม
โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในเขต
เทศบาล 

เพื่อสนับสนุน 
การพัฒนางานสาธารณสุข   
 

จัดสรรงบประมาณการ
ด้าเนินงานของ อสม.
ชุมชนละ  7,500  บาท 

75,000 
 

75,000 
 

75,000 
 

จ้านวนเงินท่ีอุดหนุน ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองสาธารณสุข
ฯ 

5 โครงการรณรงค์ปูองกัน
และควบคมุการแพร่
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อเฝูาระวังปูองกันและ
ควบคุมการแพรร่ะบาด
ของโรคไข้เลือดออก 

อบรมให้ความรู้แก่
ประชาชน  แจก
ทรายอะเบท  และฉีดพ่น
หมอกควัน 

70,000 
 

  70,000 
 

  70,000 
 

จ้านวนครัวเรือนท่ี
ได้รับทรายอะเบทและ
ได้รับการฉีดพ่นหมอก
ควัน 

ประชาชนสามารถ
ปูองกันการแพร่
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

6 โครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุงซ่อมแซม 
อาคารโรงฆ่าสตัว ์

เพื่อซ่อมแซมอาคาร 
โรงฆ่าสัตว์ให้อยู่ใน 
สภาพที่ดีขึ้น 

อาคารโรงฆ่าสตัว์พร้อม
ให้บริการประชาชนได้
ตลอดเวลา 

100,000 
 

- - จ้านวนครั้งท่ีปรับปรุง อาคารโรงฆ่าสตัว์อยู่
ในสภาพที่พร้อมใช้
งานได้ตลอดเวลา   

กอง 
สาธารณสุขฯ 

7 โครงการด้าเนินการศูนย์
ปฏิบัติการต่อสูเ้พื่อเอา 
ชนะยาเสพตดิเทศบาล
ต้าบลสิชล 

เพื่อใช้เป็นศูนยป์ระสาน 
งานปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติดปูองกัน
ยาเสพตดิให้โทษ 

ปูองกัน  บ้าบัด  
ปราบปราม  ยาเสพติด 
ให้โทษในเขตพื้นท่ี 

60,000 
 

60,000 
 

- จ้านวนศูนย์ปฏิบตัิการ
ต่อสู้เพื่อเอาชนะ 
ยาเสพตดิ 

ป๎ญหายาเสพตดิใน
กลุ่มเด็ก  เยาวชน  
และประชาชนลดลง 

ส้านักปลดัฯ 

8 โครงการรณรงค์
ประชาสมัพันธ์และจดั 
กิจกรรมต้านยาเสพตดิ 

เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์
และประชาสัมพันธ ์
ต้านยาเสพติดใหโ้ทษ 
 

เดินรณรงค์ประชาสมัพันธ์
และจัดกจิกรรมต้าน 
ยาเสพตดิในวันท่ี  26  
มิถุนายน ของทุกป ี

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ้านวนผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

ป๎ญหายาเสพตดิใน
กลุ่มเด็ก  เยาวชน  
และประชาชนลดลง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  น้ า  สิ่งแวดล้อมและพลังงาน และยุทธศาสตร์ที่  4  การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง  
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน  และยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
           4.2  แนวทางการพัฒนา  ป้องกันและส่งเสรมิสขุภาพอนามัย 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

9 โครงการจ่ายเงินสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลต้าบลสิชล 

เพื่อสร้างโอกาสทาง
สุขภาพให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น 

จ่ายเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตา้บลสิชล 

350,000 
 

350,000 
 

350,000 
 

จ้านวนเงินท่ีจ่าย
สมทบ 

ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยทีส่มบูรณ์
แข็งแรง 

ส้านักปลดั/กอง 
สาธารณสุขฯ 

10 โครงการปรับปรุงลานกีฬา
และจัดหาอุปกรณ์กีฬา 

เพื่อจัดหาอุปกรณ์กีฬา
ส้าหรับศูนย์กีฬา
อเนกประสงค์ของเทศบาล
และสนามบาสเกตบอล 

มีอุปกรณ์กีฬาครบครัน
ส้าหรับให้บริการ
ประชาชนในเขตเทศบาล
และประชาชนท่ัวไปพร้อม
จัดท้าปูายประชาสัมพันธ์
ลานกีฬา 

400,000 
 

- - จ้านวนลานกีฬาท่ี
ได้รับการปรับปรุงและ
จัดหาอุปกรณ์กีฬา 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 

กองช่าง/ 
กองการศึกษา 

11 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ภูมิทัศน์สวนสาธารณะ 
พรุกง 

เพื่อให้สวนสาธารณะมี
สภาพพื้นที่เหมาะสมใน
การพักผ่อน ออกก้าลัง
กายและมีความปลอดภยั 

-ลานกีฬา 
-เครื่องออกก้าลังกาย 
-ทางเดิน 
-เครื่องเล่น 
-ระบบแสงสว่าง 
-ผนังกันน้้าท่วม 
-จัดสวนหย่อม 
-ปลูกต้นไม ้

- 3,000,000 
 

- จ้านวนครั้งท่ี 
ปรับปรุง 

สร้างแรงจูงใจให้
ประชาชนหันมา 
ออกก้าลังกายและ
พักผ่อน 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  น้ า  สิ่งแวดล้อมและพลังงาน  และยุทธศาสตร์ที่  4  การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน  และยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 
           4.2  แนวทางการพัฒนาป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์บริเวณ
สวนสาธารณะพรุกง 
 

เพื่อให้ประชาชนมีลาน
กีฬาส้าหรับการออกก้าลัง
กาย 

ปรับปรุงลานกีฬาให้ได้
มาตรฐาน 
 
 

  -     - 1,000,000 
 

จ้านวนลานกีฬาที่
ปรับปรุง 

ประชาชนมีลานกีฬา
ส้าหรับการออกก้าลัง
กายและมีสุขภาพ
แข็งแรง 
 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬาฟุตบอลบรเิวณ
สวนสาธารณะพรุกง 

เพื่อให้ประชาชนมีสนาม
กีฬาส้าหรับการออกก้าลัง
กาย 

ปรับปรุงสนามกีฬาให้ได้
มาตรฐาน 

- - 1,000,000 
 
 

จ้านวนสนามกีฬา
ฟุตบอล 

สร้างแรงจูงใจให้
ประชาชนหันมาออก
ก้าลังกายและพักผ่อน 
 

กองช่าง 

14 โครงการติดตั้งเครื่องออก
ก้าลังกายกลางแจ้ง   
ศาลเจ้าพ่อม่วงทอง 
(ชุมชนตลาดบน) 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง 

ติดตั้งเครื่องออกก้าลังกาย  
จ้านวน  10  ชุด 

- 
 

- 300,000 
 

จ้านวนเครื่องออก
ก้าลังกายท่ีติดตั้ง 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  น้ า  สิ่งแวดล้อมและพลังงาน  และยุทธศาสตร์ที่  4  การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน  และยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

          4.3  แนวทางการอนุรักษ์  ป้องกัน  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการอาสาสมัคร
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 

เพื่อจัดฝึกอบรมให้มี
อาสาสมัครพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง
การดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน
ในเขตเทศบาลจ้านวน  
100  คน 

20,000 
 
 

- - จ้านวนนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

มีอาสาสมัครมีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสุข
ฯ 

2 โครงการปลูกหญ้าแฝก
ตามพระราชด้าร ิ

เพื่อปลูกหญ้าแฝกพ้ืนท่ี
สาธารณะในเขต 
เทศบาล 

ปลูกหญ้าแฝกในพ้ืนท่ี 
สาธารณะ  จ้านวน   
2  แห่ง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 
 

จ้านวนแห่งที ่
ปลูกหญ้าแฝก 

ดินมีคณุภาพดี  
เหมาะส้าหรับการปลูก
พืชชนิดอื่น 

กองสาธารณสุข
ฯ 

3 โครงการลดภาวะโลกร้อน เพื่อเผยแพรค่วามรู้และ
สร้างความตื่นตัวในการ
ร่วมกันเพื่อรับมือและลด
ภาวะโลกร้อน 

อบรมให้ความรู้แก่เด็ก 
เยาวชน และประชาชน  
จ้านวน  100 คน 

10,000 - - จ้านวนผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

ช่วยสร้างการตระหนัก
รู้ต่อผลกระทบของ
ภาวะโลกร้อนและ
ช่วยกันปรับเปลีย่น
พฤติกรรมการบรโิภค 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

4 โครงการปลูกต้นไม้ชายฝ๎่ง 
กันตลิ่งริมคลองสิชล 

ส้ารวจพ้ืนท่ีรมิคลองสิชล
ตลอดสาย ก้าหนดจุดปลูก
พันธ์ไม้ที่เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ จัดกิจกรรม
ปลูกต้นไม้รมิคลอง 

ชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง  
10  ชุมชน ร่วมกันปลูก
ต้นไม ้

20,000 - - จ้านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

แก้ป๎ญหาน้้ากัดเซาะ
ตลิ่ง สภาพแวดล้อม
สมบูรณ์ขึ้น เพิ่ม
ปริมาณสตัว์น้้า 

กองสาธารณสุข
ฯ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็งฯ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 5.1  แนวทางการจัดหา/จัดซ้ือเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการจดัหาวัสดุหรือ
ครุภณัฑ์สา้นักงาน 

เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน 

จัดซื้อวัสดหุรือครภุณัฑ์ที่
ใช้ในการปฏิบัติงานของ
ส้านัก/กองต่าง  ๆ 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

จ้านวนเงินท่ีจัดซื้อ
วัสดุ/ครุภณัฑ ์

ท้าให้การปฏิบัติงานของ
ส้านักปลดัและกองต่าง  
ๆ  เกิดประสิทธิภาพ
และสนองตอบต่อการ
บริการประชาชน 
ได้อย่างรวดเร็วและเป็น
ที่พึงพอใจของประชาชน 

ส้านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการ 
ศึกษา 
กองสาธารณสุข
ฯ 

2 โครงการปรับปรุงระบบ
เสียงตามสาย 
(ชุมชนต้นพะยอม) 

เพื่อพัฒนาปรับปรุงเสียง
ตามสายให้สามารถแจ้ง
ข่าวสารบริการประชาชน
ได้อย่างท่ัวถึง 
 

ขยายพื้นที่ให้บริการ 
ครอบคลมุทั้งเทศบาล 

 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ้านวนจุดที่ปรับปรุง สามารถให้บริการแจ้ง
ข่าวสารและบริการของ
ประชาชนในด้านความรู้
จากส่วนราชการสู่
ประชาชนได้ครอบคลมุ 

ส้านักปลดั 

3 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชีของเทศบาล
ต้าบลสิชล  ประจ้าปี  
2560 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชีเป็นไปด้วยความ
ถูกต้องและรวดเร็ว 

-จ้างลูกจ้างเพื่อปฏิบัติงาน  
จ้านวน  1  คน 
-การปฏิบัติงานดา้น
การเงินและบัญชีมีความ
รวดเร็วและถูกต้อง 

120,000 - - จ้านวนลูกจ้าง -การรับส่งหนังสือกอง
คลังรวดเร็ว 
-การเบิกจ่ายเงินรวดเร็ว 
-การรายงานข้อมลูงบ
การเงินเป็นไปอย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว 
 

กองคลัง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็งฯ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 5.1  แนวทางการจัดหา/จัดซ้ือเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินของเทศบาล
ต้าบลสิชล  ประจ้าปี  
2560 
 

เพื่อปรับปรุงแผนทีภ่าษีที่ดิน
และโรงเรือนรวมทั้งทะเบียน
ทรัพย์สินโดยปรับข้อมูลให้
เป็นป๎จจุบัน  ถูกต้องและ
ครบถ้วน 

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การจัดเก็บภาษีของ
ท้องถิ่น 

120,000 - - เทศบาลตา้บลสิชล
สามารถจัดเก็บภาษี
ได้เพิ่มขึ้น 

ระบบแผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ินมี
ข้อมูลที่เป็นป๎จจุบัน  
ครบถ้วน  ถูกต้อง 

กองคลัง 

5 อุดหนุน อบต.ทุ่งปรังตาม
โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์รวมข้อมลูข่าวสาร
การจัดซื้อจดัจ้างของ 
อปท.  อ.สิชล 
 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ให้บริการข้อมลูข่าวสาร 

สนับสนุนงบประมาณใน
การปรับปรุงศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการจดัซื้อ
จัดจ้างระดับอ้าเภอ 

35,000 - - จ้านวนเงินท่ีให้การ
อุดหนุน 

การด้าเนินการศูนยร์วม
ข้อมูลข่าวสารการจดัซื้อ
จัดจ้างระดับอ้าเภอมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

6 โครงการปรับปรุงอาคาร
ส้านักงานเทศบาลเป็น
ห้องประชุมอเนกประสงค์ 
(ท่ีว่าการอ้าเภอ 
สชิลหลังเกา่) 
 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ส้านักงานเทศบาลเป็นห้อง
ประชุมอเนกประสงค ์

ปรับปรุงห้องประชุม
ขนาดกว้าง  5  เมตร 
ยาว  10  เมตร  
จ้านวน  1  ห้อง 

500,000 - 
 

- จ้านวนห้องประชุม
อเนกประสงค์ 

มีห้องประชุม 
อเนกประสงค์ 

ส้านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็งฯ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 5.1  แนวทางการจัดหา/จัดซ้ือเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

7 โครงการปรับปรุงช้ันล่าง
อาคารอเนกประสงค ์

เพื่อปรับปรุงช้ันล่างอาคาร
อเนกประสงค์ให้สามารถ
ใช้งานได้หลากหลาย 

ก่อสร้างเวทีอเนกประสงค์
ขนาดกว้าง  5.30  เมตร  
ยาว  10.60  เมตร  สูง  
1.20  เมตร  จ้านวน  1  
เวที  และก่อสร้าง
ห้องควบคุมเสียงขนาด
กว้าง  3.00  เมตร  ยาว  
4.00  เมตร  สูง  2.80  
เมตร  จ้านวน  1  ห้อง  
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตา้บลสิชล   

- 500,000 - 
 

จ้านวนห้องที่
ปรับปรุง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกสบายในการใช้
อาคารอเนกประสงค์
มากยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุงห้อง
ประชุมสภาเทศบาล 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้อง
ประชุมสภาให้อยู่ในสภาพ
ที่สวยงาม 

ปรับปรุงห้องประชุมสภา
เทศบาลตา้บลสิชล 
จ้านวน  1  ห้อง 
 

-  300,000 
 

 - จ้านวนห้องที่
ปรับปรุง 

มีห้องประชุมสภาที่
สวยงามและคงทนยิ่งขึ้น 

ส้านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็งฯ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 5.1  แนวทางการจัดหา/จัดซ้ือเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้าง 
สถานธนานุบาล   
เทศบาลตา้บลสิชล 

เพื่อให้ประชาชน 
ผู้มีรายได้น้อยใช้บริการ
สถานธนานุบาล 
 

ก่อสร้างสถานธนานุบาล   
ขนาดกว้าง 10.00  
เมตร  ยาว  20.00  
เมตร  สูง  6.00  เมตร 

- - 5,000,000 
 

จ้านวนสถาน 
ธนานุบาล 

สามารถบรรเทา 
ความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนผู้มรีายได้น้อย
ได ้

กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุงห้อง
ปฏิบัติงานผู้บริหาร 

เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน
ของคณะผู้บริหาร 
 

ปรับปรุงห้องท้างาน 
ให้อยู่ในสภาพท่ีด ี

-  -  250,000 
 

จ้านวนห้องที่
ปรับปรุง 

มีห้องปฏิบัติงานท่ีดีขึ้น ส้านักปลดั 

11 โครงการก่อสร้างอาคาร
ห้องประชุมเล็กเทศบาล
ต้าบลสิชลและศาลา
อเนกประสงค์บริเวณหลัง
ที่ว่าการอ้าเภอหลังเก่า 

เพื่อก่อสร้างห้องประชุมเล็ก
และศาลาอเนกประสงค ์

ก่อสร้างอาคารห้อง
ประชุมเล็ก   
กว้าง 5.00  เมตร  
ยาว 15.00 เมตร  
สูง 3.00  เมตร และ
ศาลาอเนกประสงค์ 
กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 5.00  เมตร  
สูง  3.00  เมตร 
 

- - 800,000 
 

จ้านวนอาคารห้อง
ประชุมเล็ก 

มีห้องประชุมสา้หรับใช้
เป็นสถานท่ีประชุมและ
ศาลาอเนกประสงค์
ส้าหรับใช้เป็นที่พักผ่อน
หย่อนใจ 

ส้านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็งฯ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 5.1  แนวทางการจัดหา/จัดซ้ือเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

12 โครงการปรับปรุงช้ันล่าง
อาคารศูนย์กีฬา
อเนกประสงค์เป็นห้อง
ประชุมอเนกประสงค ์

เพื่อปรับปรุงช้ันล่างศูนย์
กีฬาอเนกประสงค์เพื่อใช้
เป็นห้องประชุม
อเนกประสงค์ 

ปรับปรุงศูนย์กีฬา
อเนกประสงค์ช้ันล่างเป็น
ห้องประชุมอเนกประสงค์  
ขนาดกว้าง  23.00 เมตร 
ยาว  52.00  เมตร สูง  
5.50  เมตร  
โดยปรบัปรุงพ้ืน คสล. 
ปรับปรุงฝูาเพดาน ตดิตั้ง
ระบบแสงสีเสียง จัดท้า
เวทีอเนกประสงค์และ
จัดท้าห้องอเนกประสงค์ 
จ้านวน  2  ห้อง 
 

- - 2,000,000 
 

จ้านวนห้องที่
ปรับปรุง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกสบายในการใช้
บริการศูนย์กีฬา
อเนกประสงค์มากยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ต่อเติมอาคารดับเพลิง
ด้านข้างเป็นปูอมยามและ
ศูนย์ปฏิบัติการควบคุม
กล้องวงจรปิด 

เพื่อปรับปรุงด้านข้าง
อาคารดับเพลิงเป็นปูอม
ยามส้าหรับ อปพร. และ
ใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติการ
ควบคุมกล้องวงจรปิด 
 

ปรับปรุงอาคารดับเพลิง 
กว้าง  5.00  เมตร   
ยาว  8.00 เมตร  
สูง  2.60  เมตร 

- 
 

- 700,000 
 

จ้านวนห้องที่
ปรับปรุง 

มีปูอมยามและเจ้าหน้าท่ี 
อปพร.ส้าหรับอ้านวย 
ความสะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
เดินทางมาตดิต่อ
ราชการ 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็งฯ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

 5.2  แนวทางการพัฒนา  การมสี่วนร่วมของประชาชน 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการเลือกตั้งสมาชิก
สภาและผู้บริหารท้องถิ่น 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย  โดยให้
ประชาชนในท้องถิ่นได้มี
ส่วนร่วมในการปกครอง
ท้องถิ่นตนเอง 

ได้สมาชิกสภาและ
ผู้บริหารท้องถิ่นตามที ่
กฎหมายก้าหนด 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 
 

จ้านวนสมาชิกและ
ผู้บริหารท้องถิ่นที่
ได้รับการเลือกตั้ง 

การด้าเนินงานเลือกตั้ง
เป็นไปตามกฎหมาย
ก้าหนดไว้  ด้วยความ 
ถูกต้องสุจริตและเที่ยง
ธรรม รวมทั้งประชาชน
ได้มสี่วนร่วมในการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

ส้านักปลดั 

2 โครงการแชลเลนจเ์ดย ์
(Challenge  Day) 

เพื่อส่งเสริมการออกก้าลัง
กายและเล่นกีฬาให้
แพร่หลาย 

มกีารก้าลังกายร่วมกัน  
จ้านวน  1  ครั้ง  ทุกวันท่ี  
28  พฤษภาคมของทุกป ี

5,000 
 
 

5,000 
 

5,000 
 
 

จ้านวนผู้ที่เข้าร่วม 
กิจกรรม 

พนักงานมีสุขภาพท่ี
สมบูรณ์แข็งแรง 

ส้านักปลดั 

3 อุดหนุนโรงเรียนวัด 
ประทุมทายการามตาม
โครงการจดัการแข่งขัน 
กรีฑานักเรยีน  และ
ประชาชนของเทศบาล
ต้าบลสิชล  ประจ้าปี
งบประมาณ  2560 
 

เพื่อเป็นการเปดิโอกาสให้
นักเรียน  นักศึกษาและ
ประชาชนเข้าร่วมการ
แข่งขัน  พัฒนาทักษะ
ทางด้านกีฬาและ
ความสามารถทางด้าน
กีฬา 

นักเรียนและประชาชน 
จ้านวน  1,500  คน   

172,000 
 

- - จ้านวนเงินท่ีอุดหนุน นักเรียนและประชาชน
ในพื้นที่ต้าบลสิชลไดเ้ข้า
ร่วมการแข่งขันกรีฑาใน
ระดับอ้าเภอ 

กองการ 
ศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็งฯ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

 5.2  แนวทางการพัฒนา  การมสี่วนร่วมของประชาชน 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4 โครงการ Big Cleaning 
Day 

เพื่อรณรงค์ท้าความ
สะอาดภายในหน่วย 
งาน/ชุมชนในเขตเทศบาล 

ท้าความสะอาดพื้นท่ีใน
องค์กรและในเขตเทศบาล
ต้าบลสิชล 

5,000 - - ท้าความสะอาดพื้นท่ี
ในองค์กรและในเขต
เทศบาลตา้บลสิชล  
ร่วมกัน  70  คน 

มีสภาพแวดล้อมท่ีดี 
สะอาด สวยงาม เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ส้านักปลดั 

5 โครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพและ 
ทัศนศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการชุมชน   

- เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ให้คณะกรรมการชุมชน
เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของ
ตนเองและชุมชน  โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาและจัดให้มีการ
ทัศนศึกษาดูงานเรื่องท่ี
จ้าเป็น 
- เพื่อสร้างประสบการณ์
ตรงและนา้ผลไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป 

จัดประชุม/ฝึกอบรม/
สัมมนา/ทัศนศึกษาดูงาน
คณะกรรมการชุมชน
ร่วมกับคณะผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง  
จ้านวน  150  คน 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

จ้านวนผู้ร่วมเข้า 
กิจกรรมและ 
ทัศนศึกษาดูงาน 

คณะกรรมการชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าท่ีของ
ตนเองและมีวสิัยทัศน์
กว้างไกล  เกิด
กระบวนการมีส่วน
ร่วมในการท้างาน
ให้กับท้องถิ่น 

กองการ 
ศึกษา 

6 อุดหนุนอ้าเภอสิชล 
ตามโครงการพัฒนากีฬา
อ้าเภอสิชล   
จ.นครศรีธรรมราช 
ประจ้าปี  2560 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน  
ประชาชนทุกเพศ  ทุกวัย  
ทุกหมู่เหล่าไดเ้ล่นกีฬา
และออกก้าลังกายเพื่อ
สุขภาพเพิ่มมากขึ้น 

น้านักกีฬาของอ้าเภอสิชล
เข้าค่ายเพื่อท้าการฝึกซ้อม
ก่อนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

20,000 
 

- - จ้านวนเงินท่ีอุดหนุน เยาวชนและประชาชน
ในอ้าเภอสิชล  ได้ออก
ก้าลังกาย 

กองการ 
ศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็งฯ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

 5.2  แนวทางการพัฒนา  การมสี่วนร่วมของประชาชน 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

7 โครงการประชุมเชิง 
ปฏิบัติการจัดท้า
แผนพัฒนาเทศบาล 
ต้าบลสิชล  

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการจัดท้า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดท้าแผนพัฒนา  และ
รับทราบป๎ญหาความ
ต้องการของประชาชน   
โดยมีประชาชน 
เข้าร่วมจ้านวน  100  คน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 
 

จ้านวนผู้เข้าร่วม 
ประชุม 

ประชาชนเข้ามามสี่วน
ร่วมในการเสนอป๎ญหา 
ความต้องการของชุมชน  
และน้าข้อมลูมาจดัท้า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ส้านักปลดั 
 

8 โครงการอบรมให้ความรู้
เรื่องสิทธิและหน้าท่ีของ
สตร ี

เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่อง
สิทธิและหนา้ที่ของสตร ี

กลุ่มสตรีในเขตเทศบาลทั้ง  
10  ชุมชน  จ้านวน  50  
คน   

20,000 
 

- - จ้านวนสตรีที่เข้ารับ
การอบรม 

สตรมีีความรู้ในเรื่องสิทธิ
และหน้าท่ีมากยิ่งขึ้น 

กองการ 
ศึกษา 

9 โครงการรณรงค์ต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่น 

เพื่อลดการทุจริตคอรัปชั่น
ให้หมดไปจากสังคมไทย  
เพื่อควบคุมตรวจสอบการ
ด้าเนินงานให้เกิดความ
เป็นธรรมโปร่งใส 

จัดอบรมให้ความรู้ รณรงค์
การมีส่วนร่วมในการเฝูา
ระวังตรวจสอบการทุจริต
คอรัปช่ันในทุกระดับแก่
ชุมชนและเจ้าหนา้ที่เปิด
โอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการท้างาน
ของท้องถิ่น 

20,000 
 

- - จ้านวนผู้ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมีความรู้เท่า
ทันและสามารถเฝูาระวัง
ไม่ให้เกิดการทุจรติ
คอรัปช่ันได ้

ส้านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็งฯ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

 5.2  แนวทางการพัฒนา  การมสี่วนร่วมของประชาชน 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

10 โครงการประชุมเชิง 
ปฏิบัติการจัดท้า 
แผนชุมชน 

เพื่อให้ชุมชนและ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต้าบลสิชลมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการจัดท้า
แผนชุมชน 

จัดประชุมสัมมนา  จัดท้า
ประชาคมให้แก่องค์กร  
ชุมชนต่าง  ๆ  และ
ประชาชนท่ัวไปในเขต
เทศบาลเพื่อจดัท้าแผน
ชุมชน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ้านวนผู้เข้าร่วม 
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
จัดท้าแผนชุมชน 

- องค์กร  ชุมชน 
ต่าง  ๆ  และประชาชน
ทั่วไปในเขตเทศบาล   
มีความรู้  ความเข้าใจ 
ในการจัดท้าแผนชุมชน 
- ชุมชนสามารถ 
จัดท้าแผนชุมชน 
ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาล  เพื่อตอบสนอง
ต่อการแก้ไขปญ๎หา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนอย่างท่ัวถึง 
 

กองการ 
ศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็งฯ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

 5.2  แนวทางการพัฒนา  การมสี่วนร่วมของประชาชน 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

11 โครงการจดังาน 
วันเทศบาล 
 

เพื่อจัดกิจกรรมต่าง  ๆ  
เนื่องในวันเทศบาล  อาทิ
เช่น  พิธีกรรมทางศาสนา  
การแข่งขันกีฬา  เพื่อให้
เกิดความรักความสามัคค ี
 

ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  
พนักงาน  พนักงานจ้างและ
ประชาชนมีความรักใคร่ 
สมัครสมาน  และมีความ
สามัคค ี

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ้านวนผู้บริหาร  
สมาชิกสภา  
พนักงานและ
พนักงานจ้างที่เข้า
ร่วมงาน 

เทศบาลและชุมชนมี
ความสัมพันธ์อันดซีึ่ง 
จะท้าให้การตดิต่อ
ประสานงานต่าง  ๆ  
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

ส้านักปลดั 

12 โครงการเลือกตั้งประธาน
คณะกรรมการชุมชน 

เพื่อสนับสนุนการ
ด้าเนินการเลือกตั้ง
ประธานคณะกรรมการ
ชุมชนในเขตเทศบาล
ต้าบลสิชลให้มผีู้น้าใน
ชุมชน 

สนับสนุนการด้าเนินงาน
เลือกตั้งประธาน
คณะกรรมการชุมชนท่ีครบ
วาระหรือลาออกในเขต
เทศบาลตา้บลสิชล 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

จ้านวนประธานและ
คณะกรรมการที่
ได้รับการเลือกตั้ง 

ชุมชนในเขตเทศบาล
ต้าบลสิชลมสี่วนร่วมใน
การเลือกผู้น้า 

กองการ 
ศึกษา 

13 โครงการแข่งขันกีฬาเช่ือม
ความสัมพันธ์ชุมชนในเขต
เทศบาล 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชนและประชาชนได้
ร่วมกิจกรรมการเล่นกีฬา 
เพื่อสร้างความสามัคคีใน
ชุมชนให้ได้ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

จัดการแข่งขันกีฬาเช่ือม
ความสัมพันธ์ชุมชน  จ้านวน 
1  ครั้ง 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ้านวนครั้งท่ีจัดการ
แข่งขันกีฬา 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนไดร้่วม
กิจกรรมการเล่นกีฬา 
เพื่อสร้างความสามัคคี
ในชุมชนให้ได้ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 

กองการ 
ศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็งฯ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

 5.2  แนวทางการพัฒนา  การมสี่วนร่วมของประชาชน 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

14 โครงการจดัเก็บข้อมลู
พื้นฐานชุมชนในเขต
เทศบาล 

เพื่อจดัเก็บข้อมลูครัวเรือน
ในชุมชนและน้าผลการ
จัดเก็บไปวางแผน  แก้ไข
ป๎ญหา  เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตขอประชาชน
ในเขตเทศบาลใหด้ีขึ้น 

ส้ารวจข้อมลูชุมชนภายใน
เขตเทศบาลต้าบลสิชล  
จ้านวน  10  ชุมชน 

50,000 
 

30,000 
 
 

30,000 
 

จ้านวนครัวเรือนท่ีได้
จัดเก็บข้อมลูพื้นฐาน 

สามารถน้าข้อมูลไป
ประกอบการจดัท้าแผน
ชุมชนแผนพัฒนา
เทศบาลฯลฯ  เพื่อแก้ไข
ป๎ญหาและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดีขึ้น 

กองการ 
ศึกษา 

15 โครงการพัฒนาศักยภาพ
และส่งเสรมิกิจกรรมเด็ก  
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และ
ผู้ด้อยโอกาส 

- เพื่อสนับสนุนส่งเสรมิ
การพัฒนาศักยภาพ  เด็ก  
ผู้สูงอาย ุ ผู้พิการและ 
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
เทศบาลตา้บลสิชลให้มี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
- เพื่อให้เด็ก  คนชรา  คน
พิการ  และผูด้้อยโอกาส 
ได้มีความรู้  ความเข้าใจ
ในสวัสดิการและบริการ
ต่าง  ๆ  ที่รัฐจัดให ้
 

-จัดฝึกอบรม  สัมมนา  และ
ทัศนศึกษาดูงานให้กับเด็ก  
ผู้สูงอาย ุ ผู้พิการ  และ 
ผู้ด้อยโอกาส 
-จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารชมรมผู้สูงอายุเป็น
ประจ้าทุกเดือน 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

จ้านวนผู้เข้ารับการ
อบรม 

เด็ก  ผู้สูงอาย ุ ผู้พิการ  
และผูด้้อยโอกาสในเขต
เทศบาล  มีความรู้  มี
ขวัญและก้าลังใจและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองการ 
ศึกษา 
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 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
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 5.2  แนวทางการพัฒนา  การมสี่วนร่วมของประชาชน 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

16 โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนโรงเรียนในเขต
เทศบาลและกลุม่เครือข่าย 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ให้กับนักเรียนในเขต
เทศบาลและกลุม่เครือข่าย 

จัดการแข่งขันกีฬานักเรยีน
โรงเรียนในเขตเทศบาลและ 
กลุ่มเครือข่าย  จ้านวน  
1  ครั้ง 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จ้านวนครั้งท่ีจัดการ
แข่งขันกีฬา 

นักเรียนมีความรัก 
ความสามัคคีต่อกัน 
รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย 

กองการ 
ศึกษา 

17 โครงการแข่งขันกีฬา  เด็ก  
เยาวชน  และประชาชน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก  และ
เยาวชนเล่นกีฬา  รักษา
สุขภาพและรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์  

จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล  
เปตอง  ฟุตซอล ฯลฯ 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จ้านวนครั้งท่ีจัดการ
แข่งขันกีฬา 

เด็ก  เยาวชน  และ
ประชาชนมีสุขภาพ 
ร่างกายที่แข็งแรงรู้จัก 
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

กองการ 
ศึกษา 

18 โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกับหน่วยงาน
อื่น 

เพื่อส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกับหน่วยงานอื่น  
เช่น  ท้องถิ่นสัมพันธ์  
อ้าเภอ  จังหวัด  และ 
อื่น  ๆ 

ส่งนักกีฬาประเภทต่าง  ๆ  
เข้าร่วมแข่งขันกีฬากับ
หน่วยงานอ่ืน 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ้านวนนักกีฬาท่ีเข้า
ร่วมแข่งขันกับ 
หน่วยงานอ่ืน 

เยาวชนไดเ้ข้าร่วม
แข่งขันกีฬา  สามารถ
สร้างช่ือเสียงให้กับ
เทศบาลและรูจ้ักใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 

กองการ 
ศึกษา 

19 โครงการจดังาน 
วันท้องถิ่นไทย 

เพื่อร้าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณุขององค์
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 

คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  
พนักงานเทศบาล  พนักงาน
จ้าง  กล่าวค้าปฏิญาณเนื่อง
ในวันท้องถิ่นไทย 

10,000 - - จ้านวนผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

คณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาลและพนักงาน
จ้างได้ร้าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณุ 

ส้านักปลดั 
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 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

 5.2  แนวทางการพัฒนา  การมสี่วนร่วมของประชาชน 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

20 โครงการรับฟ๎งความ
คิดเห็นของประชาชน  
(เรื่องทางหลวงท้องถิ่น) 

เพื่อรับฟ๎งความคิดเห็น
เรื่องห้ามใช้ยานพาหนะที่
มีน้้าหนัก  น้้าหนักบรรทุก
หรือน้้าหนักลงเพลาเกิน
กว่าที่ได้ก้าหนดหรือโดยที่
ยานพาหนะนั้นอาจท้าให้
ทางหลวงเสียหาย  เดิน
บนทางหลวงท้องถิ่นใน
เขตความรับผดิชอบของ
เทศบาลตา้บลสิชล 

จัดประชุมประชาคมเพื่อรับ
ฟ๎งความคิดเห็นของ
ประชาชนในเขตเทศบาล  
จ้านวน 1-3  ครั้ง 

20,000 - - จ้านวนครั้งในการ
จัดประชุมประชาคม 

ประชาชนให้ความ
คิดเห็นเรื่องห้ามใช้
ยานพาหนะที่มีน้้าหนัก  
น้้าหนักบรรทุกหรือ
น้้าหนักลงเพลาเกินกว่า
ที่ได้ก้าหนดหรือโดยที่
ยานพาหนะนั้นอาจท้า
ให้ทางหลวงเสียหาย  
เดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบ
ของเทศบาลต้าบลสิชล 
 
 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็งฯ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 5.3  แนวทางการพัฒนางานประชาสมัพันธ์ 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมงาน 
การประชาสัมพันธ์ 
เทศบาลตา้บลสิชล 

เพื่อเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
ต่าง  ๆ  ของเทศบาลให้
ประชาชนทราบโดยวิธีการ
ต่าง  ๆ  อาทิ เช่น ท้าวีดี
ทัศน์  แผ่นพับ วารสาร 
เสียงตามสาย  ปูายไวนลิ  
วิทยุชุมชน  วารสาร
เทศบาล  ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 

ประชาสมัพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารตา่ง ๆ  ให้
ประชาชนทราบอย่าง 
ต่อเนื่อง 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ้านวนครั้งท่ีส่งเสริม
การประชาสัมพันธ์ 

ประชาชนไดร้ับข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาล 

ส้านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็งฯ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 5.4  แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการฝึกซ้อมแผน
ปูองกันภัยฝุาย 
พลเรือน 

เพื่อเสรมิสร้างทักษะใน
การปฏิบัติงานปูองกันฯ
กับหน่วยงานต่าง  ๆ   
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

อบรมให้ความรู้และฝึก
ปฏิบัติกับหน่วยงานภาครัฐ  
เอกชน  เด็ก  เยาวชนและ
ประชาชน  จ้านวน  100  
คน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ้านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็ก  เยาวชน  และ
ประชาชนมีความรู้ใน
การปูองกันภัยใน
เบื้องต้น 

ส้านักปลดั  

2 โครงการฝึกอบรมปูองกัน
ภัยเบื้องต้นเกี่ยวกับภัย
พิบัติ 
 

เพื่อเป็นการปูองกันและ
เตรียมความพร้อมเมื่อเกดิ
ภัยพิบัติและสามารถ
ปฏิบัติและแก้ไขปญ๎หาได้
อย่างทันท่วงที 

จัดอบรมให้กับเจ้าหน้าท่ี
หน่วยงานราชการ สถาน
ประกอบการเอกชน และ
ประชาชนท่ัวไป 

  20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ้านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

หน่วยงานราชการ  
ภาคเอกชน อาสาสมัคร
และประชาชนทั่วไปมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปูองกันภัย
พิบัติ 

ส้านักปลดั   

3 โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 

เพื่อปูองกันและลด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 

อ้านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนท่ีใช้รถใช้ถนน
ในช่วงเทศกาล 
 

30,000 
 

 30,000 
 

 30,000 
 

จ้านวนครั้งท่ีจัด 
กิจกรรม 

ปูองกันและลดอุบตัิเหตุ
ในช่วงเทศกาล 

ส้านักปลดั 

4 โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัพิบัต ิ

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติต่าง  ๆ  ในเบื้องต้น 

ให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัพิบัต ิ

100,000 
 

100,000 
 

 100,000 
 

จ้านวนผู้ที่ได้รับ
ความช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภยัพิบัติได้รับ
การชว่ยเหลืออย่าง
ทันท่วงที 

ส้านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็งฯ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 5.4  แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

5 โครงการติดตั้งถังเคมี
ดับเพลิงในชุมชนและพื้นที่
เสี่ยงภัย 

-เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานเมื่อเกิดอัคคีภยั 
-ติดตั้งถังเคมีดับเพลิง 
 

ติดตั้งถังเคมดีับเพลิง 
ในชุมชนเพิ่มขึ้น 

50,000 
 

50,000 
 

 - จ้านวนถังเคมีที่
ติดตั้ง 

สามารถน้าเครื่องมือมา
ใช้ได้ทัน  เมื่อเกิดเหตุ
กรณไีฟไหม้ในชุมชน 

ส้านักปลดั 

6 โครงการเฝูาระวังปูองกัน
ภัยอัคคีภัย  อุทกภัย   
วาตภัย  และดินโคลนถลม่ 

เพื่อเฝูาระวังปูองกันภัย
พิบัติ  อัคคีภัย  วาตภัย  
อุทกภัย  และดินโคลน
ถล่มในเขตเทศบาลต้าบล
สิชล 
 

เพื่อเฝูาระวังปูองกันภัย
ในช่วงหน้าแล้ง และเฝูา
ระวังปูองกันภัยในช่วงฤดูฝน 

100,000 
 

- - จ้านวนครั้งในการ
เฝูาระวังปูองกันภัย 

ประชาชนไดร้ับความ
ช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
เมื่อเกิดอัคคภีัย  
อุทกภัย  วาตภัย  และ
ดินโคลนถล่ม 

ส้านักปลดั 

7 โครงการอบรมอาสาสมคัร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน  
(อปพร.) 

เพื่อฝึกอบรมอาสาสมัคร 
อปพร.เพิ่มขึ้นในเขต
เทศบาลตามนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย 
 

ฝึกอบรม อปพร.เพิ่มให้ได้ไม่
น้อยกว่า  2%  ของ
ประชากรในเขตเทศบาล 

- 100,000 
 
 

- จ้านวน อปพร.ที่
ได้รับการฝึกอบรม 

มีสมาชิก อปพร.ที่มี
ทักษะในการปฏิบัต ิ
งานครบตามเปูาหมาย 

ส้านักปลดั   

 
 
 



81 
 

 

 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็งฯ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  5  การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 5.5  แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการให้ทุนการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  และ
ระดับปริญญาโท 

เพื่อจ่ายทุนการศึกษา
ให้กับผู้ที่ไดร้ับ
ทุนการศึกษา  ท่ีอยู่
ระหว่างการหารือของ 
กรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น 

ผู้รับทุนการศึกษา จ้านวน  
3  คน 

50,000 
 

 50,000 
 

50,000 
 

จ้านวนผู้ที่ได้รับ
ทุนการศึกษา 

ท้าให้บุคลากรเทศบาล  
ได้แก่  คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล  
พนักงานจ้างเทศบาล  
ได้มีองค์ความรู้และมี
ความสามารถมากยิ่งข้ึน 
 

ส้านักปลดั  

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
รวมทั้งประชาชนไดม้ี
ความรู้ ความเข้าใจใน 
ด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
 

อบรมให้กับคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภา  พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจ้า 
และพนักงานจ้าง 

100,000 
 

 100,000 
 

 100,000 
 

จ้านวนผู้ทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรม 

คณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้าง
พนักงานจ้างและ
ประชาชน  มีความรู้
ความเข้าใจในด้าน 
ต่าง  ๆ  เพื่อเพ่ิม
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
 

ส้านักปลดั  
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บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยเทศบาลต าบลสิชล  อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตามกรอบการประสาน/ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจ 

และยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

 

ล าดับที่ 
 

ชื่อโครงการ 
งบประมาณ  (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 
1. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า 

คสล.ชนิดสี่เหลี่ยม 
ถนนวัฒนกิจ  ต.สิชล  อ.สชิล  
จ.นครศรีธรรมราช 
 
 

3,270,000 - - 3,270,000 อบจ.นศ. 
ทต.สิชล 

2. โครงการก่อสร้างปรับปรุง 
ภูมิทัศน์สวนสมเด็จย่า   
ต.สิชล  อ.สชิล 
จ.นครศรีธรรมราช 
 
 

5,138,000 - - 5,138,000 อบจ.นศ. 
ทต.สิชล 

รวมทั้งสิ้น  2  โครงการ 8,408,000 - - 8,408,000  
 

แบบ ผ.02 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562) 

ยุทธศาสตร ์ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ป ี
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน         
1.1  แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณปูโภค 

 และสาธารณูปการ 
22 15,644,590 46 21,204,100 32 46,618,000 100 83,466,690 

1.2  แนวทางพัฒนาเครื่องจักรกล 2 3,100,000 1 1,500,000 2 7,000,000 5 11,600,000 
รวม 24 18,744,590 47 22,704,100 34 53,618,000 105 95,066,690 

         
2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ 
     การท่องเท่ียว 

        

2.1  แนวทางพัฒนาส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให ้
       กับประชาชน 

2 75,000 1 800,000 - - 3 875,000 

2.2  แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว 5 5,488,000 - - 1 3,000,000 6 8,488,000 
รวม 7 5,563,000 1 800,000 1 3,000,000 9 9,363,000 

         
3)  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม         
3.1  แนวทางพัฒนาส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา 
       และวัฒนธรรมประเพณ ี

21 11,939,240 14 934,000 14 934,000 49 13,807,240 

3.2  แนวทางพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการและ 
      นันทนาการ 

7 685,000 1 50,000 3 2,550,000 11 3,285,000 

รวม 28 12,624,240 15 984,000 17 3,484,000 60 17,092,240 

 

แบบ ผ.03 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560-2562) 

ยุทธศาสตร ์ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ป ี
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
     และสิ่งแวดล้อม 

        

4.1  แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข 4 800,000 1 500,000 1 500,000 6 1,800,000 
4.2  แนวทางพัฒนาป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ 
       อนามัย 

10 1,495,000 9 3,995,000 10 3,235,000 29 8,725,000 

4.3  แนวทางอนุรักษ์  ป้องกัน  ฟื้นฟู  ทรัพยากร 
       ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4 70,000 1 20,000 1 20,000 6 110,000 

รวม 18 2,365,000 11 4,515,000 12 3,755,000 41 10,635,000 
         

5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและ 
     การบริหาร 

        

5.1  แนวทางการจดัหา/จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ 
      ในการปฏิบัติงาน 

6 
 

1,325,000 4 1,350,000 7 9,300,000 17 11,975,000 

5.2  แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ 
      ประชาชาชน 

20 1,527,000 13 1,240,000 13 1,240,000 46 4,007,000 

5.3  แนวทางการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000 
5.4  แนวทางพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 6 350,000 6 350,000 4 200,000 16 900,000 
5.5  แนวทางการเพิม่ประสิทธิภาพบุคลากร 2 150,000 2 150,000 2 150,000 6 450,000 

รวม 35 3,452,000 26 3,190,000 27 10,990,000 88 17,632,000 
รวมท้ังสิ้น 112 42,748,830 100 32,193,100 91 74,847,000 303 149,788,930 

 

แบบ ผ.03 
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ส่วนที่  4 
การติดตามและประเมินผลโครงการ 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เป็นส่วนส าคัญที่จะไปสู่การพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  2548  หมวด  6  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
ท้องถิ่น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการพัฒนาของท้องถิ่นนั้น  ๆ  และยังใช้เป็น
ข้อมูลในการปฏิบัติงานและเป็นแนวทางในการควบคุมการด าเนินงาน  สร้างแนวทางการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น
ในการน าแผนพัฒนาสามปีและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรม  และผลการ
ประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความส าเร็จของโครงการหรือของการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือน าไปใช้ในการ
แก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานในปีต่อ  ๆ ไปให้ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

  4.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  2548  หมวด  6  ข้อ  29  ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้  ดังนี้ 
  5.  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  6.  ด าเนินการติดตามและประเมินแผลพัฒนา 
  7.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  อย่างน้อยปีละครั้งหนึ่งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  8.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติตามที่เห็นสมควร  และข้อ  30  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคลากรภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาได้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้ 
  (1)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่างข้อก าหนด  
ขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด า เนินการ  เพ่ือเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
  (2)  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด  ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
  (3)  หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  (4)  ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
รายงานผลการด าเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  เพ่ือ
ประเมินผลการรายงานเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  (5)  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  
อย่างน้อยละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
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4.2  ระเบียบ  วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  หมวด  6  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของท้องถิ่น 
  ซึ่งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลสิชล  ได้ใช้แบบรายงาน
ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดแนวทางไว้  และได้มีการลงข้อมูลและประมวลผลใน
ระบบ E-Plan  ด้วย  โดยรายงานผลและเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนให้ประชาชนทราบ  ปีละ  1  ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  โดยได้อาศัยเกณฑ์ประสิทธิผล  
(Effectiveness)  การประเมินประสิทธิผล  เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ใน
แต่ละด้าน  โดยดูจากผลลัพธ์จากการด าเนินการ  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตาม
โครงการประกอบด้วยตัวชี้วัด  3  ประการ  คือ 
  (1)  ระดับการบรรลุเป้าหมาย  เป็นตัวชี้วัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้างและการ
บรรลุเป้าหมายส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร  โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและ
คุณภาพของประชากรเป้าหมาย 
  (2)  ระดับการมีส่วนร่วม  เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จโดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม  โดย
สามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับความส าเร็จมากน้อย
เพียงไร 
  (3) ระดับความพึงพอใจ  เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ  โดยอาจพิจารณาจากสัดส่วนของ
ประชากรเป้าหมายที่พึงพอใจกับบริการของหน่วยงาน  ระดับความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน  ซึ่งเกณฑ์ประสิทธิผล  (Effectiveness)  ตามตัวชี้วัด  ดังกล่าวข้างต้นได้ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวัด 
 

  ทั้งนี้  การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  ทางคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลโครงการของเทศบาลต าบลสิชลได้ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผน  ในการ
ด าเนินการของโครงการตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2560 -2562)  โดยการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินการของแต่ละปี  ปีละ  1  ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  โดยปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
ทั่วกัน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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