
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลทีว่ัง 
เร่ือง ประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) เพ่ิมเติมฉบับที ่1/2557 

-------------------------------- 
 การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ 
จัดทาแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2558 หมวด 4 ขอ 22 (2) กําหนดใหคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาสามปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง เพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน (3) 
กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช 
แผนพัฒนาสามปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  

 บัดนี้ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลท่ีวัง ไดใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
๒๕๕7 – ๒๕๕9) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1/2557 ซ่ึงไดนําเสนอผูบริหารทองถ่ินและไดรับอนุมัติจากผูบริหาร
เทศบาลตําบลท่ีวังแลว  

 จึงขอประกาศใชแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลท่ีวัง  (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 
1/2557  ใหทราบโดยท่ัวกัน  

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  30  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕57 
 
 
        เชาวลิต  เจริญพงศ 

(นายเชาวลิต  เจริญพงศ) 
นายกเทศมนตรีตําบลท่ีวัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 5 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2557-2559) 
เทศบาลตําบลท่ีวัง อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  ป 2557 ป 2558 ป 2559 รวม 3 ป 

ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 
  โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน                 

   1.1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน 8 8,038,000.00             

ทอระบายน้ํา และบํารุงรักษาคูคลอง                 

   1.2 พัฒนาและจัดหาแหลงน้ําสะอาดเพ่ืออุปโภค-บริโภค 1 650,000.00             

รวม 9 8,688,000.00             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557-2559) 
เทศบาลตําบลท่ีวัง 

1.    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
      แนวทางการพัฒนาท่ี  1  กอสราง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาถนน  สะพาน  ทอระบายน้ํา 

       
             งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2557 2558 2559 จะไดรับ ที่ 

        (บาท) (บาท) (บาท)   รับผิดชอบ 

1 โครงการกอสรางถนนคสล.สายครัว เพื่อพัฒนาระบบการ ถนนคสล. ขนาดกวาง 4 เมตร 296,000     ประชาชนไดรับ กองชาง 

  ภูผา -บานจาวิทย คมนาคมขนสงใหมีความ ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร       ความสะดวกใน   

  หมูที่ 1 สะดวกปลอดภัยในการ         การคมนาคม   

    เดินทางสัญจร         เพิ่มข้ึน   

2 โครงการกอสรางถนนคสล.สายบาน เพื่อพัฒนาระบบการ ถนนคสล. ขนาดกวาง 3 เมตร 172,000     ประชาชนไดรับ กองชาง 

  ในทอน หมูที่ 1 คมนาคมขนสงใหมีความ ยาว 115 เมตร หนา 0.12 เมตร       ความสะดวกใน   

    สะดวกปลอดภัยในการ         การคมนาคม   

    เดินทางสัญจร 
 

      เพิ่มข้ึน   

3 โครงการปรับปรุงถนนงถนนคสล.สาย เพื่อพัฒนาระบบการ ขยายถนนคสล. ขนาดกวาง 2 เมตร 3,600,000     ประชาชนไดรับ กองชาง 

  บานฉาง-ควนปลงิ หมูที่ 4 คมนาคมขนสงใหมีความ ยาว 3,000 เมตร  หนา 0.15 เมตร       ความสะดวกใน   

    สะดวกปลอดภัยในการ         การคมนาคม   

    เดินทางสัญจร 
 

      เพิ่มข้ึน   

      
 

          

                  



4 โครงการขุดลอกคูระบายน้าํสายเลียบ เพื่อใหสามารถระบายน้าํ ขุดลอกคลองขนาดปากกวางเฉลี่ย 1,307,000     สามารถระบายน้ํา กองชาง 

  ถนนสายที่วัง-ถํ้าใหญ พรอมวางทอ ไดอยางมปีระสิทธิภาพ 2.50 เมตร ทองกวางเฉลี่ย 1.50        ไดอยางมปีระสิทธ ิ   

  ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กมอก.   เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ทอ       ภาพ    

  ชั้น 3  หมูที่ 6   ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก           

      ขนาด ฦ 100 เมตร           

      จํานวน 214 ทอน           

5 โครงการกอสรางถนนคสล.สายดอนรัก- เพื่อพัฒนาระบบการ ถนนคสล. ขนาด 4 เมตร  646,000     ประชาชนไดรับ กองชาง 

  ลานชาง  หมูที่ 8 คมนาคมขนสงใหมีความ ยาว 325 เมตร หนา 0.12  เมตร       ความสะดวกใน   

    สะดวกปลอดภัยในการ         การคมนาคม อบจ. 

    เดินทางสัญจร             

              เพิ่มข้ึน   

6 โครงการกอสรางถนนคสล.สายบาน เพื่อพัฒนาระบบการ ถนนคสล. ขนาด 4 เมตร  1,040,000     ประชาชนไดรับ กองชาง 

  นายสงัเวียน  หมูที่  8 คมนาคมขนสงใหมีความ ยาว 520 เมตร หนา 0.12 เมตร       ความสะดวกใน   

    สะดวกปลอดภัยในการ         การคมนาคม   

    เดินทางสัญจร         เพิ่มข้ึน   

7 โครงการบุกเบิกถนนสายถํ้าชวน เพื่อพัฒนาระบบการ ถนนลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 127,000     ประชาชนไดรับ กองชาง 

  หมูที่ 8 คมนาคมขนสงใหมีความ กวาง 5 เมตร  ยาว 100 เมตร   
 

  ความสะดวกใน   

    สะดวกปลอดภัยในการ     
 

  การคมนาคม   

    เดินทางสัญจร         เพิ่มข้ึน   

8 โครงการปรับปรุงถนนสายถํ้าประดู- เพื่อพัฒนาระบบการ ถนนหินคลุก ขนาดกวาง 4 เมตร 850,000     ประชาชนไดรับ กองชาง 

  ลางควน  หมูที่  10 คมนาคมขนสงใหมีความ ยาว 1,740 เมตร หนา 0.15 เมตร       ความสะดวกใน   

    สะดวกปลอดภัยในการ         การคมนาคม   

    เดินทางสัญจร         เพิ่มข้ึน   



1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
      แนวทางการพัฒนาที ่ 2     พัฒนาและจัดหาแหลงนํ้าสะอาดเพ่ืออุปโภค - บริโภค 

             งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 2557 2558 2559 จะไดรับ ที่ 

        (บาท) (บาท) (บาท)   รับผิดชอบ 

1 โครงการติดตั้งถังกรองน้ําประปา เพื่อใหครัวเรือนมีน้ําเพื่อ ถังกรองน้ํา  จํานวน  1  ตัว 65,000     ครัวเรือนมีน้ําใช กองชาง 

  หมูบาน หมูที ่ 9 อุปโภคอยางเพียงพอ         ในการอุปโภคอยาง   

              เพียงพอ   

 
 
 
 
 
 
 


