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สวนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาเทศบาลตําบลพญาขัน (พ.ศ. 2557 - 2560)
สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรบั และการเบิกจายงบประมาณใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560
การสรุปสถานการณการพัฒนา
ผลการวิเคราะหปญหาความตองการของประชาชน ในทองถิ่นตามประเด็นการพัฒนาทองถิ่นมีดังนี้
คือ
จุดแข็ง (Strengths)
สภาพภูมิศาสตร ลักษณะภูมิประเทศโดยภาพรวมเปนที่ราบลุมเหมาะแกการเพาะปลูก เปนพื้นที่นา
สํา หรับ ปลูก ขา วเป น สว นใหญ บางแห งอาจปรั บปรุง ทํ า ไรสวนผสม สว นในพื้นที่ ลาดชัน สว นใหญใชป ลูก
ยางพารา นอกจากนั้นยังมีการเลี้ยงสัตวควบคูไปดวย
การรวมกลุม อาชี พ ประชาชนในตํา บลพญาขั นมีก ารรวมตัว กัน จั ดตั้งกลุม อาชีพ ขึ้นตามหมู บาน
ตาง ๆ มีความพยายามที่จะทําใหกลุมของตนเองเขมแข็งขึ้นเพื่อยกระดับฐานะของสมาชิกกลุมใหมีรายได
เพิ่มขึ้น
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของตําบลพญาขันยังคงมีความ
อุดมสมบูรณอยู ประชาชนภายในตําบลยังสามารถใชประโยชนไดจากทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ระบบบริหาร เทศบาลตําบลพญาขันมีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การจัดโครงสราง
ภายในมีความเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจ มีการแบงแยก/มอบหมายหนาที่รับผิดชอบของแตละตําแหนง
อยางชัดเจน และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในรูปของการประชาคม
ระบบขอมูล มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศที่เหมาะสม มีเครือขายระบบอินเตอรเน็ตเปนของ
ตนเอง สามารถที่จะพัฒนาขอมูล สามารถที่จะนําฐานขอมูลมาพัฒนาเปนโครงการ แผนงานแกไขปญหา
ใหกับประชาชนในพื้นที่ไดอยางเต็มความสามารถ
อัตรากําลังพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา/ชั่วคราว บุคลากรมีความรูความสามารถในการปฏิบัติ
ในระดับดี มีจํานวนเพียงพอตอการปฏิบัติงานและภารกิจที่ฝายการเมืองมอบหมาย และสามารถผลักดัน
นโยบายตาง ๆ ไดอยางเต็มความสามารถ มีการจัดสงบุคลากรที่เหมาะสมกับโครงสรางและอํานาจหนาที่
จุดออน (Weaknesses)
งบประมาณในการบริหารจัดการ เทศบาลตําบลพญาขัน มีรายไดจากการเก็บภาษีที่จัดเก็บเองและ
รัฐบาลจัดสรรใหในรูปแบบเงินอุดหนุน แตในการบริหารของเทศบาลตําบลพญาขันยังตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชนในพื้นที่มีมาก ทําใหงบประมาณในการบริหารจัดการของเทศบาลตําบลพญาขัน
ไมเพียงพอ
พื้ นที่ ในความรั บ ผิ ดชอบ พื้ นที่ รั บ ผิ ดชอบของเทศบาลตํ า บลพญาขั น การคมนาคมยั งคงมี ค วาม
ลําบาก ถนนที่ใชในการสัญจรไปมาเปนหลุมเปนบอ ประชาชนในพื้นที่ตองการการคมนาคมที่สะดวก แต
งบประมาณที่มีอยูมีจํานวนเงินที่จํากัด ในขณะที่ความตองการดานคมนาคมตองลงทุนสูง
แหลงน้ํา เทศบาลตําบลพญาขัน มีแหลงน้ําตางๆ เปนแหลงน้ํา ที่ใชในการอุปโภค แตในฤดูแลงน้ําที่ใช
ในการอุปโภคมักจะไมเพียงพอตอความตองการของประชาชน
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ระบบขอมูล การรับรูขอมูลขาวสารของประชาชนยังไมเพียงพอตอการตัดสินใจในการมี สวนรวมตอ
การพัฒนาและขาดระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดลอ ม ประชาชนขาดความตระหนั ก ในการดู แ ล และบํ า รุ ง รั ก ษา
สิ่งแวดลอมและทรัพยากร
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และภู มิ ป ญ ญาทอ งถิ่ น ประชาชนขาดการอนุ รัก ษใ นขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น เยาวชนยังขาดความตระหนักในการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางศาสนา
เครื่องมือ / เครื่องใชในการปฏิบัติงาน เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติยังไมเพียงพอ มีผลตอการ
ปฏิบัติงานลาชา
การวิเคราะหปจจัยภายนอก
โอกาส (Opportunities)
นโยบายของรัฐ จากการดําเนินนโยบายของรัฐบาลไดมีนโยบายที่จะแกปญหาเศรษฐกิจและสังคม
ใหความสําคัญกับการเกษตรกรรมตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมความรัก ความสามัคคี ความ
สมานฉันท พัฒนาสุขภาวะของประชาชน ทําใหประชาชนอยูเย็นเปนสุขรวมกันอยางสมานฉันท
หนว ยงานทั้ง ส ว นกลางและส ว นภู มิภ าคขั บ เคลื่ อ นแนวทางเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง หนว ยงานต า ง ๆ
ไดสนับสนุนกระบวนการเรียนรูใ นการดําเนินชีวิตของประชาชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทํา
ใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง มีความเปนอยูที่ดีและมีสุข
การปฏิรูประบบราชการและการถายโอนอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จากระบบราชการ
และจะถ า ยโอนภารกิ จ ต า ง ๆ ของกระทรวง ทบวง กรม ให แ ก อ งคก รปกครองส ว นทอ งถิ่ น ได มี โ อกาส
ในการบริหารจัดการงบประมาณ และเปนผูกําหนดและวางแนวทางการพัฒนาตามความตองการของทองถิ่น
เอง
อุปสรรค (Treats)
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา เนื่องจากสินคาทางการเกษตรราคาลดลง ในขณะที่ราคาน้ํามัน และสินคา
สําหรับอุปโภค บริโ ภคมีราคาสูงขึ้น ทําใหเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา สงผลใหประชาชนมีภาระคาครองชีพที่
สูงขึ้น สงผลใหการใชจายในการบริโภคนอยลง
ภัยธรรมชาติ ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในตําบลพญาขัน เชน ภัยแลง น้ําทวม วาตภัย ซึ่งเปนอุปสรรคตอ
การประกอบอาชีพ และนําไปสูปญหาตาง ๆ แกประชาชนในพื้นที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงบอยมีผลกระทบตอการ
ทํางานของผูปฏิบัติ
การแขงขันทางผลิตภัณฑ ปจจุบันมีการแขงขันทางดานการตลาดสูงขึ้น สงผลใหผลการผลิตตกต่ํา
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งบประมาณที่ไดรับ และการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560
รายรับ
รายรับจริง

รายรับจริง

ประมาณการ

ประมาณการ

ป 2557

ป 2558

ป 2559

ป 2560

612,127.08

477,626.26

579,000

691,000

345,750

335,063

294,500

295,200

222,594.94

319,009.33

150,000

300,000

1,191,818

1,225,949

1,200,000

1,200,000

351,877.74

715,178.64

253,000

403,000

2,770,167.76

3,072,826.23

2,476,500

2,889,200

13,431,834.38

15,210,733.26

14,932,000

14,402,000

รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให 13,431,834.38 15,210,733.26
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

14,932,000

14,402,000

รายไดจัดเก็บ
หมวดภาษีอากร
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และ
ใบอนุญาต
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค
และการพาณิชย
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
รวมรายไดจัดเก็บ
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน

11,546,137

21,945,839

10,602,500

22,947,892

11,546,137

21,945,839

10,602,500

22,947,892

รวม 27,748,139.14 40,229,398.49

28,011,000

40,239,092

รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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รายจาย
รายจายจริง

รายจายจริง

ประมาณการ

ประมาณการ

ป 2557

ป 2558

ป 2559

ป 25560

งบกลาง

1,228,628

1,479,195

12,905,323

12,905,323

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจาง
ประจํา และคาจางชั่วคราว)

1,228,628

9,402,738

13,845,858

13,845,858

งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใช
สอยและวัสดุและหมวดคา
สาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสราง)
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)

8,757,397

4,846,364.03

6,877,411

6,877,411

566,2374.1

5,022,490

5,704,500

5,704,500

1,705,297.68

1,694,073.61

906,000

906,000

รวมจายจากงบประมาณ

22,104,732.78

22,444,860.64

28,011,000

40,239,092

ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559
ผลที่ไดรับหรือผลที่สําคัญ
เทศบาลตําบลพญาขัน ไดจัดทําแผนพัฒนา ใหเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบล
พญาขัน การดําเนินงานเปนไปตามระเบียบ กฎหมายที่กําหนด และการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ไดใชแผนพัฒนาเทศบาลตําบลพญาขัน เปนกรอบแนวทางในการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป โดยพิจารณาดําเนินงานครอบคลุมภารกิจ 6 ดาน ตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสว นทอ งถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของโดยคํานึงถึงความตองการของประชาชนในทองถิ่นและการดําเนินงานตางๆ มุงใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอทองถิ่นและในการดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 หมวด 1 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มาตรา 6 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแกการ
บริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมาย ดังตอไปนี้ 1.เกิดประโยชนสุขของประชาชน 2.เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
ของรัฐ 3.มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 4.ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความ
จําเปน 5.มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 6.ประชาชนไดรับการอํานวยความ
สะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 7.มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ
กระทรวงมหาดไทย กําหนดหลักเกณฑการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ซึ่งเทศบาลตําบลพญาขัน ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล
ตําบลพญาขัน โดยมีอํานาจและหนาที่ดังนี้ 1.กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2.ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3.รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการติดตามและ
ประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาต อ นายกเทศมนตรี ตํ า บลพญาขั น เพื่ อ ได เ สนอต อ สภาเทศบาลตํ า บลพญาขั น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลพญาขัน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
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ตําบลพญาขันใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน ภายในเดือนธันวาคมของทุกป หรืออยางนอยปละหนึ่ง
ครั้ง
สําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปข องเทศบาลตําบลพญาขันประจํา ป 2557
เทศบาลตําบลพญาขันไดทําการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลพญาขันใน
ปงบประมาณ 2557 พรอมเปรียบเทียบสรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป 2557 และการนําไปสู
กระบวนการปฏิบัติของเทศบาลตําบลพญาขันในรูปของการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป 2557 จาก
จํานวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557-2559) ของเทศบาลตําบลพญาขัน รายละเอียด
ดังนี้
ผลที่ไดรับหรือผลที่สําคัญ

เทศบาลตําบลพญาขัน ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2559-2561)
ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัด
เวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่
กอนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป
เทศบาลตําบลพญาขัน ไดประกาศใชแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2559 - 2561) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน
พ.ศ. 2558 โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2559 - 2561) รวม 445
โครงการ งบประมาณ 201,786,080 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดงั นี้
ยุทธศาสตร
1.โครงสรางพื้นฐาน
2.การพัฒนาดานการสงเสริม
คุณภาพชีวิต
3.การพัฒนาดานการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบรอย
4.การพัฒนาดานการวางแผน การ
สงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
และการทองเที่ยว
5.การพัฒนาดานการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
6.การพัฒนาดานศิลปะ
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น
7.การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
รวม

2559
2560
2561
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
96 84,931,200 68 50,440,000 44 14,640,000
45

16,756,380 21 14,560,000 20 11,570,000

7

750,000

3

390,000

3

390,000

5

225,000

5

225,000

5

225,000

6

188,000

2

80,000

2

80,000

7

245,000

3

70,000

3

70,000

38 5,470,500 31 240,000 31 240,000
204 108,566,080 133 66,005,000 108 27,215,000
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โครงการและงบประมาณที่นาํ ไปสูการปฏิบัตใิ นปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตามที่ผูบริหารเทศบาลตําบลพญาขัน ไดประกาศใชเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558 โดยมีโครงการที่มีงบประมาณ จํานวน
67โครงการ งบประมาณ 9,306,004.33 บาท ซึ่งเปนโครงการที่เบิกจายจริง และเปนโครงการในการ
พัฒนาองคกรของเทศบาลตําบลพญาขัน สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้
ยุทธศาสตร

โครงการ รอยละ

งบประมาณ
ตามเทศ
บัญญัตฯิ
(บาท)
6,238,000
3,354,578
150,000

รอยละ

งบประมาณที่
เบิกจายจริง
(บาท)

รอยละ

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน
13
19.40
54.62 5,435,930.91 59.67
2. ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
24
35.82
29.37 2,445,833.42 25.49
3. ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
3
4.48
1.31
6,600
0.07
และการรักษาความสงบเรียบรอย
4. ดานการพัฒนาดานการวางแผน การ
สงเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม
และ
การทองเที่ยว
5. ดานการบริหารจัดการและการ
2
2.99
65,000
0.57
10,890
0.11
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
6. ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
4
5.97
125,000
1.09
71,770
0.75
และภูมิปญญาทองถิ่น
7. ดานบริหารจัดการบานเมืองทีด่ ี
21
31.34 1,489,030 13.04 1,334,980 13.91
รวม
67
100 11,421,608 100 9,306,004.33 100
แผนภูมิ แสดงงบประมาณเบิกจายจริงตามเทศบัญญัติเรื่องงบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
6,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
0.00

ยุทธศาสตร์

จํานวน
งบประมาณ
เบิกจ่ายจริ ง

17

เทศบาลตําบลพญาขัน ไดจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) เทศบาลตําบลพญาขัน
ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 โดยผานกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
เพื่อรับฟงปญหาและความตองการของประชาชนในพื้นที่ และจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรมแลว
นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป เทศบาลตําบลพญาขัน (พ.ศ. 2559 – 2561) รวมทั้งสิ้น 445 โครงการ
งบประมาณ 201,786,080 บาท โดยในป 2559 บรรจุโครงการ จํานวน 204 โครงการ งบประมาณ
108,566,080 บาท ซึ่งนํ า โครงการที่ใช จา ยในการพัฒ นาองคก รในปงบประมาณ 2559 มาบรรจุใ น
แผนพัฒนาสามป ไดนําไปสูการปฏิบัติโดยจัดทําเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
2559 จํานวน 67 โครงการ จากโครงการตามแผนพัฒนาสามปในป 2559 จํานวน 204 โครงการ คิดเปน
ร อ ยละ 32.84 งบประมาณนํ า ไปสู ก ารปฏิ บั ติ เ ป น เงิ น 9,306,004.33 บาท จากงบประมาณตาม
แผนพัฒนาสามปในป 2559 เปนเงิน 108,566,080 บาท คิดเปนรอยละ 8.60 โดยยุทธศาสตรดานการ
สงเสริมคุณภาพชีวิตมีโครงการที่นําไปสูการปฏิบัติมากที่สุด 24 โครงการ งบประมาณ 3,354,578 บาท
ยุทธศาสตรการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยวไมมีโครงการนําไปสูการปฏิบัติ
จากการประเมินแผนพัฒนาเทศบาลตําบลพญาขัน ผลปรากฏวาแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
พญาขันนําไปสูการปฏิบัติไดคอนขางนอย คือรอยละ 32.84 จากโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปในป
2559 มีโครงการทั้งหมด 67 โครงการ แตเมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ
ของเทศบาลตําบลพญาขันนําไปสูการปฏิบัติ ผลปรากฏวาแผนงาน/โครงการเกิดสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติคอน
ขางสูง
เทศบาลตําบลพญาขัน ไดดําเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ป 2559 ในเขตพื้นที่ โดย
ไดรับความรวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ จนโครงการ
ตางๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง
เทศบาลตําบลพญาขัน ไดนําโครงการ / กิจกรรมที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามปมาจัดสรรงบประมาณ
เพื่อดําเนินการ อันเปนการแปลงแผนสูการปฏิบัติ ตามยุทธศาสตร 5 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้
1) ยุทธศาสตรการเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑ
ชุมชนและทองถิ่น ดานโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสง และทางระบายน้ํา ดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ดาน
การผังเมืองและการควบคุมอาคาร มีการพัฒนาดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ เชน โครงการกอสรางถนน โครงการ
กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการบูรณะทาง / ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล.
โครงการกอสรางทอระบายน้ํา โครงการจัดหา วัสดุ ครุภัณฑสนับสนุนการพัฒนาโครงการสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง
ฯลฯ
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาสูการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและเชิงวัฒนธรรม
- การพัฒนาการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เชน โครงการพัฒนาแหลงน้ําหานควนถบ
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ
-การพัฒนาการสงเสริมอาชีพ เชน โครงการสงเสริมอาชีพในตําบล
-การพัฒนาเครือขายความรวมมือ เชน โครงการสรางความเขมแข็งกลุมสตรี
-การพัฒนาการสงเคราะหผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ เชน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับผูสูงอายุ ผูพิการ
-การบริหารและจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน โครงการเยาววยั ใผธรรมะ โครงการจัดหาอาหาร
เสริม (นม) โครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ โครงการเรียนรูภาษาอังกฤษ
-การพัฒนาดานการกีฬา เชน โครงการจัดสงนักเรียน เยาวชน ประชาชน ในระดับตางๆ โครงการจัดการ
แขงขันกีฬาพญาขันเกมส ฯลฯ
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-การจั ด ระเบี ย บชุ ม ชน/สั ง คมและการรัก ษาความสงบ เรีย บร อ ย ดา นการส ง เสริ ม
ประชาธิปไตย ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบรอย
-การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบรอยเพื่อลดอุบัติเหตุ เชน
โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ฯลฯ
-การพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น ดานการอนุรักษ
ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น เชน โครงการสืบสานประเพณีรดน้ําขอพรผูสูงอายุ โครงการจัด
กิจกรรมสําคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น ฯลฯ
4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการ
ทองเที่ยว ดานการทองเที่ยว
-การพัฒนาดานการทองเที่ยว เชน โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหานควนถบ ฯลฯ
-การพัฒนาอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม เชน โครงการบําบัดน้ําเสียในแหลงน้ํา
โครงการจัดซื้อถังขยะ ฯลฯ
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
-การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี เชน โครงการสงเสริมการปองกันการทุจริต
โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาสามป โครงการจัดหาครุภัณฑตางๆ ฯลฯ

