
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)  
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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 
 
 

 
งานนโยบายและแผน 

สํานักงานปลัด



คํานํา 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปี  ซ่ึงถือว่าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซ่ึงมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาสี่ปี อีกท้ังยังเป็นกรอบ
ในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือให้มีการ
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม  ท่ีกําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี และเม่ือได้
ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องแก้ไข เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ก็สามารถทําได้ โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ข้อ ๒๒  

  องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ มีภารกิจสําคัญในการพัฒนาท้องถ่ินในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีข้ึน และได้มีการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่
ปี (พ.ศ.๒561-2564) เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากต้องการให้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีมีความสอดคล้อง
กับปัญหาและความต้องการของประชาชน ความจําเป็นเร่งด่วนทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน  อีกท้ังใช้เป็น
กรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพ่ือจะให้สามารถดําเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ได้โดย
ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย จึงมีความจําเป็นต้องจัดทําแผนแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2) ประจําปี พ.ศ.2561 ข้ึน 

 

 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 

                  หน้า  

ส่วนท่ี 1 บทนํา 

 - หลักการและเหตุผลในการเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  1 
   (พ.ศ.2561-2564)  

ส่วนท่ี 2  

 - บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ2561-2564)   2  
   เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแลง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 

 - รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  3 
   เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 

ส่วนท่ี 3 
 - บัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)   15 
   เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 

ภาคผนวก 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  
 (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) ประจําปี พ.ศ.2561 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลักการและเหตุผล 
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถ่ิน โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีได้ โดยให้ดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน จัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ิน พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีท่ี
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 

3. ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล สําหรับองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  มีความจําเป็นท่ีจะต้องดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน
สี่ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  เพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน ความจําเป็นเร่งด่วนทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน  อีกท้ังใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ เพ่ือจะให้สามารถดําเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ได้โดยถูกต้องตามระเบียบกฎหมายต่อไป 



2 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร  

เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
- 

 
- 

 
10 

 
4,300,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 
2.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
2.2 แผนงานการศึกษา 
2.3 แผนงานสาธารณสุข 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 

1 
1 
2 

 
 

30,000 
102,000 
340,000 

 
 
 

1 
2 

 
 
 

102,000 
340,000 

 
 
 

1 
2 

 
 
 

102,000 
340,000 

2.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบเรยีบร้อย 
    2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

5 

 
 

517,000 

 
 

3 

 
 

100,000 

 
 

3 

 
 

100,000 
รวม  

- 
 
- 

 
19 

 
5,289,000 

 
6 

 
542,000 

 
6 

 
542,000 

 
 
 

แบบ ผ.07 



3 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสงัคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

    1 โครงการก่อสร้าง
และขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1 

เพื่อขยายเขตการบริการน้ํา
ให้แก่ประชาชนในเขต 
หมู่ที่  

ก่อสร้างและขยายเขตประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตามแบบ
แปลนอบต.กําหนด 

- 
 

700,000 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละของ
ประชาชนในหมู่ที่ 
1 มีน้ําใช้ครบทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนใน หมู่ที่ 
1 มีน้ําใช้อุปโภค 
บริโภคครบทุก
ครัวเรือน 

อบต.   
(กองช่าง) 

 

2 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 2  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 2 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยสายกลาง-เขาใหญ่
พัฒนา  กว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 105 เมตร (ตาม
แบบแปลนที่อบต.กําหนด) 

- 
 

400,000- 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 2 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
/กรมส่งเสริมฯ 

   3 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 4 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยเขาน้อย-ป่าม่วง
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
126 เมตร (ตามแบบแปลน
ที่อบต.กําหนด) 

- 
 

400,000- 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 4 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 
 

อบต.(กองช่าง) 
/กรมส่งเสริมฯ 

แบบ ผ.01 
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โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

    4 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 5 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยสลดัภัย กว้าง 4 
เมตร ระยะทาง 126 เมตร 
(ตามแบบแปลนที่อบต.
กําหนด) 

- 
 

400,000- 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 5 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
/กรมส่งเสริมฯ 

5 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 6  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 6 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยช่องเขา-วังปลา  
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
126 เมตร (ตามแบบแปลน
ที่อบต.กําหนด) 

- 
 

400,000- 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 6 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
/กรมส่งเสริมฯ 

    6 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 7  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 7 ได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยผาแดง  กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 126 เมตร (ตามแบบ
แปลนที่อบต.กําหนด) 

- 
 

400,000- 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละของครัวเรือน
ในเขตหมู่ที่ 7 ที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งได้
สะดวกรวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
/กรมส่งเสริมฯ 

    7 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 8  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 8 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยเขาหลัก  กว้าง 4 
เมตร ระยะทาง 126 เมตร 
(ตามแบบแปลนที่อบต.
กําหนด) 

- 
 

400,000- 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 8 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
/กรมส่งเสริมฯ 

    8 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 9  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 9 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยเดชา-ห้วยกลํา 
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
126 เมตร (ตามแบบแปลน
ที่อบต.กําหนด) 

- 
 

400,000- 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 9 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
/กรมส่งเสริมฯ 

 



5 
 

 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

    9 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 
10  

เ พื่อให้ประชาชนในหมู่ ที่ 
10 ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้ สะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยสายกลาง - แดนอ้อ 
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
126 เมตร (ตามแบบแปลน
ที่อบต.กําหนด) 

- 
 

400,000- 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 11 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
/กรมส่งเสริมฯ 

    10 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 
11  

เ พื่อให้ประชาชนในหมู่ ที่ 
11 ได้มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้ สะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยแดนอ้อ 2 กว้าง 4 
เมตร ระยะทาง 126 เมตร 
(ตามแบบแปลนที่อบต.
กําหนด) 

- 
 

400,000- 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละของ
ครัวเรือนในเขต
หมู่ที่ 11 ที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานเพื่อใช้
ในการคมนาคม
ขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
/กรมส่งเสริมฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
         2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

     1 โครงการฝึกอบรมทํา
ดอกไม้จันทน์และพวง
หรีดให้แก่ชุมชนใน
ตําบลเขาทะล ุ

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนในหมู่ที่ 1-11 
 

จัดฝึกอบรมให้กับประชาชน
จํานวน 1 ครั้ง 

- 
 

 

30,000 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

อัตราการระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้าลดลง 

ประชาชนในพื้นที่
ตําบลเขาทะลมุี
สุขภาพที่ด ี

อบต. 
(สํานักปลัด) 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสงัคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
      2.2 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

    1 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อส่งเสริมทักษะ 
พัฒนาการเรียนรู้และเตรียม
ความพร้อมสําหรับเด็กก่อน
วัยเรียน 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดอบต. เช่น ค่าหนังสือ
เรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่า
เครื่องแบบนักเรยีน,ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฯลฯ 

- 
 

102,000 
 

102,000 
 

102,000 
 

จํานวนเด็กก่อนวัย
เรียนที่เข้าเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ครัวเรือนที่มีบุตร
หลานได้รับความ
ช่วยเหลือมีการ
เตรียมความพร้อม
ก่อนวัยเรียน 

 
กรมส่งเสรมิฯ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ก.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
         2.3  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

     1 โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภยัจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า
ตําบลเขาทะล ุ
 

จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ใน
การฉีด เช่น ค่ายา ค่า           
เวชภัณฑ์ ค่าวัสดุ
ประชาสมัพันธ์ ฯลฯ และค่า
สํารวจข้อมลูจํานวนสัตว์ตาม
โครงการฯ 

- 
 

 

102,000 
 

 

102,000 
 

 

102,000 
 

 

อัตราการระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้าลดลง 

ประชาชนในพื้นที่
ตําบลเขาทะลมุี
สุขภาพที่ด ี

อบต. 
(สํานักปลัด) 

 

 
 

    
 
 
 
 
 

 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

 
ก.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

            2.3  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

     1 โครงการพระราชดาํริ
ด้านสาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับงานด้าน
สาธารณสุขต่างๆ เช่น 
การควบคุม การป้องกัน
โรค   

จัดฝึกอบรมและให้ความรู้
ตามโครงการตา่งๆเช่น 
โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ,โครงการ 
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ลดโรคมะเร็ง โรคความดัน
โลหิตสูง โรคหัวใจและหลอด
เลือด,โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่าตา้นภัย
มะเร็งเต้านม ฯลฯ 

- 
 

 
 
 

220,000 
 

 

220,000 
 

 

220,000 
 

 

อัตราการระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้าลดลง 

ประชาชนในพื้นที่
ตําบลเขาทะลมุี
สุขภาพที่ด ี

อบต. 
(สํานักปลัด) 

 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน สังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
   3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
         3.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   1 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านเยียวยา
สาธารณภัย เพื่อ
ซ่อมแซมให้คืนกลับ
สภาพเดิม 

เพื่อช่วยเหลือประชาชนใน
พื้นที่ตําบลเขาทะลุที่
ประสบปัญหาด้าน        
สาธารณภัยต่างๆ  

ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบ
ปัญหาสาธารณภัย เช่น การ
ซ่อมแซมบ้าน ที่อยู่อาศัย 
ฯลฯ 

- 40,000 40,000 40,000 จํานวนประชาชนที่
ประสบปัญหาด้าน   
สาธารณภัยไดร้ับการ
ช่วยเหลือ 

ทําให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

อบต. 
(สํานักปลัด) 

 

  2 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดหีลัง
ประสบปัญหาสาธารณภยั
ต่างๆ 

ส่งเสริมการฝึกอาชีพต่างๆ, 
การฝึกอบรมฝมีือแรงงาน 
ฯลฯ 

- 30,000 30,000 30,000 ประชาชนไดร้ับการ
ช่วยเหลือและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ทําให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดมีี
อาชีพเสริมเพิ่มรายได ้

อบต. 
(สํานักปลัด) 

 

3 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการ
ป้องกันและระงับ
โรคตดิต่อ 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ในตําบล หมู่ที่ ๑-๑๑ มี
สุขภาพอนามัยที่ด ี

ประชาชนในพื้นที่ตําบล 
เขาทะล ุ

- 30,000 30,000 30,000 จํานวนประชาชนหมู่ที่ 
1-11 มีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรง 
 

ทําให้ประชาชนใน
ตําบลมสีุขภาพ
อนามัยที่ด ี
 

อบต. 
(สํานักปลัด) 

 

แบบ ผ.01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน      
รับผิดชอบหลกั 

 
25๖1 
(บาท) 

25๖2 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   4 โครงการก่อสร้าง
อาคารที่จอดรถที่ทํา
การอบต. 

เพื่ออํานวยความสะดวก
และให้บริการประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ  

ก่อสร้างอาคารที่จอดรถที่ทํา
การอบต.ขนาดกว้าง 5.70 
เมตร ยาว 36 เมตร ตาม
แบบแปลนที่อบต.กําหนด 

- 260,000 - - ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการได้รับความ
สะดวกในการใช้
บริการมากขึ้น 

ทําให้ประชาชนมี
สถานที่จอดรถในการ
มาติดต่อราชการ 

อบต. 
(สํานักปลัด) 

 

  5 โครงการปรับปรุง    
ภูมิทัศน์หน้าที่ทําการ
อบต. 

เพื่ออํานวยความสะดวก
และให้บริการประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ  

ติดตั้งรั้วพร้อมป้ายที่ทําการ
อบต.ขนาดยาว  37 เมตร 
สูง 1.80 เมตร ตามแบบ
แปลนที่อบต.กําหนด 

- 157,000 - - ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการได้รับความ
สะดวกในการใช้
บริการมากขึ้น 

ทําให้ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการได้รับ
ความสะดวกในการ
ใช้บริการ 

อบต. 
(สํานักปลัด) 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น เพื่อให้ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีแดร่ัชกาลที่ 
10 

จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติพระบรมฉายา
ลักษณ์รัชกาลที่ 10 

- 90,000 - - อบต.  (สํานักปลัด) 
 

2 บริหารงานทั่วไป  ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางาน ซึ่งปริมาณ
งานมีมากขึ้น 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล,
คอมพิวเตอร์โน้ตบุค
,เครื่องสํารองไฟ.ปริ๊น
เตอร์ ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 อบต. (สํานักปลดั) 
กองคลัง 

3 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางาน ซึ่งปริมาณ
งานมีมากขึ้น 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล,
คอมพิวเตอร์โน้ตบุค
,เครื่องสํารองไฟ.ปริ๊น
เตอร์ ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง 

4 บริหารงานทั่วไป  ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สาํนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางาน  

จัดซื้อแอร ์ตาม
มาตรฐานครุภณัฑ์ 

- 25,000 25,000 25,000 อบต. (สํานักปลดั), 
กองคลัง,กองช่าง 

 
 

 
 

 
 
 

แบบ ผ.08 
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บัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 2) 
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ลําดับ ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) เดิม 

รายละเอียดเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

(พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 2 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ.2561-2564) 

หมายเหตุ 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

โครงการก่อสร้างและขยายเขตประปา
หมู่บ้าน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อขยายเขตการบริการน้ําให้แก่
ประชาชนในเขต หมู่ 1-11 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างและขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่
ที่ 1-11 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
800,000 บาท 
 

โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อขยายเขตการบริการน้ําให้แก่
ประชาชน หมู่ที่ 1 
เป้าหมาย 
ติดตั้งหอถังเหล็กพักน้ําขนาด 20 
ลูกบาศก์เมตร ถังกรองสนิมขนาด 
1.15 เมตร พร้อมเดินท่อ PVC 
ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 
100 เมตร,ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว 
ชั้น 8.5 ระยะทาง 500 เมตร  
งบประมาณ พ.ศ.2562 
700,000 บาท 

เพื่อให้การบริหารจัดการ
งบประมาณเหมาะสม 
และเพื่อนํามาจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 

หน้า 145 
ลําดับที่ 1 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 2 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 2 ไดม้ีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคมไดส้ะดวก
รวดเร็ว 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
กลาง-เขาใหญ่ กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 
500 เมตร 
งบประมาณ  พ.ศ.2561 
1,850,000 บาท 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ซอยสายกลาง-เขาใหญ่
พัฒนา 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 2 ไดม้ี
ถนนสําหรับใช้ในการคมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยสายกลาง-เขาใหญ่พัฒนา หมูท่ี่ 
2 ผิวจราจร กว้าง 5.0 เมตร ยาว 
105 เมตร หนา 0.15 เมตร หนา 
0.50 เมตร 
งบประมาณ พ.ศ.2562 
400,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ
พื้นที่จริง  
เพื่อให้การบริหารจัดการ
งบประมาณเหมาะสมและเพื่อ
นํามาจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

หน้า 78 
ลําดับที่ 5 
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ลําดับ ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) เดิม 

รายละเอียดเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  

(พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 2 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ.2561-2564) 

หมายเหตุ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน โครงการก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 1-11 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 1-11 มถีนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมไดส้ะดวกรวดเร็ว 
เป้าหมาย 
ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 
1-11 
งบประมาณ พ.ศ.2562 
3,000,000 บาท 
 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
ซอยช่องเขา-วังปลา 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 3และหมู่ที่ 6 
มีถนนสําหรับใช้ในการคมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 
เป้าหมาย 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยช่อง
เขา-วังปลา หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 กว้าง
เฉลี่ย 4.0 เมตร ระยะทางยาว 5,500 
เมตร ลงดินลูกรังถมบ่อ พร้อมฝังท่อ
ระบายน้ําขนาด 0.6x1.0 เมตร จํานวน 
2 แห่ง 
งบประมาณ พ.ศ.2562 
500,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ
พื้นที่จริง  
เพื่อให้การบริหารจัดการ
งบประมาณเหมาะสมและ
เพื่อนํามาจัดทํา
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 

หน้า 88 
ลําดับที่ 42 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 4 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมีถนนสาํหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาน้อย-
ป่าม่วง กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 800 เมตร 
งบประมาณ พ.ศ.2562 
3,000,000 บาท 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยเขาน้อย-ป่าม่วง 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมีถนนสาํหรับใช้
ในการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขา
น้อย-ป่าม่วง หมู่ที่ 4 กว้าง 4.0 เมตร 
ยาว 126 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
400,000  บาท 
 

เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ
พื้นที่จริง  
เพื่อให้การบริหารจัดการ
งบประมาณเหมาะสมและ
เพื่อนํามาจัดทํา
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 

หน้า 80 
ลําดับที่ 14 
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ลําดับ ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) เดิม 

รายละเอียดเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 2 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) 

หมายเหตุ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ช่องเขา หมู่ 1,3,6 ตําบลเขาทะลุ เชื่อมซอย
วังปลา หมู่ที่ 1 ตําบลเขาค่าย 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมีถนนสาํหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยช่องเขาหมู่ 
1,3,6 ตําบลเขาทะลุ เชื่อมซอยวังปลา หมู่ที่ 1 
ตําบลเขาค่าย 
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 645 เมตร 
งบประมาณ พ.ศ.2564 
1,931,000 บาท 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยช่องเขา-วังปลา 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมีถนนสาํหรับใช้
ในการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ช่องเขา-วังปลา หมู่ที่ 6 กว้าง 4 เมตร 
ยาว 126 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร 
งบประมาณ พ.ศ.2562 
400,000 เมตร 

เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ
พื้นที่จริง  
เพื่อให้การบริหารจัดการ
งบประมาณเหมาะสมและ
เพื่อนํามาจัดทํา
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 

หน้า 137 
ลําดับที่ 4 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 8 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 8 มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาหลัก 
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร 
งบประมาณ พ.ศ.2562 
910,000 บาท 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยเขาหลัก 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 8 มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคมไดส้ะดวก
รวดเร็ว 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขา
หลัก หมู่ที่ 8 กว้าง 4.0 เมตร ยาว 
126 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.50 เมตร 
งบประมาณ พ.ศ.2562 
400,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ
พื้นที่จริง  
เพื่อให้การบริหารจัดการ
งบประมาณเหมาะสมและ
เพื่อนํามาจัดทํา
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 

หน้า 84 
ลําดับที่ 27 
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ลําดับ ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) เดิม 

รายละเอียดเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

(พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 2 

เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ.2561-2564) 

หมายเหตุ 

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 9 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 9 มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย   เดชา-
ห้วยกล่ํา กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,650 
เมตร 
งบประมาณ พ.ศ.2563 
6,100,000  บาท 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยเดชา-ห้วยกล่ํา 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 9 มีถนนสําหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้สะดวกรวดเรว็ 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเด
ชา-ห้วยกล่ํา หมู่ที่ 9  กว้าง 4.0 เมตร 
ยาว 126 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร 
งบประมาณ พ.ศ.2562 
400,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ
พื้นที่จริง  
เพื่อให้การบริหารจัดการ
งบประมาณเหมาะสมและ
เพื่อนํามาจัดทํา
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 

หน้า 142 
ลําดับที่ 14 

8 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 10 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 10 มีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมไดส้ะดวกรวดเร็ว 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสาย
กลาง-แดนอ้อ กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 500 
เมตร 
งบประมาณ พ.ศ.2561 
1,850,000 บาท 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยสายกลาง-แดนอ้อ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 10 มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคมไดส้ะดวก
รวดเร็ว 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสาย
กลาง-แดนอ้อ หมู่ที่ 10 กว้าง 4.0 เมตร 
ยาว 126 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร 
งบประมาณ พ.ศ.2562 
400,000 บาท 
 

เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ
พื้นที่จริง  
เพื่อให้การบริหารจัดการ
งบประมาณเหมาะสมและ
เพื่อนํามาจัดทํา
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 

หน้า 85 
ลําดับที่ 34 
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ลําดับ ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) เดิม 

รายละเอียดเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  

(พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 2 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ.2561-2564) 

หมายเหตุ 

9 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ่
11 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 11 มีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมไดส้ะดวกรวดเร็ว 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแดนอ้อ 
2 กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 500 เมตร 
งบประมาณ พ.ศ.2561 
1,850,000  บาท 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยแดนอ้อ 2 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 11 มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคมไดส้ะดวก
รวดเร็ว 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแดน
อ้อ 2 กว้าง 4.0 เมตร ยาว 126 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 เมตร 
งบประมาณ พ.ศ.2562 
400,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ
พื้นที่จริง  
เพื่อให้การบริหารจัดการ
งบประมาณเหมาะสมและ
เพื่อนํามาจัดทํา
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 

หน้า 87 
ลําดับที่ 38 

10 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุม่ผูกผ้า 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในหมู่ 1-11 
เป้าหมาย 
สนับสนุนส่งเสริมอาชีพกลุ่มผูกผา้ หมู่ที่ 1-11 
งบประมาณ พ.ศ.2562 
300,000 บาท 

โครงการฝึกอบรมการผูกผ้าให้แก่ชุมชน
ในตําบลเขาทะลุ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในหมู่ที่ 
1-11 
เป้าหมาย 
จัดฝึกอบรมผูกผ้าให้แก่ชุมชนในตาํบลเขา
ทะลุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวิทยากร 
ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ 
งบประมาณ พ.ศ.2562 
30,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายที่แท้จริงและ  
เพื่อให้การบริหารจัดการ
งบประมาณเหมาะสมและ
เพื่อนํามาจัดทํา
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 

หน้า 96 
ลําดับที่ 7 
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ลําดับ ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) เดิม 

รายละเอียดเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  

(พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 2 

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ.2561-2564) 

หมายเหตุ 

11 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตําบลเขา
ทะล ุ
วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับผู้สูงอายุ
ในตําบลเขาทะล ุ
เป้าหมาย 
สนับสนุนส่งเสริมอาชีพแก่ผูสู้งอายุในตําบลเขา
ทะล ุ
งบประมาณ พ.ศ.2562 
50,000 บาท 

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ
สําหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการในตําบลเขาทะล ุ
เป้าหมาย 
จัดฝึกอบรมและส่งเสรมิอาชีพสําหรับ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น 
ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดืม่ ฯลฯ 
งบประมาณ พ.ศ.2562 
30,000  บาท 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายที่แท้จริงและ  
เพื่อให้การบริหารจัดการ
งบประมาณเหมาะสมและ
เพื่อนํามาจัดทํา
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 

หน้า 112 
ลําดับที่ 8 

12 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

แผนงานการศึกษา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีภมูิทัศน์ที่สวยงาม 
เป้าหมาย 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็หมู่ที่ 4 
และหมู่ที่ 5 
งบประมาณ พ.ศ.2562 
100,000  บาท 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านช่องบอน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องบอนมี
ภูมิทัศน์ที่สวยงาม 
เป้าหมาย 
ติดตั้งรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องบอน 
หมู่ที่ 5 ขนาดรั้วยาว 107.0 เมตร สูง 
1.50 เมตร 
งบประมาณ พ.ศ.2562 
450,000  บาท 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายที่แท้จริงและ  
เพื่อให้การบริหารจัดการ
งบประมาณเหมาะสมและ
เพื่อนํามาจัดทํา
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 

หน้า 102 
ลําดับที่ 3 

 
 
 
 

ลําดับ ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) เดิม 
รายละเอียดเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

(พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 2 
เหตุผลการ

เปลี่ยนแปลง หมายเหตุ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ.2561-2564) 

13 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

แผนงานการศึกษา โครงการศึกษาแห่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรูผ้่านประสบการณ์
ตรงจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เป้าหมาย 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกิดการเรียนรูผ้่านประสบ 
การณต์รงจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
จํานวน 2 แห่ง 
งบประมาณ พ.ศ.2562 
30,000  บาท 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเลก็จาก
ประสบการณ์เรยีนรู้นอกสถานที่ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรูผ้่านประสบ การณ์ตรงจาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เป้าหมาย 
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กจากประสบ การณ์เรียนรู้
นอกสถานที่ให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
งบประมาณ พ.ศ.2562 
30,000  บาท 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายที่แท้จริงและ  
เพื่อให้การบริหาร
จัดการงบประมาณ
เหมาะสมและเพื่อนํามา
จัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 

หน้า 
103 
ลําดับที่ 7 

14 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
สปก.ห้วยกลาง-ป่าม่วง หมู่ 2,4,8,10,11 
ตําบลเขาทะลุ เชื่อมหมู่ 10 ตําบลทุ่งระยะ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมีถนนสาํหรับใช้ใน
การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สปก.
ห้วยกลาง-ป่าม่วง หมู่ 2,4,8,10,11 ตาํบล
เขาทะลุ เชื่อมหมู่ 10 ตําบลทุ่งระยะ กว้าง 5 
เมตร ระยะทาง 5,000 เมตร 
ตัวชี้วัด (KPI) 
ร้อยละของครัวเรือนในหมู่ที่ 5,7 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
งบประมาณ พ.ศ.2562 
1,937,000 บาท 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สปก.
ห้วยกลาง-ป่าม่วง หมู่ 2,4,5,7,8,10,11 ตําบล
เขาทะลุ เชื่อมหมู่ 10 ตําบลทุ่งระยะ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมีถนนสาํหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สปก.ห้วย
กลาง-ป่าม่วง หมู่ 2,4,5,7,8,10,11 ตําบลเขา
ทะลุ เชื่อมหมู่ 10 ตาํบลทุ่งระยะ กว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 3,000 เมตร 
ตัวชี้วัด (KPI) 
ร้อยละของครัวเรือนในหมู่ที่ 2,4,5,7, 8,10,11  
ที่มีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
งบประมาณ พ.ศ.2563 
8,000,000 บาท 
พ.ศ. 2564 
2,500,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายที่แท้จริงและ  
เพื่อให้การบริหาร
จัดการงบประมาณ
เหมาะสม 

หน้า 
137 
ลําดับที่ 2 
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ลําดับ ยุทธศาสตร ์ แผนงาน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เดิม 

รายละเอียดเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 2 

เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ.2561-2564) 

หมายเหตุ 

15 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 
11 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 11 มีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมไดส้ะดวกรวดเร็ว 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซอยร่วม
ใจพัฒนา กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,500 
เมตร 
ตัวชี้วัด (KPI) 
ร้อยละของครัวเรือนในหมู่ที่ 11 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
งบประมาณ พ.ศ.2562 
5,530,000 บาท 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมใจ
พัฒนา 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 4 หมู่ 11 มีถนนสําหรับใช้
ในการคมนาคมไดส้ะดวกรวดเร็ว 
เป้าหมาย 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมใจพัฒนา  
หมู่ 4 และ หมู่ 11 กว้าง 4  เมตร ระยะทาง 
1,500  เมตร 
ตัวชี้วัด (KPI) 
ร้อยละของครัวเรือนในหมู่ที่ 4  หมู่ 11  ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
งบประมาณ พ.ศ.2563 
3,500,000 บาท 
พ.ศ. 2564 
800,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายที่แท้จริงและ  
เพื่อให้การบริหาร
จัดการงบประมาณ
เหมาะสม 

หน้า 
144 
ลําดับที่
22 

 
 

 




