
 
 

แผนพัฒนาสามปี 

(พ.ศ. 255๙ – 256๑) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ของ 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเขาทะล ุ

อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
 
 



คํานํา 

  แผนพัฒนาสามปีนับว่ามีความสําคัญต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นอย่างยิ่ง  
ท้ังนี้เนื่องจากแผนพัฒนาสามปีเป็นแผนพัฒนาท่ีมุ่งไปสู่สภาพการณ์  ท่ีต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคต  เป็นกรอบ
ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล  มุ่งไปสู่สภาพการณ์ท่ีพึงประสงค์ได้อย่างเท่า
เทียมกับการเปลี่ยนแปลง  โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  ได้จัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.255๙-256๑) ข้ึน           
เพ่ือการพัฒนาตําบลให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนา
อําเภอ และนโยบายในการพัฒนาท้องถ่ินท่ีมีประสิทธิภาพ  และสนองตอบต่อปัญหาความต้องการของ
ประเทศชาติและประชาชนต่อไป 

 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี   จังหวัดชุมพร 
( พ.ศ. 255๙ – 256๑ ) 

 
ส่วนท่ี ช่ือเรื่อง หน้า 

1. 
2. 
3. 
4. 
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บทนํา 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานการพัฒนาของ อบต.เขาทะลุ 
สรุปผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุในปีท่ีผ่านมา 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
4.1  วิสัยทัศน์การพัฒนา 
4.2  พันธกิจการพัฒนา 
4.3  ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. 
4.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา อบต.เขาทะลุ 
4.5  แผนท่ียุทธศาสตร์ของ อบต.เขาทะลุ 
การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
- บัญชีโครงการพัฒนา 
5.1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
5.2  ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
5.3  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
5.4  ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและท่องเท่ียว 
5.5  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
5.6  ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
5.7  ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
- บัญชีประสานโครงการพัฒนา 
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
ภาคผนวก ก แผนท่ี อบต.เขาทะลุ 
ภาคผนวก ข การประเมินคุณภาพของแผน 
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ส่วนท่ี 1 
         บทนํา 
 

1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 

  แผนพัฒนาสามปี  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  ท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน/
โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซ่ึงมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุม
ระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจําทุกปี 

  แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีหลักคิดท่ีว่า
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ  จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง  และภายใต้แนวทางการ
พัฒนาหนึ่ง  จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะต้องนํามาดําเนินการเพ่ือให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซ่ึงจะมีผลต่อวัตถุประสงค์  
เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและวิสัยทัศน์ 

  นอกจากนี้  แผนสามปี  เป็นแผนท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีโดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี  ในปีท่ีจะทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี ไปจัดทํา
งบประมาณเพ่ือให้กระบวนการจัดทํางบประมาณเป็นไปด้วยความถูกต้อง  รอบคอบ ครบถ้วน  และผ่าน
กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน 

1.2  วัตถุประสงค์ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 

 1)  เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยง  และสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และการ
จัดทํางบประมาณประมาณ 
 2)  เพ่ือแสดงแนวทางในการพัฒนาในช่วงสามปีท่ีมีความสอดคล้อง และสามารถตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3)  เพ่ือเป็นการเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ  ให้อยู่ในลักษณะท่ีพร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ
ประจําปี และนําไปสู่การปฏิบัติได้ทันทีเม่ือได้รับงบประมาณ 
 
1.3  ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี   

  หลังจากท่ีได้กําหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์
แล้วก็วจะต้องถึงข้ันตอนนํามาสู่การปฏิบัติโดยการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ซ่ึงได้กําหนดข้ันตอนการจัดทําเป็น 
7  ข้ันตอน  ดังนี้ 
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ข้ันตอนท่ี  1  การเตรียมการจัดทําแผน 

  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินดําเนินการเสนอโครงการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปีต่อคณะผู้บริหาร  โดยกําหนดทรัพยากรในการจัดทําแผนพัฒนาสามปีและกําหนดปฏิทิน
งานไว้อย่างชัดเจน  และแจ้งให้ผู้เก่ียวข้องทราบ  ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน  หน่วยงานภายใน  ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง  และประชาคมท้องถ่ิน 

ข้ันตอนท่ี  2  การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน  จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
แนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พร้อมท้ังข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง ปัญหาความต้องการของ
ท้องถ่ิน  รวมท้ังสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อําเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน  เพ่ือนําเสนอ
ต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  จัดการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน
ประชาคมท้องถ่ินและส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือร่วมกันพิจารณา โดยในการจัดทําแผนพัฒนาสามปีครั้ง
แรก ใช้เวทีการประชุมร่วมกันดังกล่าว  คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาท่ีสมควรนํามาใช้
เป็นแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามปี เพ่ือเป็นกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนา
สามปี 

  สําหรับปีต่อไป  ให้เวทีการประชุมประชาคมร่วมกันพิจารณาทบทวนดูว่าจากยุทธศาสตร์ 
แนวทางการพัฒนาท่ีได้คัดเลือกและโครงการ/กิจกรรมท่ีกําหนดไว้ ยังมีความเหมาะสมหรือไม่ ซ่ึงสามารถ
เพ่ิมเติมโครงการหรือตัดทอนลงได้ 

ข้ันตอนท่ี  3  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 3.1  การเก็บรวมรวมข้อมูล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินดําเนินการ
สํารวจและเก็บข้อมูลท่ีจําเป็นต่อการจัดทําแผนพัฒนาสามปี เพ่ือนํามาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา โครงการ/
กิจกรรม ได้อย่างถูกต้อง โดยจะต้องเก็บข้อมูลท้ังข้อมูลภายในองค์กรและข้อมูลภายนอก  เพ่ือสามารถนํา
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  (SWOT) 

 3.2  การวิเคราะห์ข้อมูล  ประกอบด้วย  4  กิจกรรมหลัก  คือ 
  1.  การประเมินผลการพัฒนาท่ีผ่านมา 
  2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  3.  การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 
  4.  การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 
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ข้ันตอนท่ี  4  การกําหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 

  การกําหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา  โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี  โดยนํา
วัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดทําเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

ข้ันตอนท่ี  5  การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน  พิจารณาคัดเลือกโครงการท่ี
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีมาจัดทํารายละเอียดโครงการในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสําเร็จโดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมท่ีจะ
ดําเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี  เพ่ือให้สามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ต่อไป 

ข้ันตอนท่ี  6  การจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน จัดทําร่างแผนพัฒนาสามปีโดยมีเค้า
โครง ประกอบด้วย  7  ส่วน  ดังนี้ 
   

ส่วนท่ี  1  บทนํา 
  ส่วนท่ี  2  สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  ส่วนท่ี  3  สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในปีท่ีผ่านมา 
  ส่วนท่ี  4  วิสัยทัศน์  พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
  ส่วนท่ี  5  บัญชีโครงการพัฒนา 
  ส่วนท่ี  6  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
  ส่วนท่ี  7  การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน จัดประชุมเวทีประชาคมซ่ึง
ประกอบด้วย  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  ประชาคมท้องถ่ิน  และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือเสนอร่าง
แผนพัฒนาสามปี และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน  นําร่างแผนพัฒนาสามปีท่ีปรับปรุง
แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือพิจารณา 

ข้ันตอนท่ี  7  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 

  (1)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินกับประชาคมท้องถ่ิน  กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมท้ัง
สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยให้นําข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจาก
หน่วยงานต่างๆ  และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 



๔ 

 

  

  (2)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา
ปัญหา  ความต้องการและข้อมูลนํามาจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี  แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
  (3)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 
  (4)  ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
โดยให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน
แล้วผู้บริหารท้องถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา 
 

1.4  ประโยชน์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 

  การจัดทําแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้พิจารณาอย่าง
รอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดําเนินงานต่างๆ  ท่ีอาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลท้ังใน
เชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานและใช้ทรัพยากรบริหารของท้องถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อ
ประชาชนในท้องถ่ิน 
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ส่วนท่ี  2 
สภาพท่ัวไปขององค์การบริหารส่วนตําบล 

1.  สภาพท่ัวไป 

 1.1 ท่ีตั้ง 
  ทิศเหนือ   ติดต่อกับตําบลทุ่งระยะ  ทิศใต้              ติดต่อกับตําบลเขาค่าย 

   ทิศตะวันออก   ติดต่อกับตําบลนาสัก  ทิศตะวันตก       ติดต่อกับอําเภอละอุ่น  จังหวัดระนอง 

ตําบลเขาทะลุต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอําเภอสวีห่างจากตัวอําเภอ  35  กิโลเมตร  
ระยะห่างจากตัวจังหวัด  85  กิโลเมตร 

  1.2 เนื้อท่ีและคุณภาพดิน 
  องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ มีเนื้อท่ีโดยประมาณ   69.01  ตารางกิโลเมตร   42,508  ไร่ 

1.3 ภูมิประเทศ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ มีสภาพพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบเชิงเขาและมีแนวป่าซ่ึงมีสภาพ
สมบูรณ์และเป็นต้นแม่น้ําสายสําคัญของอําเภอสวี คือแม่น้ําสวีหนุ่มและพ้ืนท่ีบางส่วนเป็นเชิงเขา 

1.4  จํานวนหมู่บ้าน    11  หมู่บ้าน 
  ในตําบลเขาทะลุมีหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท้ังหมด   จํานวน   11    หมู่บ้าน   
  จํานวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มท้ังหมู่บ้าน 11  หมู่บ้าน     ได้แก่หมู่ท่ี  1 – 11 
  จํานวนหมู่บ้านในเขต อบต. บางส่วน       ไม่มี 

จํานวนหมู่บ้าน    11  หมู่บ้าน 

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน จํานวนครัวเรือน จํานวนประชากร(คน) 
ชาย หญิง รวม 

1 บ้านกลาง ๓๘๖ 2๘๐ 2๗๒ 5๕๒ 
2 บ้านล่าง 3๘๐ 2๗๓ 24๔ ๕๑๗ 
3 บ้านห้วยกลาง 4๐๕ 4๕๙ 4๗๙ 9๓๘ 
4 บ้านถํ้าน้ําลอด 29๗ 3๕๓ 34๓ ๖๙๖ 
5 บ้านช่องบอน 3๘๐ 5๑๑ 5๖๐ 1,0๗๑ 
6 บ้านโพธิ์ทอง 201 2๑๙ 1๘๘ 4๐๗ 
7 บ้านบนดอย 38๒ 4๒๕ 3๙๕ 8๒๐ 
8 บ้านเขาหลัก 23๙ 32๖ 29๐ 6๑๖ 
9 บ้านห้วยทับทอง ๒๐๓ 30๑ 30๘ 60๙ 

10 บ้านเขาใหญ่พัฒนา 19๕ 28๓ 2๙๓ 5๗๖ 
11 บ้านน้ําทิพย์ 20๖ 24๖ 25๘ ๕๐๔ 

รวม 3,2๗๔ 3,6๗๖ 3,6๓๐ 7,๓๐๖ 
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ภาพแสดงแผนท่ีโดยสังเขปของตําบลเขาทะลุ 
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1.5  รายช่ือผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน ช่ือกํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
ช่ือสมาชิกสภา 

องค์การบริหารส่วนตําบล 

1 บ้านกลาง นายนพดล  เกิดเขาทะลุ 1. นายชํานาญ  นุ้ยดํา 
2. นางสุพิศชญา   พงษ์สถิตย์ 

2 บ้านล่าง นายมนตรี  ภู่กาญจนเดช 1. สอ.เอนก  มงคลเคหา 
2. นายแสวง  พนมใส 

3 บ้านห้วยกลาง นายสุทธิพงศ์  เด่ียววาณิชย์ 1. นายศราวุธ  ศรีนวล 
2. นายวราชัย  ต้ันต๋ี 

4 บ้านถํ้าน้ําลอด นายประสิทธิ์  ภู่พรม 1. นายนิเวศน์  โตพะไล 
2. นายสําเภา  ศรีบุปผา 

5 บ้านช่องบอน นายอนันต์  สงค์ประเสริฐ 1. นายบรรพต  นิลเวช 
2. นายศิริฤกษ์  ทองเรือง 

6 บ้านโพธิ์ทอง นายสมโภชน์  สุขแก้ว 1. นายเรืองเดช  โตพุนพิน 
2. นายธํามรงค์  หนูยงค์ 

7 บ้านบนดอย  นายประเสริฐ  ภักดี 1. นายอุดม  ม่วงศรี 
2. นายวันชัย  พรมกัณฑ์ 

8 บ้านเขาหลัก นายสันติ  ใจรักษ์ 1. นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
2. นายจักรี  ปานแก้ว 

9 บ้านห้วยทับทอง นายณรงค์  บุญมี 1. นายวิชาญ  เฟ่ืองฟู 
2. นายประดิษฐ  ดิษฐเดช 

10 บ้านเขาใหญ่พัฒนา นายชัชวาลย์  วงษ์ประเสริฐ 1. นายอุทัย  บุญเชิด 
2. นายบัวลับ  บุญลา 

11 บ้านน้ําทิพย์ นายประดิษฐ์  พูลเพ่ิม 1. นายชาญชัย  ศรียาภัย 
2. นายเผชิญ  วิชัยดิษฐ 

 
1.6  รายช่ือผู้บริหารและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

  1.  นายพนม  เพชรจร  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
  2.  นายทิวา  ปานจันทร์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
  3.  นางสนธยา  บัวสงค์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
  4.  นายบุญมี  วิเศษนคร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

1.7  ประชากร 

    ประชากรท้ังสิ้น    7,๓๐๖ คน แยกเป็นชาย   3,6๗๖   คน แยกเป็นหญิง   3,6๓๐ คน  มี
ความหนาแน่นเฉลี่ย  32   คน/ตารางกิโลเมตร   3,2๗๔ ครัวเรือน 
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2. สภาพทางเศรษฐกิจ 

  2.1 อาชีพ 

    1)  ทําสวนกาแฟ  และสวนผลไม้  เช่น ทุเรียน  ลองกอง  เงาะ  มังคุด  เป็นต้น 
   2)  รับจ้างท่ัวไป 
   3)  ค้าขาย 

  2.2 รายได้ของประชากรต่อครัวเรือน  เฉล่ีย  30,000   บาท/คน  ต่อปี 

 2.3 หน่วยธุรกิจในเขต อบต. 

   - ป๊ัมน้ํามันและก๊าซ 5 แห่ง     - ร้านขายของชํา  59 แห่ง 
   - ศูนย์สาธิตการตลาด    2 แห่ง     - โรงสีกาแฟ  50 แห่ง 

2.4 สถาบันเกษตรกร 

    - กลุ่มเกษตรกรทําสวนเขาทะลุ    1    กลุ่ม     - กลุ่มอาชีพ              25     กลุ่ม 
    - กลุ่มธนาคารหมู่บ้าน           4    กลุ่ม    - กลุ่มออมทรัพย์          6     กลุ่ม 
                  - กองทุนหมู่บ้าน              11  กองทุน     -  เครดิตยูเนี่ยน           1     กลุ่ม         

3.สภาพทางสังคม 

  3.1 การศึกษา 

   - โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง   - หอกระจายข่าว    4   แห่ง 
   - โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2   แห่ง 
   - ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน  2  แห่ง    - เสียงตามสาย    7   แห่ง 

3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

  - วัด    2 แห่ง 
   - สํานักสงฆ์   5 แห่ง 

 3.3 สาธารณสุข 

   - สถานีอนามัยประจําตําบล 1 แห่ง 
   - สถานพยาบาลเอกชน   3 แห่ง 
    - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  3 แห่ง 
   - อัตรามีและใช้ส้วมราดน้ําร้อยละ  100 
 

           3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   - สถานีตํารวจภูธร   1 แห่ง 
  - ท่ีทําการตํารวจชุมชนตําบล             1 แห่ง 
   - ศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  1 แห่ง 
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4. การบริการพ้ืนฐาน 

   4.1 การคมนาคม 

    - ทางบก มีถนนสายท่ีสําคัญ  4   สาย  ได้แก่ 
    1) เขาทะลุ-เขาปีบ   2) เขาทะลุ-เขาค่าย 
    3) เขาทะลุ-บ้านน้ําฉา     4) เขาทะลุ-บ้านช่องบอน 
    - ทางน้ํา มีแม่น้ํา/คลองท่ีสําคัญ  4  สาย  ได้แก่ 
    1) คลองสวีหนุ่ม            2) คลองถํ้าทุน 
    3) คลองน้ําลอดน้อย       4) ห้วยกลาง 
   สภาพการใช้งาน(ภายในชุมชน) ฤดูร้อนน้ําแห้ง  แหล่งน้ําต้ืนเขิน (ระหว่างชุมชน) ขาดแคลนน้ําเพ่ือ
การเกษตร 

 
4.2 การโทรคมนาคม 

   - ท่ีทําการไปรษณีย์โทรเลขชนบท  1 แห่ง 
   - โทรศัพท์สาธารณะ   6 แห่ง 
  - โทรศัพท์พ้ืนฐาน(โทรศัพท์บ้าน)   1  แห่ง 
   - โทรศัพท์เคลื่อนท่ี(มือถือ)   3 แห่ง 

4.3 การไฟฟ้า 

   - จํานวนหมู่บ้านท่ีไฟฟ้าเข้าถึง            11 หมู่บ้าน 

   4.4 แหล่งน้ําธรรมชาติ 

   - ลําน้ําลําห้วย 23 แห่ง  - บึงหนองและอ่ืนๆ   10 แห่ง 

  4.5 แหล่งน้ําสร้างข้ึน 

   -  ฝาย        11  แห่ง  - สระน้ํา   17 แห่ง 
    - บ่อน้ําต้ืน      12  แห่ง   - ประปาหมู่บ้าน       5   แห่ง 
  - บ่อบาดาล/บ่อโยก  57  แห่ง            -  ฝายแม้ว  10   แห่ง 
 
5. ข้อมูลอ่ืน ๆ 

  5.1 สวนสาธารณะ/สนามกีฬา 

   - สวนสาธารณะถํ้าธารลอดใหญ่   
   - สนามกีฬาโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมและโรงเรียนบ้านหว้ยกลาง 
  5.2 สวนสาธารณะ/สนามกีฬา 

   - สวนสาธารณะถํ้าธารลอดใหญ่ 
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อบต. 

 5.3 มวลชนจัดตั้ง 

   - ลูกเสือชาวบ้าน     3 รุ่น 132 คน 
   - ไทยอาสาป้องกันชาติ    1 รุ่น  15 คน 
   - สตรีอาสาพัฒนา    3 รุ่น 307 คน 
   - อาสาสมัครรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน (สรบ.) 1          รุ่น 120 คน 
   - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  2          รุ่น 105 คน 
                     - พลังแผ่นดิน      1          รุ่น 275 คน 

6.ศักยภาพของท้องถ่ิน 

โครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล 
 
 

 
 

 

 

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมาชิกสภา อบต. 

-  สมาชิกสภา อบต.ซ่ึงได้รับ
เลือกต้ังจากราษฎรหมู่บ้านละ 
๒ คน  
-  ������� 	
�. 

คณะผู้บริหาร 

- นายก  อบต. 
- รองนายก อบต.  ๒  คน 
- เลขานุการ  นายก อบต.  

พนักงานส่วนตําบล 

-  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
-  หัวหน้าสํานักปลัด 
-  หัวหน้าส่วนการคลัง 
-  ผู้อํานวยการกองช่าง 
-  บุคลากร 
-  นักพัฒนาชุมชน 
-  เจ้าพนักงานธุรการ 
-  เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 
-  ครูผู้ดูแลเด็ก  



๑๑ 

 

  

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
นักบริหารงาน อบต. ๗ 

โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตําบล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบล 

  1.บุคลากร  จํานวน  3๕   คน 

  - ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  1   คน 
   - ตําแหน่งในสํานักปลัดอบต.   19 คน 
   - ตําแหน่งในส่วนการคลัง    ๖ คน 
  - ตําแหน่งในส่วนโยธา      ๙ คน 

2.ระดับการศึกษาของบุคลากร 
   - ประถมศึกษา     ๙ คน 
   - มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา               ๑๐ คน 
   - ปริญญาตรี                   ๑๑ คน 
  - ปริญญาโท     5 คน 

  3.รายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล  
                       - ประจําปีงบประมาณ  255๗  จํานวน                ๓6,๗๗๓,๗๓๘.๕8      บาท 
    - รายได้ท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลจัดเก็บเอง ๑,๖๕๐,๔๖๒.๖2      บาท 
                         - รายได้ท่ีส่วนราชการต่างๆจัดเก็บให้           1๔,๗๑๔,๐๔๒.๙6      บาท 
    - เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                     ๒๐,๔๐๙,๒๓๓.๐๐      บาท 

สํานักงานปลัด 
นักบริหารงานท่ัวไป ๖ 

 
๑.  งานนโยบายและแผน 
๒.  งานกฎหมาย/ระเบียบ/
ข้อบังคับ 
๓.  งานตรวจสอบภายใน 
๔.  งานการเจ้าหน้าท่ี 
๕.  งานธุรการ 
๖.  งานป้องกันฯ 
๗.  งานพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม 
๘.  งานส่งเสริมการศึกษาและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
๙. งานบันทึกข้อมูล 

ส่วนการคลัง 
นักบริหารงานการคลัง ๖ 

 
๑.  งานการเงินและบัญชี 
๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
๓.  งานทะเบียนทรัพยส์ินและ
พัสด ุ
๔. งานธุรการ 
 

กองช่าง 
นักบริหารงานช่าง ๗ 

 
๑.  งานออกแบบก่อสร้ างและ
ควบคุมอาคาร 
๒. งานสาธารณูปโภค 
๓. งานกิจการประปา 
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  4.เครื่องมืออุปกรณ์สํานักงาน 

   - คอมพิวเตอร์       7   เครื่อง     - เครื่องถ่ายเอกสาร    1   เครื่อง 
   - วิทยุสื่อสาร        50    ตัว   - โทรศัพท์     5   เครื่อง 

- โทรสาร             1   เครื่อง  - อินเตอร์เน็ตตําบล   1   เครื่อง 
   - โน้ตบุ๊ค       1    เครื่อง  - กล้องระบบดิจิตอล   2   ตัว 

5. เครื่องมือเครื่องใช้ประเภทเครื่องจักรต่างๆ 

  - เครื่องสูบน้ําด้วยไฟฟ้าขนาด 90 แรงม้า  1เครื่อง   
- เครื่องคัดแยกคุณภาพผลไม้ 1   เครื่อง 
- รถบด  1 คัน    - รถเกรด   1 คัน 

  - รถแบ็คโฮ   1  คัน      - รถเทรนเลอร์   1 คัน 
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ส่วนท่ี 3 

สรุปผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุในปีท่ีผ่านมา 
 

� การสรุปสถานการณ์การพัฒนา(โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 
จุดแข็ง 

1. ตําบลเขาทะลุมีพ้ืนท่ีท่ีเป็นภูเขาทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ 
2. ชุมชนมีการดูแลรักษาสภาพป่าไม้ไว้เพ่ืออนุรักษ์แหล่งต้นน้ําลําธาร มีการจัดต้ังกลุ่ม

อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. มีสภาพพ้ืนท่ีเหมาะท่ีจะเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงาม และมีศักยภาพ

หลายแห่ง เช่น ถํ้าธารน้ําลอดใหญ่ ป่าเขาสันแดน ถํ้าแก้วพิสดาร ถํ้าน้ําลอดน้อย วัดถํ้าห้วยกลาง ฯลฯ 
4. พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของตําบลเขาทะลุ มีความเหมาะสมต่อการทําการเกษตร เช่น กาแฟ 

สวนผลไม้ 
5. การให้ความร่วมมือของชาวบ้านในการทํากิจกรรมต่างๆ ท่ีทางชุมชนจัดข้ึนเป็นไปด้วยดี 
6. มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมประเพณีและด้านภาษา 

จุดอ่อน 
1. พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของตําบลเขาทะลุอยู่ในเขตป่าสงวนทําให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนา

และการปฏิรูปท่ีดิน 
2. ขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตร และเพ่ือการอุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง เนื่องจากไม่มีแหล่ง

น้ําท่ีมีศักยภาพในการกักเก็บน้ําไว้ใช้ตลอดปี 
3. เส้นทางคมนาคมไม่สะดวกต่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
4. ประชาชนในตําบลเขาทะลุไม่ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติท่ีถูก

ทําลายลง เช่น ป่าไม้ ซ่ึงเป็นแหล่งต้นน้ําลําธาร 
5. สภาพดินเสื่อมคุณภาพ ขาดความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากเกษตรกรมีการใช้สารเคมี เช่น 

ยาปราบศัตรูพืช   ยาฆ่าแมลง 
 

โอกาส 
1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมไปสู่เส้นทางเศรษฐกิจระหว่างฝั่งอ่าวไทย-อันดามัน 
2. แปรรูปสินค้าภาคการเกษตรไปสู่การผลิตแบบครบวงจรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า 
3. พัฒนาระบบการผลิตให้ได้มาตรฐานเพ่ือการส่งออก 
4. มีความพร้อมในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ / เชิงเกษตร 
5. เป็นศูนย์กลางรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร 

อุปสรรค 
1. เกิดภัยธรรมชาติเป็นครั้งคราว ทําให้เกิดความเสียหายกับพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
2. คุณภาพผลผลิตยังไม่สามารถพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของตลาดได้ 
3. งบประมาณมีจํากัด ไม่สามารถพัฒนาระบบคมนาคมให้เกิดมาตรฐานท่ีดีได้ 



๑๔ 

 

  

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

จากสภาพปัญหาในปัจจุบันดังกล่าว  หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลาแล้ว
ในอนาคตเม่ือมีประชากรเพ่ิมมากข้ึน  จะก่อให้เกิดปัญหาตามมาดังนี้ 

1. ปัญหาขยะเพ่ิมปริมาณและเพ่ิมระดับความรุนแรงมากข้ึน  เนื่องจากในปัจจุบันประชากรใน
ชุมชนยังไม่เห็นถึงความสําคัญของการกําจัดขยะท่ีถูกวิธี 

2. ปัญหาสุขภาพอนามัยของคนในชุมชนถูกทําลาย  เนื่องจากมีการใช้สารเคมีและยาปราบ
ศัตรูพืชในปริมาณท่ีมากและผิดวิธี 

3. ปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น  ภัยแล้ง  อุทกภัย  และแผ่นดินถล่ม  เนื่องจากป่าไม้ถูกทําลาย
มากข้ึน 

4. ปัญหาความยากจน  เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรลดลง  ซ่ึงเกิดจากปัญหาท่ีดินเสื่อมและ
ขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตร 

5. ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เนื่องจากสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
ผู้คนมีการแก่งแย่งกันมากข้ึน  จนทําให้เกิดความเห็นแก่ตัว 

6. ปัญหาการว่างงานและการอพยพย้ายถ่ินฐาน  เนื่องจากประชากรในตําบลเขาทะลุ  ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร  ดังนั้นเม่ือหมดฤดูเก็บเก่ียวผลผลิต  จึงไม่มีงานทําประกอบกับไม่มีอาชีพ
เสริมรองรับ  และเนื่องจากผลผลิตราคาผลผลิตทางการเกษตรลดลง 

ความต้องการของชุมชน 
1. สร้างและปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. การคมนาคม  การติดต่อสื่อสาร  สะดวก  รวดเร็ว 
2. มีไฟฟ้าและประปาครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบการเมืองการปกครอง 
1. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
2. การอํานวยความเป็นธรรม 
3. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
4. การพัฒนาบุคลากร 
5. การพัฒนาการเมือง  การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

4. พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
1. ประชาชนมีอาชีพ  และรายได้เพียงพอ 
2. พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

5. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
1. มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน  
2. มีท่ีดินและเอกสารสิทธิ์ในท่ีดินทํากิน 
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การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

แผนงาน 
โครงการ 

ผลการนําแผนไปปฏิบัติ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

1. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
2. ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 
 

1) แนวทางด้านการคมนาคมและ
การขนส่ง 
2)แนวทางด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
 
 
 
 
 
1) แนวทางด้านการส่งเสริมอาชีพ 
2) แนวทางด้านสวัสดิการสังคม 
3) แนวทางด้านการศึกษา  
4) แนวทางด้านสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) แนวทางด้านการส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
2) แนวทางด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
3) แนวทางด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
4) แนวทางด้านการบริหารจัดการ
และการให้บริการประชาชน เน้น
พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพในการ
ให้บริการ 

1๕๑ โครงการ 
 
4๘  โครงการ 
 
 
 
 
 
 
2๗ โครงการ 
14 โครงการ 
 ๘  โครงการ 
1๖ โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1๒ โครงการ 
 
1๓  โครงการ 
 
๖  โครงการ 
 
๘  โครงการ 

 

- ครัวเรือนมีการคมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็ว ร้อยละ 75 
- ครัวเรือนท่ีมีโทรศัพท์ใช้ร้อยละ 50 
ของครัวเรือนท้ังหมด 
- ครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้มีร้อยละ 95 ของ
ครัวเรือนท้ังหมด 
- ครัวเรือนท่ีมีประปาใช้มีร้อยละ 55 
ของครัวเรือนท้ังหมด 
 
- ประชาชนมีงานทําร้อยละ 60 
- จํานวนผู้ด้อยโอกาสท่ีได้รับการ
ช่วยเหลือ มีร้อยละ  70  ของ
ผู้ด้อยโอกาสท้ังหมด 
- จํานวนผู้สูงอายุท่ีได้รับการช่วยเหลือ มีร้อย
ละ  100 ของผู้สูงอายุท้ังหมด 
- จํานวนคนพิการท่ีได้รับการช่วยเหลือ มี
ร้อยละ  100 ของคนพิการท้ังหมด 
- จํานวนผู้ป่วยโรคเอดส์ 
ท่ีได้รับการช่วยเหลือ มีร้อยละ  100 
ของผู้ป่วยโรคเอดส์ท้ังหมด 
- สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา ร้อยละ 15 
- สนับสนุนสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน  
ส่งเสริม ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อ 
 
- คนในครัวเรือนได้รับรู้ข่าวสารมีร้อยละ  
85  ของครัวเรือนท้ังหมด 
- ประชาชนร้อยละ 60 มีการป้องกัน
ตนเองจาก 
สาธารณภัย  
 - ครัวเรือนท่ีมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมีร้อยละ 80 ของครัวเรือน
ท้ังหมด 
- พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพในการ
ให้บริการประชาชน 



๑๖ 

 

  

แผนงาน โครงการ ผลการนําแผนไปปฏิบัติ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

4. ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม
และการ
ท่องเท่ียว 
 
 
 
5. ด้านการ
บริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
6. ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
 
7.ด้านการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน 

1) แนวทางด้านการส่งเสริมการ
ลงทุน 
2) แนวทางด้านการท่องเท่ียว 
 
 
 
 
 
 
1) แนวทางด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
1) แนวทางด้านส่งเสริมการสืบทอด
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 
 
 
1) แนวทางด้านการศึกษา 
 
2) แนวทางด้านส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 
 

๗ โครงการ 
 
๒๐ โครงการ 
 
 
 
 
 
 
๔  โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖  โครงการ 
 
 
 
 
3  โครงการ 
 
๖  โครงการ 

- ครัวเรือนมีการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร
เป็นอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนท้ังหมด 
- จํานวนครัวเรือนมีการประกอบอาชีพตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ  75 
- จํานวนแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับการพัฒนา
และปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
 
- ร้อยละของพ้ืนท่ีป่าไม้ท่ียังมีสภาพ
สมบูรณ์ไม่ถูกบุกรุกจากราษฎร 
- จํานวนหมู่บ้านท่ีมีการกําจัดขยะอย่างถูก
หลักอนามัย 
- มีแหล่งท่องเท่ียวจํานวน  11  แห่ง  ท่ี
ต้องพัฒนาปรับปรุง 
- หมู่บ้านจํานวน  11  หมู่บ้านรู้หลักใน
การกําจัดขยะท่ีถูกต้อง 
 
- ครัวเรือนท่ีสนใจเข้าร่วมกิจกรรม สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
มีร้อยละ 80 ของครัวเรือนท้ังหมด 
 
 
- ร้อยละของประชาชนท่ีสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
- จํานวนชาวต่างประเทศท่ีเข้ามาท่องเท่ียว
ตําบลเขาทะลุ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๗ 

 

  

ส่วนท่ี  4 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

  4.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) 

    “  สะดวกสัญจร        เกษตรกรพัฒนา        ศึกษาเรียนรู้        ฟ้ืนฟูอาชีพเดิม 
 ส่งเสริมการตลาด       ธรรมชาติเลิศลํ้า      อุตสาหกรรมท่องเท่ียว      หนึ่งเดียวเขาทะลุ  ” 

4.2 พันธกิจการพัฒนา (Mission) 
1) ก่อสร้างและปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2)  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
3)  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพประชาชน 
4)   ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5)   ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนและประชาชน 
6)   การพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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แบบ ยท.01 
4.3 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ พ.ศ. (2558 – 2562) 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ชุมพร 

1. การเพ่ิมมลูค่า
ทางเศรษฐกิจด้วย
ผลผลติและการ
พัฒนา
เกษตรกรรม  

2. การพัฒนา 
การท่องเท่ียว 
เชิงนิเวศน์จากฐาน
ชุมชนสู่นานาชาติ 

3. การสร้างและ
พัฒนาคนคุณภาพ 
สังคมน่าอยู่สู่
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
ด้วยปรัชญาของ
เศรษฐกิจ                          
พอเพียง 

4.การบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมให้
เป็นฐานการพัฒนา
จังหวัดเชิงสร้างสรรค์
ท่ียั่งยืน             
ยั่งยืน 

5. การเสริมสร้าง
ความม่ันคงการปรับ
สมดุลและพัฒนาการ
บริหารจัดการสู่
ประชาคมอาเซียน 

1. เพิ่มมูลค่าผลผลิต
ทางการเกษตร 
2. ปรับเปล่ียนอาชีพ
ทางการเกษตรให้
เหมาะสมตาม
ศักยภาพของพื้นท่ี 
3. สร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
จากอัตลักษณ์ของ
ชุมชน 
4. ส่งเสริมช่องทาง
การตลาดในระดับ
สากล 
5. ผลิตภาพแรงงาน 

1. เสริมสร้างการ
เติบโตทาง
เศรษฐกิจจากฐาน
การท่องเท่ียวท่ี
เน้นการเช่ือมโยง
ฝ่ังอันดามันและ
แหล่งท่องเท่ียว
ระดับโลกกับแหล่ง
ท่องเท่ียวจังหวัด
ชุมพร 
2. พัฒนาโครงข่าย 
Logistics ให้
เช่ือมโยงเป็นระบบ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. พัฒนาสถาน
บริการด้าน
สุขภาพ และ
ระบบการ
ให้บริการท่ีมี
คุณภาพ 
2. ยกระดับการ
เรียนการสอน 
การวิจัยและการ
สร้างองค์ความรู้
ทังระบบ 
3. ยกระดับ
คุณภาพชีวิต  
โดยส่งเสริมการ
ดําเนินชีวิตตาม
แนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
4. ขยายโอกาส
ทางการศึกษา 
5. เสริมสร้างให้
ชุมชนหมู่บ้าน มี
การบริหาร
จัดการสาธารณ
ภัยโดยชุมชนและ
ฝึกซ้อมเพ่ือ
เตรียมความ
พร้อมช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 
 

1. เพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
อย่างมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคีให้เป็นฐาน
ทรัพยากรเพ่ือการ
พัฒนาจังหวัดเชิง
สร้างสรรค์ท่ียั่งยืน 
2. สงวน อนุรักษ์  
และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมให้
เกิดการใช้ประโยชน์
อย่างสมดุลยั่งยืน 
3. กํากับ ดูแล 
ป้องกัน และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมให้มี
ความสมดุลและ
ยั่งยืน 
4. ส่งเสริมการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมอย่างมี
ส่วนร่วมของทุก
ภาคี 
 

1. สร้างความ
เข้มแข็งด้านการ
ป้องกันและ
ปราบปรามในมิติ
ระดับจังหวัดและ
ชุมชน  โดยการมี
ส่วนร่วม 
2. เตรียมความ
พร้อมด้าน
บุคลากร 
3. เสริมสร้าง
สมรรถนะการ
บริหารงาน
จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 
4. กระชับความ
ร่วมมือระดับ
จังหวัดกับส่วน
ราชการอ่ืนๆ 
5. อํานวยความ
เป็นธรรมแก่
ประชาชนและ
หมู่บ้านชายแดน 

แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 



 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อปท.ในเขต
จังหวัดชมุพร 

ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม 

การวางแผน 
การส่งเสรมิการ
ลงทุน พาณิชย 
กรรม และ 
การท่องเที่ยว 

การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม 
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 
 

การส่งเสรมิ
คุณภาพ
ชีวิต 
 

สอดคล้อง  
ย.2 จังหวัด 

สอดคล้อง  
ย.3  จังหวัด 

สอดคล้อง ย. 4 
จังหวัด 

สอดคล้อง ย. 3 
จังหวัด 

สอดคล้อง  
ย.3 จังหวัด 

สอดคล้อง ย. 3
จังหวัด 

ผลผลิต/
โครงการ 

1.โครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริม ให้ความรูด้้าน
อาชีพ 
2.โครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมเกษตรกร 
3.โครงการ/กิจกรรม
จัดการศึกษา  
4.โครงการสนับสนุน
ทรัพยากรด้านการศึกษา 
5.สงเคราะห์เบ้ียยังชีพแก่
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ สร้างขวัญกําลังใจ
แก่ประชาชนฯลฯ  
6.โครงการแก้ไขปัญหา
สาธารณสุข 
7..โครงการส่งเสริม
สุขภาพประชาชน 
 
 

1.โครงการ
ก่อสร้าง
สาธารณูปโภค
และส่ิงก่อสร้าง 
2.กิจกรรม
ซ่อมแซม
สาธารณูปโภค
และส่ิงก่อสร้าง
ตามอํานาจท่ี
กําหนดไว้ใน
ระเบียบกฎหมาย 
หนังสือส่ังการ 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
 

2.ด้านการ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

3.ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 
 

4. ด้านการวางแผน  
การส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม  
และการท่องเท่ียว 
 

5. ด้านการ
บริหารจัดการ
และการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติ 
ส่ิงแวดล้อม 

6.ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

7.การ
เตรียม
ความพร้อม
เข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน 

แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อบต.เขาทะล ุ

1. การคมนาคม
และการขนส่ง 
2. การสาธารณูป 
โภคและ 
สาธารณูปการ 

1. การส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
2.การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
3.ด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 
4. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
ให้บริการเน้นพัฒนา
บุคลากรให้มี
คุณภาพในการ
ให้บริการ 

1. การส่งเสริม
การลงทุน 
2. การท่องเท่ียว 
 

1. การอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
คุ้มครองดูแล 
และบํารุงรักษา
ป่าและน้ํา 
 

1. การส่งเสริม
และการสืบ
ทอดภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
2. การส่งเสริม
และการสืบ
ทอดประเพณี 
วัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 
 

1. ด้าน
การศึกษา 
2.ด้านการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

1. การส่งเสริมอาชีพ 
2. ด้านสวัสดิการสังคม 
3. ด้านการศึกษา 
4. ด้านการสาธารณสุข 
การส่งเสริมสุขพลามัย
ของประชาชน 

1.โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนรว่มของประชาชน 
2.โครงการให้ความรู้
เกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
3.โครงการรกัษาความ
สงบเรียบร้อย ป้องกัน
ภัยพิบัติ ภัยสาธารณะ 
4.กิจกรรมบริหาร
จัดการและการ
ให้บริการประชาชน 

1.โครงการ/
กิจกรรม
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 
2.โครงการ
พัฒนา
ปรับปรุงแหล่ง
ท่องเท่ียว 
 

1.โครงการ
ส่งเสริม
การศึกษา 

2.โครงการ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวใน
ตําบล 

การเตรียม
ความพรอ้ม
เข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน 

สอดคล้อง ย. 5 
จังหวัด 

การพัฒนา 
บํารุงรักษา 
เส้นทางคมนาคม 
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและ
งานก่อสร้างต่างๆ 
ให้ได้มาตรฐาน 
 

ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 
ท่ีดี 

ส่งเสริมการ
บริหารงานของ
องค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น
อย่างยั่งยืนและ
ลดค่าใช้จ่าย 

พัฒนาและ
ส่งเสริมการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม 
และอนุรักษ์
คุณค่าทาง
วัฒนธรรม 

การพัฒนา
บํารุงรักษา
เส้นทาง
คมนาคม 
ระบบ
สาธารณูปโภค
ให้ได้
มาตรฐาน

1.โครงการ
ส่งเสริมด้าน
ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณี และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

1.โครงการ/
กิจกรรม
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
ส่ิงแวดล้อม 
 

เป้าประสงค์ 



๑๙ 

 

 

4.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา 
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

1.1 การคมนาคมและการขนส่ง 
-  การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว 

1.2 สาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 
- ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการเพียงพอและท่ัวถึง 
 

2.1 การส่งเสริมอาชีพ 
- ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอ 
- ประชาชนดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
2.2 ด้านสวัสดิการสังคม 

- จัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ  คนพิการ ผู้ป่วย
โรคเอดส์  และผู้ด้อยโอกาส อย่างท่ัวถึง 

- การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถ่ิน 
2.3 ด้านการศึกษา  

- ส่งเสริมการศึกษาในระบบ และนอกระบบโดย
การส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
2.4 ด้านสาธารณสุข 

- สนับสนุนสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน  ส่งเสริม 
ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อ 

 
3.1 ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย 

- ส่งเสริมสนับสนุนหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
      - ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหาร 
3.2 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
อปท. 
3.3 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 

- จัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายใน 
3.4  งานด้านการบริหารจัดการและการให้บริการ
ประชาชน เน้นพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพในการ
ให้บริการ 



๒๐ 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา 

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
 
 
 
๕.ยุทธศาสตร์ด้านการและส่ิงแวดล้อม
บริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
6.ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 
 
 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

4.1 ด้านการส่งเสริมการลงทุน 
4.2 งานด้านการท่องเท่ียว 

- ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวระดับตําบลให้
สมดุลและยั่งยืน 

 
5.1 งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

- ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมดุลและยั่งยืน 
 
 
6.1 งานด้านส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

- ส่งเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา  
- พัฒนาและส่งเสริมงานประเพณีวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

7.1 ด้านส่งเสริมการท่องเท่ียว 
7.2 ด้านส่งเสริมการศึกษา 
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4.5 แผนที่ยุทธศาสตร์  
 
         
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
Strategy Map 

“สะดวกสัญจร  เกษตรกรพัฒนา  ศึกษาเรียนรู้ 
ฟ้ืนฟูอาชีพเดิม  ส่งเสริมการตลาด   ธรรมชาติเลิศล้ํา  

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว  หนึ่งเดียวเขาทะลุ” 
 มลภาวะไม่เป็นพิษ   ทุกชีวิตอยู่ดีมีสุข” 

 

2. พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

3.พัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพ
ประชาชน 

4. ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

5. ส่งเสรมิและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเยาวชน
และประชาชน 

1. ก่อสร้างและ
ปรับปรุงระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

เป้าประสงค์ 

1. การพัฒนา
บํารุงรักษา เส้นทาง
คมนาคม ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและงาน
ก่อสร้างต่างๆ 

2. ส่งเสรมิให้
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 
ท่ีดี 

3. ส่งเสรมิการ
บริหารงานของ
องค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

4. ส่งเสรมิและ
สนับสนุนให้
ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน
อย่างยั่งยืนและ
ลดค่าใช้จ่าย 

5. พัฒนาและ
ส่งเสริมการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

6. ส่งเสรมิให้
ประชาชนมี
คุณธรรม
จริยธรรม และ
อนุรักษ์คุณค่า
ทางวัฒนธรรม 

7. การพัฒนา
บํารุงรักษา
เส้นทางคมนาคม 
ระบบ
สาธารณูปโภคให้
ได้มาตรฐาน
เช่ือมโยงระหว่าง
ตําบล 

1.ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
 

2.ด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 
 

3.ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 
 

4.ด้านการวางแผน  
การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม  และ
การท่องเท่ียว 
 

5.ด้านการ
บริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติ 

6.ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

7.การเตรียม
ความพร้อม
เข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน 
 

1.การคมนาคมและ
การขนส่ง 
2. การ
สาธารณูปโภคและ 
สาธารณูปการ 

1.การส่งเสริม 
ประชาธิปไตยฯ 
2.การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั 
3.ด้านการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 
4. ด้านการบริหารจัดการ
และการให้บริการ
ประชาชนเน้นพัฒนา
บุคลากรให้มีคุณภาพใน
การให้บริการ 

1.การ
ส่งเสริมการ
ลงทุน 
2. การ
ท่องเท่ียว 
 

1. การ
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ  
คุ้มครองดูแล 
บํารุงรักษา
ป่าและนํ้า
แบบบูรณา
การ 
 

1. การ
ส่งเสริมและ
การสืบทอด
ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
 

1.โครงการ
ส่งเสริม
การศึกษา 

2.โครงการ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว
ในตําบล 
 

1.การส่งเสริมอาชีพ 
2.ด้านสวัสดิการสังคม 
3. ด้านการศึกษา 
4. ด้านการสาธารณสุข 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อบต.เขาทะล ุ

แนวทางการพัฒนา 

แบบ ยท.02 



                                               ๒๒ 
 

ส่วนที่  5  การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
- บัญชีโครงการพัฒนา 

1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แนวทางด้านการคมนาคมและการขนส่ง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่     
 รับผิดชอบ 255๙ 

(บาท) 
 25๖๐ 

(บาท) 
256๑ 
(บาท) 

   1 โครงการก่อสร้าง 
คูระบายน้ํา       
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 1 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว
และน้ําไม่ท่วมขัง 

ก่อสร้างคูระบายน้ํา คสล. 
จํานวน  4  จุด บริเวณสี่แยก 
เขาทะลุ – สะพาน  เขาทะลุ ,
บริเวณหน้าอบต.เขาทะลุ – 
หมู่ที่ 3   บ้านห้วยกลาง , 
ทางเข้าวัดเขาทะลุ,ซอยเขา
จุฬา ตามแบบที่ อบต.กําหนด 

๕00,000 
 

 ๕00,000 
 

๕00,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 1 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้าน มีเส้นทางการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

อบต.(กองช่าง)/ 
อบจ. 

   2 โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 1 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยเขาจุฬา  กว้าง 5 
เมตร ระยะทาง  750  เมตร 

๕80,000 
 

 ๕80,000 
 

๕80,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 1 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
/กรมส่งเสริมฯ 

    ๓ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 1 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยสุขเสมอ  กว้าง 5 
เมตร ระยะทาง  500  เมตร 

๓00,000 
 

 ๓00,000 
 

๓00,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 1 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
/กรมส่งเสริมฯ 

    ๔ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 1 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยทรัพย์ประชา  กว้าง 
5 เมตร ระยะทาง  500  
เมตร 

๓00,000 
 

 ๓00,000 
 

๓00,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 1 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
/กรมส่งเสริมฯ 



                                               ๒๓ 
 

 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 

255๙ 
(บาท) 

 25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

   ๕ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 1 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยดอกคูณ  กว้าง 5 
เมตร ระยะทาง  500  เมตร 

๓00,000 
 

 ๓00,000 
 

๓00,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 1 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
/กรมส่งเสริมฯ 

  ๖ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ ๑  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 1 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยประสิทธิ์  กว้าง 5 
เมตร ระยะทาง  500  เมตร 

๓00,000 
 

 ๓00,000 
 

๓00,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 1 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
/กรมส่งเสริมฯ 

   ๗ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง  หมู่ที่  
1,3,6 ตําบลเขา
ทะลุเชื่อมหมู่ที่ 1 
ตําบลเขาค่าย 

เ พื่อให้ประชาชนในหมู่ ที่  
1,3,6 ตําบลเขาทะลุและ
หมู่ที่ 1 ตําบลเขาค่าย ได้มี
ถ น น สํ า ห รั บ ใ ช้ ใ น ก า ร
คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยางซอย   
ช่องเขา หมู่ที่ 1,3,6 ตําบล
เขาทะล ุเชื่อมซอยวังปลา  
หมู่ที่ 1 ตําบลเขาค่าย กว้าง 
6 เมตรระยะทาง  9,500  
เมตร 

๗,๐00,000 
 

 ๗,๐00,000 
 

๗,๐00,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 1,3,6 ตําบล
เขาทะลุ และหมู่ที่ 1 
ตําบลเขาค่าย มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
/กรมส่งเสริมฯ 

  ๘ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่  
1,3,6 ตําบลเขา
ทะลุเชื่อมหมู่ที่ 1 
ตําบลเขาค่าย 

เ พื่อให้ประชาชนในหมู่ ที่  
1,3,6 ตําบลเขาทะลุและ
หมู่ที่ 1 ตําบลเขาค่าย ได้มี
ถ น น สํ า ห รั บ ใ ช้ ใ น ก า ร
คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยช่องเขา หมู่ที่ 
1,3,6 ตําบลเขาทะล ุเชื่อม
ซอยวังปลา  หมู่ที่ 1 ตําบล
เขาค่าย กว้าง   ๕   เมตร
ระยะทาง  ๙,๕๐๐   เมตร 
 

๘,๐๐๐,๐๐๐  ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 1,3,6 ตําบล
เขาทะลุ และหมู่ที่ 1 
ตําบลเขาค่าย มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
/กรมส่งเสริมฯ 

    ๙ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางหมู่ที่ 
1,2,4,8 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถ น น สํ า ห รั บ ใ ช้ ใ น ก า ร
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยางทาง
หลวงชนบท  สาย ชพ  
2016 บ้านคลองโตน- บ้าน
น้ําฉา  กว้าง 9  เมตร  
ระยะทาง  5,000 เมตร  

๓,000,000 
 

 ๓,000,000 
 

๓,000,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 1,2,4,8 ที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ. 
กรมส่งเสรมิฯ 



                                               ๒๔ 
 

 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 255๙ 

(บาท) 
 25๖๐ 

(บาท) 
256๑ 
(บาท) 

    ๑๐ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
หมู่ที่ 2,5 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถ น น สํ า ห รั บ ใ ช้ ใ น ก า ร
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายช่องบอน-บางแก้ว  กว้าง 
9  เมตร  ระยะทาง  3,000 
เมตร  

๑ ,๐๐๐,000 
 

 ๑ ,๐๐๐,000 
 

๑ ,๐๐๐,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 2,5 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว
หมู่ที่  

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ/ 
กรมทางหลวง

ชนบท 
    ๑๑ โครงการปรับปรุง

ถนนคสล. หมู่ที่ 
2,10 

 เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่      
 2,10 ได้มีถนนสําหรับใช้ใน   
 การคมนาคมได้สะดวก 
  รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายกลาง – เขาใหญ่
พัฒนา  กว้าง 5 เมตร
ระยะทาง 500 เมตร 

๔๐๐,000 
 

 ๔๐๐,000 
 

๔๐๐,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 2,10 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.  (กองช่าง) 
/อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 

    1๒ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 2 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยศิลปะสําราญ  
กว้าง 5 เมตรระยะทาง  
850 เมตร 

๖70,000 
 

 ๖70,000 
 

๖70,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 2 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.  (กองช่าง) 
/อบจ. 

   1๓ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 2 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยธงชัย  กว้าง 5 
เมตร ระยะทาง 500 เมตร 

1,๐00,000 
 

 1,๐๐0,000 
 

1,๐๐0,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 2 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ. 

 1๔ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 2 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยรวมมติร  กว้าง  5 
เมตร ระยะทาง  500 เมตร 

1,๐00,000 
 

 1,๐๐0,000 
 

1,๐๐0,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 2 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 
 

อบจ. 

 ๑๕ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 2 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยสันตริาษฎร์  กว้าง  
6 เมตร ระยะทาง  1,000 
เมตร 

1,300,000 
 

 1,300,000 
 

1,300,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 2 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ. 



                                               ๒๕ 
 

  ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 

255๙ 
(บาท) 

 25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

  ๑๖ โครงการก่อสร้าง
ท่อเหลี่ยม คสล. 
หมู่ที่ ๑  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๑ 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างท่อเหลีย่ม คสล.   
คลองห้วยใหญ่  ตามแบบ
แปลนที่ อบต.กําหนด 

๓00,000 
 

 ๓00,000 
 

๓00,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ ๑ ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้าน มีเส้นทางการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

อบต.  (กองช่าง) 
 
 

๑๗ โครงการก่อสร้าง
ท่อเหลี่ยม คสล.          
หมู่ที่ 2 
 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 2 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างท่อเหลีย่ม คสล.   ลํา
ห้วยบางด้วน  ซอยถ้ําธาร
ลอดใหญ่ ,ซอยศิลปะสําราญ,
ซอยคงเทพ  ตามแบบแปลน
ที่ อบต.กําหนด 

๓00,000 
 

 ๓00,000 
 

๓00,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 2 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้าน มีเส้นทางการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

อบต.  (กองช่าง) 
 
 

๑๘ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 2 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยแหลมทอง  กว้าง          
๕ เมตร  ระยะทาง ๑,๐๐๐ 
เมตร 

๗,๘๐๐,๐๐๐  ๗,๘๐๐,๐๐๐ ๗,๘๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 2 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ. 

๑๙ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง  หมู่ที่  
3,6 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 3,6 
มีถนนสาํหรบัใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยางซอยดอย
สายลม  กว้าง 6 เมตร 
ระยะทาง 3,850 เมตร 

๒,๐00,000  ๒,๐00,000 ๒,๐00,000 ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 3,6 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 
 

กรมทางหลวง
ชนบท/ 

กรมส่งเสรมิฯ 

๒๐ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่  
3,6 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่        
3,๖ มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยดอยสายลม             
กว้าง  ๖  เมตร ระยะทาง 
3,850 เมตร 

๑,๕00,000 
 

 ๑,๕00,000 
 

๑,๕00,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 3 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 
 

อบต.  (กองช่าง) 
/อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 

๒๑ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 3 
มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยแก่งนา             
กว้าง  5  เมตร ระยะทาง 
๒๐๐  เมตร 

550,000 
 

 550,000 
 

550,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 3 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.  (กองช่าง) 
/อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 



                                               ๒๖ 
 

  ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 255๙ 

(บาท) 
 25๖๐ 

(บาท) 
256๑ 
(บาท) 

๒๒ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่ 
3,6 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
3,6 มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยตาหวาน กว้าง  5  
เมตร ระยะทาง  475 เมตร 

๕4๐,000 
 

 ๕4๐,000 
 

๕4๐,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 3,6 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต. (กองช่าง)/ 
อบจ. 

 

๒๓ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 3 
มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยอ่าวฉานปริง  
กว้าง  5  เมตร ระยะทาง 
1,000 เมตร 

๗00,000 
 

 ๗00,000 
 

๗00,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 3 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 
 

อบต.  (กองช่าง) 
/อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 

2๔ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง  หมู่ที่ 
3,7 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมี
เสน้ทางการคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยางซอยผา
แดง กว้าง  6  เมตรระยะทาง  
1,200 เมตร 

1,๐00,000 
 

 1,๐00,000 
 

1,๐00,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 3 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก 
 

อบจ. 
  กรมส่งเสริมฯ 

2๕ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 3 
มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ซอยพัฒนาเขาทะลุ 2 
กว้าง  5 เมตร ระยะทาง   
200  เมตร 

5๐0,000 
 

 5๐0,000 5๐0,000 ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 3 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งได้สะดวก
รวดเร็ว 

อบต.  (กองช่าง) 
 

 

๒๖ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 3 
มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยพัฒนาเขาทะลุ 1 
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง   
800 เมตร 

๘00,000 
 

 ๘๐๐,000 
 

๘๐๐,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 3 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 
 

อบต. (กองช่าง)/ 
อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 

2๗ โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยาง  หมู่ที่  
3,5,7 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลาดยางสาย
สปก.ห้วยกลาง – ป่าม่วง  
กว้าง  6  เมตรระยะทาง  
3,000 เมตร 

๑,๕00,000 
 

 ๑,๕00,000 
 
 

๑,๕00,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 3 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ 

 
 
 



                                               ๒๗ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 255๙ 

(บาท) 
 25๖๐ 

(บาท) 
256๑ 
(บาท) 

๒๘ โครงการก่อสร้างคู
ระบายน้ํา หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 3 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว
และน้ําไม่ท่วมขัง 

ก่อสร้างคูระบายน้ํา คสล.  
หมู่ที่ 3 บริเวณสามแยกบ้าน
ห้วยกลาง – วัดถ้ําห้วยกลาง, 
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 

๒00,000 
 

 ๒00,000 
 

๒00,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 3 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้าน มีเส้นทางการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

อบต.(กองช่าง)/ 
อบจ. 

 
 
 

๒๙ โครงการก่อสร้าง
ท่อเหลี่ยม คสล. 
หมู่ที่ 3 
 
 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ๗ จุด
บริเวณบ้านนางจําเนียร,ช่อง
เขา-วังปลา  , บ้านนางบุญชู 
รุ่งโรจน์,บ้านนางวันดี ศรีทอง
กุล,บ้านนายสุวรรณ ศรีพัฒน์
,ลําห้วยแก่งนา,ซอยอ่าวฉาน
ปริง   ขนาด 2 ช่องทางตาม
แบบที่ อบต.กําหนด 

๘00,000 
 

 ๘00,000 
 

๘00,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 3 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้าน มีเส้นทางการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

อบต.  (กองช่าง) 
 

 

๓๐ 
 

 
 

โครงการก่อสร้าง
สะพาน คสล. หมู่ที่ 
3 เชื่อม หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน 
มีเส้นทางการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างสะพาน คสล.หมู่ที่ 3 
เชื่อม หมู่ที่ 6 
 

๓,000,000 
 

 ๓,000,000 
 

๓,000,000 ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 3,6 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้าน มีเส้นทางการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 
/อบจ./         

กรมส่งเสรมิฯ 
 

๓๑ โครงการจัดทําแนว
ลูกระนาด  บริเวณ
เขตชุมชน หมู่ที่ ๓  

เพื่อให้ผู้ใช้รถเกิดความ
ระมัดระวังและเกิดความ
ปลอดภัยแก่ประชาชนทั่วไป 

จัดทําแนวลูกระนาด  บรเิวณ
เขตชุมชน 

๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 3 ที่มีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้าน มีเส้นทางการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 
 

ทางหลวงชนบท 
 

๓๒ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.  หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยสุขสันต์กว้าง  5  
เมตร  ระยะทาง  750  
เมตร 

6๐0,000 
 

 6๐0,000 
 

6๐0,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 4 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 
 

อบต.  (กองช่าง) 
/อบจ. 

 



                                               ๒๘ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 

255๙ 
(บาท) 

 25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

๓๓ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.  หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยนางยุ้ย กว้าง  5  
เมตร ระยะทาง  250  เมตร 

๔๐๐,000 
 

 ๔๐๐,000 
 

๔๐๐,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 4 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ. 
 

3๔ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.  หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยสวนทรัพย์  กว้าง  
5  เมตร ระยะทาง  500  
เมตร 

6๐๐,000 
 

 6๐๐,000 
 

6๐๐,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 4 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต. (กองช่าง)/ 
อบจ. 

 

3๕ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.  หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยถ้ําธารลอดน้อย  
กว้าง  5   
เมตร ระยะทาง  700  เมตร 

๖๐0,000  ๖๐0,000 ๖๐0,000 ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 4 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ./ 
  กรมส่งเสริมฯ 

3๖ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย เขาน้อย – ป่าม่วง
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 
800 เมตร 

๖๐0,000  ๖๐0,000 ๖๐0,000 ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 4 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ./            
กรมส่งเสรมิฯ 

3๗ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.  หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยนางโสภา  กว้าง  5  
เมตร ระยะทาง  300  เมตร 

๒๐๐,000 
 

 ๒๐๐,000 
 

๒๐๐,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 4 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 

3๘ 
 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.  หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอย นายจําเนียร กว้าง  
5 เมตร  ระยะทาง  500  
เมตร 

๔00,000 
 

 ๔00,000 
 

๔00,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 4 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ./ 
  กรมส่งเสริมฯ 



                                               ๒๙ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 

255๙ 
(บาท) 

 25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

๓๙ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.  หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยตากวน กว้าง  5 
เมตร  ระยะทาง  500  
เมตร 

500,000 
 

 500,000 
 

500,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 4 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
/อบจ. 

 

๔๐ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.  หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยนางเอียด กว้าง  5 
เมตร  ระยะทาง  300  
เมตร 

๔00,000 
 

 400,000 
 

400,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 4 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
 

๔๑ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.  หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยตาช้อง  กว้าง  5 
เมตร  ระยะทาง  800  
เมตร 

๗00,000 
 

 ๗00,000 
 

๗00,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 4 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ./ 
  กรมส่งเสริมฯ 

๔๒ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.  หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยร่วมใจ  กว้าง  5 
เมตร  ระยะทาง  800  
เมตร 

๗00,000 
 

 ๗00,000 
 

๗00,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 4 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ 

๔๓ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.  หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยป่าม่วง  - สํานัก
สงฆ์ถ้ําน้ําทิพย์กว้าง  5 เมตร  
ระยะทาง  500  เมตร 

๔00,000 
 

 ๔00,000 
 

๔00,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 4 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ 

๔๔ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.  หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยนายพรหม  กว้าง  
5 เมตร  ระยะทาง  ๑๕๐ 
เมตร 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

 ๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 4 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ 



                                               ๓๐ 
 

ที โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 

255๙ 
(บาท) 

 25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

4๕ โครงการก่อสร้าง
ท่อเหลี่ยม คสล.  
หมู่ที่  4 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างท่อเหลีย่ม คสล.  
ซอยป่าม่วง - สํานักสงฆ์ถ้ําน้ํา
ทิพย์   ขนาด  2 ช่องทาง 
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 

๓00,000 
 

 ๓00,000 
 

๓00,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 4 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้าน มีเส้นทางการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

อบต.(กองช่าง) 
/อบจ. 

 

4๖ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบ้านนายไพฑูรย์ 
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 
1,000 เมตร 

700,000  700,000 700,000 ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 4 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 
 

อบต.(กองช่าง)/
อบจ. 

4๗ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้าน
นายอํานวย กว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 200  เมตร 

250,000  250,000 250,000 ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 4 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก 
 

อบต.(กองช่าง)/
อบจ. 

๔๘ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางซอย
ถ้ําธารลอดน้อย  
หมู่ที่ ๔  

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยถ้ํา
ธารลอดน้อย กว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง ๑,๕00  เมตร 

๙๐๐,๐๐๐  ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 4 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก 

อบต.(กองช่าง)/
อบจ. 

๔๙ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.หมู่ที่  5 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคสล.ซอยกระแส
ธรรม เชื่อม หมู่ 10 กว้าง  6 
เมตร ระยะทาง  2,500  
เมตร 

1,3๐0,000 
 

 1,3๐0,000 
 

1,3๐0,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 5 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 
 

อบต.(กองช่าง) 
/อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 

๕๐ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.  หมู่ที่  
5 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้าน  มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยห้วยชิงช้าง   กว้าง  
5  เมตร  ระยะทาง  2,380 
เมตร 

2,๐00,000 
 

 2,๐00,000 
 

2,๐00,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 5 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
/อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 



                                               ๓๑ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 

255๙ 
(บาท) 

 25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

  ๕๑ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.  หมู่ที่  
5 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยแพรกซ้าย   กว้าง  
5  เมตร  ระยะทาง  2,375 
เมตร 

2,๐00,000 
 

 2,๐00,000 
 

2,๐00,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 5 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

  อบต.(กองช่าง) 
/อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 

๕๒ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.  หมู่ที่  
5 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยการุณสัมพันธ์  
กว้าง  5  เมตร  ระยะทาง  
1,300 เมตร 

1,200,000 
 

 1,200,000 
 

1,200,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 5 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
/อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 

๕๓ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.  หมู่ที่  
5 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยลพบุรี   กว้าง  5  
เมตร  ระยะทาง  300  
เมตร 

820,000 
 

 820,000 
 

820,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 5 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
 

๕๔ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.  หมู่ที่  
5 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยควนทองสามัคคี   
กว้าง  5  เมตร  ระยะทาง  
500  เมตร 

68๐,000 
 

 68๐,000 
 

68๐,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 5 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
 
 
 
 

๕๕ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.หมู่ที่  5 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยสองพี่น้อง  กว้าง  
5  เมตรระยะทาง 1,400 
เมตร 

1,300,000 
 

 1,300,000 
 

1,300,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 5 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ 

 
 
 

5๖ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.หมู่ที่  5 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยเจ้ากลอน  กว้าง  5 
เมตรระยะทาง 1,000 เมตร 

1,000,000 
 

 1,000,000 
 

1,000,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 5 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 
 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ 



                                               ๓๒ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 

255๙ 
(บาท) 

 25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

๕๗ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.หมู่ที่  5 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยรื่นประดิษฐ์  กว้าง  
5  เมตรระยะทาง 1,000 
เมตร 

1,000,000 
 

 1,000,000 
 

1,000,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 5 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 
 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ 

๕๘ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.หมู่ที่  5 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยห้วยบ้านเกิด  กว้าง  
5  เมตรระยะทาง 500  
เมตร 

500,000 
 

 500,000 
 

500,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 5 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ 
อบต.(กองช่าง) 

 
๕๙ โครงการก่อสร้างคู

ระบายน้ํา คสล.   
หมู่ที่  5 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างคูระบายน้ําคสล. 
ซอยกลุ่มลพบุรีตามแบบที่ 
อบต.กําหนด 

๕00,000 
 

 ๕00,000 
 

๕00,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 5 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้าน มีเส้นทางการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

อบต.(กองช่าง) 
 

๖๐ โครงการก่อสร้าง 
ถนน คสล. หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยห้วยยายชี   กว้าง  
5  เมตร  ระยะทาง  
1,500  เมตร 

850,000  850,000 850,000 ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 5 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
/อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 
 

๖๑ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยรักดี   กว้าง  5  
เมตร  ระยะทาง  1,000  
เมตร 

700,000  700,000 700,000 ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 5 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
/อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 



                                               ๓๓ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 

255๙ 
(บาท) 

 25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

๖๒ โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายน้ํา  หมู่
ที่ ๕  

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างท่อระบายน้ํา              
(ท่อกลม)  ซอยกระแสธรรม 
และ กลุม่พิษณุโลก  

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ - ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 5 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้าน มีเส้นทางการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

อบต.(กองช่าง) 
/อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 
 
 

๖๓ โครงการก่อสร้าง
ท่อเหลี่ยม คสล.  
หมู่ที่  5 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างท่อเหลีย่ม คสล. ๑๐ 
จุดบริเวณ ซอยแพรกซ้าย ,
ซอยห้วยชิงช้าง,ซอยสองพี่
น้อง,ซอยรักดี,ซอยห้วยยายชี,
ซอยกระแสธรรม,ซอยเทพ
ประทาน,ซอยสุขภิรมย์ ,ซอย
สัมพันธ์,ซอยห้วยบ้านเกิด. 
ซอยรื่นประดิษฐ์,ซอยสลดัภัย 
ซอยสํานักสงฆ์เกตุแก้ว   
ขนาด 2 ช่องทาง ตามแบบที่ 
อบต.กําหนด 

๒,000,000 
 

 ๒,000,000 
 

๒,000,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 5 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้าน มีเส้นทางการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

อบต.(กองช่าง) 
/อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 
 
 

๖๔ โครงการก่อสร้าง
สะพาน คสล.  
หมู่ที่  5 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างสะพาน คสล. คลอง       
ถ้ําทุน หมู่ที่  2 ต่อ หมู่ที่  5 

๔,000,000 
 

 ๔,000,000 
 

๔,000,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 5 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้าน มีเส้นทางการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 
 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ/ 
กรมโยธาธิการ 

๖๕ 
 
 

โครงการก่อสร้าง
สะพาน  หมู่ที่  5 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างสะพาน คลองถ้ําทุน 
สาย สปก. ห้วยกลาง – ป่า
ม่วง  หมู่ที่  5 

๔,000,000 
 

 ๔,000,000 
 

๔,000,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 5 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้าน มีเส้นทางการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 
 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ/ 
กรมโยธาธิการ 



                                               ๓๔ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 

255๙ 
(บาท) 

 25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

๖๖ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยร่มไทร  กว้าง  5  
เมตร  ระยะทาง  1,000  
เมตร 

๗00,000 
 

 ๗00,000 
 

๗00,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 6 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ 

 
 

  ๖๗ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย
เมตตา  กว้าง  5  เมตร  
ระยะทาง  200  เมตร 

5๐0,000 
 

 5๐0,000 
 

5๐0,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 6 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก 

  อบต.(กองช่าง) 
 

 ๖๘ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยชํานาญ  กว้าง  5 
เมตร  ระยะทาง  900  
เมตร 

1,๑๐0,000 
 

 1,๑๐0,000 
 

1,๑๐0,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 6 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
/อบจ. 

 

๖๙ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่  6 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยโพธิ์ทอง กว้าง  5 
เมตรระยะทาง 1,000 เมตร 

๘๐0,000  ๘๐0,000 ๘๐0,000 ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 6 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
/อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 
 
 

๗๐ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่  6 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยถ้ําประกายเพชร  
กว้าง 5 เมตรระยะทาง  
500 เมตร 

68๐,000 
 

 68๐,000 
 

68๐,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 6 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ 

 
 
 

๗๑ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่  6 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยศรีประเวศ  กว้าง  
5 เมตรระยะทาง 450 เมตร 

610,000  610,000 610,000 ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 6 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
/อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 
 
 



                                               ๓๕ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 

255๙ 
(บาท) 

 25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

๗๒ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่  6 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยอุดมสุข  กว้าง  5 
เมตรระยะทาง 1,000 เมตร 

๘10,000  ๘10,000 ๘10,000 ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 6 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
/อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 

๗๓ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่  6 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยตาหวาน  กว้าง  5 
เมตรระยะทาง 1,000  เมตร 

๘10,000  ๘10,000 ๘10,000 ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 6 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
/อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 

๗๔ โครงการก่อสร้าง
ท่อเหลี่ยม คสล.  
หมู่ที่  6 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างท่อเหลีย่ม คสล. ๕ 
จุดบริเวณ ซอยทรัพย์สํารวย ,
ซอยดอยสายลม,ซอยโพธิ์ทอง
,ซอยศรีประเวศ, ซอยบ้านลุง
ชม ขนาด 2 ช่องทาง ตาม
แบบที่ อบต.กําหนด 

๓00,000 
 

 ๓00,000 
 

๓00,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 6 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้าน มีเส้นทางการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

อบต.(กองช่าง) 
/อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 
 

๗๕ โครงการก่อสร้าง
สะพาน คสล.   
หมู่ที่  6 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน มี
เส้นทางการคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้าง คสล.ข้ามคลอง สวี
หนุ่ม  ซอยร่มไทร 

๔,000,000 
 

 ๔,000,000 
 

๔,000,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 6 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้าน มีเส้นทางการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 
 

อบจ./ 
   กรมส่งเสริมฯ 
 
 

๗๖ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่  7 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน มี
เส้นทางการคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยสันติ 1 กว้าง  ๔  
เมตรระยะทาง  ๑,๐00 เมตร 

  ๙๐๐,๐๐๐  ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 7 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
 
 
 

๗๗ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่  7 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน 
มีเส้นทางการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยสันติ 2 กว้าง  ๔  
เมตรระยะทาง  ๑,๐๐๐ เมตร 

  ๙๐๐,๐๐๐  ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 7 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ./ 
  กรมส่งเสริมฯ 
 
 



                                               ๓๖ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 

255๙ 
(บาท) 

 25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

๗๘ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่  7 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยสันติ  3   กว้าง ๔ 
เมตรระยะทาง  1,๐00  
เมตร 

  ๙๐๐,๐๐๐  ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 7 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
/อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 

๗๙ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่  7 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยสันติ  4  กว้าง 5 
เมตร ระยะทาง  ๑,๐00  
เมตร 

  ๙๐๐,๐๐๐  ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 7 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
/อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 

๘๐ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่  7 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยสันติ  5   กว้าง ๔ 
เมตร ระยะทาง  ๑,๐00  
เมตร 

54๐,000  54๐,000 54๐,000 ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 7 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
/อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 

๘๑ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่  7 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยสันติ  6   กว้าง ๔ 
เมตร ระยะทาง  ๓00  เมตร 

๔๒๐,000  ๔๒๐,000 ๔๒๐,000 ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 7 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
/อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 

๘๒ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่  7 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยทรัพย์เจริญ   กว้าง 
๔ เมตรระยะทาง  ๑,๐๐๐ 
เมตร 

  ๙๐๐,๐๐๐  ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 7 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
/อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 

๘๓ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่  7 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยสุขสันต ์  กว้าง 5 
เมตรระยะทาง  550  เมตร 

๖50,000  ๖50,000 ๖50,000 ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 7 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
/อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 



                                               ๓๗ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 

255๙ 
(บาท) 

 25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

๘๔ โครงการก่อสร้าง
ท่อเหลี่ยม คสล.  
หมู่ที่  7 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างท่อเหลีย่ม คสล.         
๖ จุด  ซอยสันติ  2 ,ซอยผา
แดง, ซอยสันติ 1 
สปก.,ขอนแก่น ,สปก.ห้วย
กลาง – ป่าม่วง  ซอยสาคร , 
ซอยผาสุก ขนาด 2 ช่องทาง
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 

๕00,000 
 

 ๕00,000 
 

๕00,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 7 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้าน มีเส้นทางการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

อบต.(กองช่าง) 
 

 

๘๕ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ ๗  

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยผาแดง  กว้าง ๕ 
เมตรระยะทาง  ๑,๒๐๐  
เมตร 

๑,๐๐๐,๐๐๐  ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 7 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
/อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 

๘๖ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ ๗  

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยคําปอน  กว้าง ๕ 
เมตร ระยะทาง  ๕๐๐  เมตร 

๔๕๕,๐๐๐  ๔๕๕,๐๐๐ ๔๕๕,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 7 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
/อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 

๘๗ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ ๗  

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สาย สปก. ห้วยกลาง-
ป่าม่วง   กว้าง ๖ เมตร 
ระยะทาง  ๑,๐๐๐  เมตร 
 

  ๘๐๐,๐๐๐  ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 7 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
/อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 

๘๘ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง   
หมู่ที่  8 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 8 
มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยางสายป่า
ม่วง-น้ําชล กว้าง  6  เมตร
ระยะทาง  1,000 เมตร 

1,3๐0,000 
 

 1,3๐0,000 
 

1,3๐0,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 8 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ./ 
  กรมส่งเสริมฯ 
 
 
 
 



                                               ๓๘ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา   
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 

25๕๙ 
(บาท) 

 25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

๘๙ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 8 
มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยเขาหลัก  กว้าง 5 
เมตร ระยะทาง  1,000  
เมตร 

910,000  910,000 910,000 ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 8 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ./ 
  กรมส่งเสริมฯ 

๙๐ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 8 
มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ซอย 35  กว้าง 5 
เมตร ระยะทาง  1,300  
เมตร 

1,๑00,000 
 

 1,๑00,000 
 

1,๑๐๐,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 8 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ./ 
  กรมส่งเสริมฯ 

๙๑ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 8 
มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยเทพนิมิตร  กว้าง 5 
เมตร ระยะทาง 1,100  
เมตร 

๙00,000 
 

 ๙00,000 
 

๙00,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 8 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ./ 
  กรมส่งเสริมฯ 

 ๙๒ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 8 
มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยหนองคาย กว้าง 5 
เมตร ระยะทาง 800 เมตร 

720,000 
 

 720,000 
 

720,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 8 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก 

อบต.(กองช่าง) 
/อบจ. 

 
๙๓ โครงการก่อสร้าง

ถนนคสล. หมู่ที่ 8 
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 8 
มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยเรวดี กว้าง 5เมตร 
ระยะทาง  650 เมตร 

8๐0,000 
 

 8๐0,000 
 

8๐0,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 8 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
 

๙๔ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 8 
มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยควนยาง  กว้าง 5 
เมตร ระยะทาง 1,500  
เมตร 

1,3๐0,000 
 

 1,3๐0,000 
 

1,3๐0,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 8 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ 

๙๕ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 8 
มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยสุขแสงชัย  กว้าง 5 
เมตร ระยะทาง  250  เมตร 

๖8๐,000 
 

 ๖8๐,000 
 

๖8๐,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 8 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
/อบจ. 



                                               ๓๙ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 

255๙ 
(บาท) 

 25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

๙๖ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 8 
มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยอํานวย  กว้าง 5 
เมตร ระยะทาง  500  เมตร 

1,๐๐0,000 
 

 1,๐๐0,000 
 

1,๐๐0,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 8 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
/อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 

๙๗ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 8 
มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยจักรี  กว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง  300  เมตร 

๕๐0,000 
 

 ๕๐0,000 
 

๕๐0,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 8 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
/อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 

๙๘ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 8 
มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยศรีไพร  กว้าง 5 
เมตร ระยะทาง  1,000  
เมตร 

1,๐00,000 
 

 1,๐00,000 
 

1,๐00,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 8 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
/อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 

๙๙ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 8 
มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยกําภู   กว้าง 5 
เมตร ระยะทาง  800  เมตร 

๖๐0,000 
 

 ๖๐0,000 
 

๖๐0,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 8 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 
/อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 

๑๐๐ โครงการก่อสร้าง
ท่อเหลี่ยม คสล. 
หมู่ที่  8 
 

 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างท่อเหลีย่ม คสล.  4 
จุดซอยหนองคาย  ,ซอยเทพ
นิมิต,ซอยเขาหลัก,ซอยควน
ยาง ตามแบบที่ อบต.กําหนด 

500,000  500,000 500,000 ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 8 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้าน มีเส้นทางการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

อบต.(กองช่าง) 

๑๐๑ โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
หมู่ที่ ๑-๑๑ 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้าง ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนนลูกรัง  หมู่ที่    
๑-๑๑ 

๓,๐๐๐,๐๐๐  ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือนหมู่
ที่ ๑-๑๑ ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง)/ 
อบจ. 

 
 



                                               ๔๐ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 

255๙ 
(บาท) 

 25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

๑๐๒ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. ซอย
ห้วยทับทอง หมู่ที่ 
9 ตําบลเขาทะลุ
เชื่อมซอยห้วย
ตะเคียน หมู่ที่ 12 
ตําบลนาสัก 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
 
 
 

ก่อสร้างถนนคสล. ซอยห้วย
ทับทอง หมู่ที่ 9 ตําบลเขา
ทะลุเชื่อมห้วยตะเคียน หมู่ที่ 
12 ตําบลนาสัก กว้าง               
5  เมตร ระยะทาง  3,000  
เมตร 

๒,200,000 
 

 ๒,200,000 
 

๒,200,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 9 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ./ 
ทางหลวง
ชนบท/ 

กรมส่งเสรมิฯ 

๑๐๓ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.สายหน้า
เขา หมู่ที่ 9 ตําบล
เขาทะลุ เชื่อมสาย
ห้วยรากไม้ หมู่ที่  
9 ตําบลนาสัก   

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 9 
มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหน้าเขา หมู่ที่ 9 
ตําบลเขาทะลุ เชื่อมสายห้วย
รากไม้ หมู่ที่  9 ตําบลนาสัก 
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง  
2,500  เมตร 

2,๐00,000  2,๐00,000 2,๐00,000 
 
 
 

 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 9 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ./ 
ทางหลวง
ชนบท/ 

กรมส่งเสรมิฯ 

๑๐๔ โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางหมู่ที่ 
9 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย         
ไร่ใน-ห้วยชัน กว้าง  6 เมตร
ระยะทาง  1,000  เมตร 

1,๔00,000 
 

 1,๔00,000 
 

1,๔00,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 9 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

ทางหลวงชนบท 
 
 
 
 

๑๐๕ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.  หมู่ที่  
9 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 9 
มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยเดชา-ห้วยกล่ํา  
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง  
1,650  เมตร 

1,500,000 
 

 1,500,000 
 

1,500,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 9 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ 

 
 
 

๑๐๖ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยห้วยตะเคียน - ห้วย
รากไม้ กว้าง 5  เมตร  
ระยะทาง  1,650  เมตร   

1,500,000 
 

 1,500,000 
 

1,500,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 9 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ 



                                               ๔๑ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 255๙ 

(บาท) 
 25๖๐ 

(บาท) 
256๑ 
(บาท) 

๑๐๗ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยศักดิ์ประเสริฐ กว้าง    
5  เมตร  ระยะทาง  1,350   
เมตร 

1,2๐0,000  1,2๐0,000 1,2๐0,000 ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 9 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

กรมส่งเสรมิฯ 
 
 
 
 
 
 

๑๐๘ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.  หมู่ที่  
9 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่9มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยสุขสดุา  กว้าง 5  
เมตร ระยะทาง  650  เมตร 

๘๐๐,000 
 

 ๘๐๐,000 
 

๘๐๐,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 9 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ 

๑๐๙ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยถ้ําแก้วพิสดาร  
กว้าง 5  เมตร  ระยะทาง  
700 เมตร   

950,000 
 

 950,000 
 

950,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 9 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ 

๑๑๐ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยเอกชัย  กว้าง  5  
เมตร  ระยะทาง  500 เมตร  

6๐๐,000 
 

 6๐๐,000 
 

6๐๐,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 9 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ. 

๑๑๑ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยศักดิ์สมบูรณ์ กว้าง 
5  เมตร  ระยะทาง  300 
เมตร   

๕20,000 
 

 ๕20,000 ๕20,000 ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 9 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 

1๑๒ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยเอกราช กว้าง 5  
เมตร  ระยะทาง  250 เมตร  

๔๕๐,000 
 

 ๔๕๐,000 ๔๕๐,000 ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 9 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 



                                               ๔๒ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 255๙ 

(บาท) 
 25๖๐ 

(บาท) 
256๑ 
(บาท) 

1๑๓ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยรวมใจพัฒนา 2 
กว้าง 5  เมตร  ระยะทาง  
600 เมตร   

54๐,000  54๐,000 54๐,000 ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 9 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง) 

1๑๔ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยสุขสําราญ กว้าง 5 
เมตร  ระยะทาง  650 เมตร  

1,000,000 
 

 1,000,000 
 

1,000,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 9 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

กรมส่งเสรมิฯ 

1๑๕ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยน้องดา กว้าง 5 
เมตร  ระยะทาง  700  
เมตร   

640,000  640,000 640,000 ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 9 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

กรมส่งเสรมิฯ 

1๑๖ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยขนิษฐา กว้าง 5 
เมตร  ระยะทาง  250  
เมตร  

๔8๐,000  ๔8๐,000 ๔8๐,000 ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 9 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

กรมส่งเสรมิฯ 

1๑๗ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยถ้ําสวยห้วยทับทอง 
กว้าง 5  เมตร  ระยะทาง  
500 เมตร   

1,๐๐๐,000 
 

 1,๐๐0,000 
 

1,๐๐0,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 9 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ. 

1๑๘ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยโชคดีศรยีาภัย กว้าง 
5  เมตร  ระยะทาง  500 
เมตร   

๖00,000 
 

 ๖00,000 
 

๖00,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 9 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ 



                                               ๔๓ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 255๙ 

(บาท) 
 25๖๐ 

(บาท) 
256๑ 
(บาท) 

1๑๙ โครงการก่อสร้าง
ท่อเหลี่ยม  หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างท่อเหลีย่ม ๒ จุด ซอย
ห้วยทับทอง - ห้วยตะเคียน , 
ซอยเดชา – ห้วยกล่ํา ขนาด 
2 ช่องทางตามแบบที่ อบต.
กําหนด 

๓00,000 
 

 ๓00,000 
 

๓00,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 9 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้าน มีเส้นทางการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

อบจ. 
 

 

1๒๐ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยเพชรทับทอง กว้าง 
5  เมตร  ระยะทาง  1,000 
เมตร   

๘00,000  ๘๐๐,000 ๘๐๐,000 ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 9 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ. 
 

 

1๒๑ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยประดู่ กว้าง 5  
เมตร  ระยะทาง  1,500 
เมตร   

1,2๐0,000  1,2๐0,000 1,2๐0,000 ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 9 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ. 
 

 

1๒๒ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่ 
10 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยก้าวหน้า กว้าง 5  
เมตร  ระยะทาง  1,875 
เมตร   

1,๔00,000 
 

 1,๔00,000 
 

1,๔00,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 10 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ. 

1๒๓ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่ 
10 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยประสงค์ถาวร กว้าง 
5  เมตร  ระยะทาง  1,000 
เมตร   

๘๐0,000 
 

 ๘๐0,000 
 

๘๐0,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 10 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ 

 
 
 

1๒๔ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่ 
10 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยเลิศนิมิตร กว้าง 5  
เมตร  ระยะทาง  1,500 
เมตร   

1,3๐0,000 
 

 1,3๐0,000 
 

1,3๐0,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 10 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ 



                                               ๔๔ 
 

ที โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 255๙ 

(บาท) 
 25๖๐ 

(บาท) 
256๑ 
(บาท) 

1๒๕ 
 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่ 
10 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กซอยโรจน์ณรงค์ กว้าง 5  
เมตร  ระยะทาง  800 เมตร   

7๐0,000 
 

 7๐0,000 
 

7๐0,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 10 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก 
 
 

อบจ. 

    1๒๖ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่ 
10 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
10 มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กซอยสันติธรรม   กว้าง 5  
เมตรระยะทาง 1,000  เมตร 

9๐0,000 
 

 9๐0,000 
 

9๐0,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 10 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ 

     1๒๗ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่ 
10 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
10 มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กซอยพ่อใหญส่ํา   กว้าง 5  
เมตรระยะทาง 600  เมตร 

๗๐0,000 
 

 ๗๐0,000 
 

๗๐0,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 10 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก 
 
 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ 

     1๒๘ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่ 
10 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
10 มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กซอยสายกลาง – แดนอ้อ  
กว้าง 5  เมตรระยะทาง 1,000  
เมตร 

9๐0,000 
 

 9๐0,000 
 

9๐0,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 10 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 
 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ 

     1๒๙ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่ 
10 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
10 มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยสํานักสงฆ์เขาใหญ่
พัฒนา  กว้าง 5  เมตร
ระยะทาง 1,000  เมตร 

9๐0,000 
 

 9๐0,000 
 

9๐0,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 10 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 
 
 

อบต.(กองช่าง) 
 
 
 
 



                                               ๔๕ 
 

 
ที่ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 

    ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 255๙ 

(บาท) 
 25๖๐ 

(บาท) 
256๑ 
(บาท) 

    1๓๐ โครงการก่อสร้าง
ท่อเหลี่ยม คสล. 
หมู่ที่  10 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
10 มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างท่อเหลีย่ม คสล. 
จํานวน 7  จุด  ซอยโชค
ประคอง ,ซอยสายกลาง-แดน
อ้อ,ซอยเลิศนิมติร.ซอย
ก้าวหน้า,ซอยประสงค์ถาวร,
ซอยโรจน์ณรงค์,ซอยศึกษา
ธรรมขนาด 2 ช่องทางตาม
แบบที่ อบต.กําหนด 

500,000  500,000 500,000 ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว
มีร้อยละ 50 ของ
ครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้าน มีเส้นทางการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

อบจ. 
 

 
 
 
 
 

    1๓๑ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่ 
11 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคสล. ซอยแดน
อ้อ 1 กว้าง 5  เมตร  
ระยะทาง  1,420 เมตร  

1,2๐0,000 
 

 1,2๐0,000 
 

1,2๐0,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 11 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ 

 
 
 

    1๓๒ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่ 
11 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
11 มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคสล.ซอยแดน
อ้อ 2   กว้าง 5  เมตร
ระยะทาง  1,460  เมตร 

1,๑00,000 
 

 1,๑00,000 
 

1,๑00,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 11 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ 

    ๑๓๓ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางหมู่ที่ 
11 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง ซอย
แดนอ้อ 1 กว้าง ๖  เมตร  
ระยะทาง  1,420 เมตร  

1,๓๐0,000  1,๓๐0,000 1,๓๐0,000 ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 11 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ 

    1๓๔ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางหมู่ที่ 
11 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
11 มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยางซอยแดน
อ้อ 2   กว้าง 6  เมตร
ระยะทาง 1,460  เมตร 

1,๓00,000 
 

 1,๓00,000 
 

1,๓00,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 11 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ 

 
 
 



                                               ๔๖ 
 

 
ที่ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 255๙ 

(บาท) 
 25๖๐ 

(บาท) 
256๑ 
(บาท) 

ท   1๓๕ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่  
11 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
11 มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยสามัคคีธรรม  กว้าง  
5  เมตรระยะทาง  400  
เมตร 

๔4๐,000  ๔4๐,000 ๔4๐,000 ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 11 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 
 

อบจ. 
 

    1๓๖ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง  หมู่ที่  
11 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
11มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยางซอย
สันติธรรม กว้าง 6  เมตร
ระยะทาง 750  เมตร 

682,000  682,000 682,000 ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 11 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก 

อบต.(กองช่าง)/ 
อบจ. 

 
    1๓๗ โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยาง  หมู่ที่  
11 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
11 มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยางซอยร่วม
ใจพัฒนา กว้าง 6  เมตร
ระยะทาง 1,500  เมตร 

1,500,000 
 

 1,500,000 
 

1,500,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 11 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต.(กองช่าง)/ 
อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 
 
 

    ๑๓๘ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่  
11 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
11 มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยร่วมใจพัฒนา  กว้าง  
5  เมตรระยะทาง  1,500  
เมตร 

1,360,000 
 

 1,360,000 
 

1,360,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 11 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ 

    ๑๓๙ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่  
11 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
11 มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอย 8 ร่วมใจ  กว้าง  
5  เมตรระยะทาง  900  
เมตร 

820,000  820,000 820,000 ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 11 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 
 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ 

    1๔๐ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่  
11 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
11 มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยแหนบทอง  กว้าง  
5  เมตรระยะทาง  300  
เมตร 

๓20,000  ๓20,000 ๓20,000 ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 11 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 
 

อบต.(กองช่าง) 
 



                                               ๔๗ 
 

 
ที่ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 255๙ 

(บาท) 
 25๖๐ 

(บาท) 
256๑ 
(บาท) 

    1๔๑ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่  
11 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
11 มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบุญเลิศ  กว้าง  5  
เมตรระยะทาง  400  เมตร 

54๐,000  54๐,000 54๐,000 ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 11 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ. 
 
 
 
 

   1๔๒ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่  
11 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
11 มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยพรทิพย์  กว้าง  5  
เมตรระยะทาง  600  เมตร 

๗๐๐,000  ๗๐๐,000 ๗๐๐,000 ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 11 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ 

 
 
 

    1๔๓ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่  
11 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
11 มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยสันติธรรม กว้าง 5  
เมตรระยะทาง 750  เมตร 

๘๐๐,000 
 

 ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 11 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต. 
(กองช่าง)/ 

อบจ. 

    1๔๔ โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยาง หมู่ที่  
11 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้าน  มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลาดยางซอยน้ํา
ทิพย์กว้าง 5  เมตร  
ระยะทาง  1,000 เมตร 

๙00,000  900,000 900,000 ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 11 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ 

 

    ๑๔๕ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ 
๑๑  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
11 มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยน้ําทิพย์  กว้าง ๕    
เมตร ระยะทาง  ๑,๔๐๐   
เมตร 

๑,๐๐๐,๐๐๐  ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 11 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ 

    ๑๔๖ โครงการก่อสร้าง
ถนนน้ําผ่าน  หมู่ที่ 
๑๑  

เพื่อให้ประชาชนใช้น้ําใน
การเกษตรได้อย่างสะดวก 

ก่อสร้างถนนน้ําผ่าน ซอยแดน
อ้อ ๑, จํานวน ๓ จุด ซอย ๘ 
ร่วมใจ จํานวน ๓ จุด กว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๘ เมตร  

๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือนใน
หมู่ที่ ๑๑  มีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร  

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อการเกษตร 
ตลอดปี 

อบต. 
(กองช่าง) 



                                               ๔๘ 
 

 
ที่ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 255๙ 

(บาท) 
 25๖๐ 

(บาท) 
256๑ 
(บาท) 

    1๔๗ โครงการก่อสร้าง
ท่อเหลี่ยม คสล. 
หมู่ที่  11 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
11 มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างท่อเหลีย่ม คสล. 
จํานวน ๘  จุด  ซอยแดนอ้อ 
1  ,ซอย 8ร่วมใจพัฒนา ,
ซอยน้ําทิพย์,ซอยสามัคคี
ธรรม.ซอยแดนอ้อ 2 ,ซอย
แหนบทอง , ซอยลําห้วยขุน
ยา , ซอยตาที ขนาด 2 
ช่องทางตามแบบที่ อบต.
กําหนด 

๘๐๐,000  ๘๐๐,000 
 
 
 
 
 
 
 

๘๐๐,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 11 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้าน มีเส้นทางการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ 

    1๔๘ โครงการก่อสร้างคู
ระบายน้ํา หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 6 
ได้มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวกรวดเร็ว
และน้ําไม่ท่วมขัง 

ก่อสร้างคูระบายน้ํา คสล. 
บริเวณสองข้างถนน หมู่ที่ 6 

๔00,000  ๔00,000 ๔00,000 ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 6 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้าน มีเส้นทางการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

อบต. 
(กองช่าง)/ 

อบจ. 

   ๑๔๙ โครงการขุดลอกคู
ระบายน้ํา หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานในการคมนาคม
ขนส่ง 

ขุดลอกคูระบายน้ําถนนสาย
เขาทะล-ุเขาค่าย ระยะทาง 
1,000 เมตร 

๑00,000  ๑00,000 ๑00,000 ร้อยละของครัวเรือน ที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

ทางหลวงชนบท 

    1๕๐ โครงการก่อสร้าง
สะพาน คสล. หมู่ที่  
1 

เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างสะพาน คสล.บริเวณ  
ลําห้วยใหญ่ หมู่ที่ 1 

๔,000,000 
 
 

 ๔,000,000 
 

๔,000,000 ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 1 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้าน มีเส้นทางการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 
 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ/ 
กรมโยธาธิการ 

    1๕๑ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ที่  7 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 7 
 มีถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยขอนแก่น กว้าง 5  
เมตรระยะทาง 750  เมตร 

6๐๐,000 
 

 6๐๐,000 
 

6๐๐,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนใน
เขตหมู่ที่ 7 ที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
คมนาคมขนส่งไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

อบต. 
(กองช่าง)/ 

อบจ. 

 
 



                                               ๔๙ 
 

1.2  แนวทางด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 255๙ 

(บาท) 
 25๖๐ 

(บาท) 
256๑ 
(บาท) 

    1 โครงการจัดซื้อถัง
ขยะ 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีที่ทิ้ง
ขยะอย่างถูกหลักอนามยั 

จัดซื้อถังขยะไฟเบอร์หมู่ที่ 
1-11 จํานวน 500  ใบ 

500,000 
 

 

 500,000 
 

 

500,000 
 

 

จํานวนประชาชนมีที่ทิ้งขยะ
ถูกหลักอนามัย 

ชุมชนมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย           
น่าอยู่ น่ามอง 
สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ 

อบต. 
(สํานักปลัด) 

 

   2 โครงการปรับปรุง
และซ่อมแซมบ่อ
บาดาล 

เพื่อให้ประชาชนใช้เป็น
แหล่ง  น้ําใช้ในเวลาขาด
แคลน 

ปรับปรุงและซ่อมแซมบ่อ
บาดาล  หมู่ที่    1-11         

500,000  500,000 500,000 ร้อยละของประชาชนในหมู่
ที่ 1-11 มีน้ําใช้ครบทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนใน หมู่ที่ 1-
11 มีน้ําใช้อุปโภค 
บริโภคครบทุกครัวเรือน 

อบต.   
(กองช่าง) 

 
   3 โครงการก่อสร้าง

และขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน   

เพื่อขยายเขตการบริการน้ํา
ให้แก่ประชาชนในเขตหมู่ที่ 
1-11  

ก่อสร้างและขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน                     
หมู่ที่ 1-11 

800,000 
 

 800,000 
 

800,000 
 

ร้อยละของประชาชนในหมู่
ที่ 1-11 มีน้ําใช้ครบทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนใน หมู่ที่ 1-
11 มีน้ําใช้อุปโภค 
บริโภคครบทุกครัวเรือน 

อบต.   
(กองช่าง) 

 
   4 โครงการก่อสร้าง

และขยายเขต
ประปาภเูขา   

เพื่อขยายเขตการบริการน้ํา
ให้แก่ประชาชนในเขตหมู่ที่ 
1-11  

ก่อสร้างและขยายเขต
ประปาภเูขาพร้อมวางท่อ  
หมู่ที่ 1-11 

700,000 
 

 700,000 
 

700,000 
 

ร้อยละของประชาชนในหมู่
ที่ 1-11 มีน้ําใช้ครบทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนใน หมู่ที่ 1-
11 มีน้ําใช้อุปโภค 
บริโภคครบทุกครัวเรือน 

อบต.   
(กองช่าง) 

 
   5 โครงการปรับปรุง

และซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน   

เพื่อขยายเขตการบริการน้ํา
ให้แก่ประชาชนในเขตหมู่ที่ 
1-11  

ปรับปรุงและซ่อมแซม
ระบบประปาหมูบ่้าน เช่น 
จัดซื้อมอเตอร์ปั๊มน้ํา                 
หมู่ที่ 1-11 

500,000 
 

 500,000 
 

500,000 
 

ร้อยละของประชาชนในหมู่
ที่ 1-11 มีน้ําใช้ครบทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนใน หมู่ที่ 1-
11 มีน้ําใช้อุปโภค 
บริโภคครบทุกครัวเรือน 

อบต.   
(กองช่าง) 

 

    6 โครงการติดตั้งและ
ซ่อมแซมไฟส่องทาง
สาธารณะ หมู่ที่        
1-11 

เพื่อแก้ปัญหาเรื่องความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและการ ป้องกัน
การเกิดอุบัตเิหตุทางถนน  

ติดตั้งและซ่อมแซมไฟส่อง
ทางสาธารณะ หมู่ที่ 1-11 

600,000  600,000 600,000 ร้อยละของประชาชนที่มี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน 

อบต.   
(กองช่าง) 

 

    7 โครงการขยายเขต
และซ่อมแซมไฟฟ้า  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 1 -
11 มีไฟฟ้าใช้ครบทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตและซ่อมแซม
ไฟฟ้า หมู่ที่ 1-11 

500,000  500,000 500,000 ร้อยละของครัวเรือนในหมู่ที่ 
1-11  ที่มีไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ครอบคลมุทุกหมู่บ้าน 

อบต.   
(กองช่าง) 

 
 



                                               ๕๐ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 

255๙ 
(บาท) 

 25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

    8 โครงการขยายเขต
โทรศัพท์บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
1 -11 มีโทรศัพท์บ้านใช้ 

ขยายเขตโทรศัพท์บ้าน  หมู่
ที่ 1-11 

300,000  300,000 300,000 ร้อยละของประชาชนที่มี
โทรศัพท์บ้านใช้ 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
โทรศัพท์บ้านใช้ในการ
ติดต่อสื่อสาร 

อบต.(สํานัก
ปลัด) 

  ๙ โครงการขยายเขต
โทรศัพท์สาธารณะ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
1 -11 มีโทรศัพท์สาธารณะ
ใช้ 

ขยายเขตโทรศัพท์
สาธารณะ  หมู่ที่ 1-11 

๙๐๐,๐๐๐  ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชนที่มี
โทรศัพท์สาธารณะใช้ 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
โทรศัพท์สาธารณะใช้ใน
การติดต่อสื่อสาร 

อบต.(สํานัก
ปลัด) 

   ๑๐ โครงการก่อสร้างถัง
เก็บน้ําแบบ ฝ  33  

เพื่อให้ประชาชนใช้เป็น
แหล่งเก็บน้ําดืม่ น้ําใช้ใน
เวลาขาดแคลน 

ก่อสร้างถังเก็บน้ําแบบ ฝ 
33   หมู่ที่ 1-11ตามแบบ
อบต.กําหนด 

600,000 
 

 600,000 
 

600,000 
 

ร้อยละของประชาชนที่มี
ภาชนะเก็บกักน้ําเพื่อใช้ใน
การอุปโภคบริโภค 

ประชาชนสามารถเก็บ
กักน้ําเพื่อใช้ในการ
อุปโภคบรโิภคตลอดปี 

อบต.   
(กองช่าง) 

 
    1๑ โครงการจัดซื้อถัง 

PVC 
เพื่อให้ประชาชนใช้เป็น
แหล่งเก็บน้ําดืม่ น้ําใช้ใน
เวลาขาดแคลน 
 

จัดซื้อถัง PVC ขนาด 
2.000 ลิตร หมู่ที่  1-11 

200,000  200,000 200,000 ร้อยละของประชาชนที่มี
ภาชนะเก็บกักน้ําเพื่อใช้ใน
การอุปโภคบริโภค 

ประชาชนสามารถเก็บ
กักน้ําเพื่อใช้ในการ
อุปโภคบรโิภคตลอดปี 

อบต.(สํานัก
ปลัด) 

 

      1๒ โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาผิวดิน  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่   
1-11 ไดม้ีน้ําอุปโภคอย่าง
เพียงพอตลอดฤดูกาล 

ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน  
หมู่ที่ 1-11 พร้อมว่างท่อ
ประปา 

1,200,000  1,200,000 1,200,000 ร้อยละของประชาชนในหมู่
ที่ 1-11 มีน้ําใช้ครบทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนใน หมู่ที่ 1-
11 มีน้ําใช้อุปโภค 
บริโภคครบทุกครัวเรือน 
 

อบต.   
(กองช่าง) 

    1๓ โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล  หมู่ที่  1-
11 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
1-11 ได้มีน้ําอุปโภคอย่าง
เพียงพอตลอดฤดูกาล 

ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 
Ø6 นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบ
สูบน้ํา และถังพักน้ํา 

1,500,000  2,000,000 2,000,000 ร้อยละของประชาชนในหมู่
ที่ 1-11 มีน้ําใช้ครบทุก
ครัวเรือน 
 

ประชาชนใน หมู่ที่ 1-
11 มีน้ําใช้อุปโภค 
บริโภคครบทุกครัวเรือน 

อบต.   
(กองช่าง) 

 

1๔ โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ําล้น           
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 2 ได้
มีน้ําในการใช้อุปโภคและ
การเกษตรไดอ้ย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างฝายน้ําล้นบริเวณ
ลําห้วยเขาใหญ่  หมู่ที่ 2 
ตามแบบแปลน อบต.
กําหนด 

๓00,000 
 

 ๓00,000 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

จํานวนครวัเรือนในหมู่ที่ 2  ที่
มีน้ําใช้เพื่ออุปโภคและเพื่อ
การเกษตร  

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อการเกษตร 
ตลอดปี 

อบต. (กอง
ช่าง)/ 
กรม

ชลประทาน 
 



                                               ๕๑ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 255๙ 

(บาท) 
 25๖๐ 

(บาท) 
256๑ 
(บาท) 

1๕ โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.น้ําผ่าน  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวก เป็นเส้นทางลดัเชื่อม
ระหว่างถนนสายช่องบอน-
ซอยเขาใหญ่พัฒนา และ
ซอยคงเทพ-ซอยศิลปะ
สําราญ 

ก่อสร้างถนนคสล.ข้ามคลอง
ถ้ําทุนบนหลังฝายหินทิ้งเป็น
ถนนน้ําผ่าน ตามแบบ
แปลนอบต.กําหนด 

300,000  300,000 ๓๐๐,๐๐๐ จํานวนของประชาชนที่ใช้
ถนนสัญจรไปมา 

ประชาชนสามารถสญัจร
ไปมาไดส้ะดวก 

อบต.   
(กองช่าง) 

 

1๖ โครงการก่อสร้าง
อ่างเก็บน้ํา  หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 4 
ได้มีน้ําในการใช้อุปโภคและ
การเกษตรได้อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ําคลองน้ํา
ลอด ตามแบบกรม
ชลประทาน 

1,๒00,000 
 

 1,๒00,000 
 

1,๒00,000 ร้อยละของครัวเรือนในหมู่ที่ 
4  มีน้ําใช้เพื่ออุปโภคและ
เพื่อการเกษตร  

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อการเกษตร 
ตลอดปี 

อบต. 
(กองช่าง) 

/กรม
ชลประทาน 

   ๑๗ โครงการขุดลอก
คลองน้ําลอดน้อย          
- ทุ่งระยะ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
๔  ได้มีน้ําในการใช้อุปโภค
และการเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกคลองน้ําลอดน้อย          
- ทุ่งระยะ 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐  ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือนในหมู่ที่ 
๔  มีน้ําใช้เพื่ออุปโภคและ
เพื่อการเกษตร ทั้งหมด 

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อการเกษตร 
เพียงพอตลอดปี 

อบต. 
(กองช่าง)/ 

อบจ. 

   ๑๘ โครงการก่อสร้าง
อ่างเก็บน้ํา  หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๒ 
ได้มีน้ําในการใช้อุปโภคและ
การเกษตรได้อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ําลําห้วย
เขาใหญ่ ตามแบบกรม
ชลประทาน 

๖๕๐, 000  ๖๕๐,000 ๖๕๐,000 ร้อยละของครัวเรือนในหมู่ที่ 
๒  มีน้ําใช้เพื่ออุปโภคและ
เพื่อการเกษตร  

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อการเกษตร 
ตลอดปี 

อบต. 
(กองช่าง) 

/กรม
ชลประทาน 

   ๑๙ โครงการขุดเจาะบ่อ
น้ําตื้น หมู่ที่ 1-๑๑  

เพื่อให้ประชาชน ได้มีน้ําใน
การใช้อุปโภคและ
การเกษตรได้อย่างเพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อน้ําตื้นในพื้นที่        
หมู่ที่ ๑ – ๑๑  แบบแปลน
ที่ อบต.กําหนด 

๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือนในหมู่ที่ 
๑-๑๑  มีน้ําใช้เพื่ออุปโภค
และเพื่อการเกษตร  

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อการเกษตร 
ตลอดปี 

อบต. 
(กองช่าง) 

 

   ๒๐ โครงการขยายเขต
สถานีสูบน้ําด้วย
ไฟฟ้า  หมู่ที่ 1-11  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
1-11 ไดม้ีน้ําในการใช้
อุปโภคและการเกษตรได้
อย่างเพียงพอ 

ขยายเขตโครงการสูบน้ํา
ด้วยไฟฟ้า  ตามแบบอบต.
กําหนด 

500,000 
 

 500,000 
 

500,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนในหมู่ที่ 
1,2,3,4,6   มีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อการเกษตร 
มีร้อยละ  60  ของ
ครัวเรือนทั้งหมด 

ประชาชน มีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อ
การเกษตร  

อบต.(กอง
ช่าง) 
/กรม

ชลประทาน 



                                               ๕๒ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 255๙ 

(บาท) 
 25๖๐ 

(บาท) 
256๑ 
(บาท) 

   ๒๑ โครงการก่อสร้าง
เขื่อนกั้นน้ํา  หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 6 
มีน้ําใช้เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอในฤดูแล้ง 

ก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ําซอย
ดอยสายลมพร้อมท่อส่ง  
กว้าง  30  เมตร  ลึก  4.5  
เมตร 
 

๔00,000 
 

 ๔00,000 
 

๔00,000 
 

ร้อยละของครัวเรอืนในหมู่ที่ 
6  ที่มีน้ําใช้เพื่ออุปโภคและ
เพื่อการเกษตร  

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อการเกษตร 
เพียงพอตลอดปี 

อบต.(กอง
ช่าง) 

๒๒ โครงการก่อสร้าง
อ่างเก็บน้ํา  หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 7 
ได้มีน้ําในการใช้อุปโภคและ
การเกษตรได้อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ําดอย            
ตาปัง  ตามแบบกรม
ชลประทาน 

2,500,000 
 

 2,500,000 
 

2,500,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนในหมู่ที่ 
7  ที่มีน้ําใช้เพื่ออุปโภคและ
เพื่อการเกษตร  

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อการเกษตร 
เพียงพอตลอดปี 

อบต.(กอง
ช่าง) 

กรมส่งเสรมิฯ 
 

    ๒๓ โครงการก่อสร้าง
ฝายหินทิ้ง   หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 1 
ได้มีน้ําในการใช้อุปโภคและ
การเกษตรได้อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างฝายหินทิ้งบริเวณ                 
ถ้ําธารลอดใหญ่  หมู่ที่ 1 
ตามแบบแปลนที่อบต.
กําหนด 

๓00,000 
 

 ๓00,000 
 

๓00,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนในหมู่ที่ 
1  มีน้ําใช้เพื่ออุปโภคและ
เพื่อการเกษตร  

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อการเกษตร 
เพียงพอตลอดปี 

อบต. (กอง
ช่าง)/ 
กรม

ชลประทาน 
     2๔ โครงการก่อสร้าง

ฝายหินทิ้ง   หมู่ที่ 2 
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 2 
ได้มีน้ําในการใช้อุปโภคและ
การเกษตรได้อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างฝายหินทิ้งบริเวณ
ซอยศิลปะสําราญและซอย
พงษ์เทพ หมู่ที่ 2 ตามแบบ
แปลนที่อบต.กําหนด 

๓00,000 
 

 ๓00,000 ๓00,000 ร้อยละของครัวเรือนในหมู่ที่ 
๒  มีน้ําใช้เพื่ออุปโภคและ
เพื่อการเกษตร  

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อการเกษตร 
เพียงพอตลอดปี 

อบต. (กอง
ช่าง)/ 
กรม

ชลประทาน 
    2๕ โครงการก่อสร้าง

ฝายน้ําล้น  หมู่ที่ 2 
เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 2 
ได้มีน้ําในการใช้อุปโภคและ
การเกษตรได้อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างฝายน้ําล้น 5 จุด
บริเวณลําห้วยแพรกญวน
ตอนกลาง,ลําห้วยใหญ่,
คลองถ้ําทุนตอนบน, คลอง
ถ้ําทุนตอนกลาง,คลองถ้ํา
ทุนตอนล่างกว้าง 10 เมตร  
พร้อมขุดลอกระยะทาง  
100 เมตร 
 

๘๐๐,000 
 

 ๘๐๐,000 
 

๘๐๐,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนในหมู่ที่ 
2  มีน้ําใช้เพื่ออุปโภคและ
เพื่อการเกษตร  

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อการเกษตร 
เพียงพอตลอดปี 

อบต.  (กอง
ช่าง) 
/อบจ. 

 



                                               ๕๓ 
 

ที โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 255๙ 

(บาท) 
 25๖๐ 

(บาท) 
256๑ 
(บาท) 

2๖ โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ําล้น  หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 3 
ได้มีน้ําในการใช้อุปโภคและ
การเกษตรได้อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างฝายน้ําล้น บริเวณลํา
ห้วยกลางตอนบน (ดอยสาย
ลม) ตามแบบอบต.กําหนด 

๘00,000 
 

 ๘๐๐,000 
 

๘๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือนในหมู่ที่ 
3  มีน้ําใช้เพื่ออุปโภคและ
เพื่อการเกษตร  

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อการเกษตร 
เพียงพอตลอดปี 

อบจ. 
 

  ๒๗ โครงการขุดลอกฝาย  
หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๕
ได้มีน้ําในการใช้อุปโภคและ
การเกษตรได้อย่างเพียงพอ 

ขุดลอกฝายห้วยชิงช้าง หมู่ที่ 
๕  

๓๕๐,๐๐๐  ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือนในหมู่ที่ 
5  มีน้ําใช้เพื่ออุปโภคและ
เพื่อการเกษตร  

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อการเกษตร 
เพียงพอตลอดปี 

อบต.(กองช่าง)/ 
 
 
 

  ๒๘ โครงการขุดลอกฝาย
น้ําล้นพร้อมวาง
ระบบท่อประปา  
หมู่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๕
ได้มีน้ําในการใช้อุปโภคและ
การเกษตรได้อย่างเพียงพอ 

ขุดลอกฝายน้ําล้นห้วยเขา
ใหญ่พร้อมวางระบบท่อ
ประปา หมู่ที่ ๕ 

๔๐๐,๐๐๐  ๔00,000 
 

๔00,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนในหมู่ที่ 
5  มีน้ําใช้เพื่ออุปโภคและ
เพื่อการเกษตร  

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อการเกษตร 
เพียงพอตลอดปี 

อบต.(กองช่าง)/ 
 
 
 

    2๙ โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ําล้น            
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 4 
ได้มีน้ําในการใช้อุปโภคและ
การเกษตรได้อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างฝายน้ําล้นจํานวน  
๕ จุด ลําห้วยขุนยา
ตอนกลาง ,ลําห้วยขุนยา
ตอนบน,ลําห้วยทองแก้ว 
คลองถ้ําทุน ปากถ้ําธารลอด
น้อย ลําห้วยทองแก้ว ตาม
แบบ อบต.กําหนด 

700,000 
 

 700,000 
 

700,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนในหมู่ที่ 
4  มีน้ําใช้เพื่ออุปโภคและ
เพื่อการเกษตร มีร้อยละ  
60  ของครัวเรือนทั้งหมด 

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อการเกษตร 
เพียงพอตลอดปี 

อบต.(กอง
ช่าง) 

 
 
 
 
 

    ๓๐ โครงการก่อสร้าง
อ่างเก็บน้ํา  หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 5 
ได้มีน้ําในการใช้อุปโภคและ
การเกษตรได้อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา ซอยรัก
ดี,ซอยสองพี่น้อง,ซอยแพรก
ขวา , ซอยแพรกซ้าย,ซอย
ห้วยบ้านเกิด , ซอยห้วย
ยายชี,ซอยเทพประธาน 
ตามแบบกรมชลประทาน 

1,๒00,000  1,๒00,000 1,๒00,000 ร้อยละของครัวเรือนในหมู่ที่ 
5  มีน้ําใช้เพื่ออุปโภคและ
เพื่อการเกษตร  

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อการเกษตร 
เพียงพอตลอดปี 

กรม
ชลประทาน 

 
 
 
 



                                               ๕๔ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
 

หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 

255๙ 
(บาท) 

 25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

    ๓๑ โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ําล้น            
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 5 
ได้มีน้ําในการใช้อุปโภคและ
การเกษตรได้อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างฝายน้ําล้นจํานวน  
1๕  จุด บริเวณซอยแพรก
ขวา ,ซอยการุณสัมพันธ์,
ซอยรื่นประดิษฐ์,ซอยห้วย
บ้านเกิด, ซอยแพรกซ้าย
,ห้วยทุ่งในไร่ ,ซอยกระแส
ธรรม, ซอยสองพี่น้อง-ควน
ทอง,ซอยห้วยชิงช้าง,ซอย
สลัดภัย,ซอยเจ้ากลอน,ซอย
รักดี,ซอยห้วยยายชี,ซอย
ห้วยชิงช้าง ,ซอยกระแส
ธรรม ตามแบบอบต.
กําหนด 

1,000,000  ๑,000,000 ๑,000,000 ร้อยละของครัวเรือนในหมู่ที่ 
5  มีน้ําใช้เพื่ออุปโภคและ
เพื่อการเกษตร  

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อการเกษตร 
เพียงพอตลอดปี 

อบต.(กองช่าง)/ 
อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ๓๒ โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ําล้น คสล. หมู่
ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 6 ได้
มีน้ําในการใช้อุปโภคและ
การเกษตรไดอ้ย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างฝายน้ําล้นจํานวน 2 
จุดซอยดอยสายลม ,ลําห้วยโด่
ห้อย หมู่ที่ 6 กว้าง 10 เมตร 
ลึก 1.5 เมตร   
 

200,000 
 

 200,000 
 

200,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนในหมู่ที่ 6  
มีน้ําใช้เพื่ออุปโภคและเพื่อ
การเกษตร  

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อการเกษตร 
เพียงพอตลอดปี 

อบต.(กอง
ช่าง) 

 

    ๓๓ โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ําล้น คสล. หมู่
ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 7 
ได้มีน้ําในการใช้อุปโภคและ
การเกษตรได้อย่างเพียงพอ 

ก่อสรา้งฝายน้ําล้นคสล.
จํานวน 5 จุดซอยนางไอ่ ,
ซอยสันติ 1,ซอยสุขผล,ซอย
ตาพันโท,ลาํห้วยสายใจหมู่ที่ 
7 กว้าง 10 เมตร ลกึ 1.5 
เมตร   

400,000 
 

 400,000 
 

400,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนในหมู่ที่ 7  
มีน้ําใช้เพื่ออุปโภคและเพื่อ
การเกษตร มีร้อยละ  60  ของ
ครัวเรือน 
 

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อการเกษตร 
เพียงพอตลอดปี 

อบต.(กอง
ช่าง) 

 



                                               ๕๕ 
 

 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
 

หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 

255๙ 
(บาท) 

 25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

    3๔ โครงการก่อสร้าง
อ่างเก็บน้ํา  หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๗ ได้
มีน้ําในการใช้อุปโภคและ
การเกษตรไดอ้ย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา ซอย
สันติ 1 ตามแบบกรม
ชลประทาน 

1,500,000  1,500,000 1,500,000 ร้อยละของครัวเรอืนในหมู่ที่ 
๗  มีน้ําใช้เพื่ออุปโภคและเพื่อ
การเกษตร  
 

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อการเกษตร 
เพียงพอตลอดปี 

อบต. 
(กองช่าง) 

/กรม
ชลประทาน 

    3๕ โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ําล้น คสล. หมู่
ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 8 
ได้มีน้ําในการใช้อุปโภคและ
การเกษตรได้อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างฝายน้ําล้นจํานวน 
๘ จุด  ซอยเทพนิมติ, วัด
ถ้ําฤาษีตอนล่าง, ห้วยบ้าน
ตาเลศิ,ห้วยหนองคาย,  
ห้วยเขาหลัก , ห้วยโพรง,
ซอยควนยาง , ซอยป่าม่วง 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

๘๐๐,000 
 

 ๘๐๐,000 
 

๘๐๐,๐๐๐ ร้อยละครัวเรือนในหมู่ที่ 8  มี
น้ําใช้เพื่ออุปโภคและเพื่อ
การเกษตร  
 
 
 

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อการเกษตร 
เพียงพอตลอดปี 

อบต.(กอง
ช่าง) 

/อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ 

 

   3๖ โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ําล้นและ
อาคารอัดน้ําหมู่ที่  
8 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 8 
ได้มีน้ําในการใช้อุปโภคและ
การเกษตรได้อย่างเพียงพอ 

ก่อสรา้งฝายน้ําล้นและอาคาร
อัดน้ํา  พร้อมวางระบบท่อ
จํานวน 4 จุด   บรเิวณซอย
เทพนิมติ,ซอยควนยาง,ซอย
เขาหลกั,ซอยป่ามว่ง-น้ําชล 
 

๕๐๐,000  ๕๐๐,000 ๕๐๐,000 ร้อยละของครัวเรอืนในหมู่ที่ 
8  มีน้ําใช้เพื่ออุปโภคและเพื่อ
การเกษตร  
 
 

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อการเกษตร 
เพียงพอตลอดปี 

กรมส่งเสรมิฯ/ 
กรม

ชลประทาน 

3๗ โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ําล้น คสล. หมู่
ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 9 
ได้มีน้ําในการใช้อุปโภคและ
การเกษตรได้อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างฝายน้ําล้นจํานวน 
4 จุด  ลําห้วยกล่ํา,ลําห้วย
ต้นตอ, ห้วยทับทอง-แยก
ซ้าย ,ห้วยรากไม้ กว้าง 10 
เมตร ลึก 1.5 เมตร   
 

๕๐๐,000  ๕00,000 
 

๕00,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนในหมู่ที่ 
9  มีน้ําใช้เพื่ออุปโภคและ
เพื่อการเกษตร  

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อการเกษตร 
เพียงพอตลอดปี 

อบต.            
(กองช่าง) 

 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 255๙ 

(บาท) 
 25๖๐ 

(บาท) 
25๖๑ 
(บาท) 



                                               ๕๖ 
 

 

   ๓๘ โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ําล้น คสล. หมู่
ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 10 
ได้มีน้ําในการใช้อุปโภคและ
การเกษตรได้อย่างเพียงพอ 

ก่อสรา้งฝายน้ําล้นจํานวน 3 
จุด ซอยเลิศนิมติร,ซอยบ่อ
ลูกรัง,ซอยก้าวหน้า  กว้าง 6 
เมตรสูง 3.50  เมตร 

๓00,000  ๓00,000 
 

๓00,000 ร้อยละของครัวเรือนในหมู่ที่ 
10  มีน้ําใช้เพื่ออุปโภคและ
เพื่อการเกษตร  

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อการเกษตร 
เพียงพอตลอดปี 

อบต.             
(กองช่าง) 

 
 
 
 

    ๓๙ โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ําล้น  หมู่ที่  
11 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 11 
มีน้ําใช้เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอในฤดูแล้ง 

ก่อสร้างฝายน้ําล้น 3 จุด  
ลําห้วยทองแก้วตอนปลาย
,ลําห้วยขุนยาตอนปลาย,ลํา
ห้วยดงงาม  ตามแบบอบต.
กําหนด 
 

๓๐๐,000 
 

 ๓๐๐,000 
 

๓๐๐,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนที่ได้ใช้
น้ําอย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อการเกษตร 
เพียงพอตลอดปี 

อบต.           
(กองช่าง) 

 

   ๔๐ โครงการก่อสร้าง
อ่างเก็บน้ํา หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
1,3,6 และ 7 ได้มีน้ําในการ
ใช้อุปโภคและการเกษตรได้
อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา ซอย
โพธิ์ทองตามแบบกรม
ชลประทาน 
 
 

๑,๕00,000  ๑,๕00,000 ๑,๕00,000 ร้อยละของครัวเรือนในหมู่ที่ 
1,3,6 และ7  มีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อการเกษตร 
เพียงพอตลอดปี 

กรม
ชลประทาน/ 
กรมส่งเสรมิฯ 

   ๔๑ โครงการขุดสระ
ส่วนกลาง หมู่ที่ ๖  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 6 
ได้มีน้ําในการใช้อุปโภคและ
การเกษตรได้อย่างเพียงพอ 

ขุดสระน้ําส่วนกลางซอยศรี
ประเวศ หมู่ที่ ๖  

๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือนในหมู่ 
6 มีน้ําใช้เพื่ออุปโภคและ
เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อการเกษตร 
เพียงพอตลอดปี 
 

อบต.              
(กองช่าง) 

   ๔๒ โครงการขุดลอก       
ลําห้วยหมู่ที่ 1-11 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
1-11 ไดม้ีน้ําในการใช้
อุปโภคและการเกษตรได้
อย่างเพียงพอ 

ขุดลอกลําห้วยทุกลําห้วย
หมู่ที่ 1-11 
ตามแบบอบต.กําหนด 

800,000 
 

 800,000 
 

800,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนในหมู่ที่ 
1-11  มีน้ําใช้เพื่ออุปโภค
และเพื่อการเกษตร ทั้งหมด 
 

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อการเกษตร 
เพียงพอตลอดปี 
 
 

อบต.                 
(กองช่าง) 

 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 

255๙ 
(บาท) 

 25๖๐ 
(บาท) 

25๖๑ 
(บาท) 



                                               ๕๗ 
 

   4๓ โครงการก่อสร้าง
พนังกั้นน้ํา หมู่ที่ 6   

เพื่อป้องกันปัญหาน้ําท่วม
และตลิ่งพังของประชาชน
หมู่ที่ 6 

ก่อสร้างพนังกั้นน้ํา 
จํานวน 2 แห่ง บริเวณ 
ซอยอุดมสุข และซอย
ศรีประเวศ ตามแบบ
กรมชลประทาน
กําหนด 

๑,000,000  ๑,000,000 ๑,000,000 ร้อยละของประชาชนที่มี
ความปลอดภัยจากอุทกภยั 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน มีผลิตผล
ทางการเกษตรที่
สมบูรณ์ และผลผลิต
ที่เพิ่มมากขึ้น 

กรม
ชลประทาน/ 
กรมส่งเสรมิฯ 

  ๔๔ โครงการขุดลอกฝาย
ลําห้วยแพรกญวน
ตอนบน หมู่ที่ ๒  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
๒  ได้มีน้ําในการใช้อุปโภค
และการเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกฝายลําห้วยแพรก
ญวนตอนบน 

๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือนในหมู่ที่ 
๒   มีน้ําใช้เพื่ออุปโภคและ
เพื่อการเกษตร ทั้งหมด 

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อการเกษตร 
เพียงพอตลอดปี 
 

อบต.              
(กองช่าง) 

  ๔๕ โครงการขุดลอกอ่าง
เก็บน้ํา หมู่ที่ ๕  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
๕  ได้มีน้ําในการใช้อุปโภค
และการเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกอ่างเก็บน้ํา ซอย
กระแสธรรม หมู่ที่ ๕  

๔๕๐,๐๐๐  ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือนในหมู่ที่ 
๕   มีน้ําใช้เพื่ออุปโภคและ
เพื่อการเกษตร ทั้งหมด 
 

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อการเกษตร 
เพียงพอตลอดปี 
 

อบต.           
(กองช่าง) 

 
 

  ๔๖ โครงการขุดลอกฝาย
กักเก็บน้ํา หมู่ที่ ๙  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
๙ ไดม้ีน้ําในการใช้อุปโภค
และการเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกฝายกักเก็บน้ํา 
จํานวน ๒ จุด บรเิวณ         
ลําห้วยกล่ําตอนบน, ฝาย
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ 
 

๓๕๐,๐๐๐  ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือนในหมู่ที่ 
๙   มีน้ําใช้เพื่ออุปโภคและ
เพื่อการเกษตร ทั้งหมด 

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อการเกษตร 
เพียงพอตลอดปี 

อบต.                
(กองช่าง) 

  ๔๗ โครงการขุดลอกสระ
น้ํา  หมู่ที่ ๙  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
๙ ไดม้ีน้ําในการใช้อุปโภค
และการเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกสระน้ําบริเวณ
สํานักสงฆ์ถ้ําสวยห้วยทับ
ทอง  หมู่ที่ ๙  

๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือนในหมู่ที่ 
๙   มีน้ําใช้เพื่ออุปโภคและ
เพื่อการเกษตร ทั้งหมด 

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อการเกษตร 
เพียงพอตลอดปี 

อบต.            
(กองช่าง) 

 
 
 

 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 255๙ 

(บาท) 
 25๖๐ 

(บาท) 
25๖๑ 
(บาท) 



                                               ๕๘ 
 

   ๔๘ โครงการขุดลอกฝาย
พร้อมสรา้งทํานบดิน
กั้นน้ํา  หมู่ที่ ๑๑  

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
๑๑ ได้มีน้ําในการใช้อุปโภค
และการเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกฝายและสรา้ง
ทํานบดินกั้นน้ํา ๓ จุด คือ 
ลําห้วยทองแก้ว, ลําห้วย
ขุนยา,ลําห้วยดงงาม 
 

๔๕๐,๐๐๐  ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือนในหมู่ที่ 
๑๑   มีน้ําใช้เพื่ออุปโภคและ
เพื่อการเกษตร ทั้งหมด 

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อการเกษตร 
เพียงพอตลอดปี 

อบต.             
(กองช่าง) 

  ๔๙ โครงการขุดลอก
หน้าฝาย  หมู่ที่ ๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ ๑๑ มี
น้ําใช้อุปโภคและทํา
การเกษตรได้อย่างพอเพียง
ทุกฤดูกาล 

ขุดลอกหน้าฝาย 
- ลําห้วยทองแก้ว จํานวน 
๒ จุด, ลําห้วยขุนยา ๒ จุด 
, ลําห้วยดงงาม ๑ จุด  

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือนในหมู่ที่ 
๑๑   มีน้ําใช้เพื่ออุปโภคและ
เพื่อการเกษตร ทั้งหมด 

ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อ
อุปโภคและเพื่อการเกษตร 
เพียงพอตลอดปี 

อบต.        
(กองช่าง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                               ๕๙ 
 

2.  ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.1 แนวทางด้านการส่งเสริมอาชีพ 
 

 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 255๙ 

(บาท) 
 25๖๐ 

(บาท) 
256๑ 
(บาท) 

    ๑ โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่เกษตรกร
ด้านการเกษตร 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้ด้านการเกษตร 

จัดฝึกอบรมให้ประชาชนใน
ตําบลจํานวน 3 ครั้ง 

100,000  100,000 100,000 ร้อยละของประชาชนใน
ตําบลมคีวามรูด้้าน
การเกษตร 

ประชาชนในตําบลมี
ความรู้ด้านการเกษตร 

อบต.   
(สํานักปลัด) 
 

 
   ๒ โครงการส่งเสริมการ

แปรรูปผลผลติทาง
การเกษตร 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่ม
รายได้ให้กับประชาชนใน
ตําบลเขาทะล ุ

ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรเช่นทุเรียน  
ลองกอง  มังคุด  ฯลฯ 

500,000  500,000 500,000 ร้อยละของประชาชนที่มี
การแปรรปูผลผลิตทาง
การเกษตร 

ประชาชนในตําบลมี
การแปรรปูผลผลิต
ทางการเกษตร 

อบต.        
(สํานักปลัด) 

 
 
 

   ๓ โครงการส่งเสริม
ช่องทางการ
จําหน่ายสินค้า 
OTOP และสินค้า
เกษตร 

เพื่อส่งเสริมด้านการตลาด
ให้กับผู้ผลิต 
 

จัดงานแสดงมหกรรมสินค้า 
OTOP และสินค้าเกษตร
ตามฤดูกาล 

๒00,000  200,000 
 

๒00,000 
 

จํานวนประชาชนที่
จําหน่ายสินค้าทางการ
เกษตร 
 

ประชาชนในเขต 
อปท. มีรายได้เพิ่มขึ้น 
 

อบต.            
(สํานักปลัด) 

 
 

    ๔ โครงการส่งเสริม
กลุ่มเลี้ยงปลา 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนในหมู่ที่ 1 , หมู่ ๒ 
และ หมู่ ๓ 

สนับสนุนส่งเสริมกลุ่ม
เลี้ยงปลา หมู่ที่ 1, หมู่ ๒ 
และหมู่ ๓  
 

๓00,000 
 

 ๓00,000 
 

๓00,000 
 

จํานวนประชาชนที่มีอาชีพ
เสรมิ 

ประชาชนในเขตหมู่ที่  
1, หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๓                  
มีรายได้เพิ่มขึ้น 

อบต.              
(สํานักปลัด) 

 

   ๕ โครงการจัดทําปุ๋ย
หมักชีวภาพ   

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่       
1-11  ได้มปีุ๋ยที่ใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ 
 

สนับสนุนงบประมาณใน
การทําปุ๋ยหมักชีวภาพ 

๓00,000 
 

 ๓00,000 
 

๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือนที่มี
ปุ๋ยใช้ในการเกษตร  
 

ประชาชนมีปุ๋ยเพื่อใช้
ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 
 

อบต.             
(สํานักปลัด) 

 
 
 



                                               ๖๐ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 255๙ 

(บาท) 
 25๖๐ 

(บาท) 
256๑ 
(บาท) 

   ๖ โครงการทําน้ํายา
เอนกประสงค์   

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนในหมู่ที่ 1-11 

สนับสนุนกลุ่มทําน้ํายา
เอนกประสงค์  หมู่ที่ 
 1-11 

๕00,000 
 

 ๕00,000 
 

๕๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มีอาชีพ
เสรมิ 

ประชาชนในเขตหมู่ที่ 
1-11 มีรายไดเ้พิ่มขึ้น 

อบต.              
(สํานักปลัด) 

   ๗ โครงการส่งเสริม
กลุ่มเพาะเห็ด
นางฟ้า   

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนในหมู่ที่ 1-11 

สนับสนุนส่งเสริมกลุ่ม
เพาะเห็ดโคนญีปุ่่น  หมู่ที่ 
1-11 
 

300,000 
 

 300,000 
 

300,000 
 

จํานวนประชาชนที่มีอาชีพ
เสรมิ 

ประชาชนในเขตหมู่ที่  
1-11 มีรายไดเ้พิ่มขึ้น 

อบต.            
(สํานักปลัด) 

    ๘ โครงการส่งเสริม
กลุ่มเลี้ยงสุกรแบบ
ธรรมชาติ (หมหูลุม) 

เพื่อส่งเสริมกลุม่เลี้ยงสุกร
แบบธรรมชาต ิ (หมูหลุม) 
ให้กับประชาชนหมู่ที่ 2,หมู ่
9  
 

สนับสนุนกลุ่มเลี้ยงสุกร
แบบธรรมชาติ (หมูหลมุ) 
หมู่ที่ 2และหมู่ที่ 9  
 

50,000  50,000 50,000 จํานวนประชาชนที่มีอาชีพ
เสรมิ 

ประชาชนหมู่ที่ 2 
และหมู่ที่ 9 มีอาชีพ
เสรมิและเพิ่มรายได้ให้
มีฐานะดีขึ้น 

อบต.               
(สํานักปลัด) 

    ๙ โครงการส่งเสริม
อาชีพกลุ่มผูกผา้   

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนในหมู่ที่ 1-11 

สนับสนุนส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มผูกผ้า  หมู่ที่ 1-11 
 

๓00,000 
 

 ๓00,000 
 

๓00,000 
 

จํานวนประชาชนที่มีอาชีพ
เสรมิ 

ประชาชนในเขตหมู่ที่ 
1-11 มีรายไดเ้พิ่มขึ้น 

อบต.       
(สํานักปลัด) 

    1๐ โครงการธนาคาร
ข้าวสาร  

เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 
5,7,8 ได้มีข้าวสารบริโภค
ตลอดทั้งปี 

สนับสนุนเงินทุนให้กับ
กองทุนข้าวสารหมู่ที่ 5,7,8 
จํานวน 3 กลุ่ม 

100,000 
 

 100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนมี
ข้าวสารบริโภคตลอดทั้งปี  

ประชาชนมีข้าวสาร
บริโภคตลอดทั้งปี  

อบต.          
(สํานักปลัด) 

    1๑ โครงการสนับสนุน
กลุ่มปลูกมะนาว 
 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 9              
ได้มีอาชีพเสริม ภายใน
ครัวเรือนและมรีายได้ตลอด
ทั้งปี 

สนับสนุนเงินทุนให้กับ
กลุ่มปลูกมะนาว              
หมู่ที่ 9 จํานวน 1 กลุ่ม 
 
 

50,000 
 

 50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละของประชาชนหมู่ที่ 
9 มีอาชีพเสรมิและเพิ่ม
รายได้ให้มีฐานะดีขึ้น 

ประชาชนมีอาชีพ
เสรมิและเพิ่มรายได้ให้
มีฐานะดีขึ้น 

อบต.            
(สํานักปลัด) 

 
 



                                               ๖๑ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 255๙ 

(บาท) 
 25๖๐ 

(บาท) 
256๑ 
(บาท) 

   1๒ โครงการสนับสนุน
กลุ่มทอผ้า 
 

เพื่อให้ประชาชน ในหมู่ที่ ๓ 
และ หมู่ที่ 10 ได้มีอาชีพ
เสรมิ ภายในครัวเรือนและมี
รายได้ตลอดทั้งปี 

สนับสนุนเงินทุนให้กับ
กลุ่มทอผ้า หมู่ที่ ๓  และ
หมู่ที่ 10 จํานวน  ๒ กลุ่ม 
 

๖0,000 
 

 ๖0,000 
 

๖0,000 
 

ร้อยละของประชาชนหมู่ที่ 
๓ และ หมู่ที่ 10 มีอาชีพ
เสรมิและเพิ่มรายได้ให้มี
ฐานะดีขึ้น 

ประชาชนมีอาชีพ
เสรมิและเพิ่มรายได้ให้
มีฐานะดีขึ้น 

อบต.       
(สํานักปลัด) 

    1๓ โครงการส่งเสริม
หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชดําร ิ
 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การดําเนินชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สนับสนุนเงินทุนให้กับ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  
ในเขต อบต.เขาทะล ุ
 

50,000 
 

 ๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของประชาชนใน
เขต อปท. มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ การดาํเนิน
ชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนในเขต 
อปท. มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ การ
ดําเนินชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

อบต.            
(สํานักปลัด) 

  ๑๔ โครงการฝึกอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพ
ผู้นําและแกนนํา
หมู่บ้าน 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้นําและแกน
นําหมู่บ้านมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ของตนเองในการพัฒนา
หมู่บ้าน 

จัดฝึกอบรมผู้นําและแกน
นําหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11 
จํานวน 1 ครั้ง 

๒00,000  ๒00,000 ๒00,000 จํานวนผู้นําและแกนนํา
หมู่บ้านมีความรู้ในการ
พัฒนาหมู่บ้าน 

กลุ่มผู้นําและแกนนํา
หมู่บ้านมีความรู้ใน
การพัฒนาหมู่บ้านให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

อบต.            
(สํานักปลัด) 

 ๑๕ โครงการส่งเสริม
และสนับสนุนกลุ่ม
พัฒนาบทบาทสตร ี

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
กลุ่มพัฒนาบทบาทสตร ี        
หมู่ที่  ๑ – ๑๑ 

จัดฝึกอบรมให้แก่กลุม่สตรี 
หมู่ที่ ๑-๑๑ ปีละ ๑ ครั้ง 

๕๕๐,๐๐๐  ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ จํานวนสตรีและแกนนํา
กลุ่มสตรมีีความรูค้วาม
เข้าใจในบทบาทของ
ตนเอง 

กลุ่มผู้นําสตรีมีความรู้
ความเข้าใจในบทบาท
ของตนเองและมี
ความรู้ในการพัฒนา
หมู่บ้านให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

อบต.           
(สํานักปลัด)/ 

พม. 

 
 
 
 



                                               ๖๒ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 255๙ 

(บาท) 
 25๖๐ 

(บาท) 
256๑ 
(บาท) 

   ๑๖ โครงการปลูกกล้าไม้
เศรษฐกิจ                
หมู่ที่ ๗ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนในหมู่ที่ ๗ 

สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มปลูก
กล้าไม้ทางเศรษฐกิจ เช่น 
ต้นจําปา ต้นตะเคียน 
พะยูง    หมู่ที่ ๗ 
 

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี
อาชีพเสริม 

ประชาชนในเขตหมู่ที่  ๗  
มีรายได้เพิ่มขึ้น 

อบต.             
(สํานักปลัด) 

  ๑๗ โครงการอบรม
พัฒนาส่งเสรมิอาชีพ
สตรี  หมู่ที่ ๑-๑๑ 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาอาชีพให้กับสตร ี
หมู่ที่ ๑-๑๑ 

จัดฝึกอบรมการพัฒนา
และส่งเสรมิอาชีพให้แก่
กลุ่มสตรี หมู่ที่ ๑-๑๑  

๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของกลุม่สตรีมี
การพัฒนาและส่งเสริม
ด้านอาชีพสตรมีากขึ้น 
 
 

จํานวนสตรีหมู่ที่ ๑-๑๑             
ที่มีอาชีพเสริม 

อบต.             
(สํานักปลัด)/ 

พม. 

  ๑๘ โครงการสนับสนุน
เงินทุนกลุ่มออม
ทรัพย์  หมู่ที่ ๑๐  

เพื่อสนับสนุนเงินทุนกลุ่ม
ออมทรัพย์  หมู่ที่ ๑๐ 

สนับสนุนเงินทุนกลุม่ออม
ทรัพย์  หมู่ที่ ๑๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชนมี
การออมทรัพย์เพิ่มมาก
ขึ้น 
 
 

ประชาชนหมู่ที่ ๑๐ มีการ
การออมทรัพย์เพิ่มมากขึ้น 
 

อบต.             
(สํานักปลัด) 

  ๑๙ โครงการก่อสร้างที่
ทําการกลุ่มออม
ทรัพย์  หมู่ที่ ๑๑ 

เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้
มาใช้บริการ 

ก่อสร้างอาคารที่ทําการ
กลุ่มออมทรัพย์  หมู่ที่ ๑๑ 
จํานวน ๑ แห่ง  

๔๕๐,๐๐๐  ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชนที่
ผ่านมาใช้บริการมีความ
สะดวกสบาย และ
รวดเร็ว 

ทําให้ชุมชนมีกลุ่มออม
ทรัพย์ สําหรบัใช้ประกอบ
กิจกรรม 

อบต.             
(กองช่าง) 

  ๒๐ โครงการส่งเสริม
และสนับสนุน
ยกระดับฝีมือ
แรงงาน หมู่ที่ ๑-๑๑ 

เพื่อยกระดับฝีมือแรงงาน
ของประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 
๑-๑๑ 

จัดฝึกอบรมฝมีือแรงงาน
ให้แก่ประชาชน หมู่ที่                 
๑-๑๑ ปีละ ๒ ครั้ง 

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชนมี
ศักยภาพเป็นที่ยอมรับ
ในด้านฝีมือแรงงาน 

ประชาขนมีอาชีพเสริม
และเพิ่มรายไดต้ลอดจน
รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

อบต./แรงงาน
จังหวัด /

พัฒนาสังคม 

  ๒๑ โครงการส่งเสริม
และสนับสนุน
ยกระดับฝีมือ
แรงงาน หมู่ที่ ๑-๑๑ 

เพื่อยกระดับฝีมือแรงงาน
ของประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 
๑ - ๑๑ 

จัดฝึกอบรมฝมีือแรงงาน
ให้แก่ประชาชน หมู่ที่             
๑ - ๑๑ ปีละ ๒ ครั้ง 

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชนมี
ศักยภาพเป็นที่ยอมรับ
ในด้านฝีมือแรงงาน 

ประชาขนมีอาชีพเสริม
และเพิ่มรายไดต้ลอดจน
รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

อบต./แรงงาน
จังหวัด /

พัฒนาสังคม 



                                               ๖๓ 
 

ที โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่     
รับผิดชอบ 

255๙ 
(บาท) 

 25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

  ๒๒ โครงการส่งเสริม
และสนับสนุน
ยกระดับฝีมือ
แรงงาน หมู่ที่ ๑-๑๑ 

เพื่อยกระดับฝีมือแรงงาน
ของประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 
๑๑ 

จัดฝึกอบรมฝมีือแรงงาน
ให้แก่ประชาชน หมู่ที่ ๑๑ 
ปีละ ๒ ครั้ง 

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชนมี
ศักยภาพเป็นที่ยอมรับ
ในด้านฝีมือแรงงาน 

ประชาขนมีอาชีพเสริม
และเพิ่มรายไดต้ลอดจน
รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

อบต./แรงงาน
จังหวัด /

พัฒนาสังคม 

  ๒๓ โครงการจัดซื้อ
เครื่องผสมปุ๋ยหมัก  
หมู่ที่ ๑๑ 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การผลิตปุ๋ยให้กับประชาชน
ในหมู่ที่ ๑๑ 

จัดซื้อเครื่องผสมปุ๋ยหมัก 
หมู่ที่ ๑๑   

๔๒๐,๐๐๐  ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชนหมู่
ที่ ๑๑  มีอาชีพเสริมและ
เพิ่มรายได้ให้มีฐานะดีขึ้น 

ประชาชนมีอาชีพเสรมิ
และเพิ่มรายได้ให้มีฐานะดี
ขึ้น 

อบต.             
(สํานักปลัด) 

  ๒๔ โครงการสนับสนุน
วิสาหกิจชุมชน  หมู่
ที่ ๑-๑๑ 

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน และค้นหาวิสาหกิจ
ชุมชนที่สามารถเป็นต้นแบบ
ในการพัฒนาและเป็นแหล่ง
เรียนรู ้

สนับสนุนและส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน  หมู่ที่                 
๑-๑๑ 

๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชนหมู่
ที่ ๑-๑๑  มีอาชีพเสริม
และเพิ่มรายได้ให้มีฐานะ
ดีขึ้น 

ประชาชนมีอาชีพเสรมิ
และเพิ่มรายได้ให้มีฐานะดี
ขึ้น 

อบต. 
(สํานักปลัด) 

  ๒๕ โครงการส่งเสริม
เกษตรกรรุ่นใหม่ หมู่
ที่ ๑-๑๑ 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนไดเ้รียนรู้การทํา
การเกษตร 

จัดฝึกอบรมการทํา
การเกษตรแนวใหม่ หมู่ที่ 
๑-๑๑ ปีละ ๑ ครั้ง 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่มี
อาชีพเสริมและมคีวามรู้
เกี่ยวกับการเกษตร 

ประชาชนในเขตหมู่ที่            
๑-๑๑ มีรายไดเ้พิ่มขึ้น 

อบต.             
(สํานักปลัด) 

  ๒๖ โครงการกระตุ้น
เศรษฐกิจชุมชน 
 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และ
แก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
โดยจัดให้มีทุนหมุนเวียนให้
สมาชิกกลุ่มมีทุนดําเนินการ 
ประกอบอาชีพ  

สนับสนุนและส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชน  หมู่ที่                 
๑-๑๑ 

๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชนหมู่
ที่ ๑-๑๑  มีอาชีพเสริม
และเพิ่มรายได้ให้มีฐานะ
ดีขึ้น 

ประชาชนมีอาชีพเสรมิ
และเพิ่มรายได้ให้มีฐานะดี
ขึ้น 

อบต. 
(สํานักปลัด) 

  ๒๗ โครงการส่งเสริม
สวัสดิการชุมชน 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและ
แก้ไขปัญหาด้านสวัสดิการ
ชุ ม ช น  โ ด ย จั ด ใ ห้ มี ทุ น
ห มุ น เ วี ย น ใ ห้ แ ก่ ก ลุ่ ม
สวัสดิการชุมชน 

สนับสนุนและส่งเสริม
กองทุนสวัสดิการชุมชน                  
หมู่ที่ ๔ 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชนหมู่
ที่ ๑-๑๑  มีอาชีพเสริม
และเพิ่มรายได้ให้มีฐานะ
ดีขึ้น 

ประชาชนมีอาชีพเสรมิ
และเพิ่มรายได้ให้มีฐานะดี
ขึ้น 

อบต. 
(สํานักปลัด) 

 



                                               ๖๔ 
 

 
2.2  แนวทางด้านสวัสดิการสังคม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 255๙ 

(บาท) 
 25๖๐ 

(บาท) 
256๑ 
(บาท) 

    1 โครงการสนับสนุน
เบี้ยยังชีพคนชรา  

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ผู้สูงอายุ 

เงินสงเคราะห์คนชรา             
หมู่ที่ 1-11           

300,000 
 

 300,000 
 

300,000 
 

จํานวนคนชราที่ไดร้ับ
การดูแลและให้ความ
ช่วยเหลือ 

คนชรามีคุณภาพชีวิตที่ด ี อบต.        
(สํานักปลัด) 

/กรมส่งเสริมฯ 
   2 โครงการสนับสนุน

เบี้ยยังชีพคนพิการ  
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคน
พิการ 

เงินสงเคราะห์ผู้พิการ               
หมู่ที่ 1-11  

150,000 
 

 150,000 
 

150,000 
 

จํานวนคนพิการที่ไดร้ับ
การดูแลและให้ความ
ช่วยเหลือ 

คนพิการมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี 

อบต.            
(สํานักปลัด) 

/กรมส่งเสริมฯ 
   3 โครงการสนับสนุน

เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ
เอดส ์

เพื่อให้ผู้ติดเชื้อเอดส์ มีทุน มี
เงินในการดํารงชีพ 

ช่วยเหลือผูต้ิดเชื้อเอดส์   30,000 
 

 30,000 
 

30,000 
 

จํานวนผู้ตดิเชื้อโรคเอดส์
ที่ได้รับการช่วยเหลือ 

ผู้ติดเชื้อโรคเอดสไ์ดร้ับ
การช่วยเหลือ 

อบต.          
(สํานักปลัด) 

 
   4 โครงการช่วยเหลือ

นักเรียนที่เรียนดี
และยากจน 

เพื่อส่งเสริมเด็กนักเรยีนที่
เรียนดีและยากจน 

สนับสนุนนักเรียนที่เรียนดี
และขาดแคลนทุนทรัพย์ ของ
สถานศึกษาในเขต อบต.   

100,000 
 

 100,000 
 

100,000 
 

จํานวนเด็กนักเรียนที่มี
โอกาสศึกษาต่อ 

เด็กนักเรยีนที่เรียนดี
และยากจนมีโอกาสทาง
การศึกษา 

อบต.              
(สํานักปลัด) 

 

    5 โครงการจ้าง
นักเรียน  นักศึกษา 
ปฏิบัติงานในช่วงปิด
ภาคเรยีน 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์และมรีายได้ใน
ระหว่างช่วงปิดภาคเรียน 

สนับสนุนงบประมาณใน
การจ้างงานนักเรียน
นักศึกษาที่อยู่ในเขต อปท.
ให้มีงานทําระหว่างปิดภาค
เรียน 

100,000 
 

 100,000 
 

100,000 
 

จํานวนนักเรียน
นักศึกษามีรายได้ใน
ระหว่างช่วงปิดภาค
เรียน  

ทําให้นักเรียนนักศึกษา
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์และมรีายได้
ในระหว่างช่วงปิดภาค
เรียน ช่วยลดภาระ
ค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง 

อบต.         
(สํานักปลัด) 

 

    6 โครงการพัฒนา
อาชีพผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม 

เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสมีอาชีพ
เสรมิและมีงานทํา 

จัดหาที่ทํากินพร้อมเงินทุน
แก่ผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส หมู่ที่ 1-11 

100,000 
 

 100,000 
 

100,000 
 

จํานวนผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ยากไร้ได้ที่มีที่ดินทํากิน 

ผู้ด้อยโอกาสและผู้
ยากไรไ้ดม้ีที่ดินทํากิน
และมีอาชีพเสริม 

อบต.            
(สํานักปลัด) 

 



                                               ๖๕ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 255๙ 

(บาท) 
 25๖๐ 

(บาท) 
256๑ 
(บาท) 

    7 โครงการสนับสนุน
อุปกรณ์ในการ
ประกอบอาชีพคน
พิการ 

เพื่อให้คนพิการมีอุปกรณ์ใน
การช่วยเหลือตนเองในการ
ดํารงชีวิต 

จัดซื้ออุปกรณ์ในการให้
ความช่วยเหลือคนพิการ  
เช่น รถโยก รถเข็น ฯลฯ 

50,000 
 

 50,000 
 

50,000 
 

จํานวนคนพิการที่ไดร้ับ
การดูแลและให้ความ
ช่วยเหลือ 

คนพิการมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

อบต.           
(สํานักปลัด) 

 

    8 โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ําสําหรับคน
พิการ 

เพื่อให้คนพิการมีความ
สะดวกในการใช้บริการ
ห้องน้ําสาธารณะ 

ก่อสร้างห้องน้ําสําหรับคน
พิการ จํานวน 1  แห่ง 

๖0,000 
 

 ๖0,000 
 

๖0,000 
 

จํานวนคนพิการที่ไดร้ับ
การดูแลและให้ความ
ช่วยเหลือ 
 

คนพิการมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

อบต.              
(สํานักปลัด) 

 

    9 โครงการฝึกอาชีพ
สําหรับคนพิการ 

เพื่อให้คนพิการมีอาชีพ
สามารถเลีย้งตัวเองได้ในการ
ดํารงชีวิตประจําวัน 

จัดฝึกอบรมอาชีพให้กับคน
พิการจํานวน 3  ครั้ง 

50,000 
 

 50,000 
 

50,000 
 

จํานวนคนพิการที่ไดร้ับ
การดูแลและให้ความ
ช่วยเหลือ 
 

คนพิการมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

อบต.             
(สํานักปลัด) 

 

     10 โครงการเคาะประตู
ดูแลผู้พิการ/
ผู้สูงอายุ 

เพื่อให้คนพิการ/ผู้สูงอายุ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี ในการ
ดํารงชีวิตประจําวัน  

ออกเยี่ยมเพื่ออํานวยความ
สะดวก ให้บริการต่างๆ ปี
ละ 2 ครั้ง 

30,000 
 

 30,000 
 

30,000 
 

จํานวนคนพิการ/
ผู้สูงอายุ ที่ได้รับการ
ดูแลและให้ความ
ช่วยเหลือ 
 

คนพิการ/ผู้สูงอายุ มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

อบต.             
(สํานักปลัด) 

 

     11 โครงการตรวจ
สุขภาพผูสู้งอายุ/ผู้
พิการ 

เพื่อให้คนพิการ/ผู้สูงอายุ มี
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  

ออกให้บริการตรวจสุขภาพ 
ปีละ 2 ครั้ง 

20,000  20,000 20,000 จํานวนคนพิการ/ผู้สูงอายุ 
ที่มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตแข็งแรง 
 

คนพิการ/ผู้สูงอายุ มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

อบต.              
(สํานักปลัด) 

    12 โครงการส่งเสริม
และสนับสนุน
กองทุนแม่   

เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชนได้มี
จิตสาํนึกและตระหนักถึง
ความสาํคัญของแม่  และการ
จัดกิจกรรมตา่งในวันแม ่

ส่งเสริมและสนับสนุน
กองทุนแม่  จํานวน  11  
หมู่บ้าน 
 

110,000 
 

 110,000 110,000 จํานวนประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมวันแม ่

ประชาชนในตําบลมี
ความรักสามัคคี โดยร่วม
กิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับ
แม่ 
 

อบต.               
(สํานักปลัด) 



                                               ๖๖ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 

255๙ 
(บาท) 

 25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

    ๑๓ โครงการซ่อมแซมที่
อยู่อาศัยให้กับคน
พิการ ผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาส หมู่ที่ 
๑-๑๑ 

เพื่อให้คนพิการ/ผู้สูงอายุ 
และผูด้้อยโอกาส ไดม้ีที่อยู่
อาศัยและไดร้ับการดูแลจาก
หน่วยงานรัฐ  

ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับ
คนพิการ ผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาส หมู่ที่ ๑-๑๑ 

๘๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จํานวนคนพิการ/
ผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาส ที่ไดร้ับการ
ดูแลและให้ความ
ช่วยเหลือ 

คนพิการ/ผู้สูงอายุ มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

อบต.                
(สํานักปลัด) 

 

   ๑๔ โครงการจัดตั้ง
ศูนย์บริการคนพิการ 

เพื่อให้บริการข้อมลูข่าวสาร
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ 
สวัสดิการ และความ
ช่วยเหลือตามคนพิการร้อง
ขอ และตามที่หน่วยงานของ
รัฐกําหนด รวมทั้งการให้
คําปรึกษาหรือช่วย
ดําเนินการเกี่ยวกับขอใช้
สิทธิประโยชน์แก่คนพิการ 

จัดตั้งศูนย์บริการคน 
พิการขึ้น ณ อบต.             
เขาทะลุ จํานวน ๑ แห่ง    

๒๐,๐๐๐ 
 
 

 ๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

จํานวนคนพิการ ที่ไดร้ับ
การดูแลและให้ความ
ช่วยเหลือ 

อบต.เขาทะลมุีศูนย์ใน
การให้ความช่วยเหลือผู้
พิการในพื้นที่ด้านต่างๆ 

อบต.                
(สํานักปลัด) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                               ๖๗ 
 

2.3  งานด้านการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 255๙ 

(บาท) 
 25๖๐ 

(บาท) 
256๑ 
(บาท) 

    1 โครงการก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

เพื่อให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เตรียมความพร้อมสําหรับ
เด็กก่อนวัยเรยีน 

ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 2 แห่ง  หมู่ที่ ๑ 
และหมู่ที่ ๓  ตามแบบ
มาตรฐานกําหนด 

2,500,000 
 

 2,500,000 
 

2,500,000 
 

จํานวนเด็กก่อนวัยเรียนที่
เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ครัวเรือนที่มีบุตร
หลานได้รับความ
ช่วยเหลือมีการเตรียม
ความพร้อมก่อนวัย
เรียน 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ 

        2 โครงการปรับปรุง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

เพื่อให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เตรียมความพร้อมสําหรับ
เด็กก่อนวัยเรยีน 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หมู่ที่ 4 และหมู่ที่  5   

300,000  300,000 300,000 จํานวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
ไดร้ับการปรบัปรุง 

ครัวเรือนที่มีบุตร
หลานได้รับความ
ช่วยเหลือมีการเตรียม
ความพร้อมก่อนวัย
เรียน 

อบต.(สํานัก
ปลัด) 

    3 โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม(นม)
และอาหารกลางวัน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการในการเตรียม
ความพร้อมก่อนวัยเรียน 
 

สนับสนุนงบประมาณให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
โรงเรียนในเขตอปท. ในการ
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) และ
อาหารกลางวัน 

1,500,000 
 

 1,500,000 
 

1,500,000 
 

จํานวนเด็กที่ได้รับอาหาร
เสรมิ(นม)และอาหาร
กลางวัน 
 

เด็กในศูนย์ฯ มี
ศักยภาพและมีความ
พร้อมในการเรยีนขั้น
อนุบาล 
 

อบต.(สํานัก
ปลัด)/ 

กรมส่งเสรมิฯ 

    4 โครงการส่งเสริมให้
สถานศึกษาพัฒนา
เทคโนโลยี วัสดุ 
อุปกรณ์การเรียน
การสอนที่ทันสมยั 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการในการเตรียม
ความพร้อมก่อนวัยเรียน 

จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการ
สอนและวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆ 
ตามความจําเป็นให้กับ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

50,000 
 

 50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละของเด็กในศูนย์ฯ ที่มี
ความพร้อมในการเรียนขั้น
อนุบาล 

เด็กในศูนย์ฯ มี
ศักยภาพและมีความ
พร้อมในการเรยีนขั้น
อนุบาล 

อบต.         
(สํานักปลัด) 

    5 โครงการสนับสนุน
กิจกรรมทาง
การศึกษา 
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการในการเตรียม
ความพร้อมก่อนวัยเรียน 

สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ/การเข้าค่าย
ฝึกอบรมต่างๆของ
สถานศึกษา 

50,000 
 

 50,000 
 

50,000 
 

จํานวนเด็กที่มสี่วนร่วมใน
กิจกรรมและตั้งใจเรียน 
 

เด็กได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม โดยทุกคนจะ
ตั้งใจเรียน 
 

อบต.             
(สํานักปลัด) 



                                               ๖๘ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI)  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 255๙ 

(บาท) 
 25๖๐ 

(บาท) 
256๑ 
(บาท) 

    6 โครงการจัดหา
เครื่องเล่นประจํา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพื่อส่งเสริมทักษะ 
พัฒนาการเรียนรู้และเตรียม
ความพร้อมสําหรับเด็กก่อน
วัยเรียน 

สนับสนุนอุปกรณ์เด็กเล่น
ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 

200,000 
 

   200,000 
 

200,000 
 

จํานวนเด็กก่อนวัยเรียนที่
ได้รับการส่งเสรมิพัฒนาการ 

ส่งเสริมพัฒนาการ
เรียนรู้และเตรยีม
ความพร้อมสําหรับ
เด็กก่อนวัยเรยีน 

อบต.           
(สํานักปลัด) 

  ๗ โครงการก่อสร้างโรง
อาหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กได้มสีถานที่สาํหรับ
รับประทานอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ เหมาะสม และ
เพียงพอ 

ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๑ 
แห่ง 

๑,๕๐๐,๐๐๐  ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ เด็กปฐมวัยมีโรงอาหารที่ถูก
หลักอนามัย 

เด็กปฐมวัยมีโรง
อาหารที่ถูกหลัก
อนามัย 

อบต./กรม
ส่งเสริมฯ 

   ๘ โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์บรเิวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สวยงาม 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็กให้มีความสวยงาม 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ภูมิทัศน์บรเิวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีความสวยงาม  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการปรับปรุง 
๘๐% 

อบต.           
(สํานักปลัด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                               ๖๙ 
 

2.4  แนวทางด้านสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 

255๙ 
(บาท) 

 25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

   1 โครงการสร้างสวน
สุขภาพพร้อมเครื่อง
ออกกําลังกาย 

 เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจและออก
กําลังกาย 

ก่อสร้างสวนสุขภาพพร้อม
จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย  
หมู่ที่ 1  จํานวน 1 แห่ง 

500,000  ๕๐๐,000 ๕๐๐,000 ร้อยละของประชาชนใน
หมู่ที่ 1 มีสถานที่พักผ่อน
และออกกําลังกาย 

ทําให้ประชาชนมี
สถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจและออกกําลังกาย 

อบต. 
(กองช่าง)/ 

อบจ./ 
กรมส่งเสรมิฯ 

    2 โครงการจัดซื้อ
เครื่องพ่นหมอกควัน   

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลือดออกตําบล
เขาทะล ุ

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 
จํานวน  5  เครื่อง 

500,000 
 

 500,000 
 

500,000 สถิติการเกิดโรค
ไข้เลือดออก มาเลเรีย
ลดลง 

ทําให้มีป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออกตําบล           
เขาทะล ุ

อบต.             
(สํานักปลัด) 

    3 โครงการจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์และ
วัสดุทางการแพทย์ 

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคต่างๆในพื้นที่ 
 

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ
วัสดุทางการแพทย์เช่น  
ทรายอเบท,  สารเคมีป้องกัน
พาหะนําเชื้อไข้เลือดออก  
มาลาเรีย  เครื่องวัดความดัน 
เบาหวานพร้อมเข็มเจาะ 

500,000  500,000 500,000 ร้อยละของประชาชนมี
สุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น  
 

ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่ดีขึ้น โรค
ไข้เลือดออก  
โรคมาเลเรียในพื้นที่
ลดลง 

อบต.          
(สํานักปลัด) 

    4 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับงาน
ด้านสาธารณสุข 
 

เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข
ต่างๆ เช่น การควบคุม การ
ป้องกันโรค   

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงาน
ด้านสาธารณสุข  
 

50,000 
 
 

 50,000 
 
 

50,000 
 
 

ร้อยละของประชาชนที่มี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ดูแลรักษาสุขภาพอนามัย 

 

ประชาชนทุกหมู่บ้าน
ได้มีความรู้ความเข้าใจ
ในการดูแลรักษา
สุขภาพอนามัย 

อบต.          
(สํานักปลัด) 

    5 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมศูนย์
สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน   

เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้
มาใช้บริการ 

ปรับปรุงซ่อมแซมที่ทําการ 
ศสมช.หมู่ที่ 1-11 

200,000 
 

 200,000 
 

200,000 
 

จํานวน ศสมช.ที่ไดร้ับการ
ปรับปรุง 
 

ทําให้มีการอํานวย
ความสะดวกแก่ผูม้าใช้
บริการ 

อบต.(สํานัก
ปลัด) 



                                               ๗๐ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 255๙ 

(บาท) 
 25๖๐ 

(บาท) 
256๑ 
(บาท) 

    6 โครงการจัดตั้งชมรม
คนรักสุขภาพ 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

จัดตั้งชมรมคนรักสุขภาพ 
หมู่ที่ 1-11   
 
 

150,000 
 

 150,000 
 

150,000 
 

ร้อยละของประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 
 

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 
 

อบต.              
(สํานักปลัด) 

    7 โครงการส่งเสริม                    
การออกกําลังกาย 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
แข็งแรงทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ 

จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อม
อุปกรณ์ในการออกกําลัง
กายหมู่ที่ 1-11 
 
 

300,000 
 

 300,000 
 

300,000 
 

จํานวนประชาชนที่ออก
กําลังกาย 

ประชาชนในตําบลมี
ความรักสามัคคี โดยมี
กิจกรรมการออกกําลัง
กายเป็นตัวเชื่อม 

อบต.              
(สํานักปลัด) 

    8 โครงการ
เตรียมพร้อมการ
ดําเนินงานระบบ
หลักประกันสุขภาพ 
 

เพื่อให้ประชาชนในตําบลมี
หลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า 
 

ดําเนินงานตามโครงการ 
โดย อบต.สมทบทุนร่วมกับ 
สปสช. 20% ของเงิน  40  
บาท/คน 

65,000 
 

 65,000 
 

65,000 
 

ประชาชนในตําบลเขา
ทะลุ มีสุขภาพที่ด ี

ทําให้ประชาชนใน
ตําบลมหีลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า 
 

อบต.           
(สํานักปลัด 

    9 โครงการอบรม
อาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐาน
และแกนนํา
ครอบครัวหมู่ที่  
1-11 

เพื่อให้ อสม.และแกนนํา
ดูแลสุขภาพคนในหมู่บ้าน
และครอบครัวเพื่อส่งเสรมิ
สุขภาพเชิงรุกอันเกิดจาก
การมีความรู้ของ   อสม.
และแกนนําสร้างความ
ผูกพันในชุมชน 

จัดอบรม อสม.และแกน
นําจํานวน  60  คน  
จํานวน  1  ครั้ง 
 
 
 
 

80,000    
 

 80,000    
 

80,000     
 

จํานวนอสม.และแกนนําที่
เข้าอบรมมีความรูด้้าน
สุขอนามัย 

อสม.และแกนนําที่เข้า
อบรมมีความรู้ด้าน
สุขอนามัยได้เกิดความ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันใน
หมู่บ้านร้อยละ 85 
ของประชาชนใน
หมู่บ้าน 

อบต.            
(สํานักปลัด 

    10 โครงการส่งเสริม
เยาวชนและ
ประชาชนในการ
แข่งขันกีฬาต่างๆ 
 

เพื่อสนับสนุนเยาวชนและ
ประชาชนในการร่วมแข่งขัน
กีฬาร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ 

การร่วมแข่งขันกีฬาของ
เยาวชนและประชาชนเพื่อ
เชื่อมความสมัพันธ์อันดี
ระหว่างหน่วยงานในเขต
อปท.และนอกเขตอปท. 
 

100,000 
 

 100,000 
 

100,000 
 

จําวนประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรม  

ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างหมู่บ้าน/
ชุมชนกับ อปท. และ
อปท.กับหน่วยงาน
อื่นๆ 
 

อบต.                
(สํานักปลัด) 



                                               ๗๑ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 

255๙ 
(บาท) 

 25๖๐ 
(บาท) 

25๖๑ 
(บาท) 

    11 โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬา
เอนกประสงค์
ประจําหมู่บ้าน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
และเยาวชนในพื้นที่ได้ออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพ  และ
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ประจํา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11  ตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 

300,000 
 

 300,000 
 

๓00,000 
 

จํานวนประชาชนที่ใช้
สถานที่ออกกําลังกาย 

ประชาชนในพื้นที่มี
สถานที่ออกกําลังกาย
และมสีุขภาพ สมบูรณ์
แข็งแรง 

อบต. 
(กองช่าง)/ 

อบจ./ 
  กรมส่งเสริมฯ 

      12 โครงการอุดหนุน
ศูนย์สาธารณสุขมลู
ฐานชุมชน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
ตําบลมสีุขภาพอนามัยที่ด ี

อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมลู
ฐานชุมชนหมู่ที่ 1-11 

110,000  110,000 110,000 จํานวนประชาชนหมู่ที่ 1-
11 มีสุขภาพพลานามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง 

ทําให้ประชาชนใน
ตําบลมสีุขภาพอนามัย
ที่ดี 

อบต.           
(สํานักปลัด) 

   13 โครงการจัดประกวด
หมู่บ้านสุขภาพ 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
ตําบลมสีุขภาพอนามัยที่ด ี

จัดประกวดหมู่บ้านสุขภาพ
หมู่ที่ 1-11 

๗0,000  ๗๐,000 ๗0,000 จํานวนประชาชนหมู่ที่ 1-
11 มีสุขภาพพลานามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง 

ทําให้ประชาชนใน
ตําบลมสีุขภาพอนามัย
ที่ดี 

อบต.          
(สํานักปลัด) 

    14 โครงการรณรงค์
ป้องกันวันเอดส์โลก 

เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย
มีความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะในการป้องกันโรค
เอดส ์

ผู้นําชุมชน  อสม.  จนท. 
สาธารณสุข  นักเรียน  
ข้าราชการในพื้นที่ 

30,000  30,000 30,000 ร้อยละของประชาชนเกิด
ความรู้ ความเข้าใจในการ
ป้องกันโรคเอดส์  

ทําให้ประชาชนทุก
กลุ่มวัยมีความรู ้ ความ
เข้าใจ และทักษะใน
การป้องกันโรคเอดส ์

อบต.          
(สํานักปลัด) 

   ๑๕ โครงการป้องกัน
โรคตดิต่อ  

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
ตําบล หมู่ที่ ๑-๑๑ มี
สุขภาพอนามัยที่ด ี

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อ หมู่ที่ ๑-๑๑ 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนหมู่ที่ 1-
11 มีสุขภาพพลานามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง 

ทําให้ประชาชนใน
ตําบลมสีุขภาพอนามัย
ที่ดี 
 

อบต.              
(สํานักปลัด) 

   ๑๖ โครงการรณรงค์
ป้องกันไข้เลือดออก  
หมู่ที่ ๑-๑๑ 

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลือดออก ในหมู่ที่ 
๑ – ๑๑ 

จัดซื้อสารกําจัดยุงลาย เช่น 
ทรายอะเบท ฯลฯ  

๕๕,๐๐๐  ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ จํานวนประชาชนหมู่ที่              
1-11 มีสุขภาพพลานามัย
ที่สมบูรณ์แข็งแรง 

ทําให้ประชาชนใน
ตําบลมสีุขภาพอนามัย
ที่ดี 
 

อบต.              
(สํานักปลัด) 

 
 
 
 
 
 



                                               ๗๒ 
 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม   และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.1 แนวทางด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย  สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง  การพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน การจัดทําระบบ ข้อมูลข่าวสาร เพื่อการพัฒนา

ชุมชน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 255๙ 

(บาท) 
 25๖๐ 

(บาท) 
256๑ 
(บาท) 

    1 โครงการทําสื่อ
รณรงค์ด้านการ
เลือกตั้ง 

เพื่อสร้างจิตสํานึกของ
ประชาชนเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง 

จัดทําสื่อ เช่น คัทเอ้าท์ 
สติกเกอร์ ป้ายประกาศ สื่อ
โฆษณา 

30,000 
 

 30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละของประชาชนที่ไป
ใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ประชาชนมีจิตสํานึก
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

อบต. 
(สํานักปลัด) 

 
 

   2 โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านการ
เลือกตั้ง 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับรูปแบบการและ
วิธีการเลือกตั้ง 

อบรมให้ความรู้เรื่องการ
เลือกตั้งแก่ประชาชนทุก
หมู่บ้าน 

20,000 
 

 20,000 
 

20,000 
 

จํานวนบัตรเสียลดลงเหลือ
ประมาณร้อยละ 1 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับรูปแบบการ
และวิธีการเลือกตั้ง 

อบต. 
(สํานักปลัด) 

 
 

   3 โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของ
ชาติ 

เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  และแสดงความ
จงรักภักดี ของประชาชนชาว
ไทย  

เข้าร่วมกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ฯลฯ 

100,000 
 

 100,000 
 

100,000 
 

จํานวนประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

รักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์
ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข  และการ
แสดงความจงรักภักดี 
ของประชาชนชาวไทย 

อบต. 
(สํานักปลัด) 

 
 
 
 
 

   4 โครงการก่อสร้าง
และซ่อมแซมเสียง
ตามสายประจํา
หมู่บ้าน  

เพื่อให้การส่งข่าวเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ทั่วถึง 

ก่อสร้างและซ่อมแซมระบบ
เสียงตามสาย หมู่ที่ 1-11  
ตามแบบแปลนที่อบต.
กําหนด 

500,000  500,000 500,000 ร้อยละของครัวเรือน
ทั้งหมดที่จะได้รับข่าวสาร
สะดวกรวดเร็ว 

ทําให้การส่งข่าว
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ทั่วถึง 

อบต. 
(กองช่าง) 

 
 

  ๕ โครงการสนับสนุน
หนังสือพิมพ์ประจํา
หมู่บ้าน 

เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร 
บริการแก่ประชาชนใน
ชุมชน 

จัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้แก่ที่
อ่านหนังสือพิมพ์ประจํา
หมู่บ้านหมู่ที่ 1-11 

10,000  10,000 10,000 ร้อยละของครัวเรือนที่จะ
ได้รับข่าวสารสะดวก
รวดเร็ว 

ทําให้มีแหล่งข้อมูล
ข่าวสาร บริการแก่
ประชาชนในชุมชน 

อบต.  (สํานัก
ปลัด) 

 
 



                                               ๗๓ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 255๙ 

(บาท) 
 25๖๐ 

(บาท) 
25๖๑ 
(บาท) 

 ๖ โครงการอุดหนุน
ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีประจํา
ตําบลเขาทะล ุ

เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลด้าน
การเกษตรแก่ประชาชน
ตําบลเขาทะล ุ
 

อุดหนุนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีประจําตําบลเขา
ทะลุจํานวน  
1 แห่ง 

20,000  20,000 20,000 จํานวนประชาชนที่เข้าใช้
บริการศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีประจําตําบล
เขาทะล ุ

มีแหล่งข้อมูลข่าวสาร
ด้านการเกษตรไว้
บริการประชาชน 
 

อบต.            
(สํานักปลัด) 

 

   ๗ โครงการสนับสนุน
ศูนย์คอมพิวเตอร์
พร้อมติดตั้งระบบ
อินเตอร์เน็ต ประจํา
หมู่บ้าน 

เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร
บริการแก่ประชาชนใน
ชุมชน 

สนับสนุนคอมพิวเตอร์
พร้อมติดตั้งระบบ
อินเตอร์เน็ต ประจําหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1-11 

200,000  200,000 200,000 จํานวนประชาชนที่สนใจ
ใช้บริการ 
 

ชุมชนมีแหล่งข้อมูล
ข่าวสารไว้บริการ 
 

อบต.          
(สํานักปลัด) 

 

    ๘ โครงการจัดซื้อ
เครื่องเสยีงประจํา
หมู่บ้าน 

เพื่อให้การสื่อสารเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ทั่วถึง 

จัดซื้อเครื่องเสียงประจํา
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1-11 

300,000  300,000 300,000 ร้อยละของครัวเรือนที่จะ
ได้รับข่าวสารสะดวก
รวดเร็ว 
 

ทําให้การสื่อสาร
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ทั่วถึง 

อบต.                
(สํานักปลัด) 

 

    ๙ โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด (CCTV) 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
(CCTV) หมู่ที่ 1 -11 

500,000  500,000 500,000 ร้อยละของประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

อบต.          
(สํานักปลัด) 

/กรมส่งเสริมฯ 

    ๑๐ โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าวประจํา
หมู่บ้าน 

เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร
บริการแก่ประชาชนใน
ชุมชนและเพื่อให้การส่งข่าว
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และทั่วถึง 

ก่อสร้างหอกระจายข่าว 
ประจําหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๓  
ตามแบบแปลนที่ อบต.
กําหนด 

๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือน
ทั้งหมดที่จะได้รับข่าวสาร
สะดวกรวดเร็ว 

ทําให้การส่งข่าว
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ทั่วถึง 

อบต.             
(กองช่าง) 

    ๑๑ โครงการก่อสร้าง
ศูนย์ข้อมูลหมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๙  

เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร
บริการแก่ประชาชนใน
ชุมชนและเพื่อให้การส่งข่าว
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และทั่วถึง 

ก่อสร้างศูนย์ข้อมลูหมู่บ้าน 
บริเวณสี่แยกไร่ใน  หมู่ที่ ๙  
จํานวน ๑ แห่ง  

๔๐๐,๐๐๐  ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือนที่จะ
ได้รับข่าวสารสะดวก
รวดเร็ว 

ทําให้การสื่อสาร
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ทั่วถึง 

อบต. (สํานัก
ปลัด) 

 



                                               ๗๔ 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่      

รับผิดชอบ 255๙ 
(บาท) 

 25๖๐ 
(บาท) 

25๖๑ 
(บาท) 

 ๑๒ โครงการก่อสร้าง
และต่อเติมศาลา
เอนกประสงค์
ประจําหมู่บ้าน 

เพื่อจัดให้เป็นสถานที่
ประชุมทํากิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างและต่อเตมิศาลา
เอนกประสงค์  หมู่ที่ ๑-๑๑ 

๑,๕๐๐,๐๐๐  ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมของชุมชน 

ทําให้ชุมชนมีสถานที่
ประชุม ทํากิจกรรม
ของหมู่บ้าน 

อบต.          
(กองช่าง) / 

อบจ. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                               ๗๕ 
 

3.2  แนวทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่      

รับผิดชอบ 
255๙ 
(บาท) 

 25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

    1 โครงการก่อสร้าง
ศูนย์  
อปพร. 

เพื่อให้ประชาชนที่สัญจร
ไปมาได้รับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินและ
การใช้รถใช้ถนน 

ก่อสร้างศูนย์ อปพร.  
จํานวน 1  แห่ง 

๔00,000 
 

 ๔00,000 
 

๔00,000 
 

ร้อยละของประชาชน
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินและการใช้
รถใช้ถนน 

ทําให้ประชาชนที่สัญจร
ไปมาได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและการใช้รถ
ใช้ถนน 
 

อบต.             
(สํานักปลัด) 

    2 โครงการจัดซื้อ
อุปกรณ์ดับเพลิง 

เพื่อให้มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

จัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง 30,000 
 

 30,000 
 

30,000 ร้อยละของประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

อบต.                   
(สํานักปลัด) 

    3 โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน 
 

เพื่อให้ประชาชนปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน โดย
การรณรงค์ 
ประชาสมัพันธ์ 

จัดทําสื่อรณรงค์ ป้าย
ประชาสมัพันธ์ อบรมเรื่อง
กฎจราจรการขับขี่รถ 

200,000 
 

 200,000 
 

200,000 
 

ร้อยละของประชาชนขับ
ขี่รถได้อย่างปลอดภยั
จากอุบัติเหต ุ

ประชาชนขับขี่รถได้
อย่างปลอดภัยมากขึ้น 
และอุบัตเิหตุจากการขับ
ขี่รถลดลง 
 

อบต.                 
(สํานักปลัด) 

    ๔ โครงการสนับสนุน
กิจกรรม            
อปพร. 
 

เพื่อให้สมาชิกมีความ
กระตือรือร้นต่อการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมอปพร. 

สนับสนุนกิจกรรม อปพร.     200,000 
 

 100,000 
 

100,000 
 

จํานวนอปพร.ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
 

ทําให้กิจกรรม  
อปพร.ให้มีความต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ 

อบต.             
(สํานักปลัด) 

    ๕ โครงการฝึกอบรม
ทบทวนความรู้และ
อบรมใช้วิทยุสื่อสาร
แก่สมาชิก อปพร. 
 

เ พื่ อ เต รี ยมความ
พร้ อมแ ก่สมา ชิกอป
พร. ในการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยแก่ประชาชน 

อบรมให้ความรู้แก่สมาชิก
ทุกคน  อปพร. จํานวน 3 
ครั้ง 

150,000 
 

 150,000 
 

150,000 
 

จํานวนสมาชิก อปพร. 
ที่ได้รับการฝึกอบรม 

สมาชิก อปพร. ทุกคนมี
ความรู้ในการดูแลรักษา
ความปลอดภัยให้แก่
ประชาชน 

อบต.                   
(สํานักปลัด) 



                                               ๗๖ 
 

 
   ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 

255๙ 
(บาท) 

 25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

    ๖ โครงการให้บริการ
ช่วงเทศกาลปีใหม่
และเทศกาล
สงกรานต ์

เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการให้คําแนะนํา
ประชาชนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่และเทศกาลสงกรานต ์

ประชาชนทั่วไปในเขตอปท. 30,000      30,000 30,000 จํานวนประชาชนผู้
สัญจรไปมาได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการให้บริการ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่
และเทศกาลสงกรานต ์

อบต.                     
(สํานักปลัด) 

 
 

    ๗ โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
อัคคีภัยให้กับ
ผู้ประกอบการและ
ประชาชนในเขต 
อปท. 

เ พื่ อ เตรี ยมความ
พร้ อมแ ก่ประชาชน
ในการ ป้อง กันตนเอง
จากอัคคีภัย 

อบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนจํานวน  3  ครั้ง 

50,000      50,000 50,000 ร้อยละของประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ประชาชนมี ก าร
เต รียมความพร้ อม
ในการ ป้อง กันตนเอง
จากอัคคีภัย 

อบต.              
(สํานักปลัด) 

 
 
 
 

    ๘ โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันไฟป่า 

เ พื่ อ เตรี ยมความ
พร้ อมแ ก่ประชาชน
ในการ ป้อง กัน ไฟป่า 

อบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนจํานวน  3  ครั้ง 

50,000     50,000 50,000 ร้อยละของประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ประชาชนมี ก าร
เต รียมความพร้ อม
ในการ ป้อง กันตนเอง
จากอัคคีภัย 

อบต.               
(สํานักปลัด) 

 
 

    ๙ โครงการฝึกอบรม
และป้องกัน 
สาธารณภัย 
 

เพื่อเตรียมความพร้อมแก่
ประชาชนในการป้องกัน สา
ธารณภยั  เช่น  อุทกภยั  วาต
ภัย ฯลฯ 

อบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนด้านสาธารณภัย
จํานวน  3  ครั้ง 

200,000 
 

    200,000 
 

200,000 ร้อยละของประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากสาธารณภัย
และมคีวามปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

อบต.                   
(สํานักปลัด) 

 
 
 

    1๐ โครงการจัดซื้อ
เครื่องรับ-ส่งวิทยุ
ชนิดติดรถยนต ์

เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร
ในการปฏิบัติงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

เครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิดติด
รถยนต์ระบบVHF/FM 

30,000 
 

     30,000 
 

30,000 
 
 

จํานวนสมาชิกอปพร.ที่ใช้
เครื่องรับ-ส่งวิทยุ 

การติดต่อสื่อสารในการ
ปฏิบัติงานมีความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

อบต.                  
(สํานักปลัด) 

 
    1๑ โครงการติดตั้งเสา

สูงขยายเครือข่าย
วิทยุสื่อสาร 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การตดิต่อสื่อสารในการ
ปฏิบัติงานประสานงานใน
พื้นที่และพื้นที่ข้างเคียง 

เสาสูงจํานวน  1                 
ต้นไมเ่กิน 60 เมตร 

100,000         100,000 100,000 การติดต่อสื่อสารในการ
ปฏิบัติงานมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ทําให้การติดต่อสื่อสารใน
การปฏิบัติงานและ
ประสานงานในพื้นที่
ข้างเคียงมคีวามสะดวกขึ้น 

อบต.              
(สํานักปลัด) 

 
 
 



                                               ๗๗ 
 

ที่ 
 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 255๙ 

(บาท) 
    25๖๐ 

  (บาท) 
256๑ 
(บาท) 

    1๒ โครงการป้องกัน
อุทกภัย  วาตภัย 
 

เพื่อช่วยเหลือและบรรเทา
ความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเขต อปท. 
 

ขุดฝังท่อระบายน้ําทุกถนน
ที่ขวางทางน้ําในเขต อบต. 
ฯลฯ 
 

100,000 
 

 

     100,000 
 

 

100,000 
 

 

ร้อยละของครัวเรอืนที่
ไดร้ับผลดจีากการป้องกัน
และรบัมือน้ําท่วม 

ช่วยเหลือและบรรเทา
ความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในเขต อปท. 

อบต.              
(สํานักปลัด) 

 
 

   ๑๓ โครงการก่อสร้าง
ศูนย์ อปพร. 
หมู่บ้าน  หมู่ที่ ๙  

เพื่อให้ประชาชนที่สัญจร
ไปมาได้รับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินและ
การใช้รถใช้ถนน 

ก่อสร้างศูนย์ อปพร.  
จํานวน 1  แห่ง บริเวณสี่
แยกไร่ใน  หมู่ที่ ๙  

๕๐๐,๐๐๐  500,000 
 

500,000 
 

ร้อยละของประชาชน
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินและการใช้
รถใช้ถนน 

ทําให้ประชาชนที่สัญจร
ไปมาได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและการใช้รถ
ใช้ถนน 

อบต.            
(สํานักปลัด) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                               ๗๘ 
 

3.3 แนวทางด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

255๙ 
(บาท) 

 25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

    1 โครงการติดตั้งและ
ซ่อมแซมไฟส่องทาง
สาธารณะ 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

ติดตั้งและซ่อมแซมไฟส่อง
ทางสาธารณะหมู่ที่ 1-11 

800,000  800,000 800,000 ร้อยละของประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
 

ประชาชนมีความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

อบต. 
(สํานักปลัด) 

    2 โครงการสายตรวจ
ชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

จัด อปพร.ออกตรวจใน
พื้นที่ตําบลเขาทะลุ จํานวน 
3 ครั้ง 

50,000 
 
 

 50,000 
 
 

50,000 
 
 

ร้อยละของประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
 

ประชาชนมีความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

      อบต. 
(สํานักปลัด) 

    3 โครงการแข่งขันกีฬา              
ต้านยาเสพติด  
(เขาทะลุคัพ)    
 
 

เพื่อให้เด็กและเยาวชน
สนใจการเล่นกีฬาไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติดและ
ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง 

จัดการแข่งขันกีฬาระดับ
ตําบล 

350,000 
 
 

 350,000 
 
 

350,000 
 
 

จํานวนเด็กและเยาวชน
มีสุขภาพแข็งแรง
ปลอดภัยจากยาเสพตดิ 
 
 

เด็กและเยาวชนสนใจการเล่น
กีฬาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
และส่งเสรมิสุขภาพให้แข็งแรง 

         
อบต. 
(สํานักปลัด) 

    4 โครงการสนับสนุน
ศูนย์ต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด
ตําบลเขาทะล ุ

เพื่อส่งเสริม  ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในตําบลเขาทะล ุ

สนับสนุนงบประมาณใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิตําบลเขาทะล ุ

50,000 
 
 

 50,000 
 
 

50,000 
 
 

เยาวชนและประชาชน
ลดอัตราเสี่ยงต่อการติด
ยาเสพตดิลดลง 

แก้ไขปัญหายาเสพติดในตําบล
เขาทะล ุ

อบต. 
(สํานักปลัด) 

 

 
 
 

 
 



                                               ๗๙ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 หน่วยงานที่           
   รับผิดชอบ 

255๙ 
(บาท) 

 25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

   ๕ โครงการรณรงค์เพื่อ
ป้องกันยาเสพติด 

เพื่อเผยแพรค่วามรูค้วาม
เข้าใจเกี่ยวกับโทษของยา
เสพติดแก่เด็กและเยาวชน  
ประชาชน เพื่อสนับสนุน
การป้องกันยาเสพติดตาม
นโยบายของรัฐ 

จัดฝึกอบรม ปีละ ๑ ครั้ง 
แก่เด็กและเยาวชนทั้งใน
ระบบและนอกระบบ เช่น 
การเดินรณรงค์หรือ
ประกวดคําขวัญเกี่ยวกับ
การต่อต้านยาเสพติด 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของเยาวชน และ
ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษ
ของยาเสพติด 

แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ตําบลเขาทะล ุ

อบต. 
(สํานักปลัด) 

 

  ๖ โครงการจัดตั้งศูนย์
ส่งเสริมกีฬาตาํบล
เขาทะล ุ

เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ได้รับการสนับสนุนและ
ส่งเสริมด้นการกีฬา ไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติดและ
ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง 

จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมกีฬา
ตําบลเขาทะลุ ณ ลานอนก
ประสงค์ หมู่ที่ ๗ 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของเยาวชนได้รบั
การส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านการกีฬา 

เด็กและเยาวชนได้รับ
การสนับสนุนด้านการ
กีฬา,ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติดและส่งเสริม
สุขภาพให้แข็งแรง 

อบต. 
(สํานักปลัด) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                               ๘๐ 
 

3.4 แนวทางด้านการให้บริการประชาชน  เน้นพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพในการให้บริการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 

255๙ 
(บาท) 

 25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

    1 โครงการก่อสร้าง
ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน หมู่ที่ 1 , หมู่
ที่ ๕ , หมู่ที่ ๖ 

เพื่อใช้เป็นสถานที่บริการ
ประชาชนด้านต่างๆ  เช่น  
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
กองทุนหมู่บ้าน ฯลฯ 

ก่อสร้างศูนย์การเรยีนรู้
ชุมชน หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ ๕ , 
หมู่ที่ ๖ตามแบบแปลน 
อบต.กําหนด 

๙00,000 
 

 ๙00,000 
 

๙00,000 
 

ร้อยละของประชาชนที่
ใช้สถานที่ 

สามารถให้บริการแก่
ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับ
ข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ 

อบต.(กองช่าง) 
 

    2 โครงการจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์  
ครุภณัฑ์และ
เครื่องมือ เครื่องใช้
ประจําสํานักงาน 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
บริหารงานให้ดีขึ้น 
 

วัสดุ อุปกรณ์ และครุภณัฑ์
เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
บริหารงาน ประจํา
สํานักงาน 

200,000 
 

 

 200,000 
 

 

200,000 
 

 

ร้อยละของประชาชน
เกิดความพึงพอใจในการ
ให้บริการ 

ประชาชนที่ผ่านมาขอใช้
บริการทุกคนเกิดความพึง
พอใจในการให้บริการ 

อบต.(สํานักปลดั) 
 

    3 โครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
บริหารงานและบริการ
ประชาชนให้ดีขึ้น 
 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
ค่าบริการระบบการเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตแบบความเร็ว
สูง  และการบํารุงรักษา 
ฯลฯ 
 

300,000 
 

 300,000 
 

300,000 
 

จํานวนประชาชนที่ขอใช้
บริการ 

สามารถให้บริการ
อินเตอร์เน็ตแก่ประชาชน   
และการบันทึกข้อมูลต่างๆ
ของ อปท. 

อบต.(สํานักปลดั) 
 

4 
 
 

โครงการอบรมเพิ่ม 
ประสิทธิภาพ
บุคลากร 
 

เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ทํางานของบุคลากรใน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จัดฝึกอบรม และศึกษาดูงาน
นอกสถานที่  สําหรับพนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง  
ผู้บริหาร สมาชิก อบต. 

450,000 
 

 

 450,000 
 

 

450,000 
 

 

ร้อยละของบุคลากรมี
ศักยภาพในการทํางาน 

บุคลากรมีศักยภาพในการ
ทํางานให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

อบต.(สํานักปลดั) 
 

5 โครงการจัดซื้อ
รถบรรทุก 6ล้อ 

เพื่อใช้บรรทุก หิน,ดิน ฯลฯ 
ที่ใช้ในการก่อสร้างของ
อบต. เขาทะลุ 

จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ 
จํานวน 1 คัน ราคาตาม
มาตรฐานครุภณัฑ์ 

600,000  600,000 600,000 ร้อยละของประชาชนมี
การจัดเก็บขยะที่ถูกวิธี 

อบต.มีรถบรรทุก 6 ล้อ
เพื่อใช้ในการบริหารงาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

อบต.(กองช่าง) 
 
 
 



                                               ๘๑ 
 

ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 255๙ 

(บาท) 
 25๖๐ 

(บาท) 
256๑ 
(บาท) 

6 
 

โครงการ อบต.พบ             
ประชาชน 

เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่าง อบต.และ
ประชาชนในเขต 

จัดโครงการ อบต.พบ
ประชาชน  จํานวนปีละ 1 
ครั้ง 

50,000 
 

   50,000 
 

50,000 
 

จํานวนประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

อปท.และประชาชนมี
ความสัมพันธ์ที่ดตี่อกัน 

อบต.(สํานักปลดั) 
 

7 โครงการส่งเสริมการ
จัดทําประชาคม
หมู่บ้าน 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชน กิจกรรม
การจัดทําเวทีประชาคม  
เพื่อนํามาจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดทําเวทีประชาคม
หมู่บ้าน   แผนชุมชน ฯลฯ  
เพื่อนํามาจัดทําแผนพัฒนา
ของอปท. 

50,000 
 

   50,000 
 

50,000 
 

จํานวนประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการส่งเสรมิ
การจัดทําประชาคม
หมู่บ้าน 

อปท.และประชาชนมีส่วน
ร่วมในการบรหิารจัดการ
ท้องถิ่นร่วมกัน 
 

อบต.(สํานักปลดั) 
 

    ๘ โครงการก่อสร้าง
อาคาร
เอนกประสงค์ 

เพื่อให้ นักเรียน 
ประชาชนทั่วไปมีความ
สะดวกในการใช้สถานที่ใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ 

ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ขนาดกว้าง 
16 เมตร ยาว 35 เมตร 
จํานวน ๑ แห่ง 
 

1,300,000    ๑,300,000 1,๓00,000 ร้อยละของนักเรียน 
และประชาชนทั่วไปมี
สถานที่ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการใช้สถานที่ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ 

อบจ./กรมโยธาฯ 

   ๙ โครงการติดตั้งเครน
ขนาด ๓ ตัน พร้อม
กระเช้า 

เพื่อใช้ในกิจการด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ของ 
อบต. เขาทะล ุ

เครน ขนาด ๓ ตัน พร้อม
กระเช้า จํานวน 1  คัน 
ราคาตามมาตรฐานครุภณัฑ์ 

  ๓๐๐,๐๐๐    ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของไฟส่องทางมี
สภาพที่ใช้การได้ด ี

อบต . มี ร ถ เ ค รนพร้ อม
กร ะ เ ช้ า เ พื่ อ ใ ช้ ในกา ร
บริหารงานด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

อบต.(กองช่าง) 
 

   ๑๐ โครงการจัดซื้อ
รถยนต์กระบะ
ส่วนกลาง 

เพื่อใช้ในกิจการด้านต่างๆ 
ของ อบต. เขาทะล ุ

จัดซื้อรถยนต์กระบะ 
จํานวน ๑ คัน ราคาตาม
มาตรฐานครุภณัฑ์ 

  ๖๐๐,๐๐๐  ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ การทํางานของ
หน่วยงานมี
ประสิทธิภาพและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

อบต. มีรถยนต์ส่วนกลาง
เพื่อใช้ในกิจการด้านต่างๆ 

อบต.(กองช่าง) 
 

 

 

 

 
 



                                               ๘๒ 
 

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน  การส่งเสรมิการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
4.1  แนวทางด้านการส่งเสริมการลงทุน 

 
 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา         
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 255๙ 

(บาท) 
 2๕๖๐ 

(บาท) 
256๑ 
(บาท) 

    1 โครงการก่อสร้าง
โรงเรือนแปรรูป
ผลผลติจากการเกษตร  

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้
มีการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร 

ก่อสร้างโรงเรือนแปรรูป
ผลผลติหมู่ที่  4  จํานวน  
1  แห่ง 

700,000  700,000 700,000 ร้อยละของประชาชน
มีโรงเรือนในการแปร
รูปผลผลิต 

ทําให้เกษตรกรไดม้ี
การแปรรปูผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

อบต.             
(กองช่าง) 

 

    2 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่เกษตรกร
ด้านการเกษตร 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้ด้านการเกษตร 

จัดฝึกอบรมให้ประชาชนใน
ตําบลจํานวน 3 ครั้ง 

100,000  100,000 100,000 ร้อยละของประชาชน
ในตําบลมีความรูด้้าน
การเกษตร 
 

ประชาชนในตําบลมี
ความรู้ด้านการเกษตร 

อบต.             
(สํานักปลัด) 

    3 โครงการส่งเสริมการ
แปรรูปผลผลติทาง
การเกษตร 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่ม
รายได้ให้กับประชาชนใน
ตําบลเขาทะล ุ

ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรเช่นทุเรียน  
ลองกอง  มังคุด  ฯลฯ 

500,000  500,000 500,000 ร้อยละของประชาชน
ในตําบลมีการแปรรูป
ผลผลติทางการเกษตร 
 

ประชาชนในตําบลเขา
ทะลุมีรายได้เพิ่มขึ้น 

อบต.               
(สํานักปลัด) 

    4 โครงการก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์  
 

เพื่อให้ประชาชนในเขตหมู่
ที่ 5 ได้ขายสินค้าภาค
เกษตร 

ก่อสร้างลานเอนกประสงค์     
หมู่ที่ 5 กว้าง 15 เมตรยาว 
30 เมตร 

500,000 
 

 500,000 
 

500,000 
 

ร้อยละของครัวเรือนที่
ได้ขายสินค้าภาค
เกษตร   
 

ประชาชนในเขตหมู่ที่ 
5 มีสถานที่ขายสินค้า
ภาคเกษตร 

อบต.                
(สํานักปลัด) 

    5 โครงการส่งเสริมช่อง
ทางการจําหน่ายสินค้า 
OTOP และสินค้า
เกษตร 

เพื่อส่งเสริมด้านการตลาด
ให้กับผู้ผลิต 
 

จัดงานแสดงมหกรรมสินค้า 
OTOP และสินค้าเกษตร
ตามฤดูกาล 

500,000 
 

 500,000 
 
 

500,000 ร้อยละของประชาชน
ในเขต อปท. มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนในเขต 
อปท. มีรายได้เพิ่มขึ้น 
 

อบต.            
(สํานักปลัด) 

   ๖ 
 

โครงการซ่อมแซมศูนย์
ส่งเสริมอาชีพ  หมู่ที่ 
๑, หมู่ที่ ๓, หมู่ที่ ๕ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนในหมู่ที่ ๑,                
หมู่ที่ ๓, หมู่ที่ ๕ 

ซ่อมแซมศูนย์ส่งเสริมอาชีพ 
หมู่ที่ ๑,  หมู่ที่ ๓, หมู่ที่ ๕ 
จํานวน  ๓  แห่ง 

๔๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชน
มีโรงเรือนในการแปร
รูปผลผลิต 

ประชาชนมีอาชีพ
เสรมิและเพิ่มรายได้ให้
มีฐานะดีขึ้น 

อบต.  
  (สํานักปลัด) 

 



                                               ๘๓ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 

255๙ 
(บาท) 

     2๕๖๐ 
    (บาท) 

256๑ 
(บาท) 

    ๗ โครงการก่อสร้าง
อาคารกลุม่พัฒนา
บทบาทสตรตีําบลเขา
ทะล ุ

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชน 

ก่อสร้างอาคารกลุ่มพัฒนา
สตรี  จํานวน  1 แห่ง 

1,500,000      1,500,000 1,500,000 ร้อยละของประชาชน
มีโรงเรือนในการแปร
รูปผลผลิต 

ประชาชนมีอาชีพ
เสรมิและเพิ่มรายได้ให้
มีฐานะดีขึ้น 
 

กรมโยธาฯ/
อบต.         

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                               ๘๔ 
 

4.2  แนวทางด้านการท่องเที่ยว 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 

255๙ 
(บาท) 

 25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

    1 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์แหล่ง  ท่องเที่ยว  
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ถ้ําธารลอดใหญ่มี
ภูมิทัศน์ที่สวยงามดึงดูด
นักท่องเที่ยว 
 

ก่อสร้างป้ายขนาด กว้าง 2 
เมตร ยาว 4 เมตร จัดสวน 
และให้มีการดายหญ้าเดือน
ละครั้ง ถ้ําธารลอดใหญ่            
หมู่ที่ 1 ฯลฯ 
 

500,000 
 

 500,000 
 

500,000 
 

ร้อยละของประชาชนมี
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

สถานที่ท่องเที่ยวมีภูมิ
ทัศน์ที่สวยงามดึงดดู
นักท่องเที่ยว 
 

อบต.(กองช่าง) 
 

    2 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ชุมชนสี่แยกเขา
ทะลุ  
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ชุมชนบริเวณสี่
แยกเขาทะลมุีภูมิทัศน์ที่
สวยงาม เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน       
สี่แยกเขาทะลุ  หมู่ที่ 1 

400,000 
 

 400,000 
 

400,000 
 

ร้อยละของชุมชนมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย  

ชุมชนมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย มีนักท่องเที่ยว
จากภายนอกมากขึ้น 

อบต.(กองช่าง)/ 
อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 

    3 โครงการก่อสร้างศาลา
โบราณคดี หมู่ที่ 1 

เพื่อส่งเสริมแหล่งศึกษา
โบราณคดี การตั้งถิ่น
ฐานของเขาทะลุ และ
แหล่งท่องเที่ยวพักผ่อน
หย่อนใจสําหรับ
ประชาชนทั่วไป 

ก่อสร้างศาลาโบราณคดี
ชุมชน เพื่อแสดงหลักฐาน
ทางโบราณคดี ตามแบบ
แปลนที่ อบต.กําหนด 

500,000 
 

 500,000 
 

500,000 
 

จํานวนประชาชนที่ได้
ศึกษาแหล่งโบราณคดีใน
ตําบลเขาทะลุ   

ประชาชนทั่วไปได้ศึกษา
แหล่งโบราณคดีในตําบล 
เขาทะลุ  ได้พักผ่อนและมี
นักท่องเที่ยวจากภายนอก
มากขึ้น 

อบต.(กองช่าง)/ 
อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 

    4 โครงการสร้างศาลที่
ประทับพระเจ้าบรมวงศ์
เธอ พระองค์เจ้า
อาภากรเกียรติวงศ์ กรม
หลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
หมู่ที่ 1 

เพื่อเป็นที่สักการะและ
ยึดเหนี่ยวจิตใจของ
ประชาชน และส่งเสริม
การท่องเที่ยวตําบลเขา
ทะลุ  

ก่อสร้างศาลพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ พระองค์เจ้า
อาภากรเกียรติวงศ์ กรม
หลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
บริเวณสวนสาธารณะถ้ําธาร
ลอด หมู่ที่ 1 ตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

300,000  300,000 300,000 ร้อยละของประชาชนมี
สถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ  

ทําให้ประชาชนมีที่
สักการะและยึดเหนี่ยว
จิตใจและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวตําบลเขาทะล ุ

อบต.(กองช่าง)/ 
อบจ./ 

 



                                               ๘๕ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 255๙ 

(บาท) 
 25๖๐ 

(บาท) 
256๑ 
(บาท) 

    5 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์แหล่งท่องเที่ยว
โบราณคด ี

เพื่อให้แหล่งโบราณคดี 
ซอยเขาจุฬา มภีูมิทัศน์ที่
สวยงามดึงดดู
นักท่องเที่ยว 

ก่อสร้างบอร์ด
ประชาสมัพันธ์ (ตามแบบ
แปลนอบต.กําหนด),จัดสวน 
และให้มีการดายหญ้าเดือน
ละครั้ง 

๘0,000  ๘0,000 ๘0,000 ร้อยละของประชาชนที่
ผ่านมาท่องเที่ยว 

ประชาชนในตําบลเขา
ทะลุได้ไปพักผ่อนและมี
นักท่องเที่ยวจากภายนอก
มากขึ้น 

อบต.(กองช่าง) 
 

    ๖ โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว  
หมู่ที่  7 
 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
7 และประชาชนทั่วไป
ได้มสีถานที่ท่องเที่ยว
สําหรับพักผ่อนหย่อนใจ 

ก่อสร้างอาคาร 8  เหลีย่ม 
ขนาดกว้าง ๖.๐×๘.๐ เมตร 
พร้อมห้องน้ํา ๒ ห้อง ณ จุด
ชมวิวดอยตาปัง  หมู่ที่ 7 

๕00,000 
 
 

 ๕00,000 
 

 

๕00,000 
 

ร้อยละของประชาชนที่
ผ่านมาพักผ่อน 

ประชาชนในตําบลเขา
ทะลุได้ไปพักผ่อนและมี
นักท่องเที่ยวจากภายนอก
มากขึ้น 

อบต.(กองช่าง)/ 
อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 

    ๗ โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์แหล่งท่องเที่ยว  
หมู่ที่ 5 

เพื่อใช้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อน
ใจของประชาชนทั่วไป 

ก่อสร้างศาลาจุดชมวิว         
เขาสันแดน  หมู่ที่ 5 

๔00,000  ๔00,000 ๔00,000 ร้อยละของประชาชนที่
ผ่านมาพักผ่อน 

ประชาชนในหมู่ที่ 5 และ
ในตําบลเขาทะลุมสีถานที่
ท่องเที่ยว 

อบต.(กองช่าง)/ 
อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 

    ๘ โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ที่  สาธารณะ
ประโยชน์  หมู่ที่ 5 

เพื่อใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
พักผ่อนหย่อนใจของ
ประชาชนทั่วไปและ
ประชาชนหมู่ที่  5 

ปรับปรุงพัฒนาที่สาธารณะ
ประโยชน์ สระน้ําทุ่งในไร่
หมู่ที่ 5 

300,000 
 

 300,000 
 

300,000 
 

ร้อยละของประชาชนที่
ผ่านมาพักผ่อน 

ประชาชนในหมู่ที่ 5 และ
ในตําบลเขาทะลุมสีถานที่
ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ 
 

อบต.(กองช่าง)/ 
อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 

    ๙ โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว  
หมู่ที่  7 
 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
7 และประชาชนทั่วไป
ได้มสีถานที่ท่องเที่ยว
สําหรับพักผ่อนหย่อนใจ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณทางเข้าถ้ํา
คูหาแสงเพชร  ขนาดกว้าง 
1 เมตร หนา 0.15 เมตร 

100,000 
 

 100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละของประชาชนที่
ผ่านมาพักผ่อน 

ประชาชนในหมู่ที่ 7 และ
ในตําบลเขาทะลุมสีถานที่
ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ 
 

อบต.(กองช่าง) 
 

    1๐ โครงการ “งานวันลอด
ถ้ํา” 
 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

จัดงาน “วันลอดถ้ํา” 
ระหว่างวันที่ 12-15 เม.ย. 
ของทุกปี โดยมีกิจกรรมการ
ลอดถ้ําและการแข่งขันกีฬา
พื้นบ้าน/วัฒนธรรมท้องถิ่น 

100,000 
 

 100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละของประชาชนที่
ผ่านมาท่องเที่ยวพักผ่อน 

มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น 
 

อบต.              
(สํานักปลัด) 



                                               ๘๖ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
 

หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 255๙ 

(บาท) 
 25๖๐ 

(บาท) 
256๑ 
(บาท) 

    1๑ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 1,2,4 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเลียบชายเขาถ้ําธาร
ลอดใหญ่เชื่อมถ้ําธารลอด
น้อย กว้าง 5 เมตร  
ระยะทาง  2,500 เมตร 

1,200,000  1,200,000 1,200,000 ร้อยละของประชาชนใช้
ถนนที่ได้มาตรฐาน  

ประชาชนในตําบลเขา
ทะลุมสีถานที่ท่องเที่ยว
พักผ่อนหย่อนใจ 

อบต.(กองช่าง)/ 
อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 

    1๒ โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์บริเวณจุดชมวิวรู
เขาทะล ุ
 

เพื่อให้รูเขาทะลมุีภมูิ
ทัศน์ที่สวยงามดึงดดู
นักท่องเที่ยว 
 

-เพื่อให้รูเขาทะลมุีภูมิทัศน์ที่
สวยงามดึงดดูนักท่องเที่ยว 

๘๐,๐๐๐ 
 

 ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่ผ่าน
มาท่องเที่ยวบริเวณจุด
ชมวิวรูเขาทะล ุ
 

ประชาชนในตําบลเขา
ทะลุมสีถานที่พักผ่อนและ
มีนักท่องเที่ยวจาก
ภายนอกมากขึ้น 
 

อบต.(สํานักปลดั) 
/อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 

    1๓ โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์แหล่งท่องเที่ยว
ดอยตาปัง หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ดอยตาปังหมู่ที่ 7 
มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
ดึงดูดนักท่องเที่ยว 

ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง
ท่องเที่ยวดอยตาปังหมู่ที่ 7
โดยรอบ และทางขึ้น 
ตามแบบที่ อบต.เห็นชอบ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

จํานวนประชาชนที่ผ่าน
มาท่องเที่ยวดอยตาปัง  

ประชาชนในตําบลเขา
ทะลุได้ไปพักผ่อนและมี
นักท่องเที่ยวจากภายนอก
มากขึ้น 

อบต.(สํานักปลดั) 
/อบจ./ 

กรมส่งเสรมิฯ 

    1๔ โครงการปรับปรุง         
ภูมิทัศน์ ถ้ําแก้วพิสดาร 
หมู่ที่ 9 

เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว  
สําหรับประชาชนในเขต 
อบต.และประชาชน
ทั่วไป 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ถ้ําแก้ว
พิสดาร  หมู่ที่  9  ตามแบบ
ที่ อบต.เห็นชอบ 
 
 

100,000 
 

 100,000 
 

100,000 
 

จํานวนประชาชนที่ผ่าน
มาท่องเที่ยวถ้ําแก้ว
พิสดาร 

ประชาชนในตําบลเขา
ทะลุได้ไปพักผ่อนและมี
นักท่องเที่ยวจากภายนอก
มากขึ้น 

อบต.               
(สํานักปลัด) 

    1๕ โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์โบราณสถาน ซอย
เขาจุฬา หมู่ที่ 1 

เพื่อส่งเสริมแหล่ง
ท่องเที่ยว  สําหรับ
ประชาชนในเขต อบต.
และประชาชนทั่วไป 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
โบราณสถานซอยเขาจุฬา 

100,000  100,000 100,000 จํานวนประชาชนที่ผ่าน
มาท่องเที่ยว
โบราณสถานซอยเขา
จุฬา 

ประชาชนมีแหล่ง
ท่องเที่ยวและสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

อบต.               
(สํานักปลัด) 



                                               ๘๗ 
 

ที่ 

 
         
           โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 

255๙ 
(บาท) 

 25๖๐ 
(บาท) 

25๖๑ 
(บาท) 

  ๑๖ โครงการจัดทําบอร์ด
ประชาสมัพันธ์ข้อมูล
แหล่งท่องเที่ยวและแผน
ที่ตําบล  หมู่ที่ ๑ 

เพื่อส่งเสริมแหล่ง
ท่องเที่ยว  สําหรับ
ประชาชนในเขต อบต.
และประชาชนทั่วไป 

จัดทําบอร์ดประชาสมัพันธ์
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและ
แผนที่ตําบล ณ บรเิวณสี่
แยกเขาทะลุ  หมู่ที่ ๑  

๕๕,๐๐๐  ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ร้อยละของประชาชนที่
ผ่านมาท่องเที่ยวพักผ่อน 

มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น 
 

อบต.              
(สํานักปลัด) 

  ๑๗ โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์บริเวณสํานักสงฆ์
ถ้ําน้ําทิพย์  หมู่ที่ ๔  
 

เพื่อส่งเสริมแหล่ง
ท่องเที่ยว  สําหรับ
ประชาชนในเขต อบต.
และประชาชนทั่วไป 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
สํานักสงฆ์ถ้ําน้ําทิพย์               
หมู่ที่ ๔ 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่ผ่าน
มาท่องเที่ยวสํานักสงฆ์
ถ้ําน้ําทิพย์ 

ประชาชนมีแหล่ง
ท่องเที่ยวและสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

อบต.           
(สํานักปลัด) 

   ๑๘ โครงการจัดทําป้าย
ประชาสมัพันธ์จุดชมวิวรู
เขาทะล ุ
 
 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวตําบลเขาทะล ุ

จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 
จุดชมวิวรูเขาทะลุ หมู่ที่ ๖ 

๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนประชาชนที่ผ่าน
มาท่องเที่ยวบริเวณจุด
ชมวิวรูเขาทะล ุ
 

มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น 
 

อบต.                     
(สํานักปลัด) 

   ๑๙ โครงการก่อสร้างป้าย
เขตตําบล  หมู่ที่ ๕, หมู่
ที่ ๖ , หมู่ที่ ๘ , หมู่ที่ ๙ 

เพื่อประชาสมัพันธ์และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ตําบลเขาทะล ุ

ก่อสร้างป้ายเขตตําบล        
หมู่ที่ ๕, หมู่ที่ ๖ , หมู่ที่ ๘ , 
หมู่ที่ ๙ 

๔๐๐,๐๐๐  ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชนที่
ผ่านมาท่องเที่ยวพักผ่อน 

มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น 
 

อบต.(กองช่าง) 
 
 
 
 
 

   ๒๐ โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวถ้ําธารลอด 
เขาทะล-ุนาสัก 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวตําบลเขาทะล ุ

พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณแหล่งท่องเที่ยวถ้ํา
ธารลอด 
เขาทะล-ุนาสัก 

๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชนมี
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

สถานที่ท่องเที่ยวมีภูมิ
ทัศน์ที่สวยงามดึงดดู
นักท่องเที่ยว 
 

อบต.(กองช่าง) 
 

 
 
 
 



                                               ๘๘ 
 

5.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการและการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
5.1  แนวทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 255๙ 

(บาท) 
 25๖๐ 

(บาท) 
256๑ 
(บาท) 

    ๑ โครงการปลูกป่าทดแทน  เพื่อให้ประชาชนในตําบล  
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
 

ส่งเสริมการปลูกต้นไม้  หมู่ที่              
1-11          

300,000  300,000 300,000 ร้อยละของประชาชนที่มี
การปลูกต้นไม้   

ทําให้ประชาชนใน
ตําบล  ดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม 
 

อบต.                     
(สํานักปลัด) 

 

     ๒ โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครพิทักษ์ป่า   

เพื่อให้ประชาชนในตําบลมี
จิตสํานึกรู้จักรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์
ป่า  หมู่ที่ 1-11 จํานวน 1 
ครั้ง 

100,000 
 

 100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละของประชาชนมี
จิตสํานึกอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชนในตําบลมี
จิตสํานึกในการ
ช่วยกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

อบต.              
(สํานักปลัด) 

 

    ๓ โครงการฝึกอบรมและ
ประชาสมัพันธ์เพื่อสร้าง
จิตสํานึกให้อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

เพื่อให้ประชาชนในตําบลมี
จิตสํานึกรู้จักรักษา
สิ่งแวดล้อม 

จัดฝึกอบรม จํานวน 1 ครั้ง ๕0,000 
 

 ๕0,000 
 

๕0,000 
 

ร้อยละของประชาชนมี
จิตสํานึกรู้จักรักษา
สิ่งแวดล้อม 

ไม่เกิดปัญหามลพิษ
ในพื้นที่ตําบล 

 

อบต.          
(สํานักปลัด) 

 

    ๔ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยในชุมชน 
 

เพื่อให้การจัดเก็บขยะ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 
6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย 
จํานวน 1 คัน ตามราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ 

2,300,000    2,300,000   2,300,000   ร้อยละของประชาชนมี
การจัดเก็บขยะที่ถูกหลัก
อนามัย 
 

ทําให้หน่วยงานมี
การจัดเก็บขยะ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

อบต.        
(สํานักปลัด) 

 
 
 
 
 
 



                                               ๘๙ 
 

6.  ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

6.1  แนวทางด้านส่งเสริมการสบืทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 255๙ 

(บาท) 
 25๖๐ 

(บาท) 
25๖๑ 
(บาท) 

    ๑ โครงการสนับสนุนการจัด
วันสําคัญทางศาสนา 

เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม
วันสําคัญทางศาสนา 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญทางศาสนา เช่น  
วันวิสาขบูชา  วันเข้าพรรษา   
วันออกพรรษา  วันมาฆบูชา 
ฯลฯ 

200,000 
 
 

 200,000 
 
 

200,000 
 
 

ร้อยละของประชาชนได้
ร่วมทําบุญ  เพื่อให้ศาสนา
เป็นเครื่องยึด เหนี่ยวจิตใจ 
 

ประชาชนไดร้่วม
ทําบุญ  เพื่อให้
ศาสนาเป็นเครื่องยึด 
เหนี่ยวจิตใจ 
 

อบต.            
(สํานักปลัด) 

 

    ๒ โครงการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญแห่งชาติ  งาน
ประเพณีวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมงานประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงามของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่ 

จัดกิจกรรมวันสําคัญแห่งชาติ  
งานประเพณีวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสนับสนุน
งานประเพณตี่างๆ เช่น          
วันเฉลิมพระชนมพรรษา,    
วันปิยมหาราช   วันแม่
แห่งชาติ งานวันลอดถ้ํา   
งานลอยกระทง              
งานประเพณีวันสงกรานต์ 
ฯลฯ 

500,000 
 

 500,000 
 

500,000 
 

ร้อยละของประชาชนให้
ความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมในงานวันสําคัญ
ต่างๆ   

ประชาชนให้ความ
สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมในงานวัน
สําคัญต่างๆ  งาน
ประเพณีได้รับการ
ถ่ายทอดไปยังอนุชน
รุ่นหลัง 

อบต.            
(สํานักปลัด) 

 

 



                                               ๙๐ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 255๙ 

(บาท) 
 25๖๐ 

(บาท) 
25๖๑ 
(บาท) 

     ๓ โครงการวัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชนจากสภา
วัฒนธรรมหมูบ่้านสูส่ภา
วัฒนธรรมตําบล 

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการร่วม
คิด ร่วมอนุรักษ์  และร่วม
พัฒนาวัฒนธรรม  โดยยึด
หลักความต้องการของคน
พื้นที่และเพื่อเสริมสร้าง
วัฒนธรรมประชาธิปไตย 

จัดตั้งสภาวัฒนธรรมหมู่บ้าน 
11  หมู่บ้าน,จัดตั้งสภา
วัฒนธรรมตําบล 1 แห่ง 

30,000 
 

 30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนที่ร่วมทํา
กิจกรรม 

การพัฒนามีความ
เจริญก้าวหน้าและมีความ
ปรองดองสมานฉันท์  โดยมี
องค์กรด้านวัฒนธรรม
ขับเคลื่อนในพื้นที่คือ มีสภา
วัฒนธรรมหมูบ่้านครบทุก
หมู่บ้านและมีสภาวัฒนธรรม
ตําบล  1 แห่ง 
 
 

อบต.            
(สํานักปลัด) 

 

     ๔ โครงการสนับสนุน
งบประมาณในการ
ดําเนินการด้านประเพณี  
วัฒนธรรม ,วันสําคัญ และ
การแข่งขันกีฬาอําเภอสวี 

เพื่อสนับสนุนงาน
เทิดพระเกียรตเิสด็จในกรม
หลวงชุมพรฯ,งานรัฐพิธีของ
อําเภอสวี,โครงการอําเภอ
ยิ้ม,กิจกรรมเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานและ อปท.ในพื้นที่
อําเภอสวี ฯลฯ 

สนับสนุนงานอํานวยการของ
อําเภอที่ไมม่ีงบประมาณใน
การดําเนินการ 

50,000 
 

 50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนให้ความ
สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมในงานวัน
สําคัญต่างๆ   

ช่วยส่งเสรมิความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ  
และหน่วยงาน อปท.ในเขต
อําเภอ สวี  ทําให้การ
ดําเนินการตามภารกิจของ
อําเภอสวี  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
 

อบต.                
(สํานักปลัด) 

 

   ๕ 
 
 

โครงการจัดงานบุญข้าวปุ้น 
วัดห้วยกลาง 

เพื่อส่งเสริมงานประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงามของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่ 

สนับสนุนงบประมาณในการ
จัดงานประเพณีงานบุญ
ข้าวปุ้น วัดถ้ําห้วยกลาง 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่ร่วมทํา
กิจกรรม 

ประชาชนให้ความสนใจเข้า
ร่วมกิจกรรมในงานวันสําคัญ
ต่างๆ  งานประเพณีได้รับ
การถ่ายทอดไปยังอนุชนรุ่น
หลัง 
 
 

อบต.               
(สํานักปลัด) 

 
 
 



                                               ๙๑ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 

255๙ 
(บาท) 

 25๖๐ 
(บาท) 

25๖๑ 
(บาท) 

  ๖ โครงการสนับสนุน
งบประมาณในการ
ดําเนินการด้านประเพณี 
วัฒนธรรม และวันสําคัญ
ของหมู่บ้าน 

เพื่อส่งเสริมงานประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงามของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่ 

สนับสนุนงบประมาณในการ
จัดงานประเพณี วัฒนธรรม
ของท้องถิ่น หมู่ที่ ๑-๑๑ 

๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่ร่วมทํา
กิจกรรม 

ประชาชนให้ความสนใจเข้า
ร่วมกิจกรรมในงานวันสําคัญ
ต่างๆ  งานประเพณีได้รับ
การถ่ายทอดไปยังอนุชนรุ่น
หลัง 

อบต.         
(สํานักปลัด) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                               ๙๒ 
 

7.  ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

7.1  แนวทางด้านการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่      
รับผิดชอบ 

255๙ 
(บาท) 

 25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

  1 โครงการจัดอบรม
ภาษาอังกฤษให้กับ
ประชาชน 

เพื่อส่งเสริมความพร้อม
ของประชาชนในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

จัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับ
ประชาชนจํานวน ๓ ครั้ง 

50,000  50,000 50,000 ร้อยละของประชาชนที่
สามารถใช้ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสาร 

ประชาชนสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ได้มากขึ้น 

สํานักปลดั 

   2  โครงการเตรยีมความ
พร้อมด้าน
ภาษาอังกฤษแก่
ข้าราชการ 

เพื่อพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษให้แก่
ข้าราชการ 

จัดอบรมหลักสตูร
ภาษาอังกฤษสําหรับ
ข้าราชการจํานวน 1 ครั้ง 

50,000  50,000 50,000 ร้อยละของข้าราชการที่มี
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

ข้าราชการมีความพร้อมใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
มากขึ้น 

สํานักปลดั 

  3   โครงการพัฒนา
เว็บไซต์ อบต.           
เขาทะล ุ

เพื่อให้ประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงข้อมูลของ 
อบต.เขาทะลไุด้ง่ายขึ้น 

ปรับปรุงการจัดทําข้อมูลบน
เว็บไซต์ของ อบต.เขาทะลุ 
เป็นภาษาอังกฤษ 

30,000  30,000 30,000 ร้อยละของประชาชนที่
สามารถเข้าถึงข้อมูล อบต.
เขาทะล ุ

ประชาชนสามารถรู้ข้อมลู 
อบต.เขาทะลุ มากขึ้น 

สํานักปลดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               ๙๓ 
 

7.2  แนวทางส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

25๕๙ 
(บาท) 

 25๖๐ 
(บาท) 

256๑ 
(บาท) 

   1 โครงการจัดทําป้ายชื่อ
ภาษาอังกฤษสถานที่
ในตําบล  เขาทะล ุ

เพื่ออํานวยความสะดวก
แก่การติดต่อราชการ
จากชาวต่างประเทศ 

จัดทําป้ายชื่อภาษาอังกฤษ
สถานที่ราชการ สถานที่
ท่องเที่ยว ป้ายบอกทาง ฯลฯ 
ในตําบลเขาทะล ุ

300,000  300,000 300,000 จํานวนชาวต่างประเทศที่
เข้ามาท่องเที่ยวตําบลเขา
ทะล ุ

ทําให้ชาวต่างประเทศมี
ความรู้เกี่ยวกับตําบลเขา
ทะล ุ

    สํานักปลัด 

    2 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์สองข้างถนนและ
สถานที่ท่องเที่ยว   

เพื่อให้ถนนและสถานที่
ท่องเที่ยวหมู่ที่ 1-11  
ได้มีความสวยงามสบาย
ตา  สบายใจ 

ปลูกต้นไม้ ไมด้อก ไม้ประดับ
บริเวณสองข้างถนนและ
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวหมู่ที่ 
1-11 

๓00,000 
 

 ๓00,000 
 

๓00,000 
 

ร้อยละของประชาชนที่
สัญจรไปมาได้รับความร่ม
รื่นสบายตา   

ประชาชนที่สัญจรไปมา
ได้รับความรม่รื่นสบายตา  
และแหล่งท่องเที่ยวได้รับ
การพัฒนา 

อบต.                                  
(สํานักปลัด) 

 

    3 โครงการประกวด
หมู่บ้านน่าอยู่   

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่  
1-11  ดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม 

จัดประกวดบ้านที่มีการรักษา
ความสะอาดหมู่ที่ 1-11  
จํานวน 3  ครั้ง 

150,000 
 

 150,000 
 

150,000 
 

ร้อยละของชุมชนมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

ชุมชนมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

อบต.                                           
(สํานักปลัด) 

    4 โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเทศกาล
ผลไม้และของดีตําบล
เขาทะล ุ

เพื่อส่งเสริมและ
ประชาสมัพันธ์การ
ท่องเที่ยวตําบลเขาทะล ุ

จัดงานเทศกาลผลไมต้ําบล 
เขาทะล ุ

300,000  300,000 300,000 ร้อยละของนักท่องเที่ยวที่
ผ่านมาเที่ยวเทศกาลผลไม้
และของดีตําบลเขาทะล ุ

มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น 

อบต.(สํานักปลดั) 
/อบจ. 

    5 โครงการจัดทําสื่อ
ประชาสมัพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว 

เพื่อประชาสมัพันธ์ให้
นักท่องเที่ยวทราบ 

จัดทําแผ่นพับ จํานวน 
1,000 ใบ 

50,000 
 

 50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละของนักท่องเที่ยวที่
ผ่านมาเที่ยว 

มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น 

อบต.                                           
(สํานักปลัด) 

   ๖ โครงการจัดทําป้ายชื่อ
ซอยภาษาไทยพร้อม
ภาษาอังกฤษ หมู่ที่           
๑-๑๑ 

เพื่อส่งเสริมความพร้อม
ในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

จัดทําป้ายชื่อซอยภาษาไทย
พร้อมภาษาอังกฤษ หมู่ที่                 
๑-๑๑  

๔๐๐,๐๐๐  ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ จํานวนชาวต่างประเทศที่
เข้ามาท่องเที่ยวตําบลเขา
ทะล ุ
 

ทําให้ชาวต่างประเทศมี
ความรู้เกี่ยวกับตําบลเขา
ทะล ุ

อบต                  
(สํานักปลัด) 

 



�� 

 

 

 
บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โดยองค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ตามกรอบการประสานท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัด 

 
ลําดับ

ท่ี 
ช่ือโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ปี 255๙ ปี 25๖๐ ปี 256๑ รวม 

๑. 
 
 
 

๒. 
 
 
 

๓. 
 

 
 
 

๔. 
 
 
 
 

๕. 
 
 
 
 

๖. 
 
 
 

๗. 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สายบ้านคลองโตน - บ้านนํ้าฉา 
หมู่ท่ี  2, 4, 8   
 
โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.
ซอยดอยสายลม  หมู่ท่ี ๓ , ๖ 
ตําบลเขาทะลุ   
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ซอยช่องเขา หมู่ท่ี 1,3,6 ตําบล
เขาทะลุ เช่ือมซอยวังปลา     
หมู่ท่ี ๑ ตําบลเขาค่าย 
 
โครงการก่อสร้างถนนคสล.        
ซอยห้วยทับทอง หมู่ท่ี 9       
ตําบลเขาทะลุ เช่ือมสายห้วย
ตะเคียน หมู่ท่ี 12 ตําบลนาสัก 
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
สปก. ห้วยกลาง-ป่าม่วง           
ตําบลเขาทะลุ เช่ือมหมู่ท่ี 10           
ตําบลทุ่งระยะ 
 
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
สายไร่ใน หมู่ท่ี ๙ ตาํบลเขาทะล ุ
 
 
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
ถํ้าธารลอด เขาทะล-ุนาสัก 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๖,๓๗๕,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑,๑๖๗,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๕,๑๒๔,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒,๗๕๖,๐๐๐ 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 

- 
 
 
 
- 
 
 
 

๑๖,๓๗๕,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑,๑๖๗,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๕,๑๒๔,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒,๗๕๖,๐๐๐ 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 

- 
 
 
 
- 
 
 
 

๑๖,๓๗๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑,๑๖๖,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๕,๑๒๒,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒,๗๕๖,๐๐๐ 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๔๙,๑๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๓,๕๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๔๕,๓๗๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๘,๒๖๘,๐๐๐ 
 
 
 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 

อบจ./กองช่าง/ 
กรมส่งเสรมิฯ 

 
 

อบจ./กองช่าง/ 
กรมส่งเสรมิฯ 

 
 

อบจ./กองช่าง/ 
กรมส่งเสรมิฯ 

 
 
 

อบจ./กองช่าง/ 
กรมส่งเสรมิฯ 

 
 
 

อบจ./กองช่าง/ 
กรมส่งเสรมิฯ 

 
 
 

อบจ./กองช่าง/ 
กรมส่งเสรมิฯ 

 
 

อบจ./กองช่าง/ 
กรมส่งเสรมิฯ 

รวมท้ังส้ินจํานวน  ๗  โครงการ ๓๗,๙๒๒,๐๐๐ ๓๕,๙๒๒,๐๐๐ ๓๕,๙๑๔,๐๐๐ ๑๐๙,๗๕๘,๐๐๐  

 
 



๙๕ 

     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.  255๙  -  256๑ ) 

 

ยุทธศาสตร ์
ปี  255๙ ปี  25๖๐ ปี  256๑ รวม  3  ปี 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แนวทางด้านการคมนาคมและการขนส่ง 
1.2  แนวทางด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 
๑๕๑ 
๔๙ 

 
๑๖๑,๑๑๗,๐๐๐ 

๓๑,๙๕๐,๐๐๐ 

 
๑๕๑ 
๔๙ 

 
๑๖๑,๑๑๗,๐๐๐ 

๓๑,๙๕๐,๐๐๐ 

 
๑๕๑ 
๔๙ 

 
๑๖๑,๑๑๗,๐๐๐ 

๓๑,๙๕๐,๐๐๐ 

 
๔๕๓ 
๑๔๗ 

 
๔๘๓,๓๕๑,๐๐๐ 

๙๕,๘๕๐,๐๐๐ 

รวม ๒๐๐ ๑๙๓,๐๖๗,๐๐๐ ๒๐๐ ๑๙๓,๐๖๗,๐๐๐ ๒๐๐ ๑๙๓,๐๖๗,๐๐๐ ๖๐๐ ๕๗๙,๒๐๑,๐๐๐ 
2.  ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.1  แนวทางด้านการส่งเสริมอาชีพ 
2.2  แนวทางด้านสวัสดิการสังคม 
2.3 แนวทางด้านการศึกษา 
2.4 แนวทางด้านสาธารณสุข 

 
๒๗ 
๑๔ 
๘ 

๑๖ 

 
๕,๗๓๐,๐๐๐ 
๑,๙๒๐,๐๐๐ 
๖,๑๕๐,๐๐๐ 
๓,๐๖๐,๐๐๐ 

 
๒๗ 
๑๔ 
๘ 

๑๖ 

 
๕,๗๓๐,๐๐๐ 
๑,๙๒๐,๐๐๐ 
๖,๑๕๐,๐๐๐ 
๓,๐๖๐,๐๐๐ 

 
๒๗ 
๑๔ 
๘ 

๑๖ 

 
๕,๗๓๐,๐๐๐ 
๑,๙๒๐,๐๐๐ 
๖,๑๕๐,๐๐๐ 
๓,๐๖๐,๐๐๐ 

 
๘๑ 
๔๒ 
๒๔ 
๔๘ 

 
๑๗,๑๙๐,๐๐๐ 

๕,๗๖๐,๐๐๐ 
๑๘,๔๕๐,๐๐๐ 

๙,๑๘๐,๐๐๐ 
รวม ๖๕ ๑๖,๘๖๐,๐๐๐ ๖๕ ๑๖,๘๖๐,๐๐๐ ๖๕ ๑๖,๘๖๐,๐๐๐ ๑๙๕ ๕๐,๕๘๐,๐๐๐ 

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และ
การรกัษาความสงบเรียบร้อย 
3.1 แนวทางด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนการ
พัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพ
ผู้นําชุมชน  สนับสนุนการจัดทําระบบข้อมูลข่าวสาร 
3.2 แนวทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
 

๑๒ 
 
 

๑๓ 

 
 

๔,๐๘๐,๐๐๐ 
 
 

๒,๐๔๐,๐๐๐ 

 
 

๑๒ 
 
 

๑๓ 

 
 

๔,๐๘๐,๐๐๐ 
 
 

๒,๐๔๐,๐๐๐ 

 
 

๑๒ 
 
 

๑๓ 

 
 

๔,๐๘๐,๐๐๐ 
 
 

๒,๐๔๐,๐๐๐ 

 
 

๓๖ 
 
 

๓๙ 

 
 

๑๒,๒๔๐,๐๐๐ 
 
 

๖,๑๒๐,๐๐๐ 
3.3 แนวทางด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ๖ ๑,๓๕๐,๐๐๐ ๖ ๑,๓๕๐,๐๐๐ ๖ ๑,๓๕๐,๐๐๐ ๑๘ ๔,๐๕๐,๐๐๐ 
3.4 แนวทางด้านการบริหารจัดการและการให้บริการ
ประชาชนเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพในการให้บริการ 

 
๑๐ 

 
๔,๗๕๐,๐๐๐ 

 
๑๐ 

 
๔,๗๕๐,๐๐๐ 

 
๑๐ 

 
๔,๗๕๐,๐๐๐ 

 
๓๐ 

 
๑๔,๒๕๐,๐๐๐ 

 
รวม ๔๑ ๑๒,๒๒๐,๐๐๐ ๔๑ ๑๒,๒๒๐,๐๐๐ ๔๑ ๑๒,๒๒๐,๐๐๐ ๑๒๓ ๓๖,๖๖๐,๐๐๐ 



๙๕ 

ยุทธศาสตร ์
ปี  255๙ ปี  25๖๐ ปี  256๑ รวม  3  ปี 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
4.1 แนวทางด้านการส่งเสริมการลงทุน 
4.2 แนวทางด้านการท่องเที่ยว 

 
 

๗ 
๒๐ 

 
 

๔,๒๕๐,๐๐๐ 
๕,๗๙๕,๐๐๐ 

 
 

๗ 
๒๐ 

 
 

๔,๒๕๐,๐๐๐ 
๕,๗๙๕,๐๐๐ 

 
 

๗ 
๒๐ 

 
 

๔,๒๕๐,๐๐๐ 
๕,๗๙๕,๐๐๐ 

 
 

๒๑ 
๖๐ 

 
 

๑๒,๗๕๐,๐๐๐ 
๑๗,๘๕๐,๐๐๐ 

รวม ๒๗ ๑๐,๐๔๕,๐๐๐ ๒๗ ๑๐,๐๔๕,๐๐๐ ๒๗ ๑๐,๐๔๕,๐๐๐ ๘๑ ๓๐,๑๓๕,๐๐๐ 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
5.1 แนวทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
คุ้มครองดูแลบํารุงรักษาป่าและน้ํา 

 
 

๔ 

 
 

๒,๗๕๐,๐๐๐ 

 
 

๔ 

 
 

๒,๗๕๐,๐๐๐ 

 
 

๔ 

 
 

๒,๗๕๐,๐๐๐ 

 
 

๑๒ 

 
 

๘,๒๕๐,๐๐๐ 

รวม ๔ ๒,๗๕๐,๐๐๐ ๔ ๒,๗๕๐,๐๐๐ ๔ ๒,๗๕๐,๐๐๐ ๑๒ ๘,๒๕๐,๐๐๐ 
6.  ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1 แนวทางด้านส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 

๖ 

 
 

๑,๐๓๐,๐๐๐ 

 
 

๖ 

 
 

๑,๐๓๐,๐๐๐ 

 
 

๖ 

 
 

๑,๐๓๐,๐๐๐ 

 
 

๑๘ 

 
 

๓,๐๙๐,๐๐๐ 
รวม ๖ ๑,๐๓๐,๐๐๐ ๖ ๑,๐๓๐,๐๐๐ ๖ ๑,๐๓๐,๐๐๐ ๑๘ ๓,๐๙๐,๐๐๐ 

7.ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
7.1 แนวทางด้านการศึกษา                                            
7.2 แนวทางด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 
 

๓ 
๖ 

 
 

๑๓๐,๐๐๐ 
๑,๕๐๐,๐๐๐ 

 
 

๓ 
๖ 

 
 

๑๓๐,๐๐๐ 
๑,๕๐๐,๐๐๐ 

 
 

๓ 
๖ 

 
 

๑๓๐,๐๐๐ 
๑,๕๐๐,๐๐๐ 

 
 

๙ 
๑๘ 

 
 

๓๙๐,๐๐๐ 
๔,๕๐๐,๐๐๐ 

รวม ๙ ๑,๖๓๐,๐๐๐ ๙ ๑,๖๓๐,๐๐๐ ๙ ๑,๖๓๐,๐๐๐ ๒๗    ๔,๘๙๐,๐๐๐ 
รวมทั้งสิ้น ๓๕๒ ๒๓๗,๖๐๒,๐๐๐ ๓๕๒ ๒๓๗,๖๐๒,๐๐๐ ๓๕๒ ๒๓๗,๖๐๒,๐๐๐ ๑,๐๕๖ ๗๑๒,๘๐๖,๐๐๐ 
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ภาพแสดงแผนท่ีโดยสังเขปของตําบลเขาทะลุ 
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ภาคผนวก  ข 

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปีของอปท. 

(พ.ศ.255๙ – 256๑) 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพท่ัวไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 10 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 25 
3. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 65 

3.1 วิสัยทัศน์ (5) 
3.2 พันธกิจ (5) 
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ (10) 
3.4 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (5) 
3.5 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15) 
3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (10) 
3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15) 

รวม 100 
 

 


