
 
 

 ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ 
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 อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 16 และมติสภาองคการบริหารสวนตําบล ในการประชุมสภาฯสมัย
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คํานํา 
 

     การวางแผนสามปนับวามีความสําคัญตอการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเปน
อยางยิ่ง ทั้งนี้เนื่องดวยแผนสามปเปนแผนพัฒนาที่มุงไปสูสภาพการณ ที่ตองการใหเกิดขึ้นใน
อนาคต  เปนกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล มุงไปสู
สภาพการณที่พึงประสงคไดอยางเทาเทียมกับการเปลี่ยนแปลง  โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู
อยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 องคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ ไดจัดทําแผนสามปขึ้นเพื่อการพัฒนาตําบลให
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ และ
นโยบายในการพัฒนาทองถ่ินที่มีประสิทธิภาพ และสนองตอบตอปญหาความตองการของ  
ประเทศชาติและประชาชนตอไป 

 
 
 
      องคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

(พ.ศ. 2555 – 2557) 
 

สวนที่ ชื่อเร่ือง หนา 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
 
 
 
 
 

5. 
 
 
 
 
 
 

 
6. 
 

บทนํา 
สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานการพัฒนาของ  อบต.เขาทะลุ 
สรุปผลการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ ในปที่ผานมา 
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
4.1 วิสัยทัศนการพัฒนา 
4.2 ยุทธศาสตรการพัฒนา 
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   1.  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน  

  2.  ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
   3.  ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
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สวนที่ 1 บทนํา 
 
  แผนพัฒนาสามป  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียด  แผนงานโครงการพัฒนาที่
จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป  ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา  ครอบคลุมระยะเวลาสามป  โดย
มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป 

1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 
แผนพัฒนาสามป  เปนการแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดที่วา

ภายใตแนวทางการพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง  และภายใตแนวทางการพัฒนา
หนึ่ง  จะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรม  ที่จะตองนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา  ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงค  เปาหมาย  จุดมง
หมายการพัฒนาอยางยั่งยืน  และวิสัยทัศนในที่สุด 

นอกจากนั้น  แผนพัฒนาสามป  เปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจาย
ประจําป  กลาวคือองคการบริหารสวนตําบลใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป  โดยนําโครงการ/กิจกรรม  จากแผนพัฒนาสามปในปที่จะจัดทํางบประมาณ  เพื่อใหกระบวนการจัดทํา
งบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบและผานกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน 

1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
1) เพื่อแสดงความสัมพันธเช่ือมโยง  และสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนา  และการจัดทํางบประมาณประจําป 
2) เพื่อแสดงแนวทางพัฒนาในชวงสามปที่มีความสอดคลอง  และสามารถสนองตอ

ยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 
3) เปนการเตรียมโครงการพัฒนาตาง ๆ ใหอยูในลักษณะที่พรอมจะบรรจุในเอกสาร

งบประมาณประจําป  และนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ 
1.3 ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

หลังจากที่ไดกําหนดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  และแนวทางการพัฒนาในแผน
ยุทธศาสตรแลวก็จะตองถึงขั้นตอนนํามาสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนพัฒนาสามป  ซึ่งไดกําหนดขั้นตอนการ
จัดทําเปน 7 ขั้นตอน  ดังนี้ 

1) ขั้นตอนการเตรียมการจัดทําแผน 
2) ขั้นตอนการคัดเลือกยุทธศาสตร และแนวทางพัฒนา 
3) ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล  
4) ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล 
5) ขั้นตอนที่การจดัทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
6) ขั้นตอนการจัดทํารางแผนพัฒนาสามป 
7) ขั้นตอนการอนุมัติ และประกาศ 
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1.4 ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
การจัดทําแผนพัฒนาสามป  เปนเครื่องมือที่จะชวยใหองคการบริหารสวนตําบล  ได

พิจารณาอยางรอบคอบใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและ
สงผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเปนอุปสรรคตอกัน  เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบล  นํามาตัดสินใจกําหนด
แนวทางดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลอยางมีประสิทธิภาพเพื่อเกิด
ประโยชนสาธารณะสูงสุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

สวนที่ 2 
สภาพทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบล 

 
1.สภาพทั่วไป 

  1.1 ท่ีต้ัง 
  ทิศเหนือ   ติดตอกับตําบลทุงระยะ  ทิศใต              ติดตอกับตําบลเขาคาย 

   ทิศตะวันออก   ติดตอกับตําบลนาสัก  ทิศตะวันตก       ติดตอกับอําเภอละอุน  จังหวัดระนอง 
ตําบลเขาทะลุต้ังอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของอําเภอสวีหางจากตัวอําเภอ  35  กิโลเมตร  ระยะหางจาก     

ตัวจังหวัด  85  กิโลเมตร 
  1.2 เนื้อท่ีและคุณภาพดิน 
  องคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ มีเนื้อที่โดยประมาณ   69.01    ตารางกิโลเมตร   42,508  ไร 

1.3 ภูมิประเทศ 
  องคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ มีสภาพพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบเชิงเขาและมีแนวปาซึ่งมีสภาพ
สมบูรณและเปนตนแมน้ําสายสําคัญของอําเภอสวี คือแมน้ําสวีหนุมและพื้นที่บางสวนเปนเชิงเขา 

1.4  จํานวนหมูบาน    11  หมูบาน 
  ในตําบลเขาทะลุมีหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมด   จํานวน   11    หมูบาน   
  จํานวนหมูบานในเขต อบต. เต็มทั้งหมูบาน 11  หมูบาน     ไดแกหมูที่  1 – 11 
  จํานวนหมูบานในเขต อบต. บางสวน       ไมมี 

จํานวนหมูบาน    11  หมูบาน 
 

 
หมูท่ี 

 
ชื่อหมูบาน 

 
จํานวนครัวเรือน 

จํานวนประชากร(คน) 
ชาย หญิง รวม 

1 บานกลาง 154 264 265 529 
2 บานลาง 178 254 237 491 
3 บานหวยกลาง 247 464 471 935 
4 บานถ้ําน้ําลอด 177 336 333 669 
5 บานชองบอน 252 487 510 997 
6 บานโพธิ์ทอง 135 229 203 432 
7 บานบนดอย 246 440 387 827 
8 บานเขาหลัก 151 307 275 582 
9 บานหวยทับทอง 154 285 293 578 
10 บานเขาใหญพัฒนา 176 276 290 566 
11 บานน้ําทิพย 137 246 247 493 

รวม 2,007 3,588 3,511 7,099 
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1.5  รายชื่อผูใหญบานและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ 
 

 
หมูท่ี  

 
ชื่อหมูบาน 

 
ชื่อผูใหญบาน 

ชื่อสมาชิกสภา 
องคการบริหารสวนตําบล 

1 บานกลาง นายนพดล  เกิดเขาทะลุ 1. นายชํานาญ  นุยดํา 
2.  น.ส.วิมล  แดงละอุน 

2 บานลาง นายมนตรี  ภูกาญจนเดช 1. สอ.เอนก  มงคลเคหา 
2. นายแสวง  พนมใส 

3 บานหวยกลาง นายสมจิตร  ศรีนวล 1. นายศราวุธ  ศรีนวล 
2. นายวราชัย  ต้ันตี๋ 

4 บานถ้ําน้ําลอด นายประสิทธิ์  ภูพรม 1. นายบุญมี  วิเศษนคร 
2. นายภิรมย  วีระกูล 

5 บานชองบอน นายอนันต  สงคประเสริฐ 1. นายบรรพต  นิลเวช 
2. นายศิริฤกษ  ทองเรือง 

6 บานโพธิ์ทอง นายสมโภชน  สุขแกว 1. นายเศกสรรค  แซซั้ว 
2. นายธํามรงค  หนูยงค 

7 บานบนดอย  นายวินัย  เดื่อมทั้น 1. นายบัวผัน  ชุมเสน 
2. นายวันชัย  พรมกัณฑ 

8 บานเขาหลัก นายสันติ  ใจรักษ 1. นายชัยยัญ  บุญยิ้ม 
2. นางมาลี  หาญพงศวิวัฒน 

9 บานหวยทับทอง นายณรงค  บุญมี 1. นายวิรุณ  นิยะกิจ 
2. นายทิวา เจริญรัตน 

10 บานเขาใหญพัฒนา นายชัชวาลย  วงษประเสริฐ 1. นายประเสริฐ  เกษกุล 
2. นางละมอม ผลสุย 

11 บานน้ําทิพย นายประดิษฐ  พูลเพิ่ม 1. นายชาญชัย  ศรียาภัย 
2. นางสวนันท  กตะศรีลา 

 
1.6  รายชื่อผูบริหารและเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ 

 1.  นายจรวย  ขลิบเคลื่อน นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ 
 2.  นายสํารวม  ทองมาก รองนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ 
 3.  นายสุชาติ  เพชรสวี รองนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ 
 4.  นางสายรุง  ภูพรม เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ 
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1.7  ประชากร 
    ประชากรทั้งสิ้น    7,099 คน แยกเปนชาย   3,588   คน แยกเปนหญิง   3,511 คน  มีความหนาแนน
เฉลี่ย  32   คน/ตารางกิโลเมตร  2,007  ครัวเรือน 
             
2. สภาพทางเศรษฐกิจ 
  2.1 อาชีพ 
    1)  ทําสวนกาแฟ  และสวนผลไม  เชน ทุเรียน  ลองกอง  เงาะ  มังคุด  เปนตน 
   2)  รับจางทั่วไป 
   3)  คาขาย 
  2.2 รายไดของประชากรตอครัวเรอืน  เฉลี่ย  26,000   บาท/คน  ตอป 
 2.3 หนวยธุรกิจในเขต อบต. 
   - ปมน้ํามันและกาซ      5 แหง      - รานขายของชํา  59 แหง 
   - ศูนยสาธิตการตลาด   2 แหง      - โรงสีกาแฟ  50 แหง 

2.4 สถาบันเกษตรกร 
    - ลุมเกษตรกรทําสวนเขาทะลุ    1    กลุม     - กลุมอาชีพ              25     กลุม 
    - ลุมธนาคารหมูบาน            4    กลุม    - กลุมออมทรัพย        6      กลุม 
                  -กองทุนหมูบาน               11  กองทุน     -  เครดิตยูเนี่ยน           1      กลุม         
3.สภาพทางสังคม 
  3.1 การศึกษา 
   - โรงเรียนประถมศึกษา 3 แหง   - หอกระจายขาว    4   แหง 
   - โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แหง  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  2   แหง 
   - ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน  2 แหง          - เสียงตามสาย    7   แหง 
 3.2 สถาบันและองคกรทางศาสนา 
  - วัด    2 แหง 
   - สํานักสงฆ   5 แหง 
 3.3 สาธารณสุข 
   - สถานีอนามัยประจําตําบล   1 แหง 
   - สถานพยาบาลเอกชน   3 แหง 
    - รานขายยาแผนปจจุบัน  3 แหง 
   - อัตรามีและใชสวมราดน้ํารอยละ  100 
  3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
   - สถานีตํารวจภูธร   1 แหง 
  - ที่ทําการตํารวจชุมชนตําบล                 1 แหง 
   - ศูนยปองกันภัยฝายพลเรือน  1 แหง 
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4. การบริการพื้นฐาน 
  4.1 การคมนาคม 
    -ทางบก มีถนนสายที่สําคัญ  4   สาย  ไดแก 
    1) เขาทะลุ-เขาปบ          2) เขาทะลุ-เขาคาย 
    3) เขาทะลุ-บานน้ําฉา     4) เขาทะลุ-บานชองบอน 
    -ทางน้ํา มีแมน้ํา/คลองที่สําคัญ  4  สาย  ไดแก 
    1) คลองสวีหนุม             2) คลองถ้ําทุน 
    3) คลองน้ําลอดนอย       4) หวยกลาง 
   สภาพการใชงาน(ภายในชุมชน) ฤดูรอนน้ําแหง  แหลงน้ําตื้นเขิน (ระหวางชุมชน) ขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร 

4.2 การโทรคมนาคม 
   - ที่ทําการไปรษณียโทรเลขชนบท  1 แหง 
   - โทรศัพทสาธารณะ   6 แหง 
  - โทรศัพทพ้ืนฐาน(โทรศัพทบาน)   1  แหง 
   - โทรศัพทเคลื่อนที่(มือถือ)    3 แหง 

4.3 การไฟฟา 
   - จํานวนหมูบานที่ไฟฟาเขาถึง             11 หมูบาน 
   4.4 แหลงน้ําธรรมชาติ 
   - ลําน้ําลําหวย 23 แหง  - บึงหนองและอื่นๆ   10 แหง 
  4.5 แหลงน้ําสรางขึ้น 
   -  ฝาย      11 แหง  - สระน้ํา  17 แหง 
    - บอน้ําตื้น    12 แหง   - ประปาหมูบาน     5   แหง 
  - บอบาดาล/บอโยก   57 แหง  -  ฝายแมว 10   แหง 
5. ขอมูลอ่ืน ๆ 
  5.1 สวนสาธารณะ/สนามกีฬา 
   - สวนสาธารณะถ้ําธารลอดใหญ   
   - สนามกีฬาโรงเรยีนเขาทะลุพิทยาคมและโรงเรยีนบานหวยกลาง 
  5.2 สวนสาธารณะ/สนามกีฬา 
   - สวนสาธารณะถ้ําธารลอดใหญ 
 5.3 มวลชนจัดตั้ง 
   - ลูกเสือชาวบาน  3 รุน 132 คน 
   - ไทยอาสาปองกันชาติ 1 รุน  15 คน 
   - สตรีอาสาพัฒนา 3 รุน 307 คน 
   - อาสาสมัครรักษาความสงบเรียบรอยในหมูบาน (สรบ.) 1 รุน 120 คน 
   - อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)  2 รุน 105 คน 
                                - พลังแผนดิน     1 รุน 275 คน 
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6.ศักยภาพของทองถิ่น 

โครงสรางการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล 
 

            อบต. 
 

 
               สมาชิกสภา อบต.                                                                           คณะผูบริหาร 

  - สมาชิกสภา อบตซึ่งไดรับเลือก.ตั้ง                                                       - นายกอบต. 
     จากราษฎรหมูบานละ  2  คน                                                               - รองนายก อบต.  2  คน 
                                                                                                                  - เลขานายกฯ  
 

                                                                                                                 พนักงานสวนตําบล                                               
-   ปลัด อบต. 

                                                                                                                 -   หัวหนาสวนการคลัง 
                                                                                                                 -   หัวหนาสวนโยธา 
                        -    เจาหนาทีว่ิเคราะหฯ 
                                                                                                                 -   บุคลากร  
                        -   เจาพนักงานปองกันฯ 
                                                                                                                -   เจาพนกังานธุรการ 
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                           โครงสรางสวนราชการองคการบริหารสวนตําบล 

                                                                   ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
                                                                         นักบริหารงานอบต.6 
                                                                   

 
           

 
 
 
 
 

 
 
 
 
ก.ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล 
  1.บุคลากร  จํานวน  23   คน 
   - ตําแหนงในสํานักปลัดอบต.  15 คน 
   - ตําแหนงในสวนการคลัง    3 คน 
  - ตําแหนงในสวนโยธา    5 คน 

2.ระดับการศึกษาของบุคลากร 
   - ประถมศึกษา   8 คน 
   - มัธยมศึกษา/อาชีวะศึกษา                 4 คน 
   - ปริญญาตรี                  7 คน 
  - ปริญญาโท   4 คน 
  3.รายไดขององคการบริหารสวนตําบล  
   - ประจําปงบประมาณ  2553  จํานวน              23,689,117.56       บาท 
   - รายไดที่องคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง   979,748.19      บาท 
  - รายไดที่สวนราชการตางๆจัดเก็บให              13,148,769.96       บาท 
   - เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                9,530,891            บาท 
  4.เครื่องมืออุปกรณสํานักงาน 
   - คอมพิวเตอร        7   เครื่อง    - เครื่องถายเอกสาร   1     เครื่อง 
   - วิทยุสื่อสาร          50    ตัว   - โทรศัพท   5   เครื่อง 

- โทรสาร   1   เครื่อง  - อินเตอรเน็ตตําบล  1    เครื่อง 
   - โนตบุค  1    เครื่อง  - กลองระบบดิจิตอล  2    ตัว 

สํานักงานปลัด อบต. 
นักบริหารงานทั่วไป 6 

    1. งานนโยบายและแผน 
    2. งานกฎหมาย/คดี 
    3. งานตรวจสอบภายใน 
   4.  งานการเจาหนาที่ 
   5.  งานธุรการ 
   6.  งานปองกันและบรรเทาฯ 
   7.  งานพัฒนาชุมชน 
   8.  งานสงเสริมการเกษตร 

สวนการคลัง 
นักบริหารงานการคลัง 6 

1. งานการเงินและบัญชี 
2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
3. งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

สวนโยธา 
นักบริหารงานชาง 6 

1. งานออกแบบกอสรางและ
ควบคุมอาคาร 
2. งานสาธารณูปโภค 
3. งานกิจการประปา 
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5. เครื่องมือเครื่องใชประเภทเครื่องจักรตางๆ 
  - เครื่องสูบน้ําดวยไฟฟาขนาด 90 แรงมา  1เครื่อง  - เครื่องคัดแยกคุณภาพผลไม 1   เครื่อง 

- รถบด 1 คัน      - รถเกรด  1 คัน 
  - รถแบ็คโฮ  1  คัน      - รถเทรนเลอร  1 คัน 

สวนที่ 3  สรุปผลการพัฒนาองคการบริหาสวนตําบลเขาทะลุในปท่ีผานมา 
 การสรุปสถานการณการพัฒนา(โดยการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค) 
จุดแข็ง 

1. ตําบลเขาทะลุมีพ้ืนที่ที่เปนภูเขาทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ 
2. ชุมชนมีการดูแลรักษาสภาพปาไมไวเพื่ออนุรักษแหลงตนน้ําลําธาร มีการจัดตั้งกลุม

อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3. มีสภาพพื้นที่เหมาะที่จะเปนสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม และมีศักยภาพ

หลายแหง เชน ถํ้าธารน้ําลอดใหญ ปาเขาสันแดน ถํ้าแกวพิสดาร ถํ้าน้ําลอดนอย วัดถ้ํา
หวยกลาง ฯลฯ 

4. พ้ืนที่สวนใหญของตําบลเขาทะลุ มีความเหมาะสมตอการทําการเกษตร เชน กาแฟ สวน
ผลไม 

5. การใหความรวมมือของชาวบานในการทํากิจกรรมตางๆ ที่ทางชุมชนจัดขึ้นเปนไปดวยดี 
6. มีความหลากหลายทางดานวัฒนธรรมประเพณีและดานภาษา 

จุดออน 
1. พ้ืนที่สวนใหญของตําบลเขาทะลุอยูในเขตปาสงวนทําใหเกิดความลาชาในการพัฒนา

และการปฏิรูปที่ดิน 
2. ขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร และเพื่อการอุปโภค บริโภคในฤดูแลง เนื่องจากไมมีแหลง

น้ําที่มีศักยภาพในการกักเก็บน้ําไวใชตลอดป 
3. เสนทางคมนาคมไมสะดวกตอการขนสงผลผลิตทางการเกษตร 
4. ประชาชนในตําบลเขาทะลุไมตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูก

ทําลายลง เชน ปาไม ซึ่งเปนแหลงตนน้ําลําธาร 
5. สภาพดินเสื่อมคุณภาพ ขาดความอุดมสมบูรณ เนื่องจากเกษตรกรมีการใชสารเคมี เชน 

ยาปราบศัตรูพืช   ยาฆาแมลง 
โอกาส 

1. พัฒนาเสนทางคมนาคมไปสูเสนทางเศรษฐกิจระหวางฝงอาวไทย-อันดามัน 
2. แปรรูปสินคาภาคการเกษตรไปสูการผลิตแบบครบวงจรเพื่อเพิ่มมูลคาสินคา 
3. พัฒนาระบบการผลิตใหไดมาตรฐานเพื่อการสงออก 
4. มีความพรอมในการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ / เชิงเกษตร 
5. เปนศูนยกลางรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร 

 



  

10 
อุปสรรค 

1. เกิดภัยธรรมชาติเปนครั้งคราว ทําใหเกิดความเสียหายกับพื้นที่เกษตรกรรม 
2. คุณภาพผลผลิตยังไมสามารถพัฒนาใหตรงกับความตองการของตลาดได 
3. งบประมาณมีจํากัด ไมสามารถพัฒนาระบบคมนาคมใหเกิดมาตรฐานที่ดีได 

การคาดการณแนวโนมในอนาคต 
จากสภาพปญหาในปจจุบันดังกลาว  หากไมไดรับการแกไขอยางเหมาะสมและทันเวลาแลว

ในอนาคตเมื่อมีประชากรเพิ่มมากขึ้น  จะกอใหเกิดปญหาตามมาดังนี้ 
1. ปญหาขยะเพิ่มปริมาณและเพิ่มระดับความรุนแรงมากขึ้น  เนื่องจากในปจจุบันประชากรใน

ชุมชนยังไมเห็นถึงความสําคัญของการกําจัดขยะที่ถูกวิธี 
2. ปญหาสุขภาพอนามัยของคนในชุมชนถูกทําลาย  เนื่องจากมีการใชสารเคมีและยาปราบ

ศัตรูพืชในปริมาณที่มากและผิดวิธี 
3. ปญหาภัยธรรมชาติ เชน  ภัยแลง  อุทกภัย  และแผนดินถลม  เนื่องจากปาไมถูกทําลาย

มากขึ้น 
4. ปญหาความยากจน  เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรลดลง  ซึ่งเกิดจากปญหาที่ดินเสื่อมและ

ขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร 
5. ปญหาความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  

ผูคนมีการแกงแยงกันมากขึ้น  จนทําใหเกิดความเห็นแกตัว 
6. ปญหาการวางงานและการอพยพยายถิ่นฐาน  เนื่องจากประชากรในตําบลเขาทะลุ  สวน

ใหญประกอบอาชีพทางการเกษตร  ดังนั้นเมื่อหมดฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต  จึงไมมีงานทํา
ประกอบกับไมมีอาชีพเสริมรองรับ  และเนื่องจากผลผลิตราคาผลผลิตทางการเกษตรลดลง 

ความตองการของชุมชน 
1. สรางและปรับปรุงระบบโครงสรางพื้นฐาน 

1.1 การคมนาคม  การติดตอสื่อสาร  สะดวก  รวดเร็ว 
1.2 มีไฟฟาและประปาครอบคลุมทุกพื้นที่ 

2. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.1 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบการเมืองการปกครอง 
3.1 การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน 
3.2 การอํานวยความเปนธรรม 
3.3 การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3.4 การพัฒนาบุคลากร 
3.5 การพัฒนาการเมือง  การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

4. พัฒนาและสงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
4.1 ประชาชนมีอาชีพ  และรายไดเพียงพอ 
4.2 พัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
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5. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5.1 มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยั่งยืน  
5.2 มีที่ดินและเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทํากิน 

 
การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

แผนงาน โครงการ ผลการนําแผนไปปฏิบัติ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
2. ดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ดานการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบรอย 

 
 

1) งานดานการคมนาคมและการขนสง 
2) งานดานสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
 
 
 
 
 
1) งานดานการสงเสริมอาชีพ 
2) งานดานสวัสดิการสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) งานดานการศึกษา  
4) งานดานสาธารณสุข 
 

1) งานดานการสงเสริมประชาธิปไตย 
 
2) งานดานการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
3) งานดานการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

120  โครงการ 
 

40  โครงการ 
 
 
 
 

 
12 โครงการ 
12 โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 

7 โครงการ 
13โครงการ 

 

11 โครงการ 
 

12 โครงการ 
 

5 โครงการ 
 

- ครัวเรือนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว รอยละ 
75 
- ครัวเรือนที่มีโทรศัพทใชรอยละ 50 ของครัวเรือน
ทั้งหมด 
- ครัวเรือนที่มีไฟฟาใชมีรอยละ 95 ของครัวเรือน
ทั้งหมด 
- ครัวเรือนที่มีประปาใชมีรอยละ 55 ของครัวเรือน
ทั้งหมด 
- ประชาชนมีงานทํารอยละ 60 
- จํานวนผูดอยโอกาสที่ไดรับการชวยเหลือ มีรอย
ละ  70  ของผูดอยโอกาสทั้งหมด 
- จํานวนผูสูงอายุที่ไดรับการชวยเหลือ มีรอยละ  100 
ของผูสูงอายุทั้งหมด 
- จํานวนคนพิการที่ไดรับการชวยเหลือ มีรอยละ  
100 ของคนพิการทั้งหมด 
- จํานวนผูปวยโรคเอดส 
ที่ไดรับการชวยเหลือ มีรอยละ  100 ของผูปวยโรค
เอดสทั้งหมด 
- สนับสนุนสงเสริมการศึกษา รอยละ 15 
- สนับสนุนสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน  สงเสริม 
ปองกัน  และควบคุมโรคติดตอ 

- คนในครัวเรือนไดรับรูขาวสารมีรอยละ  85  ของ
ครัวเรือนทั้งหมด 
- ประชาชนรอยละ 60 มีการปองกันตนเองจาก 
สาธารณภัย  
 - ครัวเรือนที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
มีรอยละ 80 ของครวัเรือนทั้งหมด 
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แผนงาน โครงการ ผลการนําแผนไปปฏิบัติ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

 
 
 
 
4. ดานการวางแผน การ
สงเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการ
ทองเท่ียว 
 
 
 
 
5. ดานการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 
6. ดานศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

4) งานดานการบริหารจัดการและการ
ใหบริการประชาชน เนนพัฒนา
บุคลากรใหมีคุณภาพในการ
ใหบริการ 
1) งานดานการสงเสริมการลงทุน 
2) งานดานการทองเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
1) งานดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
1) งานดานสงเสริมการสืบทอดภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
 
 

9 โครงการ 
 
 

 
5 โครงการ 

 
 
 
 

12 โครงการ 
 
 

8 โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 โครงการ 
 

- พัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพในการใหบริการ
ประชาชน 
 
 
- ครัวเรือนมีการผลิตและแปรรูปสินคาเกษตรเปนอาชีพ
เสริมเพิ่มรายได รอยละ 70 ของครวัเรือนทั้งหมด 
- จํานวนครัวเรือนมีการประกอบอาชีพตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้นรอยละ  
75 
- จํานวนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการพัฒนาและ
ปรับปรุงเพื่อเพิ่มศักยภาพ 
 
- รอยละของพื้นที่ปาไมที่ยังมีสภาพสมบูรณไมถูก
บุกรุกจากราษฎร 
- จํานวนหมูบานที่มีการกําจัดขยะอยางถูกหลัก
อนามัย 
- มีแหลงทองเที่ยวจํานวน  11  แหง  ที่ตองพัฒนา
ปรับปรุง 
- หมูบานจํานวน  11  หมูบานรูหลักในการกําจัด
ขยะที่ถูกตอง 

 
- ครัวเรือนที่สนใจเขารวมกิจกรรม สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น มีรอยละ 
80 ของครัวเรือนทั้งหมด 
 

 
สวนที่  4    ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
  4.1 วิสัยทัศนการพัฒนา 
    “  สะดวกสัญจร        เกษตรกรพัฒนา        ศึกษาเรียนรู        ฟนฟูอาชีพเดิม 
 สงเสริมการตลาด       ธรรมชาติเลิศล้ํา      อุตสาหกรรมทองเท่ียว      หนึ่งเดียวเขาทะลุ  ” 
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4.2  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน 
 
 
 
 
2. ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 
 

1.1 งานดานการคมนาคมและการขนสง 
1.1.1 การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว 

1.2 งานดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1.2.1 ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการเพียงพอและทั่วถึง 
2.1 งานดานการสงเสริมอาชีพ 

2.1.1 ประชาชนมีอาชีพและมีรายไดเพียงพอ 
2.1.2 ประชาชนดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
2.2 งานดานสวัสดิการสังคม 

2.2.1 จัดสวัสดิการสังคมแกผูสูงอายุ  คนพิการ 
ผูปวยโรคเอดส  และผูดอยโอกาส อยางทั่วถึง 

2.2.2 การสงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ทองถิ่น 
2.3 งานดานการศึกษา  

2.3.1 สงเสริมการศึกษาในระบบ และนอกระบบ
โดยการสงเสริมใหมีศูนยการเรียนรูชุมชนและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
2.4 งานดานสาธารณสุข 

2.4.1 สนับสนุนสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน  สงเสรมิ 
ปองกัน  และควบคุมโรคติดตอ 

3.1 งานดานการสงเสริมประชาธิปไตย 
3.1.1 สงเสริมสนับสนุนหลักการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 
3.1.2 ประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง การ

บริหาร 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิช
ยกรรมและการทองเท่ียว 
 
 
 
 
5. ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
 
6. ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

3.1.2 ประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง การ
บริหาร 
3.2 งานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

3.2.1 สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
เขตอปท. 
3.3 งานดานการรักษาความสงบเรียบรอย 

3.3.1 จัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบ
เรยีบรอยภายใน 
3.4  งานดานการบริหารจัดการและการใหบริการ
ประชาชน เนนพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพในการ
ใหบริการ 
4.1 งานดานการสงเสริมการลงทุน 

4.1.1 ประชาชนดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
4.2 งานดานการทองเที่ยว 

4.2.1 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวระดับ
ตําบลใหสมดุลและยั่งยืน 
5.1 งานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

5.1.1 สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใหสมดุลและยั่งยืน 
6.1 งานดานสงเสริมการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น 

6.1.1 สงเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา  
6.1.2 พัฒนาและสงเสริมงานประเพณี

วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
 

 
4.3  ยุทธศาสตรการพัฒนา 

   1) ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 
   2) ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
   3) ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
   4) ยุทธศาสตรดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 
  5) ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
  6) ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
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  แนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
   1) งานดานการคมนาคมและการขนสง 

2) งานดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
3) งานดานการสงเสริมอาชีพ 
4) งานดานสวัสดิการสังคม 
5) งานดานการศึกษา  
6) งานดานสาธารณสุข 
7) งานดานการสงเสริมประชาธิปไตย 
8) งานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
9) งานดานการรักษาความสงบเรียบรอย 
10) งานดานการบริหารจัดการและการใหบริการประชาชน เนนพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ
ในการใหบริการ 
11) งานดานการสงเสริมการลงทุน 
12) งานดานการทองเที่ยว 
13) งานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
14) งานดานสงเสริมการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น 

4.4  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดชุมพร   

  วิสัยทัศนจังหวัดชุมพร 
  “มุงสูองคกรช้ันนําการบริการสาธารณะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใตหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 
  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
4. ยุทธศาสตรดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 
5. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
6. ยุทธศาสตรดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

  วิสัยทัศนอําเภอสวี 
  “เกษตรอินทรีย  สังคมดี  ชีวีมีสุข” 
  ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ 

1. พัฒนาอําเภอสวีใหเปนอําเภอนาอยู 
2. สงเสริมเกษตรอินทรียและการทองเที่ยวอยางเปนระบบ 
3. พัฒนาระบบตลาดและสินคาเกษตรที่มีคุณภาพ 
4. สงเสริมวิถีพอเพียง 
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  4.6 นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น 
   1)  เรงพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน 
   2)  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหอยูดี  กินดี  มีงานทํา 
   3)  พัฒนาชุมชนใหนาอยู 
   4)  มีความโปรงใสในการบริหารจัดการ 
   5)  สงเสริมระบอบประชาธิปไตย 
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สวนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2555-2557) 

ยุทธศาสตร 
  

ป 2555 ป 2556 ป 2557 รวม 3 ป 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

1.  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน         
1.1  งานดานการคมนาคมและการขนสง 67 132,200,000 77 162,180,000 56 110,722,000 200 405,102,000 
1.2  งานดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 22 34,075,000 29 53,370,000 21 13,700,000 72 101,145,000 

รวม 89 166,275,000 106 215,550,000 77 124,422,000 272 506,247,000 
2.  ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต         
2.1  งานดานการสงเสริมอาชีพ 5 1,200,000 6 2,250,000 7 2,450,000 18 5,900,000 
2.2 งานดานสวัสดิการสังคม 10 5,230,000 10 5,290,000 10 5,280,000 30 15,800,000 
2.3  งานดานการศึกษา 7 4,500,000 7 4,500,000 7 4,500,000 21 13,500,000 
2.4  งานดานสาธารณสุข 11 2,163,000 11 2,663,000 11 2,663,000 33 7,489,000 

รวม 33 13,093,000 34 14,703,000 35 14,893,000 102 42,689,000 
3. ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม   และ
การรักษาความสงบเรียบรอย         
3.1 งานดานการสงเสริมประชาธิปไตย  สนับสนุนการ 
พัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง  การพัฒนาศักยภาพ
ผูนําชุมชน สนับสนุนการจัดทําระบบขอมูลขาวสาร 9 2,280,000 11 4,280,000 9 2,280,000 29 8,840,000 
3.2  งานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 10 910,000 12 3,110,000 9 1,010,000 31 5,030,000 
3.3 งานดานการรักษาความสงบเรียบรอย 5 1,350,000 5 1,350,000 5 1,350,000 15 4,050,000 
3.4 งานดานการบริหารจัดการและการใหบริการประชาชน   
เนนพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพในการใหบริการ   5 1,150,000 7 7,950,000 5 1,130,000 17 10,230,000 

รวม 29 5,690,000 35 16,690,000 28 5,770,000 92 28,150,000 
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ยุทธศาสตร 
  

ป 2555 ป 2556 ป 2557 รวม 3 ป 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

4.  ยุทธศาสตรดานการวางแผน  การสงเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว         
4.1  งานดานการสงเสริมการลงทุน 2 600,000 4 1,800,000 3 1,100,000 9 3,500,000 
4.2  งานดานการทองเที่ยว 8 1,900,000 10 3,000,000 9 4,600,000 27 9,500,000 

รวม 10 2,500,000 14 4,800,000 12 5,700,000 36 13,000,000 
5.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม         
5.1  งานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 6 1,580,000 7 2,600,000 5 1,500,000 18 5,680,000 

รวม 6 1,580,000 7 2,600,000 5 1,500,000 18 5,680,000 
6.  ยุทธศาสตรดานศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปญญาทองถิ่น         
6.1  งานดานสงเสริมการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น 5 880,000 5 880,000 5 880,000 15 2,640,000 

รวม 5 880,000 5 880,000 5 880,000 15 2,640,000 
รวมทั้งสิ้น  172 190,018,000 201 153,165,000 162 255,223,000 535 598,406,000 
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                                                   แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2555 -  2557 ) 
                                                    องคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ 

1.  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1  งานดานการคมนาคมและการขนสง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา 
หมูที่ 1 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 1 
ไดมีถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว
และน้ําไมทวมขัง 

กอสรางคูระบายน้ํา คสล. 
จํานวน  3  จุด บริเวณสี่แยกเขา
ทะลุ – สะพานเขาทะลุ , บริเวณ
หนาอบต.เขาทะลุ – หมูที่ 3 บาน
หวยกลาง , บริเวณสี่แยกเขาทะลุ 
ตามแบบที่อบต.กําหนด 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  50
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 1 

อบต.(สวนโยธา)/ 
อบจ. 

2 โครงการกอสรางถนนคสล. 
หมูที่ 1 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 1 
ไดมีถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยเขาจุฬา  กวาง 5 เมตร 
ระยะทาง  750  เมตร 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  50ของ
ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ 1 

อบต.(สวนโยธา) 
/กรมสงเสริมฯ 

3 โครงการกอสรางถนนคสล. 
หมูที่ 1 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 1 
ไดมีถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยประสิทธิ์  กวาง 5 
เมตร ระยะทาง  200  เมตร 

800,000 
 

- 
 

- 
 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  50
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 1 

อบต.(สวนโยธา) 
/กรมสงเสริมฯ 

4 โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง  หมูที่  1,3,6 
ตําบลเขาทะลุเชื่อมหมูที่ 1 
ตําบลเขาคาย 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่  
1,3,6 ตําบลเขาทะลุและหมูที่ 
1 ตําบลเขาคาย ไดมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคม
ไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนลาดยางซอยชอง
เขา หมูที่ 1,3,6 ตําบลเขาทะลุ 
เชื่อมซอยวังปลา  หมูที่ 1 ตําบล
เขาคาย กวาง 6 เมตรระยะทาง  
9,500  เมตร 

- 
 

28,500,000 
 

- 
 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  50
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 1,3,6 ตําบลเขาทะลุ 
และหมูที่ 1 ตําบลเขาคาย 

อบต.(สวนโยธา) 
/กรมสงเสริมฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางหมูที่ 1,2,4,8 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลาดยางทาง
หลวงชนบท  สาย ชพ  2016 
บานคลองโตน- บานน้ําฉา 
กวาง 9  เมตร  ระยะทาง  5,000 
เมตร  

6,000,000 
 

7,000,000 
 

7,000,000 
 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 1,2,4,8 

อบจ. 
กรมสงเสริมฯ 

6 โครงการกอสรางถนนคสล. 
หมูที่ 2,10 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 
2,10 ไดมีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมไดสะดวก
รวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายกลาง  - เขาใหญพัฒนา 
กวาง 5 เมตร ระยะทาง  1,000 
เมตร 

1,300,000 
 

1,300,000 
 

1,400,000 
 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 2,10 

อบต.  (สวนโยธา) 
/อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

7 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางหมูที่ 2,5 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนลาดยาง สาย       
เขาทะลุ-ชองบอน   กวาง 9  
เมตร  ระยะทาง  3,000 เมตร  

7,000,000 
 

7,000,000 
 

7,000,000 
 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 2,5 

อบจ./ 
กรมสงเสริมฯ 

8 โครงการกอสรางถนนคสล. 
หมูที่ 2 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 2 
ไดมีถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยศิลปะสําราญ  กวาง 5 
เมตรระยะทาง  850 เมตร 

750,000 
 

750,000 778,000 
 
 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 2 

อบต.  (สวนโยธา) 
/อบจ. 

9 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม 
คสล.หมูที่ 2 
 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 2 
ไดมีถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางทอเหลี่ยม คสล. ลําหวย
บางดวน  ซอยถ้ําธารลอดใหญ ,
ซอยศิลปะสําราญ,ซอยคงเทพ
ตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 2 
 

อบต.  (สวนโยธา) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

10 โครงการกอสรางถนนคสล. 
หมูที่ 2 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 2 
ไดมีถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยธงชัย  กวาง 5 เมตร 
ระยะทาง 500 เมตร 

- 1,500,000 
 

- ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65ของ
ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ 2 

อบจ. 

11 โครงการกอสรางถนนคสล. 
หมูที่ 2 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 2 
ไดมีถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยรวมมิตร  กวาง  5 
เมตร ระยะทาง  500 เมตร 

- 2,000,000 
 

- ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65ของ
ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ 2 

อบจ. 

12 โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง  หมูที่  3,6 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 
3,6 มีถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนลาดยางซอยดอย
สายลม  กวาง 6 เมตร ระยะทาง 
4,000 เมตร 

5,000,000 5,000,000 6,000,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 3,6,7 

กรมทางหลวง
ชนบท/ 

กรมสงเสริมฯ 
 

13 โครงการกอสรางถนนคสล. 
หมูที่ 3,6 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 3,6 
มีถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยตาหวาน กวาง  5  
เมตร ระยะทาง  600 เมตร 

1,200,000 
 

1,200,000 
 

- ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 3,6 

อบต. (สวนโยธา)/ 
อบจ. 

 

14 โครงการกอสรางถนนคสล. 
หมูที่ 3 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 3 มี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยอาวฉานปริง  กวาง  5 
เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร 

1,300,000 
 

1,300,000 
 

1,400,000 
 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 3 

อบต.  (สวนโยธา) 
/อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

15 โครงการกอสรางถนนคสล. 
หมูที่ 3 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 3 
มีถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยพัฒนาเขาทะลุ 1 กวาง
5 เมตร ระยะทาง   800 เมตร 

1,100,000 
 

1,100,000 
 

1,100,000 
 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 3 

อบต. (สวนโยธา)/ 
อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

16 โครงการกอสรางถนนคสล. 
หมูที่ 3 
 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 3 
มีถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ซอยพัฒนาเขาทะลุ 2 
กวาง  5 เมตร ระยะทาง   200  
เมตร 

- 800,000 
 

- ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 3 

อบต.  (สวนโยธา) 
 

 

17 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม 
คสล.หมูที่ 3 
 
 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางทอเหลี่ยม คสล. 2 จุด
บริเวณบานจําเนียร,ชองเขา-วัง
ปลา  บานนายลอง พัดชา    
ขนาด 2 ชองทางตามแบบที่ 
อบต.กําหนด 

600,000 
 

600,000 
 

- ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 3 

อบต.  (สวนโยธา) 
 

 

18 โครงการกอสรางถนนคสล.  
หมูที่ 4 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยสุขสันตกวาง  5  เมตร 
ระยะทาง  750  เมตร 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 4 

อบต.  (สวนโยธา) 
/อบจ. 

 

19 โครงการกอสรางถนนคสล.  
หมูที่ 4 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยสามพี่นองกวาง  5  
เมตร  ระยะทาง  200  เมตร 

- 800,000 
 

- ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 4 

อบต.  (สวนโยธา) 
 

 

20 โครงการกอสรางถนนคสล.  
หมูที่ 4 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยตาฉุน กวาง  5  เมตร 
ระยะทาง  250  เมตร 

1,000,000 
 

- - ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 4 
 

อบจ. 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

21 โครงการกอสรางถนนคสล.  
หมูที่ 4 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยนางยุย กวาง  5  เมตร 
ระยะทาง  250  เมตร 

- 1,000,000 
 

- 
 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 4 

อบจ. 
 

22 โครงการกอสรางถนนคสล.  
หมูที่ 4 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยสวนทรัพย  กวาง  5  
เมตร ระยะทาง  500  เมตร 

1,000,000 
 

- 1,000,000 
 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 4 

อบต. (สวนโยธา)/ 
อบจ. 

 

23 โครงการกอสรางถนนคสล.  
หมูที่ 4 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยถ้ําธารลอดนอย  กวาง 
5  เมตร ระยะทาง  700  เมตร 

9,000,000 9,000,000 9,000,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65ของ
ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ 4 

อบจ./ 
กรมสงเสริมฯ 

24 โครงการกอสรางถนนคสล.  
หมูที่ 4 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอย เขานอย - ปามวงกวาง
5 เมตร  ระยะทาง  1,000  เมตร 

1,300,000 
 

1,300,000 
 

1,400,000 
 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมรีอยละ  65
ของครัวเรอืนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 4 

อบจ./ 
กรมสงเสริมฯ 

25 โครงการกอสรางถนนคสล.  
หมูที่ 4 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยนางโสภา  กวาง  5  
เมตร ระยะทาง  300  เมตร 

- 1,200,000 
 

- ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65ของ
ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ 4 

อบต.(สวนโยธา) 

26 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม 
คสล. หมูที่  4 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางทอเหลี่ยม คสล.  ซอยปา
มวง - สํานักสงฆถ้ําน้ําทิพย   
ขนาด  2 ชองทาง ตามแบบที่ 
อบต.กําหนด 

600,000 
 

- 
 

- ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 4 

อบต.(สวนโยธา) 
/อบจ. 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

27 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางหมูที่  5 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนลาดยาง ซอย
กระแสธรรม  กวาง  6  เมตร
ระยะทาง  1,500  เมตร 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 5 

อบต.(สวนโยธา) 
/อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

28 โครงการกอสรางถนนคสล.  
หมูที่  5 

เพื่อใหราษฎรในหมูบาน  มี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยหวยชิงชาง   กวาง  5  
เมตร  ระยะทาง  2,500 เมตร 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

4,000,000 
 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65ของ
ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ 5 

อบต.(สวนโยธา) 
/อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 
29 โครงการกอสรางถนนคสล.  

หมูที่  5 
เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยแพรกซาย   กวาง  5  
เมตร  ระยะทาง  2,375 เมตร 

3,100,000 
 

3,200,000 
 

3,200,000 
 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65ของ
ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ 5 

อบต.(สวนโยธา) 
/อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 
30 โครงการกอสรางถนนคสล.  

หมูที่  5 
เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยการุณสัมพันธ  กวาง  
5  เมตร  ระยะทาง  1,300 เมตร 

1,200,000 
 

1,200,000 
 

1,200,000 
 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 5 

อบต.(สวนโยธา) 
/อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

31 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา 
คสล.  หมูที่  5 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางคูระบายน้ําคสล. ซอย
กลุมลพบุรีตามแบบที่ อบต.
กําหนด 

- 600,000 
 

- ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 5 

อบต.(สวนโยธา) 
 

32 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางหมูที่  5 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนลาดยาง ซอยสองพี่
นอง  กวาง  6  เมตรระยะทาง 
1,400 เมตร 

- - 3,864,000 
 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 5 

อบจ./ 
กรมสงเสริมฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

33 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม 
คสล. หมูที่  5 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางทอเหลี่ยม คสล. 7 จุด
บริเวณ ซอยแพรกซาย ,ซอยหวย
ชิงชาง,ซอยรักดี,ซอยหวยยายชี,
ซอยกระแสธรรม,ซอยเทพ
ประทาน,ซอยสุขภิรมย    ขนาด 2 
ชองทาง ตามแบบที่ อบต.กําหนด 

2,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 5 

อบต.(สวนโยธา) 
/อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 
 
 

34 โครงการกอสรางสะพาน 
คสล. หมูที่  5 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางสะพาน คสล.คลองถ้ํา
ทุน หมูที่  2 ตอ หมูที่  5 

5,000,000 
 

- - ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65ของ
ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ 5 

อบจ./ 
กรมสงเสริมฯ/ 
กรมโยธาธิการ 

35 โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง  หมูที่  3,5,7 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนลาดยางสายสปก.
หวยกลาง – ปามวง  กวาง  6  
เมตรระยะทาง  3,000 เมตร 

3,000,000 
 

3,000,000 
 
 

3,000,000 
 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 3,5,7 

อบจ./ 
กรมสงเสริมฯ 

36 โครงการกอสรางถนน คสล.
หมูที่ 6 ตําบลเขาทะลุ เชื่อม
หมูที่ 1 ตําบลเขาคาย 

เพื่อใหราษฎรในหมูที่ 6 
ตําบล  เขาทะลุและหมูที่ 1 
ตําบลเขาคายมีถนนสําหรับ
ใชในการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กอสรางถนนคสล.หมูที่ 6 ซอย
โพธิ์ทอง ตําบลเขาทะลุ เชื่อม ซอย
วังทอง หมูที่ 1 ตําบลเขาคาย กวาง 
5  เมตร  ระยะทาง  4,500  เมตร 

15,000,000 - 
 

- 
 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 6 

อบต.(สวนโยธา) 
/อบจ. 

 

37 โครงการกอสรางถนน คสล.
หมูที่ 6 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยอุดมสุข  กวาง 5  เมตร 
ระยะทาง  1,200  เมตร 

1,600,000 
 

1,600,000 
 

1,600,000 
 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 6 

ทางหลวงชนบท 
/กรมสงเสริมฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

38 โครงการกอสรางถนน คสล.
หมูที่ 6 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยรมไทร  กวาง  5  เมตร 
ระยะทาง  1,100  เมตร 

1,400,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมรีอยละ  65
ของครัวเรอืนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 6 

อบจ./ 
กรมสงเสริมฯ 

39 โครงการกอสรางถนน คสล.
หมูที่ 6 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยเมตตา  กวาง  5  เมตร  
ระยะทาง  200  เมตร 

- 800,000 
 

- ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65ของ
ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ 6 

อบต.(สวนโยธา) 
 

40 โครงการกอสรางถนน คสล.
หมูที่ 6 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยชํานาญ  กวาง  5 เมตร 
ระยะทาง  900  เมตร 

1,200,000 
 

1,200,000 
 

1,200,000 
 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65ของ
ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ 6 

อบต.(สวนโยธา) 
/อบจ. 

 
41 โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่  6 
เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยถ้ําประกายเพชร  กวาง 
5 เมตรระยะทาง  500 เมตร 

- 2,000,000 
 

- ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 6 

อบจ./ 
กรมสงเสริมฯ 

42 โครงการกอสรางถนนคสล. 
หมูที่  6 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยศรีประเวศ  กวาง  5 
เมตรระยะทาง 450 เมตร 

1,800,000 - 
 

- ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 6 

อบต.(สวนโยธา) 
/อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

68 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม 
คสล. หมูที่  6 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางทอเหลี่ยม คสล. 2 จุด
บริเวณ ซอยทรัพยสํารวย ,ซอย
ดอยสายลม    ขนาด 2 ชองทาง 
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 

500,000 
 

500,000 
 

- 
 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 6 

อบต.(สวนโยธา) 
/อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

69 โครงการกอสรางสะพาน 
คสล.  หมูที่  6 

เพื่อใหประชาชนในหมูบาน 
มีเสนทางการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

กอสรางสะพาน คสล.ขามคลอง 
สวีหนุม  ซอยรมไทร 

- 5,000,000 
 

- ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 6 

กรมโยธาธิการ 
 

 

70 โครงการกอสรางถนนคสล. 
หมูที่  7 

เพื่อใหประชาชนในหมูบาน 
มีเสนทางการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยสันติ 1 กวาง  5  เมตร
ระยะทาง  2,600 เมตร 

3,400,000 
 

3,500,000 
 

3,500,000 
 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65ของ
ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ 7 

อบต.(สวนโยธา) 
 

 
71 โครงการกอสรางถนนคสล. 

หมูที่  7 
เพื่อใหประชาชนในหมูบาน 
มีเสนทางการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยสันติ 2 กวาง  5  เมตร
ระยะทาง  900 เมตร 

1,200,000 
 

1,200,000 
 

1,200,000 
 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65ของ
ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ 7 

อบจ./ 
กรมสงเสริมฯ 

72 โครงการกอสรางถนนคสล. 
หมูที่  7 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยสันติ  3   กวาง 5 เมตร
ระยะทาง  1,200  เมตร 

1,600,000 1,600,000 1,600,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 7 

อบต.(สวนโยธา) 
/อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

73 โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง  หมูที่ 3,7 

เพื่อใหประชาชนในหมูบาน
มีเสนทางการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

กอสรางถนนลาดยางซอยผาแดง 
กวาง  6  เมตรระยะทาง  1,200 
เมตร 

1,200,000 
 

1,200,000 
 

1,200,000 
 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 7 

อบจ. 
กรมสงเสริมฯ 

74 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม 
คสล. หมูที่  7 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางทอเหลี่ยม คสล.  5 จุดซอย
สันติ  2 ,ซอยผาแดง, สปก.,ขอนแกน
,สปก.หวยกลาง – ปามวง  ขนาด 2 
ชองทางตามแบบที่ อบต.กําหนด 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 7 

อบต.(สวนโยธา) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

75 โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง  หมูที่  8 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 8 
มีถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนลาดยางสายปา
มวง-น้ําชล กวาง  6  เมตร
ระยะทาง  1,000 เมตร 

1,350,000 
 

1,350,000 
 

- 
 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ 50 
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 8 

อบจ./ 
กรมสงเสริมฯ 

76 โครงการกอสรางถนนคสล. 
หมูที่ 8 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 8 
มีถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยเขาหลัก  กวาง 5 เมตร 
ระยะทาง  1,000  เมตร 

1,000,000 
 

1,200,000 
 

1,200,000 
 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ 50 
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 8 

อบจ./ 
กรมสงเสริมฯ 

77 โครงการกอสรางถนนคสล. 
หมูที่ 8 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 8 
มีถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ซอย 35  กวาง 5 เมตร 
ระยะทาง  1,300  เมตร 

1,300,000 
 

1,400,000 
 

1,400,000 
 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ 50 ของ
ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ 8 

อบจ./ 
กรมสงเสริมฯ 

78 โครงการกอสรางถนนคสล. 
หมูที่ 8 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 8 
มีถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยเทพนิมิตร  กวาง 5 
เมตร ระยะทาง 1,100  เมตร 

1,200,000 
 

1,200,000 
 

1,200,000 
 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ 50 ของ
ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ 8 

อบจ./ 
กรมสงเสริมฯ 

79 โครงการกอสรางถนนคสล. 
หมูที่ 8 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 8 
มีถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยหนองคาย กวาง 5 
เมตร ระยะทาง 800 เมตร 

- 
 

1,300,000 
 

1,300,000 
 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ 50 
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 8 

อบต.(สวนโยธา) 
/อบจ. 

 

80 โครงการกอสรางถนนคสล. 
หมูที่ 8 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 8 
มีถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยสํานักสงฆถ้ําฤาษี 
กวาง 5เมตร ระยะทาง  150 เมตร

500,000 
 

- 
 

- ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ 50 
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 8 

อบต.(สวนโยธา) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

81 โครงการกอสรางถนนคสล. 
หมูที่ 8 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 8 
มีถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยควนยาง  กวาง 5 เมตร 
ระยะทาง 1,500  เมตร 

1,600,000 
 

1,600,000 
 

1,600,000 
 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ 50 
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 8 

อบจ./ 
กรมสงเสริมฯ 

82 โครงการกอสรางถนนคสล. 
หมูที่ 8 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 8 
มีถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยสุขแสงชัย  กวาง 5 
เมตร ระยะทาง  250  เมตร 

800,000 
 

- - 
 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ 50 
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 8 

อบต.(สวนโยธา) 
/อบจ. 

83 โครงการกอสรางถนนคสล. 
หมูที่ 8 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 8 
มีถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยอํานวย  กวาง 5 เมตร 
ระยะทาง  500  เมตร 

- 
 

1,600,000 
 

- 
 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ 50 
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 8 

อบต.(สวนโยธา) 
/อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 
 

84 โครงการกอสรางถนนคสล. 
หมูที่ 8 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 8 
มีถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยจักรกรี  กวาง 5 เมตร 
ระยะทาง  300  เมตร 

950,000 
 

- 
 

- 
 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ 50 
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 8 

อบต.(สวนโยธา) 
/อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 
 

85 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม 
คสล. หมูที่  8 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางทอเหลี่ยม คสล.  3 จุด
ซอยหนองคาย  ,ซอยเทพนิมิต,
ซอยเขาหลัก ตามแบบที่ อบต.
กําหนด 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

เพื่อใหประชาชนในหมูบาน 
มีเสนทางการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

อบต.(สวนโยธา) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

86 โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง ซอยหวยทับ
ทอง หมูที่ 9 ตําบลเขาทะลุ
เชื่อมซอยหวยตะเคียน หมูที่ 
12 ตําบลนาสัก 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนลาดยาง ซอยหวย
ทับทอง หมูที่ 9 ตําบลเขาทะลุ
เชื่อมหวยตะเคียน หมูที่ 12 
ตําบลนาสัก กวาง 6  เมตร 
ระยะทาง  3,000  เมตร 

3,200,000 
 

3,200,000 
 

3,200,000 
 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 9 

อบจ./ 
ทางหลวงชนบท/ 
กรมสงเสริมฯ 

 

87 โครงการกอสรางถนนคสล.
สายหนาเขา หมูที่ 9 ตําบล
เขาทะลุ เชื่อมสายหวยราก
ไม หมูที่  9 ตําบลนาสัก   

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 9 
มีถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหนาเขา หมูที่ 9 ตําบล
เขาทะลุ เชื่อมสายหวยรากไม 
หมูที่  9 ตําบลนาสัก กวาง 5 
เมตร ระยะทาง  2,500  เมตร 

2,600,000 2,700,000 2,700,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 9 

อบจ./ 
ทางหลวงชนบท/ 
กรมสงเสริมฯ 

 

88 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางหมูที่ 9 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนลาดยาง ซอยไรใน-
หวยชัน กวาง  6 เมตรระยะทาง  
1,000  เมตร 

1,600,000 
 

1,600,000 
 

- 
 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 9 

ทางหลวงชนบท 

89 โครงการกอสรางถนนคสล.  
หมูที่  9 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 9 
มีถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยเดชา-หวยกลํา  กวาง 5 
เมตร ระยะทาง  1,800  เมตร 

1,900,000 
 

1,900,000 
 

1,900,000 
 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 9 

อบจ./ 
กรมสงเสริมฯ 

90 โครงการกอสรางถนนคสล. 
หมูที่ 9 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยหวยตะเคียน - หวย
รากไม กวาง 5  เมตร  ระยะทาง  
1,900  เมตร   

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 9 

อบจ./ 
กรมสงเสริมฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

91 โครงการกอสรางถนนคสล. 
หมูที่ 9 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยศักดิ์ประเสริฐ กวาง    
5  เมตร  ระยะทาง  1,000   เมตร 

- 1,600,000 
 

1,600,000 
 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 9 

กรมสงเสริมฯ 

92 โครงการกอสรางถนนคสล.  
หมูที่  9 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่9มี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยสุขสุดา  กวาง 5  เมตร 
ระยะทาง  650  เมตร 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

- ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมรีอยละ  65
ของครัวเรอืนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 9 

อบจ./ 
กรมสงเสริมฯ 

93 โครงการกอสรางถนนคสล. 
หมูที่ 9 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยถ้ําแกวพิสดาร  กวาง 5 
เมตร  ระยะทาง  700 เมตร   

- 1,000,000 
 

1,000,000 
 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65ของ
ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ 9 

อบจ./ 
กรมสงเสริมฯ 

94 โครงการกอสรางถนนคสล. 
หมูที่ 9 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยเอกชัย  กวาง  5  เมตร  
ระยะทาง  500 เมตร   

800,000 
 

800,000 
 

- ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65ของ
ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ 9 

อบจ. 

95 โครงการกอสรางถนนคสล. 
หมูที่ 9 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยศักดิ์สมบูรณ กวาง 5  
เมตร  ระยะทาง  300 เมตร   

- 
 

960,000 - ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 9 

อบต.(สวนโยธา) 

96 โครงการกอสรางถนนคสล. 
หมูที่ 9 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยสุขสําราญ กวาง 5 
เมตร  ระยะทาง  650 เมตร   

- 1,040,000 
 

1,040,000 
 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 9 

กรมสงเสริมฯ 
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ที่ 

 
วัตถุประสงค 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

97 โครงการกอสรางถนนคสล. 
หมูที่ 9 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยถ้ําสวยหวยทับทอง 
กวาง 5  เมตร  ระยะทาง  500 
เมตร   

- 1,600,000 
 

- ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 9 

อบจ. 

98 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม  
หมูที่ 9 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางทอเหลี่ยม 2 จุด ซอย
หวยทับทอง , หวยตะเคียน 
ขนาด 2 ชองทางตามแบบที่ 
อบต.กําหนด 

900,000 
 

- 
 

- 
 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ 50 
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 9 

อบจ. 
 

 

99 โครงการกอสรางถนนคสล. 
หมูที่ 10 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยกาวหนา กวาง 5  เมตร
ระยะทาง  2,000 เมตร   

2,100,000 
 

2,100,000 
 

2,100,000 
 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ 50 
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 10 

อบจ. 

100 โครงการกอสรางถนนคสล. 
หมูที่ 10 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยประสงคถาวร กวาง 5  
เมตร  ระยะทาง  1,000 เมตร   

1,000,000 
 

1,100,000 
 

1,100,000 
 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ 50 
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 10 

อบจ./ 
กรมสงเสริมฯ 

101 โครงการกอสรางถนนคสล. 
หมูที่ 10 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยเลิศนิมิตร กวาง 5  
เมตร  ระยะทาง  1,500 เมตร   

1,600,000 
 

1,600,000 
 

1,600,000 
 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ 50 
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 10 

อบจ./ 
กรมสงเสริมฯ 
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ที่ 

 
วัตถุประสงค 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

102 โครงการกอสรางถนนคสล. 
หมูที่ 10 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยโรจนณรงค กวาง 5  
เมตร  ระยะทาง  800 เมตร   

- 
 

1,200,000 
 

1,300,000 
 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ 50 ของ
ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ 10 

อบจ. 

103 โครงการกอสรางถนนคสล. 
หมูที่ 10 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 10 
มีถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยสันติธรรม   กวาง 5  
เมตรระยะทาง 1,000  เมตร 

1,600,000 1,600,000 - ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ 50 ของ
ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ 10 

อบจ./ 
กรมสงเสริมฯ 

104 โครงการกอสรางถนนคสล. 
หมูที่ 10 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 10 
มีถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยพอใหญสํา   กวาง 5  
เมตรระยะทาง 600  เมตร 

- 960,000 
 

960,000 
 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ 50 
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 10 

อบจ./ 
กรมสงเสริมฯ 

105 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม 
คสล. หมูที่  10 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 10 
มีถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางทอเหลี่ยม คสล. จํานวน
6  จุด  ซอยโชคประคอง ,ซอย
สายกลาง-แดนออ,ซอยเลิศ
นิมิตร.ซอยกาวหนา,ซอย
ประสงคถาวร,ซอยโรจนณรงค 
เมตรขนาด 2 ชองทางตามแบบที่
อบต.กําหนด 

500,000 500,000 500,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ 50 
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 10 

อบจ. 
 

 

106 โครงการกอสรางถนนคสล. 
หมูที่ 11 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคสล. ซอยแดนออ 
1 กวาง 5  เมตร  ระยะทาง  1,500
เมตร  

1,600,000 
 

1,600,000 
 

1,600,000 
 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 11 

อบจ./ 
กรมสงเสริมฯ 
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ที่ 

 
วัตถุประสงค 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

107 โครงการกอสรางถนนคสล. 
หมูที่ 11 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 11 
มีถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคสล.ซอยแดนออ 2
กวาง 5  เมตรระยะทาง  1,500  
เมตร 

1,600,000 
 

1,600,000 
 

1,600,000 
 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 11 

อบจ./ 
กรมสงเสริมฯ 

108 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางหมูที่ 11 

เพื่อใหราษฎรในหมูบานมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนลาดยาง ซอยแดน
ออ 1 กวาง 6  เมตร  ระยะทาง  
1,500 เมตร  

- 2,100,000 
 

2,100,000 
 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 11 

อบจ./ 
กรมสงเสริมฯ 

109 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางหมูที่ 11 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 11 
มีถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนลาดยางซอยแดน
ออ 2   กวาง 6  เมตรระยะทาง 
1,500 เมตร 

2,100,000 
 

- 2,100,000 
 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 11 

อบจ./ 
กรมสงเสริมฯ 

110 โครงการกอสรางถนนคสล. 
หมูที่  11 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 11 
มีถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยสามัคคีธรรม  กวาง  5 
เมตรระยะทาง  400  เมตร 

- 1,000,000 
 

- ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 11 

อบจ. 
 

111 โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง  หมูที่  11 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 11 
 มีถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนลาดยางซอยสันติ
ธรรม กวาง 6  เมตรระยะทาง 
750  เมตร 

- - 1,350,000 
 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 11 

อบต.(สวนโยธา)/ 
อบจ. 

 



 

                                                                                                                                              

35

        

 
ที่ 

 
วัตถุประสงค 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

112 โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง  หมูที่  11 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 11 
 มีถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนลาดยางซอยรวมใจ
พัฒนา กวาง 6  เมตรระยะทาง 
1,500  เมตร 

2,100,000 
 

2,100,000 
 

- 
 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 11 

อบต.(สวนโยธา)/ 
อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

113 โครงการกอสรางถนนคสล. 
หมูที่  11 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 11 
มีถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยรวมใจพัฒนา  กวาง  5 
เมตรระยะทาง  1,500  เมตร 

2,100,000 
 

2,100,000 
 

- ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 11 

อบจ./ 
กรมสงเสริมฯ 

114 โครงการกอสรางถนนคสล. 
หมูที่  11 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 11 
มีถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอย 8 รวมใจ  กวาง  5  
เมตรระยะทาง  900  เมตร 

- - 2,430,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 11 

อบจ./ 
กรมสงเสริมฯ 

115 โครงการกอสรางถนนคสล. 
หมูที่  11 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 11 
มีถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยแหนบทอง  กวาง  5  
เมตรระยะทาง  300  เมตร 

- 800,000 - ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 11 

อบต.(สวนโยธา) 
 

116 โครงการกอสรางถนนคสล. 
หมูที่  11 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 11 
มีถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบุญเลิศ  กวาง  5  เมตร
ระยะทาง  400  เมตร 

- - 1,000,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 11 

อบจ. 
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ที่ 

 
วัตถุประสงค 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

117 โครงการกอสรางถนนคสล. 
หมูที่  11 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 11 
มีถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยปานทิพย  กวาง  5  
เมตรระยะทาง  600  เมตร 

- 1,620,000 - ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 11 

อบจ./ 
กรมสงเสริมฯ 

118 โครงการกอสรางถนนคสล. 
หมูที่  11 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 11 
 มีถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยสันติธรรม กวาง 5  
เมตรระยะทาง 750  เมตร 

1,350,000 
 

- - 
 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 11 

อบต. 
(สวนโยธา)/ 

อบจ. 

119 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางหมูที่  11 

เพื่อใหราษฎรในหมูบาน  มี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลาดยางซอยน้ํา
ทิพยกวาง 6  เมตร  ระยะทาง  
1,000 เมตร 

900,000 900,000 900,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 11 

อบจ./ 
กรมสงเสริมฯ 

120 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม 
คสล. หมูที่  11 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 11 
มีถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว 

กอสรางทอเหลี่ยม คสล. จํานวน
5  จุด  ซอย 8รวมใจพัฒนา ,ซอย
น้ําทิพย,ซอยสามัคคีธรรม.ซอย
แดนออ 2 ,ซอยแหนบทอง 
ขนาด 2 ชองทางตามแบบที่ 
อบต.กําหนด 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

- 
 

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ 50 
ของครัวเรือนทั้งหมดในเขต
หมูที่ 11 

อบจ./ 
กรมสงเสริมฯ 
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1.2  งานดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1 โครงการจัดซื้อถังขยะ 
 

เพื่อใหประชาชนไดมีที่ทิ้ง
ขยะอยางถูกหลักอนามัย 

จัดซื้อถังขยะไฟเบอรหมูที่ 1-11 
จํานวน 500  ใบ 

500,000 
 

 

500,000 
 

 

500,000 
 

 

ชุมชนมีความเปนระเบียบ
เรียบรอย นาอยู นามอง 
สิ่งแวดลอมไมเปนพิษ 

อบต. 
(สํานักปลัด) 

 
2 โครงการปรับปรุงและ

ซอมแซมบอบาดาล 
เพื่อใหประชาชนใชเปน
แหลง  น้ําใชในเวลาขาด
แคลน 

ปรับปรุงและซอมแซมบอ
บาดาล 
หมูที่    1-11          

500,000 500,000 500,000 ประชาชนใน หมูที่ 1-11 มี
น้ําใชครบทุกครัวเรือน 

อบต.   
(สวนโยธา) 

 
3  โครงการกอสรางและขยาย

เขตประปาหมูบาน   
เพื่อขยายเขตการบริการน้ํา
ใหแกประชาชนในเขตหมูที่ 
1-11  

กอสรางและขยายเขตประปา
หมูบาน    หมูที่ 1-11 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

ประชาชนใน หมูที่ 1-11 มี
น้ําประปาใชครบทุก
ครัวเรือน 

อบต.   
(สวนโยธา) 

 
4 โครงการกอสรางและขยาย

เขตประปาภูเขา   
เพื่อขยายเขตการบริการน้ํา
ใหแกประชาชนในเขตหมูที่ 
1-11  

กอสรางและขยายเขตประปา
ภูเขา  หมูที่ 1-11 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

ประชาชนใน หมูที่ 1-11 มี
น้ําประปาใชครบทุก
ครัวเรือน 

อบต.   
(สวนโยธา) 

 
5 โครงการขยายเขตและ

ซอมแซมไฟฟา  
เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 1 -
11 มีไฟฟาใชครบทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตและซอมแซมไฟฟา หมู
ที่ 1-11 

500,000 500,000 500,000 ครัวเรือนในหมูที่ 1-11  รอย
ละ 100 มีไฟฟาใชครบทุก
ครัวเรือน 

อบต.(สํานักปลัด) 
 

6 โครงการกอสรางถังเก็บน้ํา
แบบ ฝ  33  

เพื่อใหประชาชนใชเปน
แหลงเก็บน้ําดื่ม น้ําใชใน
เวลาขาดแคลน 

กอสรางถังเก็บน้ําแบบ ฝ 33   
หมูที่ 1-11ตามแบบอบต.กําหนด 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

ประชาชนหมูที่ 1-11 มี
ภาชนะเก็บกักน้ําเพื่อใชใน
การอุปโภคบริโภคตลอดป 

อบต.   
(สวนโยธา) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

7 โครงการขุดเจาะบอบาดาล      
หมูที่  2 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่  2 
ไดมีน้ําอุปโภคอยางเพียงพอ
ตลอดฤดูกาล 

ขุดเจาะบอบาดาลขนาด Ø6 นิ้ว 
พรอมติดตั้งระบบสูบน้ํา และถัง
พักน้ําจํานวน 2  จุด 

- - 500,000 
 

ครัวเรือนที่มีการใชน้ําเพื่อ
การอุปโภคบริโภครอยละ  
60  ของครัวเรือนทั้งหมดใน
เขตหมูที่ 2 

อบต.   
(สวนโยธา) 

 

8 โครงการกอสรางระบบ
ประปา  หมูที่ 3 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 3 
ไดมีน้ําในการใชอุปโภคและ
การเกษตรไดอยางเพียงพอ 

กอสรางระบบประปาผิวดิน  
ซอยชองเขาวังปลา  ตามแบบ
อบต.กําหนด 

- 2,000,000 
 

- 
 

ครัวเรือนในหมูที่ 3  มีน้ําใช
เพื่ออุปโภคและเพื่อ
การเกษตร มีรอยละ  60  
ของครัวเรือนทั้งหมด 

กรมสงเสริมฯ 

9 โครงการขุดเจาะบอบาดาล      
หมูที่  3 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 3  
ไดมีน้ําอุปโภคอยางเพียงพอ
ตลอดฤดูกาล 

ขุดเจาะบอบาดาลขนาด Ø6 นิ้ว 
พรอมติดตั้งระบบสูบน้ํา และถัง
พักน้ําจํานวน 3 จุด บริเวณซอย
อาวฉานปริง,ซอยดอยสายลม,
ซอยชองเขา-วังปลา 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ครัวเรือนในหมูที่ 3  มีน้ําใช
เพื่ออุปโภคและเพื่อ
การเกษตร มีรอยละ  60  
ของครัวเรือนทั้งหมด 

อบต. 
(สวนโยธา) 

10 โครงการกอสรางอางเก็บน้ํา  
หมูที่ 4 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 4 
ไดมีน้ําในการใชอุปโภคและ
การเกษตรไดอยางเพียงพอ 

กอสรางอางเก็บน้ําคลองน้ําลอด 
ตามแบบกรมชลประทาน 

- - 1,500,000 
 

ครัวเรือนในหมูที่ 4  มีน้ําใช
เพื่ออุปโภคและเพื่อ
การเกษตร มีรอยละ  60  
ของครัวเรือนทั้งหมด 

อบต. 
(สวนโยธา) 

/กรมชลประทาน 

11 โครงการขุดเจาะบอบาดาล      
หมูที่  4 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่  4 
ไดมีน้ําอุปโภคอยางเพียงพอ
ตลอดฤดูกาล 

ขุดเจาะบอบาดาลขนาด Ø6 นิ้ว 
พรอมติดตั้งระบบสูบน้ํา และ
ถังพักน้ํา บริเวณซอยสามพี่
นอง 

- 500,000 
 

- 
 

ครัวเรือนในหมูที่ 4  มีน้ําใช
เพื่ออุปโภคและเพื่อ
การเกษตร มีรอยละ  60  
ของครัวเรือนทั้งหมด 
 

อบต. 
(สวนโยธา) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

12 โครงการขยายเขตสถานีสูบ
น้ําดวยไฟฟา  หมูที่  4 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 4 
ไดมีน้ําในการใชอุปโภคและ
การเกษตรไดอยางเพียงพอ 

ขยายเขตโครงการสูบน้ําดวย
ไฟฟา  ตามแบบอบต.กําหนด 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ครัวเรือนในหมูที่ 4  มีน้ําใช
เพื่ออุปโภคและเพื่อ
การเกษตร มีรอยละ  60  
ของครัวเรือนทั้งหมด 

อบต.(สวนโยธา) 
/กรมชลประทาน 

13 โครงการจัดซื้อถังน้ํากลาง 
หมูที่ 4 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 4 
ไดมีภาชนะในการกักเก็บน้ํา
เพื่อใชในการอุปโภคและ
บริโภคไดอยางเพียงพอ 

จัดซื้อถังน้ํากลางขนาด  5,000 
ลิตร   

100,000 100,000 100,000 ครัวเรือนในหมูที่ 4  มีน้ําใช
เพื่ออุปโภคและบริโภค  มี
รอยละ  60  ของครัวเรือน
ทั้งหมด 

อบต.(สํานักปลัด) 
 

14 โครงการขุดเจาะบอบาดาล      
หมูที่  6 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่  6 
ไดมีน้ําอุปโภคอยางเพียงพอ
ตลอดฤดูกาล 

ขุดเจาะบอบาดาลขนาด Ø6 นิ้ว 
พรอมติดตั้งระบบสูบน้ํา และ
ถังพักน้ําจํานวน 2  จุด 

- - 500,000 
 

ครัวเรือนที่มีการใชน้ําเพื่อ
การอุปโภคบริโภครอยละ  
60  ของครัวเรือนทั้งหมดใน
เขตหมูที่ 6 

อบต.(สวนโยธา) 
 

15 โครงการสถานีสูบน้ําดวย
ไฟฟา หมูที่ 6 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่  6 
ไดมีน้ําอุปโภคอยางเพียงพอ
ตลอดฤดูกาล 

กอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา  
ตามแบบกรมชลประทาน 

- 15,000,000 - ครัวเรือนที่มีการใชน้ําเพื่อ
การอุปโภคบริโภครอยละ  
60  ของครัวเรือนทั้งหมดใน
เขตหมูที่ 6 
 

กรมชลประทาน 

16 โครงการกอสรางเขื่อนกั้น
น้ํา  หมูที่ 6 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 6 
มีน้ําใชเพื่อการเกษตรอยาง
เพียงพอในฤดูแลง 

กอสรางเขื่อนกั้นน้ําซอยดอยสาย
ลมพรอมทอสง  กวาง  30  เมตร 
ลึก  4.5  เมตร 

- 500,000 
 

- ครัวเรือนในหมูที่ 6  มีน้ําใช
เพื่ออุปโภคและเพื่อ
การเกษตร มีรอยละ  60  
ของครัวเรือนทั้งหมด 
 

อบต.(สวนโยธา) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

17 โครงการขยายเขตระบบ
ประปาภูเขา  หมูที่  7  

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 7 
ไดมีน้ําในการใชอุปโภคและ
การเกษตรไดอยางเพียงพอ 

ขยายเขตระบบประปาภูเขา  3 
จุดบริเวณ ลําหวยขอนแกน,ลํา
หวยสุขผล,ดอยตาปง 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ครัวเรือนในหมูที่ 7  มีน้ําใช
เพื่ออุปโภคและเพื่อ
การเกษตร มีรอยละ  60  
ของครัวเรือนทั้งหมด 

อบต.(สวนโยธา) 
 

18 โครงการกอสรางระบบ
ประปา  หมูที่ 7 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 7 
ไดมีน้ําในการใชอุปโภคและ
การเกษตรไดอยางเพียงพอ 

กอสรางระบบประปาหมูบาน
แบบผิวดิน  หมูที่ 7  ตามแบบ
อบต.กําหนด 

3,000,000 
 

- 
 

- 
 

ครัวเรือนในหมูที่ 7  มีน้ําใช
เพื่ออุปโภคและเพื่อ
การเกษตร มีรอยละ  60  
ของครัวเรือนทั้งหมด 

กรมสงเสริมฯ 

19 โครงการกอสรางอางเก็บน้ํา  
หมูที่ 7 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 7 
ไดมีน้ําในการใชอุปโภคและ
การเกษตรไดอยางเพียงพอ 

กอสรางอางเก็บน้ําดอยตาปง  
ตามแบบกรมชลประทาน 

- 2,500,000 
 

- 
 

ครัวเรือนในหมูที่ 7  มีน้ําใช
เพื่ออุปโภคและเพื่อ
การเกษตร มีรอยละ  60  
ของครัวเรือนทั้งหมด 

อบต.(สวนโยธา) 
กรมสงเสริมฯ 

 

20 โครงการขุดเจาะบอบาดาล      
หมูที่ 10 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 10 
มีน้ําใชเพื่อการเกษตรอยาง
เพียงพอในฤดูแลง 

ขุดเจาะบอบาดาลขนาด Ø6 นิ้ว 
พรอมติดตั้งระบบสูบน้ํา และ
ถังพักน้ําจํานวน 5  จุด 

800,000 
 

- - ครัวเรือนที่ไดใชน้ําอยาง
เพียงพอมีรอยละ  65  ของ
ครัวเรือนทั้งหมด 

อบต.(สวนโยธา) 

21 โครงการขุดเจาะบอบาดาล      
หมูที่ 11 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 11 
มีน้ําใชเพื่อการเกษตรอยาง
เพียงพอในฤดูแลง 

ขุดเจาะบอบาดาลขนาด Ø6 นิ้ว 
พรอมติดตั้งระบบสูบน้ํา และถัง
พักน้ําจํานวน 2  จุด 

- - 500,000 
 

ครัวเรือนที่ไดใชน้ําอยาง
เพียงพอมีรอยละ  65  ของ
ครัวเรือนทั้งหมด 

อบต.(สวนโยธา) 
 

22 โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบาน หมูที่ 11  

เพื่อขยายเขตการบริการน้ํา
ใหแกประชาชนในเขตหมูที่ 
11 อยางเพียงพอ 

กอสรางระบบประปาหมูบาน
แบบหอถังพรอมวางระบบทอ
ระยะทาง  6,000  เมตร 

3,000,000 
 

2,000,000 
 

1,000,000 
 

ประชาชนใน หมูที่  11 มี
น้ําประปาใชครบทุก
ครัวเรือน 
 

กรมทรัพยากรน้ํา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

23 โครงการกอสรางฝายน้ําลน     
หมูที่ 1 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 1 ได
มีน้ําในการใชอุปโภคและ
การเกษตรไดอยางเพียงพอ 

กอสรางฝายน้ําลนบริเวณถ้ําธาร
ลอดใหญ  หมูที่ 1 กวาง 10 เมตร  
พรอมขุดลอกระยะทาง  100 
เมตร 

- 600,000 
 

- ครัวเรือนในหมูที่ 1  มีน้ําใช
เพื่ออุปโภคและเพื่อการเกษตร 
มีรอยละ  60  ของครัวเรือน
ทั้งหมด 

อบต. (สวนโยธา)/ 
กรมชลประทาน 

24 โครงการกอสรางฝายน้ําลน     
หมูที่ 2 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 2 ได
มีน้ําในการใชอุปโภคและ
การเกษตรไดอยางเพียงพอ 

กอสรางฝายน้ําลน 5 จุดบริเวณลํา
หวยแพรกญวนตอนกลาง,ลําหวย
ใหญ,คลองถ้ําทุนตอนบน, คลอง
ถ้ําทุนตอนกลาง,คลองถ้ําทุน
ตอนลางกวาง 10 เมตร  พรอมขุด
ลอกระยะทาง  100 เมตร 

- 1,000,000 
 

- ครัวเรือนในหมูที่ 2  มีน้ําใช
เพื่ออุปโภคและเพื่อการเกษตร 
มีรอยละ  60  ของครัวเรือน
ทั้งหมด 

อบต.  (สวนโยธา) 
/อบจ. 

 

25 โครงการกอสรางฝายน้ําลน     
หมูที่ 3 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 3 ได
มีน้ําในการใชอุปโภคและ
การเกษตรไดอยางเพียงพอ 

กอสรางฝายน้ําลน บริเวณลําหวย
กลางตอนบน(ดอยสายลม) ตาม
แบบอบต.กําหนด 

- 1,000,000 
 

- ครัวเรือนในหมูที่ 3  มีน้ําใช
เพื่ออุปโภคและเพื่อการเกษตร 
มีรอยละ  60  ของครัวเรือน
ทั้งหมด 

อบจ. 
 

26 โครงการกอสรางฝายน้ําลน     
หมูที่ 4 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 4 ได
มีน้ําในการใชอุปโภคและ
การเกษตรไดอยางเพียงพอ 

กอสรางฝายน้ําลนจํานวน  3  จุด
ลําหวยขุนยาตอนลาง ,ลําหวยขุน
ยาตอนบน,ลําหวยทองแกว  ตาม
แบบอบต.กําหนด 

- 700,000 
 

700,000 
 

ครัวเรือนในหมูที่ 4  มีน้ําใช
เพื่ออุปโภคและเพื่อการเกษตร 
มีรอยละ  60  ของครัวเรือน
ทั้งหมด 
 

อบต.(สวนโยธา) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

27 โครงการกอสรางฝายน้ําลน     
หมูที่ 5 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 5 ได
มีน้ําในการใชอุปโภคและ
การเกษตรไดอยางเพียงพอ 

กอสรางฝายน้ําลนจํานวน  6  จุด
บริเวณซอยแพรกขวา ,ซอยการุณ
สัมพันธ,ซอยรื่นประดิษฐ,ซอย
หวยบานเกิด, ซอยแพรกซาย,หวย
ทุงในไร ตามแบบอบต.กําหนด 

1,000,000 2,000,000 1,000,000 ครัวเรือนในหมูที่ 5  มีน้ําใช
เพื่ออุปโภคและเพื่อการเกษตร 
มีรอยละ  60  ของครัวเรือน
ทั้งหมด 

อบต.(สวนโยธา)/ 
อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

28 โครงการกอสรางฝายแมว 
คสล. หมูที่ 5 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 5 ได
มีน้ําในการใชอุปโภคและ
การเกษตรไดอยางเพียงพอ 

กอสรางฝายแมวจํานวน 3 จุดซอย
กระแสธรรม,ซอยการุณสัมพันธ 
ตามแบบอบต.กําหนด 

600,000 
 

600,000 
 

- ครัวเรือนในหมูที่ 5 มีน้ําใชเพื่อ
อุปโภคและเพื่อการเกษตร มี
รอยละ  60  ของครัวเรือน
ทั้งหมด 

อบต.(สวนโยธา)/ 
อบจ. 

 

29 โครงการกอสรางฝายน้ําลน     
หมูที่ 6 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 6 มี
น้ําใชเพื่อการเกษตรอยาง
เพียงพอในฤดูแลง 

กอสรางฝายน้ําลนลําหวยกลาง
(บานตาดํา) กวาง 10 เมตร  พรอม
ขุดลอกระยะทาง  100 เมตร 

375,000 
 

- - ครัวเรือนในหมูที่ 6  มีน้ําใช
เพื่ออุปโภคและเพื่อการเกษตร 
มีรอยละ  60  ของครัวเรือน
ทั้งหมด 

อบต.(สวนโยธา) 
 

30 โครงการกอสรางฝายแมว 
คสล. หมูที่ 6 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 6 ได
มีน้ําในการใชอุปโภคและ
การเกษตรไดอยางเพียงพอ 

กอสรางฝายแมวจํานวน 2 จุดซอย
ดอยสายลม ,ลําหวยโดหอย หมูที่ 
6 กวาง 10 เมตร ลึก 1.5 เมตร   

200,000 
 

- - ครัวเรือนในหมูที่ 6  มีน้ําใช
เพื่ออุปโภคและเพื่อการเกษตร 
มีรอยละ  60  ของครัวเรือน
ทั้งหมด 

อบต.(สวนโยธา) 
 

31 โครงการกอสรางฝายน้ําลน     
หมูที่ 7 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 7 มี
น้ําใชเพื่อการเกษตรอยาง
เพียงพอในฤดูแลง 

กอสรางฝายน้ําลน 2 จุด  ซอย
สันติ 1,ซอยสุขผล กวาง 20 เมตร  
ลึก  4.5 เมตร 

- 470,000 
 

- 
 

ครัวเรือนที่ไดใชน้ําอยาง
เพียงพอมีรอยละ  65  ของ
ครัวเรือนทั้งหมด 
 
 

อบต.(สวนโยธา) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

32 โครงการกอสรางฝายแมว 
คสล. หมูที่ 7 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 7 ได
มีน้ําในการใชอุปโภคและ
การเกษตรไดอยางเพียงพอ 

กอสรางฝายแมวคสล.ซอยนางไอ 
หมูที่ 7 กวาง 10 เมตร ลึก 1.5 
เมตร   

300,000 
 

- - ครัวเรือนในหมูที่ 7  มีน้ําใชเพื่อ
อุปโภคและเพื่อการเกษตร มีรอย
ละ  60  ของครัวเรือนทั้งหมด 

อบต.(สวนโยธา) 
 

33 โครงการกอสรางฝายแมว 
คสล. หมูที่ 8 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 8 ได
มีน้ําในการใชอุปโภคและ
การเกษตรไดอยางเพียงพอ 

กอสรางฝายแมวจํานวน 4 จุด  
ซอยเทพนิมิต, วัดถ้ําฤาษี
ตอนลาง, หวยบานตาเลิศ,หวย
หนองคาย  ตามแบบอบต.
กําหนด 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

- ครัวเรือนในหมูที่ 8  มีน้ําใชเพื่อ
อุปโภคและเพื่อการเกษตร มีรอย
ละ  60  ของครัวเรือนทั้งหมด 

อบต.(สวนโยธา) 
/อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 
 

34 โครงการกอสรางฝายน้ําลน     
หมูที่ 8 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 8 ได
มีน้ําในการใชอุปโภคและ
การเกษตรไดอยางเพียงพอ 

กอสรางฝายน้ําลนหวยเขาหลัก 
หวยโพรง กวาง 40 เมตร ลึก 4
เมตร (ตามแบบกรมพัฒนาที่ดิน) 

- 250,000 
 

- ครัวเรือนในหมูที่ 8  มีน้ําใชเพื่อ
อุปโภคและเพื่อการเกษตร มีรอย
ละ  60  ของครัวเรือนทั้งหมด 
 

อบต.(สวนโยธา) 

35 โครงการกอสรางฝายน้ําลน
และอาคารอัดน้ํา  หมูที่  8 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 8 ได
มีน้ําในการใชอุปโภคและ
การเกษตรไดอยางเพียงพอ 

กอสรางฝายน้ําลนและอาคารอัด
น้ํา  พรอมวางระบบทอจํานวน 2
จุด   บริเวณซอยเทพนิมิต,ซอย
ควนยาง 

15,000,000 15,000,000 - ครัวเรือนในหมูที่ 8  มีน้ําใชเพื่อ
อุปโภคและเพื่อการเกษตร มีรอย
ละ  60  ของครัวเรือนทั้งหมด 
 

กรมสงเสริมฯ/ 
กรมชลประทาน 

36 โครงการกอสรางฝายแมว 
คสล. หมูที่ 9 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 9 ได
มีน้ําในการใชอุปโภคและ
การเกษตรไดอยางเพียงพอ 

กอสรางฝายแมวจํานวน 4 จุด  ลํา
หวยกลํา,ลําหวยตนตอ, หวยทับ
ทอง-แยกซาย ,หวยรากไม กวาง 
10 เมตร ลึก 1.5 เมตร   

- - 800,000 
 

ครัวเรือนในหมูที่ 9  มีน้ําใช
เพื่ออุปโภคและเพื่อการเกษตร 
มีรอยละ  60  ของครัวเรือน
ทั้งหมด 

อบต.(สวนโยธา) 
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ที่ 

 
วัตถุประสงค 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

37 โครงการกอสรางฝายแมว 
คสล. หมูที่ 10 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 10 ไดมี
น้ําในการใชอุปโภคและ
การเกษตรไดอยางเพียงพอ 

กอสรางฝายแมวจํานวน 3 จุด   
ซอยเลิศนิมิตร,ซอยบอลูกรัง,
ซอยกาวหนา  กวาง  6  เมตร  สูง 
3.50  เมตร 

- - 400,000 
 

ครัวเรือนในหมูที่ 10  มีน้ําใช
เพื่ออุปโภคและเพื่อการเกษตร 
มีรอยละ  60  ของครัวเรือน
ทั้งหมด 

อบต.(สวนโยธา) 

38 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางหมูที่  11 

เพื่อใหราษฎรในหมูบาน  มีถนน
สําหรับใชในการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลาดยางซอยน้ํา
ทิพยกวาง 6  เมตร  ระยะทาง  
1,000 เมตร 

900,000 900,000 900,000 ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65ของ
ครัวเรือนทั้งหมดในเขตหมูที่ 11 

อบจ./ 
กรมสงเสริมฯ 

39 โครงการกอสรางฝายแมว  
หมูที่  11 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 11 มีน้ํา
ใชเพื่อการเกษตรอยางเพียงพอใน
ฤดูแลง 

กอสรางฝายแมว 3 จุด  ลําหวย
ทองแกวตอนปลาย,ลําหวยขุนยา
ตอนปลาย,ลําหวยดงงาม  ตาม
แบบอบต.กําหนด 

- 450,000 
 

- ครัวเรือนที่ไดใชน้ําอยาง
เพียงพอมีรอยละ  65  ของ
ครัวเรือนทั้งหมด 

อบต.(สวนโยธา) 
 

40 โครงการขยายเขตระบบ
ประปาภูเขา หมูที่ 11  

เพื่อขยายเขตการบริการน้ําใหแก
ประชาชนในเขตหมูที่ 11 อยาง
เพียงพอ 

ขยายเขตระบบประปาภูเขาพรอม
วางระบบทอระยะทาง  5,000  
เมตร 

3,000,000 
 

2,000,000 
 

1,000,000 
 

ประชาชนใน หมูที่  11 มี
น้ําประปาใชครบทุกครัวเรือน 

กรมทรัพยากรน้ํา 
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2.  ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
2.1 งานดานการสงเสริมอาชีพ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางโรงเรือน
แปรรูปผลผลิตจาก
การเกษตร   

เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรไดมี
การแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร 

กอสรางโรงเรือนแปรรูปผลผลิต
หมูที่  4  จํานวน  1  แหง 

- 700,000  ประชาชนมีโรงเรือนในการ
แปรรูปผลผลิตจํานวน 1 
แหง 

อบต.(สวนโยธา) 
 

2 โครงการฝกอบรมใหความรู
แกเกษตรกรดานการเกษตร 

เพื่อสงเสริมใหประชาชนมี
ความรูดานการเกษตร 

จัดฝกอบรมใหประชาชนใน
ตําบลจํานวน 3 ครั้ง 

100,000 100,000 100,000 ประชาชนในตําบลมีความรู
ดานการเกษตรเพิ่มขึ้นรอย
ละ  80  % 

อบต.(สํานักปลัด) 

3 โครงการสงเสริมการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร 

เพื่อสงเสริมอาชีพและเพิ่ม
รายไดใหกับประชาชนใน
ตําบลเขาทะลุ 

สงเสริมการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรเชนทุเรียน  ลองกอง  
มังคุด  ฯลฯ 

500,000 500,000 500,000 ประชาชนในตําบลมีการ
แปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรเพิ่มขึ้นรอยละ  70 

อบต.(สํานักปลัด) 

4 โครงการกอสรางลาน
เอนกประสงค  
 

เพื่อใหประชาชนในเขตหมูที่ 5 
ไดขายสินคาภาคเกษตร 

กอสรางลานเอนกประสงค     
หมูที่ 5 กวาง 15 เมตรยาว 30 
เมตร 

- 500,000 
 

- ครัวเรือนที่ไดขายสินคาภาค
เกษตร  รอยละ 80 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด 

อบต.(สํานักปลัด) 

5 โครงการสงเสริมชอง
ทางการจําหนายสินคา 
OTOP และสินคาเกษตร 

เพื่อสงเสริมดานการตลาด
ใหกับผูผลิต 
 

จัดงานแสดงมหกรรมสินคา 
OTOP และสินคาเกษตรตาม
ฤดูกาล 

- - 
 

500,000 
 

ประชาชนในเขต อปท. มี
รายไดเพิ่มขึ้น 
 

อบต.(สํานักปลัด) 

6 โครงการจัดทําปุยหมัก
ชีวภาพ   

เพื่อใหประชาชนในหมูที่  1-11  
ไดมีปุยที่ใชในการเกษตรอยาง
เพียงพอ 

สนับสนุนงบประมาณในการทํา
ปุยหมักชีวภาพ 

- - 500,000 
 

ครัวเรือนมีปุยที่ใชใน
การเกษตรเต็ม 100 % ของ
ครัวเรือนทั้งหมด 

อบต.(สํานักปลัด) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

7 โครงการทําน้ํายา
เอนกประสงค   

เพื่อสงเสริมอาชีพใหกับ
ประชาชนในหมูที่ 1-11 

สนับสนุนกลุมทําน้ํายา
เอนกประสงค  หมูที่ 1-11 

- - 700,000 
 

ประชาชนในเขตหมูที่ 1-11 
มีรายไดเพิ่มขึ้น 

อบต.(สํานักปลัด) 

8 โครงการสงเสริมกลุมเพาะ
เห็ดโคนญี่ปุน   

เพื่อสงเสริมอาชีพใหกับ
ประชาชนในหมูที่ 4 

สนับสนุนสงเสริมกลุมเพาะ
เห็ดโคนญี่ปุน  หมูที่ 4 

500,000 
 

- 
 

- ประชาชนในเขตหมูที่  1-11 
มีรายไดเพิ่มขึ้น 

อบต.(สํานักปลัด) 

9 โครงการสงเสริมอาชีพกลุม
ผูกผา   

เพื่อสงเสริมอาชีพใหกับ
ประชาชนในหมูที่ 1-11 

สนับสนุนสงเสริมอาชีพกลุม
ผูกผา  หมูที่ 1-11 

- 400,000 
 

- ประชาชนในเขตหมูที่ 1-11 
มีรายไดเพิ่มขึ้น 

อบต.(สํานักปลัด) 

10 โครงการธนาคารขาวสาร  เพื่อใหประชาชนหมูที่ 7,8 ไดมี
ขาวสารบริโภคตลอดทั้งป 

สนับสนุนเงินทุนใหกับกองทุน
ขาวสารหมูที่ 7,8 จํานวน 2 กลุม 

- - 100,000 
 

ครัวเรือนมีขาวสารบริโภค
ตลอดทั้งป มีรอยละ 65 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด 

อบต.(สํานักปลัด) 

11 โครงการสนับสนุนกลุมเย็บ    
ผา   
 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 7ได
มีอาชีพเสริม ภายในครัวเรือน
และมีรายไดตลอดทั้งป 

สนับสนุนเงินทุนใหกับกลุม
เย็บผา หมูที่ 7จํานวน 1 กลุม 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ประชาชนหมูที่ 7 มีอาชีพ
เสริมและเพิ่มรายไดใหมี
ฐานะดีขึ้น 
 

อบต.(สํานักปลัด) 

12 โครงการจัดฝกอบรม
สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เพื่อสงเสริมใหประชาชนมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จัดฝกอบรมโครงการสงเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง  ใหประชาชน
ในเขต อปท. 1  ครั้ง 
 

50,000 
 

- 
 

- ประชาชนในเขต อปท. มี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 
การดําเนินชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

อบต.(สํานักปลัด) 
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2.2 งานดานสวัสดิการสังคม 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

    1 โครงการสนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพคนชรา  

เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ เงินสงเคราะหคนชรา  หมูที่ 1-
11 จํานวน  650  คน 

3,900,000 
 

3,900,000 
 

3,900,000 
 

คนชราทุกคนไดรับการดูแล
และใหความชวยเหลือ 

อบต.(สํานักปลัด) 
/กรมสงเสริมฯ 

   2 โครงการสนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพคนพิการ  

เพื่อสงเสริมและพัฒนาคน
พิการ 

เงินสงเคราะหผูพิการ  หมูที่ 1-
11จํานวน  100  คน 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

คนพิการทุกคนไดรับการดูแล
และใหความชวยเหลือ 

อบต.(สํานักปลัด) 
/กรมสงเสริมฯ 

3 โครงการสนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผูติดเชื้อเอดส 

เพื่อใหผูติดเชื้อเอดส มีทุน มี
เงินในการดํารงชีพ 

ชวยเหลือผูติดเชื้อเอดส  5  คน 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ผูติดเชื้อโรคเอดสไดรับการ
ชวยเหลือ 

อบต.(สํานักปลัด) 
 

4 โครงการชวยเหลือผูที่ถูก
ทอดทิ้ง 
 

เพื่อใหผูที่ถูกทอดทิ้งในเขต 
อบต. มีชีวิต ความเปนอยูที่ดีขึ้น 

ชวยเหลือผูถูกทอดทิ้ง เชน เด็ก, 
หญิงหมาย  เปนตน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ผูที่ถูกทอดทิ้งไดรับการ
ชวยเหลือและดูแล 

อบต.(สํานักปลัด) 
 

5 โครงการชวยเหลือนักเรียนที่
เรียนดีและยากจน 
 

เพื่อสงเสริมเด็กนักเรียนที่เรียน
ดีและยากจน 

สนับสนุนนักเรียนที่เรียนดีและ
ขาดแคลนทุนทรัพย ของ
สถานศึกษาในเขต อบต.   

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

เด็กนักเรียนที่เรียนดีและ
ยากจนมีโอกาสทางการศึกษา
มากขึ้น 

อบต.(สํานักปลัด) 
 

6 โครงการจางนักเรียน  
นักศึกษา ปฏิบัติงานในชวง
ปดภาคเรียน 

เพื่อสงเสริมใหนักเรียน
นักศึกษาใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนและมีรายไดใน
ระหวางชวงปดภาคเรียน 

สนับสนุนงบประมาณในการ
จางงานนักเรียนนักศึกษาที่อยู
ในเขต อปท.ใหมีงานทํา
ระหวางปดภาคเรียน 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ทําใหนักเรียนนักศึกษาใช
เวลาวางใหเปนประโยชนและ
มีรายไดในระหวางชวงปด
ภาคเรียน ชวยลดภาระ
คาใชจายผูปกครอง 

อบต.(สํานักปลัด) 
 



 

                                                                                                                                              

48

        

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

7 โครงการสนับสนุนอุปกรณ
ในการประกอบอาชีพคน
พิการ 

เพื่อใหคนพิการมีอุปกรณใน
การชวยเหลือตนเองในการ
ดํารงชีวิต 

จัดซื้ออุปกรณในการใหความ
ชวยเหลือคนพิการ  เชน รถโยก 
รถเข็น ฯลฯ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

คนพิการทุกคนไดรับการดูแล
และใหความชวยเหลือ 

อบต.(สํานักปลัด) 
 

8 โครงการกอสรางหองน้ํา
สําหรับคนพิการ 

เพื่อใหคนพิการมีความสะดวก
ในการใชบริการหองน้ํา
สาธารณะ 

กอสรางหองน้ําสําหรับคน
พิการ จํานวน 1  แหง 

- - 100,000 
 

คนพิการทุกคนไดรับการดูแล
และใหความชวยเหลือ 

อบต.(สํานักปลัด) 
 

9 โครงการฝกอาชีพสําหรับ
คนพิการ 

เพื่อใหคนพิการมีอาชีพ
สามารถเลี้ยงตัวเองไดในการ
ดํารงชีวิตประจําวัน 

จัดฝกอบรมอาชีพใหกับคน
พิการจํานวน 3  ครั้ง 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

คนพิการทุกคนไดรับการดูแล
และใหความชวยเหลือ 

อบต.(สํานักปลัด) 
 

10 โครงการบานทองถิ่นไทย  
เทิดไทองคราชัน  84  
พรรษา 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
สําหรับกอสราง  ซอมแซมที่อยู
อาศัยใหกับประชาชนผูยากไร
และผูดอยโอกาส 

กอสราง  ซอมแซมที่อยูอาศัย
ใหกับประชาชนผูยากไรและ
ผูดอยโอกาส 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ทําใหประชาชนผูยากไรและ
ผูดอยโอกาส  มีที่อยูอาศัยที่
มั่นคงถาวรมากขึ้น 

อบต.(สํานักปลัด) 
 

11 โครงการจัดตั้งและสงเสริม
กองทุนแม   

เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดมี
จิตสํานึกและตระหนักถึง
ความสําคัญของแม  และการ
จัดกิจกรรมตางในวันแม 

จัดตั้งกองทุนแม  จํานวน  11  
หมูบาน 

- 110,000 
 

- ประชาชนในตําบลมีความรัก
สามัคคี โดยรวมกิจกรรม
ตางๆเกี่ยวกับแม 
 

อบต.(สํานักปลัด) 

12 โครงการจัดตั้งและเปด
บริการศูนย 3 วัยสานสายใย
รักแหงครอบครัว 

เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดมี
ศูนยกลางในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตทุกชวงวัย  สรางครอบครัว
อบอุนชุมชนเขมแข็ง 

จัดตั้งและเปดบริการศูนย 3 วัย
สานสายใยรักแหงครอบครัว ใน
พระอุปถัมภพระเจาวรวงศเธอ
พระองคเจาศรีรัศมิ์              
พระวรชายาจํานวน  1  แหง 

50,000 
 

- - ทําใหประชาชนไดมี
ศูนยกลางในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตทุกชวงวัย  สราง
ครอบครัวอบอุนชุมชน
เขมแข็ง 

อบต.(สํานักปลัด) 



 

                                                                                                                                              

49

        

2.3  งานดานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  

เพื่อใหมีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เตรียมความพรอมสําหรับเด็ก
กอนวัยเรียน 

กอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 3 แหง  หมูที่ 2 บานลาง  
หมูที่ 3  บานหวยกลาง  และหมู
ที่  9  บานหวยทับทอง   ตาม
แบบมาตรฐานกําหนด 

2,500,000 
 

2,500,000 
 

2,500,000 
 

ครัวเรือนที่มีบุตรหลานไดรับ
ความชวยเหลือมีความสะดวก
รวดเร็วมีรอยละ  65  ของ
ครัวเรือนทั้งหมด 

อบจ./ 
กรมสงเสริมฯ 

2 โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  

เพื่อใหมีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เตรียมความพรอมสําหรับเด็ก
กอนวัยเรียน 

ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กหมูที่
4 และหมูที่  5   

100,000 100,000 100,000 ครัวเรือนที่มีบุตรหลานไดรับ
ความชวยเหลือมีความสะดวก
เพื่อเตรียมความพรอมกอนวัย
เรียน 

อบต.(สํานักปลัด) 

3 โครงการสนับสนุนอาหาร
เสริม(นม)และอาหารกลางวัน 

เพื่อสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการ
ในการเตรียมความพรอมกอน
วัยเรียน 
 

สนับสนุนงบประมาณใหแกศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนใน
เขตอปท. ในการจัดซื้ออาหาร
เสริม(นม) และอาหารกลางวัน 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

เด็กในศูนยฯ มีศักยภาพและมี
ความพรอมในการเรียนขั้น
อนุบาล 
 

อบต.(สํานักปลัด)/ 
กรมสงเสริมฯ 

4 โครงการสงเสริมให
สถานศึกษาพัฒนาเทคโนโลยี 
วัสดุ อุปกรณการเรียนการสอน
ที่ทันสมัย 

เพื่อสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการ
ในการเตรียมความพรอมกอน
วัยเรียน 

จัดซื้ออุปกรณการเรียนการสอน
และวัสดุ อุปกรณอื่นๆ ตามความ
จําเปนใหกับ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

เด็กในศูนยฯ มีศักยภาพและมี
ความพรอมในการเรียนขั้น
อนุบาล 

อบต.(สํานักปลัด) 

5 โครงการสนับสนุนกิจกรรม
ทางการศึกษา 
 

เพื่อสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการ
ในการเตรียมความพรอมกอน
วัยเรียน 

สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ/การเขาคายฝกอบรม
ตางๆของสถานศึกษา 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

เด็กไดมีสวนรวมในกิจกรรม 
โดยทุกคนจะตั้งใจเรียน 
 
 

อบต.(สํานักปลัด) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

6 โครงการจัดหาเครื่องเลน
ประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพื่อสงเสริมทักษะ พัฒนาการ
เรียนรูและเตรียมความพรอม
สําหรับเด็กกอนวัยเรียน 

สนับสนุนอุปกรณเด็กเลนประจํา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

เด็กนักเรียนมีทักษะและ
พัฒนาการที่ดี  กอนเขาสูวัย
เรียน 

อบต.(สํานักปลัด) 

7 โครงการจางนักเรียน  
นักศึกษา ปฏิบัติงานในชวงปด
ภาคเรียน 

เพื่อสงเสริมใหนักเรียน
นักศึกษาใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนและมีรายไดใน
ระหวางชวงปดภาคเรียน 

สนับสนุนงบประมาณในการจาง
งานนักเรียนนักศึกษาที่อยูในเขต 
อปท.ใหมีงานทําระหวางปดภาค
เรียน 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ทําใหนักเรียนนักศึกษาใชเวลา
วางใหเปนประโยชนและมี
รายไดในระหวางชวงปดภาค
เรียน ชวยลดภาระคาใชจาย
ผูปกครอง 

อบต.(สํานักปลัด) 
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2.4  งานดานสาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1 โครงการสรางสวนสุขภาพพรอม
เครื่องออกกําลังกาย 

 เพื่อใหประชาชนมีสถานที่
พักผอนหยอนใจและออกกําลัง
กาย 

กอสรางสวนสุขภาพพรอมจัดซื้อ
เครื่องออกกําลังกาย  หมูที่ 1  
จํานวน 1 แหง 

- 1,000,000 
 

- 
 

ประชาชนในหมูที่ 1 รอยละ 
70 ของครัวเรือนทั้งหมดมี
สถานที่พักผอนและออกกําลัง
กาย 

อบต.(สวนโยธา)/ 
อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

2 โครงการจัดซื้อเครื่องพนหมอก
ควัน   

เพื่อปองกันการแพรระบาดของ
โรคไขเลือดออกตําบลเขาทะลุ 

จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน 
จํานวน  5  เครื่อง 

500,000 
 

- - 
 

สถิติการเกิดโรคไขเลือดออก 
มาเลเรียลดลง 

อบต.(สํานักปลัด) 

3 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร
และวัสดุทางการแพทย 

เพื่อปองกันการแพรระบาดของ
โรคตางๆในพื้นที่ 
 

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและวัสดุ
ทางการแพทยเชน  ทรายอเบท,  
สารเคมีปองกันพาหะนําเชื้อ
ไขเลือดออก  มาลาเรีย  ,วัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบา, เครื่องวัด
ความดัน เบาหวานพรอมเข็มเจาะ 

500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่
ดีขึ้น โรคไขเลือดออก  
โรคมาเลเรียในพื้นที่ลดลง 

อบต.(สํานักปลัด) 

4 โครงการฝกอบรมใหความรู
เกี่ยวกับงานดานสาธารณสุข 
 

เพื่อใหความรูแกประชาชน
เกี่ยวกับงานดานสาธารณสุขตางๆ 

อบรมใหความรูเกี่ยวกับงานดาน
สาธารณสุข  
 

30,000 
 
 

30,000 
 
 

30,000 
 
 

ประชาชนทุกหมูบานไดมี
ความรูความเขาใจในการดูแล
รักษาสุขภาพอนามัย 

อบต.(สํานักปลัด) 

5 โครงการปรับปรุงซอมแซมศูนย
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน   

เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูมา
ใชบริการ 

ปรับปรุงซอมแซมที่ทําการ 
ศสมช.หมูที่ 1-11 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ศสมช. ไดรับการปรับปรุง 
 

อบต.(สํานักปลัด) 

6 โครงการจัดตั้งชมรมคนรักสุขภาพ 
 

เพื่อสงเสริมใหประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

จัดตั้งชมรมคนรักสุขภาพ หมูที่ 
1-11   

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
 

อบต.(สํานักปลัด) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

7 โครงการสงเสริม                    
การออกกําลังกาย 
 

เพื่อใหประชาชนมีความแข็งแรง
ทั้งดานรางกายและจิตใจ 

จัดซื้อเครื่องเสียงพรอมอุปกรณ
ในการออกกําลังกายหมูที่ 1-11 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ประชาชนในตําบลมีความรัก
สามัคคี โดยมีกิจกรรมการ
ออกกําลังกายเปนตัวเชื่อม 

อบต.(สํานักปลัด) 

8 โครงการเตรียมพรอมการ
ดําเนินงานระบบหลักประกัน
สุขภาพ 

เพื่อใหประชาชนในตําบลมี
หลักประกันสุขภาพถวนหนา 
 

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

63,000 
 

63,000 
 

63,000 
 

ประชาชนในตําบลเขาทะลุ 
จํานวน 7,863 คน มีสุขภาพที่
ดี 
 

อบต.(สํานักปลัด 

9 โครงการจัดซื้ออุปกรณกีฬา  
หมูบาน 

เพื่อใหประชาชนมีอุปกรณกีฬาที่
ใชในการออกกําลังกายประจํา
หมูบาน 

จัดซื้ออุปกรณกีฬาเพื่อการกําลัง
กาย  หมูที่ 1-11 

110,000 
 

110,000 
 

110,000 
 

ประชาชนหมูที่ 1-11 มี
สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ
แข็งแรง 

อบต.(สํานักปลัด) 

10 โครงการสงเสริมเยาวชนและ
ประชาชนในการแขงขันกีฬา
ตางๆ 
 

เพื่อสนับสนุนเยาวชนและ
ประชาชนในการรวมแขงขันกีฬา
รวมกับหนวยงานอื่นๆ 

การรวมแขงขันกีฬาของเยาวชน
และประชาชนเพื่อเชื่อม
ความสัมพันธอันดีระหวาง
หนวยงานในเขตอปท.และนอก
เขตอปท. 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

สงเสริมความสัมพันธ
ระหวางหมูบาน/ชุมชนกับ 
อปท. และอปท.กับหนวยงาน
อื่นๆ 
 

อบต.(สํานักปลัด) 

11 โครงการกอสรางลานกีฬา
เอนกประสงคประจําตําบล 

เพื่อสงเสริมใหประชาชนและ
เยาวชนในพื้นที่ไดออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพ  และใชเวลาวางให
เปนประโยชน 

กอสรางลานกีฬาเอนกประสงค
ประจําตําบลเขาทะลุ  ตามแบบ
แปลน อบต.กําหนด 

- - 1,000,000 
 

ประชาชนในพื้นที่มีสถานที่
ออกกําลังกายและมีสุขภาพ      
สมบูรณแข็งแรง 

อบต.(สวนโยธา)/ 
อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

12 โครงการอุดหนุนศูนย
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 

เพื่อสงเสริมใหประชาชนใน
ตําบลมีสุขภาพอนามัยที่ดี 

อุดหนุนศูนยสาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชนหมูที่ 1-11 

110,000 110,000 110,000 ประชาชนหมูที่ 1-11 มี
สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ
แข็งแรง 

อบต.(สํานักปลัด) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

13 โครงการจัดประกวดหมูบาน
สุขภาพ 

เพื่อสงเสริมใหประชาชนใน
ตําบลมีสุขภาพอนามัยที่ดี 

จัดประกวดหมูบานสุขภาพหมูที่ 
1-11 

100,000 100,000 100,000 ประชาชนหมูที่ 1-11 มี
สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ
แข็งแรง 

อบต.(สํานักปลัด) 
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3. ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม   และการรักษาความสงบเรียบรอย 
  3.1 งานดานการสงเสริมประชาธิปไตย  สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง  การพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน สนับสนุนการจัดทําระบบขอมูลขาวสาร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1 
 

โครงการ อบต.พบ             
ประชาชน 

เพื่อสงเสริมความสัมพันธ
ระหวาง อบต.และประชาชนใน
เขต 

จัดโครงการ อบต.พบประชาชน 
จํานวนปละ 1 ครั้ง 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

อปท.และประชาชนมี
ความสัมพันธที่ดีตอกัน 

อบต.(สํานักปลัด) 
 

2 โครงการสงเสริมการจัดทํา
ประชาคมหมูบาน 

เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชน กิจกรรมการ
จัดทําเวทีประชาคม  เพื่อนํามา
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

สนับสนุนงบประมาณในการ
จัดทําเวทีประชาคมหมูบาน   
แผนชุมชน ฯลฯ  เพื่อนํามาจัดทํา
แผนพัฒนาของอปท. 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

อปท.และประชาชนมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการทองถิ่นรวมกัน 
 

อบต.(สํานักปลัด) 
 

3 โครงการทําสื่อรณรงคดานการ
เลือกตั้ง 

เพื่อสรางจิตสํานึกของ
ประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

จัดทําสื่อ เชน คัทเอาท สติกเกอร
ปายประกาศ สื่อโฆษณา 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ประชาชนสนใจไปใชสิทธิ
เลือกตั้งประมาณรอยละ 80 

อบต.(สํานักปลัด) 
 

4 โครงการอบรมใหความรูดาน
การเลือกตั้ง 

เพื่อใหประชาชนมีความรู
เกี่ยวกับรูปแบบการและวิธีการ
เลือกตั้ง 

อบรมใหความรูเรื่องการเลือกตั้ง
แกประชาชนทุกหมูบาน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จํานวนบัตรเสียลดลงเหลือ
ประมาณรอยละ 1 

อบต.(สํานักปลัด) 
 

5 โครงการปกปองสถาบันสําคัญ
ของชาติ 

เพื่อเปนการรักษาไวซึ่งระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
และแสดงความจงรักภักดี ของ
ประชาชนชาวไทย  

เขารวมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ฯลฯ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

เปนการรักษาไวซึ่งเอกลักษณใน
ระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
และการแสดงความจงรักภักดี ของ
ประชาชนชาวไทย  

อบต.(สํานักปลัด) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

6 โครงการกอสรางและซอมแซม
เสียงตามสายประจําหมูบาน  

เพื่อใหการสงขาวเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและทั่วถึง 

กอสรางและซอมแซมระบบเสียง
ตามสาย หมูที่ 1-11  ตามแบบ
แปลนที่อบต.กําหนด 

500,000 500,000 500,000 ครัวเรือนที่จะไดรับขาวสาร
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65  
ของครัวเรือนทั้งหมด 

อบต.(สวนโยธา) 

7 โครงการกอสรางและตอเติม
ศาลาเอนกประสงคประจํา
หมูบาน 

เพื่อจัดใหเปนสถานที่ประชุม
ทํากิจกรรมของหมูบาน 

กอสรางและตอเติมศาลา
เอนกประสงค   หมูที่ 1-11 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

ชุมชนมีที่จัดประชุม  ทํา
กิจกรรมของตนเองและมี
แหลงขอมูลขาวสารไวบริการ 

อบต.(สวนโยธา)/
อบจ. 

8 โครงการจัดตั้งวิทยุชุมชน 
 

เพื่อเปนแหลงขอมูลขาวสาร 
บริการแกประชาชนในชุมชน 

กอสรางศูนยวิทยุชุมชน  ตาม
แบบแปลน อบต.กําหนด 
 

- 500,000 
 
 

- 
 

ครัวเรือนที่จะไดรับขาวสาร
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ 65 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด 

อบต.(สํานักปลัด) 
 

9 โครงการกอสรางศูนยการเรียนรู
ชุมชนตําบลเขาทะลุ 

เพื่อเปนแหลงขอมูลขาวสาร 
บริการแกประชาชนในชุมชน 

กอสรางศูนยการเรียนรูชุมชน
ตําบลเขาทะลุ  หมูที่ 5 บานชอง
บอนจํานวน  1  แหง 

- 1,500,000 
 

- ชุมชนมีแหลงขอมูลขาวสารไว
บริการ 
 

อบต.(สํานักปลัด)/ 
อบจ. 

10 โครงการสนับสนุนหนังสือพิมพ
ประจําหมูบาน 

เพื่อเปนแหลงขอมูลขาวสาร 
บริการแกประชาชนในชุมชน 

จัดซื้อหนังสือพิมพใหแกที่อาน
หนังสือพิมพประจําหมูบานหมูที่
1-11 

10,000 10,000 10,000 ครัวเรือนที่จะไดรับขาวสาร
สะดวกรวดเร็วมีรอยละ  65  
ของครัวเรือนทั้งหมด 

อบต.(สํานักปลัด) 
 

11 โครงการอุดหนุนศูนยถายทอด
เทคโนโลยีประจําตําบลเขาทะลุ 

เพื่อเปนแหลงขอมูลดาน
การเกษตรแกประชาชนตําบล  
เขาทะลุ 

อุดหนุนศูนยถายทอดเทคโนโลยี
ประจําตําบลเขาทะลุจํานวน 1 
แหง 

20,000 20,000 20,000 มีแหลงขอมูลขาวสารดาน
การเกษตรไวบริการประชาชน 
 

อบต.(สํานักปลัด) 
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3.2  งานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางศูนย อปพร. เพื่อใหประชาชนที่สัญจรไปมา
ไดรับความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินและการใชรถใชถนน 

กอสรางศูนย อปพร.  จํานวน 
1  แหง 

- 500,000 
 

- เปนการปรับปรุงพัฒนาระบบ
การทํางานของ อปพร.ใหดีมี
ประสิทธิภาพ 

อบต.(สํานักปลัด) 

2 โครงการจัดซื้ออุปกรณดับเพลิง 
 

เพื่อใหมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

จัดซื้ออุปกรณดับเพลิง 30,000 
 

30,000 
 

30,000 ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

อบต.(สํานักปลัด) 

3 โครงการปองกันและแกไขปญหา
อุบัติเหตุทางถนน 
 

เพื่อใหประชาชนปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน โดยการรณรงค 
ประชาสัมพันธ 

จัดทําสื่อรณรงค ปาย
ประชาสัมพันธ อบรมเรื่องกฎ
จราจรการขับขี่รถ 
 

200,000 
 
 

200,000 
 
 

200,000 
 

 

ประชาชนขับขี่รถไดอยาง
ปลอดภัยมากขึ้น และ
อุบัติเหตุจากการขับขี่รถ
ลดลง 

อบต.(สํานักปลัด) 

4 โครงการจัดซื้อรถกูชีพกูภัย 
 

เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนและ
ชวยเหลือประชาชนในดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จัดซื้อรถกูชีพกูภัย 1 คันตาม
มาตรฐานครุภัณฑ 
 

- 1,500,000 
 
 

- 
 

ประชาชนมีความปลอดภัย
จากอุบัติเหตุและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

อบต.(สํานักปลัด)/
อบจ. 

5 โครงการสนับสนุนกิจกรรม            
อปพร. 
 

เพื่อใหสมาชิกมีความกระตือรือรน
ตอการมีสวนรวมในกิจกรรมอปพร. 

สนับสนุนกิจกรรม อปพร.      200,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

สงเสริมงานดานกิจกรรม อป
พร.ใหมีความตอเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 

อบต.(สํานักปลัด) 

6 โครงการฝกอบรมทบทวนความรู
และอบรมใชวิทยุสื่อสารแก
สมาชิก อปพร. 
 

เพื่ อ เ ตรี ยมความพร อมแก
สมาชิ กอปพร. ในการดูแลรักษา
ความปลอดภัยแกประชาชน 

อบรมใหความรูแกสมาชิกทุก
คน  อปพร. จํานวน 3 ครั้ง 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

สมาชิก อปพร. ทุกคนไดรับ
การฝกอบรมใหมีความรูใน
การดูแลรักษาความปลอดภัย
ใหแกประชาชน 

อบต.(สํานักปลัด) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

7 โครงการใหบริการชวงเทศกาลป
ใหมและเทศกาลสงกรานต 

เพื่ออํานวยความสะดวกในการให
คําแนะนําประชาชนในชวงเทศกาล
ปใหมและเทศกาลสงกรานต 

ประชาชนทั่วไปในเขตอปท. 30,000 30,000 30,000 ใหประชาชนผูสัญจรไปมา
ไดรับความสะดวก 

อบต.(สํานักปลัด) 

8 โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
อัคคีภัยใหกับผูประกอบการและ
ประชาชนในเขต อปท. 

เพื่ อ เ ตรี ยมความพร อมแก
ประชาชนในการป อ งกัน
ตนเองจากอัคคีภัย 

อบรมใหความรูแกประชาชน
จํานวน  3  ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

อบต.(สํานักปลัด) 

9 โครงการฝกอบรมใหความรู
เกี่ยวกับการปองกันไฟปา 

เพื่ อ เ ตรี ยมความพร อมแก
ประชาชนในการป อ งกันไฟ
ปา 

อบรมใหความรูแกประชาชน
จํานวน  3  ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

อบต.(สํานักปลัด) 

10 โครงการฝกอบรมและปองกัน สา
ธารณภัย 
 

เพื่อเตรียมความพรอมแกประชาชน
ในการปองกัน สาธารณภัย  เชน  
อุทกภัย  วาตภัยฯลฯ 

อบรมใหความรูแกประชาชน
ดานสาธารณภัยจํานวน  3  
ครั้ง 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ประชาชนมีความปลอดภัย
จากสาธารณภัยและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

อบต.(สํานักปลัด) 

11 โครงการจัดซื้อเครื่องรับ-สงวิทยุ
ชนิดติดรถยนต 
 

เพื่อใชในการติดตอสื่อสารในการ
ปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

เครื่องรับ-สงวิทยุชนิดติด
รถยนตระบบVHF/FM 

30,000 
 

- 
 

- 
 

การติดตอสื่อสารในการ
ปฏิบัติงานมีความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

อบต.(สํานักปลัด) 

12 โครงการติดตั้งเสาสูงขยาย
เครือขายวิทยุสื่อสาร 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ติดตอสื่อสารในการปฏิบัติงาน
ประสานงานในพืน้ที่และพื้นที่ขางเคียง 

เสาสูงจํานวน  1  ตนไมเกิน
60 เมตร 

- 100,000 - การติดตอสื่อสารในการ
ปฏิบัติงานมีความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

อบต.(สํานักปลัด) 

13 โครงการสงตอผูปวยฉุกเฉิน เพื่อชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินในพื้นที่ จุดบริการประชาชน 24   
ชั่วโมง 

200,000 200,000 200,000 ผูปวยไดรับการบริการที่เร็ว
ขึ้น 

อบต.(สํานักปลัด) 
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3.3 งานดานการรักษาความสงบเรียบรอย 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งและซอมแซม
ไฟสองทางสาธารณะ 

เพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน  

ติดตั้งและซอมแซมไฟสองทาง
สาธารณะหมูที่ 1-11 

800,000 800,000 800,000 ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 
 

อบต. 
(สํานักปลัด) 

2 โครงการสายตรวจชุมชน เพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน  

จัด อปพร.ออกตรวจในพื้นที่
ตําบลเขาทะลุ จํานวน 3 ครั้ง 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 
 

อบต. 
(สํานักปลัด) 

3 โครงการแขงขันกีฬา              
ตานยาเสพติด (เขาทะลุคัพ)    
 
 

เพื่อใหเด็กและเยาวชนสนใจการ
เลนกีฬาไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด
และสงเสริมสุขภาพใหแข็งแรง 

จัดการแขงขันกีฬาระดับตําบล 
 
 
 

350,000 
 
 

350,000 
 
 

350,000 
 
 

เด็กและเยาวชนมีสุขภาพ
แข็งแรงปลอดภัยจากยาเสพติด 
 
 

อบต. 
(สํานักปลัด) 

 

4 โครงการฝกอบรมใหความรู
เรื่อง ยาเสพติดตาม
ยุทธศาสตร  5 รั้วปองกัน   

เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับโทษของยา
เสพติด 

จัดฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับยา
เสพติดจํานวน  3  ครั้ง 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

เด็กและเยาวชนมีมีความรูความ
เขาใจและปลอดภัยจากยาเสพ
ติด 

อบต. 
(สํานักปลัด) 

 
5 โครงการสนับสนุนศูนยตอสู

เพื่อเอาชนะยาเสพติดตําบล
เขาทะลุ 

เพื่อสงเสริม  ในการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในตําบล
เขาทะลุ 

สนับสนุนงบประมาณในการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดตําบลเขาทะลุ 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

เยาวชนและประชาชนลดอัตรา
เสี่ยงตอการติดยาเสพติดลดลง 

อบต. 
(สํานักปลัด) 
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    3.4 งานดานการบริหารจัดการและการใหบริการประชาชน   เนนพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพในการใหบริการ   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

   1 โครงการจัดทําปาย
ประชาสัมพันธบอกทาง   

เพื่อประชาสัมพันธใหประชาชน
ทราบถึงสถานที่ตางๆในเขต 
อบต.เขาทะลุ 

กอสรางปายประชาสัมพันธหมูที่ 
1-11ขนาด  กวาง 2 เมตร  ยาว 4 
เมตร  เพื่อชี้บอกสถานที่ตางๆ 

- - 80,000 
 

ประชาชนทั้งในเขตและนอก
เขตตําบลเขาทะลุไดทราบถึง
ที่ตั้งของสถานที่ตางๆมากขึ้น 

อบต.(สํานักปลัด) 
 

  2 โครงการกอสรางที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลเขาทะลุ 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
บริหารงานและการบริการ
ประชาชนใหดีขึ้น 

กอสรางที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลเขาทะลุ  
 

- 6,000,000 
 

- ประชาชนทุกคนเกิดความพึง
พอใจในภาพลักษณและการ
ใหบริการ 

อบต.(สวนโยธา) 
 

3 โครงการปองกันอุทกภัย  วาตภัย 
 

เพื่อชวยเหลือและบรรเทาความ
เดือดรอนใหกับประชาชนในเขต 
อปท. 

ขุดฝงทอระบายน้ําทุกถนนที่
ขวางทางน้ําในเขต อบต. ฯลฯ 
 

100,000 
 

 

100,000 
 

 

100,000 
 

 

ครัวเรือนที่ไดรับผลดีจากการ
ปองกันและรับมือน้ําทวมมี
รอยละ 90 ของครัวเรือน
ทั้งหมด 

อบต.(สํานักปลัด) 
 

4 โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ  
ครุภัณฑและเครื่องมือ เครื่องใช
ประจําสํานักงาน 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
บริหารงานใหดีขึ้น 
 

วัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑ
เครื่องมือเครื่องใชในการ
บริหารงาน ประจําสํานักงาน 

200,000 
 

 

200,000 
 

 

200,000 
 

 

ประชาชนที่มาขอใชบริการ
ทุกคนเกิดความพึงพอใจใน
การใหบริการ 

อบต.(สํานักปลัด) 
 

5 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
บริหารงานและบริการประชาชน
ใหดีขึ้น 
 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณคอมพิวเตอร  คาบริการ
ระบบการเชื่อมตออินเตอรเน็ต
แบบความเร็วสูง  และการ
บํารุงรักษา ฯลฯ 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

สามารถใหบริการ
อินเตอรเน็ตแกประชาชน   
และการบันทึกขอมูลตางๆ
ของ อปท. 

อบต.(สํานักปลัด) 
 

6 
 
 

โครงการอบรมเพิ่ม 
ประสิทธิภาพบุคลากร 
 

เพื่อเพิ่มศักยภาพการทํางานของ
บุคลากรในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

จัดฝกอบรม และศกึษาดูงานนอก
สถานที่  สําหรับพนักงานสวนตําบล 
พนักงานจาง  ผูบริหาร สมาชิก อบต. 

450,000 
 

 

450,000 
 

 

450,000 
 

 

บุคลากรมีศักยภาพในการ
ทํางานมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 

อบต.(สํานักปลัด) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

7 โครงการปรับปรุงและตอเติม
หองกิจการสภาอบต.เขาทะลุ 

เพื่อเพิ่มศักยภาพการทํางานของ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลเขาทะลุ 

ปรับปรุงและตอเติมหองกิจการ
สภาอบต.เขาทะลุ  ตามแบบ
อบต.กําหนด 

- 300,000 - บุคลากรมีศักยภาพในการ
ทํางานมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 

อบต.(สํานักปลัด) 
 

8 โครงการกอสรางอาคารจอดรถ
เครื่องจักรกลหนัก 

เพื่อใชเปนที่จอดรถของอบต.
ประกอบดวยรถบด  รถเกรด  รถ
แบ็คโฮ   ฯลฯ 

กอสรางอาคารที่จอดรถ  บริเวณ  
หมูที่  5  จํานวน   1  แหง 

- 600,000 - อบต.มีที่จอดรถเพื่อใชในการ
บริการประชาชน 

อบต.(สวนโยธา) 

9 โครงการกอสรางแทนลางรถ เพื่อใชเปนที่ลางทําความสะอาดรถ
ของอบต. 

กอสรางแทนลางรถ  บริเวณ หมู
ที่ 5  จํานวน  1  แหง 

100,000 - - อบต.มีแทนลางรถ
เครื่องจักรกลหนักเพื่อใชใน
การบริการประชาชน 

อบต.(สวนโยธา) 
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4.  ยุทธศาสตรดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 
4.1  งานดานการสงเสริมการลงทุน 

 
 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางโรงเรือนแปร
รูปผลผลิตจากการเกษตร   

เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรไดมีการ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

กอสรางโรงเรือนแปรรูปผลผลิต
หมูที่  4  จํานวน  1  แหง 

- 700,000  ประชาชนมีโรงเรือนในการ
แปรรูปผลผลิตจํานวน 1 แหง 

อบต.(สวนโยธา) 
 

2 โครงการฝกอบรมใหความรูแก
เกษตรกรดานการเกษตร 

เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีความรู
ดานการเกษตร 

จัดฝกอบรมใหประชาชนใน
ตําบลจํานวน 3 ครั้ง 

100,000 100,000 100,000 ประชาชนในตําบลมีความรู
ดานการเกษตรเพิ่มขึ้นรอยละ  
80  % 

อบต.(สํานักปลัด) 

3 โครงการสงเสริมการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร 

เพื่อสงเสริมอาชีพและเพิ่มรายได
ใหกับประชาชนในตําบลเขาทะลุ 

สงเสริมการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรเชนทุเรียน  ลองกอง  
มังคุด  ฯลฯ 

500,000 500,000 500,000 ประชาชนในตําบลมีการแปร
รูปผลผลิตทางการเกษตร
เพิ่มขึ้นรอยละ  70 

อบต.(สํานักปลัด) 

4 โครงการกอสรางลาน
เอนกประสงค  
 

เพื่อใหประชาชนในเขตหมูที่ 5 
ไดขายสินคาภาคเกษตร 

กอสรางลานเอนกประสงค     
หมูที่ 5 กวาง 15 เมตรยาว 30 
เมตร 

- 500,000 
 

- ครัวเรือนที่ไดขายสินคาภาค
เกษตร  รอยละ 80 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด 

อบต.(สํานักปลัด) 

5 โครงการสงเสริมชองทางการ
จําหนายสินคา OTOP และ
สินคาเกษตร 

เพื่อสงเสริมดานการตลาดใหกับ
ผูผลิต 
 

จัดงานแสดงมหกรรมสินคา 
OTOP และสินคาเกษตรตาม
ฤดูกาล 

- - 
 

500,000 
 

ประชาชนในเขต อปท. มี
รายไดเพิ่มขึ้น 
 

อบต.(สํานักปลัด) 
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4.2  งานดานการทองเที่ยว 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่     
รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
แหลง  ทองเที่ยว  หมูที่ 1 

เพื่อใหถ้ําธารลอดใหญมีภูมิทัศน
ที่สวยงามดึงดูดนักทองเที่ยว 
 

กอสรางปายขนาด กวาง 2 เมตร 
ยาว 4 เมตร จัดสวน และใหมีการ
ดายหญาเดือนละครั้ง ถ้ําธารลอด
ใหญหมูที่ 1 ฯลฯ 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ประชาชนในตําบลเขาทะลุได
ไปพักผอนและมีนักทองเที่ยว
จากภายนอกมากขึ้น 

อบต.(สวน
โยธา) 

 

2 โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงแหลงทองเที่ยว  
หมูที่  7 
 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 7 และ
ประชาชนทั่วไปไดมีสถานที่
ทองเที่ยวสําหรับพักผอนหยอน
ใจ 

กอสรางอาคาร 8  เหลี่ยม ณ จุด
ชมวิวดอยตาปง  หมูที่ 7 

- 
 

- 
 

1,500,000 
 

ประชาชนในตําบลเขาทะลุได
ไปพักผอนและมีนักทองเที่ยว
จากภายนอกมากขึ้น 

อบต.(สวน
โยธา)/ 
อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 
3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

แหลงทองเที่ยว  หมูที่ 5 
เพื่อใชเปนแหลงทองเที่ยว
พักผอนหยอนใจของประชาชน
ทั่วไปและประชาชนหมูที่  5 

ปรับปรุง  พัฒนาแหลงทองเที่ยว
เขาสันแดน  หมูที่ 5 

- 1,000,000 
 

- 
 

ประชาชนในหมูที่ 5 และใน
ตําบลเขาทะลุมีสถานที่
ทองเที่ยวพักผอนหยอนใจ 

อบต.(สวน
โยธา)/ 
อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 
4 โครงการพัฒนาและ

ปรับปรุงแหลงทองเที่ยว  
หมูที่  7 
 

เพื่อใหประชาชนในหมูที่ 7 และ
ประชาชนทั่วไปไดมีสถานที่
ทองเที่ยวสําหรับพักผอนหยอน
ใจ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณทางเขาถ้ําคูหาแสงเพชร  
ขนาดกวาง 1 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ครัวเรือนที่มีแหลงทองเที่ยวมี
รายไดเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น มีรอยละ 90 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด 

อบต.(สวน
โยธา) 

 

5 โครงการ “งานวันลอดถ้ํา” 
 

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว จัดงาน “วันลอดถ้ํา” ระหวาง
วันที่ 12-15 เม.ย. ของทุกป โดยมี
กิจกรรมการลอดถ้ําและการ
แขงขันกีฬาพื้นบาน/วัฒนธรรม
ทองถิ่น 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ครัวเรือนที่มีแหลงทองเที่ยวมี  
มีนักทองเที่ยวมาเที่ยวเพิ่มมาก
ขึ้น 
 

อบต.(สํานัก
ปลัด) 
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ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

6 โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
แหลงทองเที่ยว 

เพื่อประชาสัมพันธให
นักทองเที่ยวทราบ 

จัดทําแผนพับ จํานวน 1,000 ใบ 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

มีนักทองเที่ยวมาเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น 

อบต.(สํานักปลัด) 

7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
จุดชมวิวรูเขาทะลุ 
 

เพื่อใหรูเขาทะลุมีภูมิทัศนที่
สวยงามดึงดูดนักทองเที่ยว 
 
 

-เพื่อใหรูเขาทะลุมีภูมิทัศนที่
สวยงามดึงดูดนักทองเที่ยว 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ประชาชนในตําบลเขาทะลุได
ไปพักผอนและมีนักทองเที่ยว
จากภายนอกมากขึ้น 
 

อบต.(สํานักปลัด) 
/อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 

8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนแหลง
ทองเที่ยวดอยตาปง หมูที่ 7 
 

เพื่อใหดอยตาปงหมูที่ 7 มีภูมิ
ทัศนที่สวยงามดึงดูดนักทองเที่ยว 

ปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเที่ยว
ดอยตาปง หมูที่ 7โดยรอบ และ
ทางขึ้นตามแบบที่ อบต.เห็นชอบ

- - 
 

1,500,000 
 

ประชาชนในตําบลเขาทะลุได
ไปพักผอนและมีนักทองเที่ยว
จากภายนอกมากขึ้น 

อบต.(สํานักปลัด) 
/อบจ./ 

กรมสงเสริมฯ 
9 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน              

ถ้ําแกวพิสดาร หมูที่ 9 
เพื่อเปนแหลงทองเที่ยว  สําหรับ
ประชาชนในเขต อบต.และ
ประชาชนทั่วไป 

ปรับปรุงภูมิทัศนถ้ําแกวพิสดาร  
หมูที่  9  ตามแบบที่ อบต.
เห็นชอบ 

- 100,000 
 

- 
 

ประชาชนในตําบลเขาทะลุได
ไปพักผอนและมีนักทองเที่ยว
จากภายนอกมากขึ้น 

อบต.(สํานักปลัด) 

10 โครงการสงเสริมการทองเที่ยว
เทศกาลผลไมและของดีตําบลเขา
ทะลุ 

เพื่อสงเสริมและประชาสัมพันธ
การทองเที่ยวตําบลเขาทะลุ 

จัดงานเทศกาลผลไมตําบลเขา
ทะลุ 

300,000 300,000 300,000 มีนักทองเที่ยวมาเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น 

อบต.(สํานักปลัด) 
/อบจ. 

 
11 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนวัดถ้ํา

หวยกลาง 
เพื่อสงเสริมแหลงศึกษาธรรมะ
และแหลงทองเที่ยว  สําหรับ
ประชาชนในเขต อบต.และ
ประชาชนทั่วไป 

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณวัดถ้ํา
หวยกลาง 

50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีแหลงศึกษา
ธรรมะและสถานที่พักผอน
หยอนใจ 

อบต.(สํานักปลัด) 

12 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนแหลง
ทองเที่ยวปาตนน้ําดอยสายลม 

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวตําบล
เขาทะลุ 

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณปาตนน้ํา
ดอยสายลม 

300,000 300,000 - ประชาชนมีแหลงทองเที่ยว
และสถานที่พักผอนหยอนใจ 

อบต.(สํานักปลัด) 
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5.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
5.1  งานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
สองขางถนนและสถานที่
ทองเที่ยว   

เพื่อใหถนนและสถานที่ทองเที่ยว
หมูที่ 1-11  ไดมีความสวยงาม
สบายตา  สบายใจ 

ปลูกตนไมบริเวณสองขางถนน
และปรับปรุงแหลงทองเที่ยวหมูที่
1-11 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ประชาชนที่สัญจรไปมาไดรับ
ความรมรื่นสบายตา  และแหลง
ทองเที่ยวไดรับการพัฒนา 

อบต.(สํานักปลัด) 
 

2 โครงการจัดซื้อถังขยะ 
 

เพื่อใหประชาชนไดมีที่ทิ้งขยะ
อยางถูกหลักอนามัย 

จัดซื้อถังขยะไฟเบอรหมูที่ 1-11 
จํานวน 300  ใบ 

500,000 
 

 

500,000 
 

 

500,000 
 

 

ชุมชนมีความเปนระเบียบ
เรียบรอย นาอยู นามอง 
สิ่งแวดลอมไมเปนพิษ 

อบต.(สํานักปลัด) 
 

3 โครงการปลูกปาทดแทน  เพื่อใหประชาชนในตําบล  ดูแล
รักษาสิ่งแวดลอม 
 

สงเสริมการปลูกตนไม  หมูที่       
1-11          

300,000 300,000 300,000 สงเสรมิการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติดานทรัพยากร
ปาไมในตําบลเขาทะลุ 

อบต.(สํานักปลัด) 
 

4 โครงการฝกอบรม
อาสาสมัครพิทักษปา   

เพื่อใหประชาชนในตําบลมี
จิตสํานึกรูจักรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

จัดฝกอบรมอาสาสมัครพิทักษปา 
หมูที่ 1-11 จํานวน 1 ครั้ง 

- 100,000 
 

- ประชาชนในตําบลมีจิตสํานึก
ในการชวยกันอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

อบต.(สํานักปลัด) 
 

5 โครงการกอสรางเตาเผาขยะ 
 

เพื่อใหมีการกําจัดขยะอยางถูก
หลัก  รักษาสิ่งแวดลอม 

กอสรางเตาเผาขยะ จํานวน 1 
แหง 

- 1,000,000 
 

- 
 

ชุมชนมีความเปนระเบียบ  
 ลดปญหามลพิษ 

อบต.(สํานักปลัด) 
/อบจ. 

6 โครงการฝกอบรมและ
ประชาสัมพันธเพื่อสราง
จิตสํานึกใหอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

เพื่อใหประชาชนในตําบลมี
จิตสํานึกรูจักรักษาสิ่งแวดลอม 

จัดฝกอบรม จํานวน 1 ครั้ง 80,000 
 

- 
 

- ไมเกิดปญหามลพิษในพื้นที่
ตําบล 

 

อบต.(สํานักปลัด) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

7 โครงการประกวดหมูบานนา
อยู   

เพื่อใหประชาชนในหมูที่  1-11  
ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

จัดประกวดบานที่มีการรักษา
ความสะอาดหมูที่ 1-11  จํานวน 3
ครั้ง 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ชุมชนมีความเปนระเบียบ
เรียบรอย 

อบต.(สํานักปลัด) 

8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
หมูที่  4,5 

เพื่อสงเสริมบรรยากาศ  การเรียน  
การสอนของผูดูแลเด็กและเด็ก
กอนวัยเรียน 

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก หมูที่4,5 จํานวน  
1  ครั้ง 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขต อปท.
มีความเปนระเบียบเรียบรอย 

อบต.(สํานักปลัด) 
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6.  ยุทธศาสตรดานศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
6.1  งานดานสงเสริมการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

1 โครงการสงเสริมสนับสนุน         
กิจกรรมทางศาสนา  
 

เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรมทาง
ศาสนา 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมบวช
สามเณรภาคฤดูรอน  ฯลฯ 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

เด็กและเยาวชนไดยึดหลักศาสนา
เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ กอใหเกิด
คุณธรรมและจริยธรรมในจิตใจ 

อบต.(สํานักปลัด) 
 

2 โครงการสนับสนุนการจัดวัน
สําคัญทางศาสนา 

เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญทางศาสนา 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสําคัญ
ทางศาสนา   เชน   วันวิสาขบูชา  วัน
เขาพรรษา  วันออกพรรษา  วัน
มาฆบูชา ฯลฯ 

200,000 
 
 

200,000 
 
 

200,000 
 
 

ประชาชนไดรวมทําบุญ  
เพื่อใหศาสนาเปนเครื่องยึด 
เหนี่ยวจิตใจ 
 

อบต.(สํานักปลัด) 
 

3 โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญ
แหงชาติ  งานประเพณีวัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถิ่น 

เพื่อสงเสริมงานประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงามของทองถิ่น
ใหคงอยู 

จัดกิจกรรมวันสําคัญแหงชาติ  งาน
ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถิ่นสนับสนุนงานประเพณีตางๆ  
เชน  วันเฉลิมพระชนมพรรษา,    วันปย
มหาราช   วันแมแหงชาติ งานวันลอด
ถ้ํา   งานลอยกระทง   งานประเพณีวัน
สงกรานต ฯลฯ 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ประชาชนใหความสนใจเขา
รวมกิจกรรมในงานวันสําคัญ
ตางๆ  งานประเพณีไดรับการ
ถายทอดไปยังอนุชนรุนหลัง 

อบต.(สํานักปลัด) 
 

4 โครงการวัฒนธรรมไทยสายใย
ชุมชนจากสภาวัฒนธรรมหมูบาน
สูสภาวัฒนธรรมตําบล 

เพื่อสงเสริมใหเกิดการรวมคิด 
รวมอนุรักษ  และรวมพัฒนา
วัฒนธรรม  โดยยึดหลักความ
ตองการของคนพื้นที่และเพื่อ
เสริมสรางวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย 

จัดตั้งสภาวัฒนธรรมหมูบาน 11  
หมูบาน,จัดตั้งสภาวัฒนธรรม
ตําบล 1 แหง 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

การพัฒนามีความเจริญกาวหนาและ
มีความปรองดองสมานฉันท  โดยมี
องคกรดานวัฒนธรรมขับเคลื่อนใน
พื้นที่คือ มีสภาวัฒนธรรมหมูบาน
ครบทุกหมูบานและมีสภา
วัฒนธรรมตําบล  1 แหง 

อบต.(สํานักปลัด) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงานที่      
รับผิดชอบ 2555 

(บาท) 
2556 
(บาท) 

2557 
(บาท) 

5 โครงการสนับสนุนงบประมาณ
ในการดําเนินการดานประเพณี  
วัฒนธรรม ,วันสําคัญ อําเภอสวี 

เพื่อสนับสนุนงานเทิดพระเกียรติ
เสด็จในกรมหลวงชุมพรฯ,งานรัฐ
พิธีของอําเภอสวี,โครงการอําเภอ
ยิ้ม,กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ
ระหวางหนวยงานและ อปท.ใน
พื้นที่อําเภอสวี 

สนับสนุนงานอํานวยการของ
อําเภอที่ไมมีงบประมาณในการ
ดําเนินการ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ชวยสงเสริมความสัมพันธ
ระหวางหนวยงานตางๆ  และ
หนวยงาน อปท.ในเขตอําเภอ 
สวี  ทําใหการดําเนินการตาม
ภารกิจของอําเภอสวี  เปนไป
ดวยความเรียบรอย 

อบต.(สํานักปลัด) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

สวนที่   6 
การติดตามผลและการประเมินผลแผนพัฒนาสามป 

  การติดตามผลและการประเมินผลแผนพัฒนาสามป ขององคการบริหารสวนตําบลเขาทะลุ เพื่อ
ทราบถึงผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาตําบล  ต้ังแต  พ.ศ.  2555-2557  เปนระยะเวลา  3 ป และผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาประจําปงบประมาณที่จัดสรรในพื้นที่  สามารถแกไขปญหาความเดือดรอนของ  ประชาชน และสนองตอบ
ตอความตองการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ใหดีขึ้นมานอยเพียงใด รวมตลอดถึงปญหาอุปสรรค
ตางๆ อันนําไปสูขอมูลเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานสนองตอบนโยบายการกระจายอํานาจของรัฐบาลได
อยางมีประสิทธิภาพ 

♦ ภารกิจ 

 ติดตามผลความกาวหนาของการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวน
ตําบลเขาทะลุที่ดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 

  ประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานตามเปาหมายของการพัฒนาในแตละดาน คือ 
1. ดานเศรษฐกิจ 

 พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 
 พัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงใหประชาชน 
 พัฒนาและปรับปรุงแหลงน้ําเพื่อการเกษตร 

2. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในชีวิตและทรัพยสิน 
 พัฒนาสาธารณสุขและการอนามัย (สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา) 
 พัฒนาการศึกษา (สงเสริมคุณภาพการศึกษา) 
 พัฒนาสังคม (สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน) 
 พัฒนาศาสนาวัฒนธรรม (สงเสริม/บํารุงศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและ 

       ภูมิปญญาทองถิ่น) 
3. ดานโครงสรางพื้นฐาน 

 พัฒนาระบบคมนาคม 
 พัฒนาขยายเขตใหบริการไฟฟา 
 พัฒนาขยายเขตใหบริการโทรศัพท 
 พัฒนาการใหบริการระบบน้ําอุปโภคบริโภค 

4. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 สรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

5. ดานการเมืองการปกครอง 
 พัฒนาการบริหารจัดการที่ดี 
 จัดระบบฐานขอมูลการติดตามประเมินผลการพัฒนายุทธศาสตรในแตละ

ดานขางตน 
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ระบบการทํางานดานการติดตามประเมินผล 
 
♦ ระบบการทํางาน 

1. ระบบการติดตามดานการรายงาน ใหมีสวนราชการที่มีโครงการตามแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลเขาทะลุ จัดทําแผนการบริหารจัดการโครงการแผนการใชงบประมาณรายจาย  ที่
หนวยงานรับผิดชอบ ใหคณะกรรมการทราบเปนระยะ 

2. รายงานผลความความกาวหนาของการดําเนินงาน ผลการใชจายงบประมาณตามโครงการ 
ปญหาอุปสรรค ใหคณะกรรมการทราบเปนระยะ 

3. ใหหัวหนาสวนราชการออกตรวจติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการเปนระยะอยางตอเนื่อง  
หากพบปญหาอุปสรรคใหเรงดําเนินการแกไขปญหา แลวรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ 

4. ใหมีคณะกรรมการ ติดตามประเมินผลออกตรวจสอบการดําเนินงานในพื้นที่องคการบริหาร
สวนตําบลเขาทะลุ 

♦ การประเมินผลจะประเมินใน  3  ระดับ 

1. ประสิทธิภาพการบริหารใชจายงบประมาณ ผลการดําเนินงานและความสําเร็จของโครงการมีสวน
รวมของประชาชนในโครงการ ความสอดคลองของความตองการของประชาชน 

2. ประเมินผลการใชประโยชนของโครงการ เพื่อวิเคราะหประโยชนของโครงการแตละประเภทที่
มีตอสวนราชการที่บริหารงาน และประโยชนสําหรับประชาชนในพื้นที่ ดังนี้ 
2.1 ประโยชนสวนราชการจะไดรับ 
2.2 ประโยชนที่ประชาชนไดรับทางตรง 
2.3 ประโยชนที่ประชาชนไดรับทางออม 

3. ประเมินผลกระทบของการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อศึกษา
วิเคราะห 
3.1 ผลกระทบดานการบริหารงานของสวนราชการที่ดําเนินงาน 
3.2 ผลกระทบดานเศรษฐกิจ 
3.3 ผลกระทบดานสังคม 
3.4 ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมคุณภาพชีวิต 

พรอมทั้งรายงานตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตําบล 
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♦ องคกรติดตามประเมินผลแผนพัฒนาตําบล 

องคกรในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาตําบล   มีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.  2548 ขอ 28 ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นประกอบดวย 

1.  นายประเสริฐ   เกษกุล  ประธานสภา อบต.   ประธานกรรมการ 
2.  นายชาญชัย  ศรียาภัย  สมาชิก อบต.   กรรมการ 
3.  นายบัวผัน  ชุมเสน                       สมาชิก อบต.  กรรมการ 
4.  นายสมศักดิ์  ขวัญเมือง                 เกษตรอําเภอ  กรรมการ 
5. นางสมเพียง  หญีตจันทร หน.สถานีอนามัย   กรรมการ 
6.  นายสมาน  ชูพินิจ  ผูแทนประชาคม   กรรมการ 
7.  นายเสรี   นุยนอย  ผูแทนประชาคม   กรรมการ 
8.  นายธงชัย  ยุติมิตร  หัวหนาสวนโยธา   กรรมการ 
9.  นายพนม  เพชรจร  ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
10.  นายมนตรี  ภูกาญจนเดช ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
11. นายวิโรจน  แกวเจย  ปลัด อบต.    กรรมการ 
12. นางนัสวรรณ  มีเมตตา                 จนท.วิเคราะหฯ   กรรมการ/เลขานุการ 

 

♦ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

1.  กําหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2.  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น  เพื่อให

ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  และประกาศผลการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน  อยางนอยปละหนึ่ง  ครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

4.  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 
 
 
 

       *********************** 
 


