
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2  พ.ศ.2561  หน้าที่ 5

บนัทึกเหตผุลความจ าเปน็

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลควนกาหลง
อ าเภอควนกาหลง  จังหวัดสตลู

เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2561

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561  หน้าที่  5



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่6 

เพ่ิมเตมิ (ผ.01)
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
ยุทธศาสตร์ที่   1
ด้านเศรษฐกจิ
แผนงานการพาณิชย์

เปา้หมาย :

งบประมาณ : งบประมาณ

พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :                -   บาท

พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :         405,200 บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :                -   บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :                  -   บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ :

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตตลาดนัด
ซอย 10 (ตอ่เน่ือง)

วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์:
1.เพื่อแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้พื้นที่จ าหนา่ยสินค้า      
2.เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความสะดวกสบาย
ในการจัดสถานที่จ าหนา่ยสินค้าทางการเกษตร
3.เพื่อรองรับนกัท่องเที่ยว ส่งเสริมสภาพ
เศรษฐกจิในชุมชน

ตัวชีว้ัด : ตวัชีว้ัด:   จ านวนโครงการที่ได้รับการอนมุติั

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ:                          
1.แกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน
ในการใช้พื้นที่จ าหนา่ยสินค้า
2. ประชาชนได้ใช้ประโยชนจ์ากกอ่สร้างลาน
ถนนคอนกรีตได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม

โครงการในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 – 2564)   เพ่ิมเตมิ  ฉบบัที ่2  พ.ศ.2561
ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ

เปล่ียนแปลง

1 โครงการ :

เหตุผลหรือความจ าเปน็ที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

 เหตผุลทีต่อ้งเพ่ิมเตมิ 
เนือ่งจากไมม่ใีนแผนพัฒนาท้องถิน่
ส่ีปี(พ.ศ.2561-2564)  ซ่ึงมคีวาม
จ าเปน็ที่จะต้องเพิ่มเติมโครงการ
ตามหนงัสือค าร้องทั่วไป ลงวันที่ 
31มกราคม 2561 
เร่ือง ขอความอนเุคราะหก์อ่สร้าง
ลานคอนกรีตตลาดนดัซอย 10 ฯ    
                                           
                                           
      
ความจ าเปน็เร่งดว่น          
เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไมไ่ด้
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีป ี
(พ.ศ.2561-2564) และเพื่อแกไ้ข
ปญัหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการการใช้พื้นที่
จ าหนา่ยสินค้าและการบริการ
สาธารณะใหเ้กดิประโยชนแ์ก่
ประชาชนสูงสุด 

เปา้หมาย:                                    
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตลาดนดั 
ซอย 10 ขนาดกว้างไมน่อ้ยกว่า 6.80 เมตร 
ยาว 81 เมตร หนา 0.12 เมตร 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที ่6



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่7 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ
เปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเปน็ที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเตมิ (ผ.01)

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

ยุทธศาสตร์ที่   2

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย :

งบประมาณ : งบประมาณ

พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :                -   บาท

พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :         650,000 บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :                -   บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :                  -   บาท

ตัวชีว้ัด :

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ :

2 โครงการ : โครงการก่อสร้างรั้วรอบโรงปุย๋และโรงคัด
แยกขยะ องค์การบริหารสว่นต าบลควน
กาหลง หมูท่ี ่4

ตวัชีว้ัด:   จ านวนโครงการที่ได้รับการอนมุติั

งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ:                         
1.แกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน
ในบริเวณพื้นที่ หมูท่ี่ 4
2.รักษาความสะอาดและความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย ในบริเวณพื้นที่ บอ่ขยะหมูท่ี่ 4 
3.ประชาชนในพื้นที่มสุีขอนามยัที่ดี 

วัตถุประสงค์ :  เหตผุลทีต่อ้งเพ่ิมเตมิ 
 ผู้บริหาร ส่ังการ เนือ่งจากมี
นโยบายกอ่สร้างร้ัวรอบโรงปุย๋และ
โรงคัดแยกขยะ เพื่อแกไ้ขปอ้งกนั
และควบคุมปญัหาที่เกดิขึน้จากบอ่
ขยะ                                      
                                           
                                
ความจ าเปน็เร่งดว่น           
เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไมไ่ด้
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่สีป ี
(พ.ศ.2561-2564) และเพื่อแกไ้ข
ปญัหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน และการบริการ
สาธารณะใหเ้กดิประโยชนแ์ก่
ประชาชนสูงสุด

1. เพื่อแกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในบริเวณพื้นที่ หมูท่ี่ 4 
2.เพื่อปอ้งกนัและควบคุมปญัหาขยะล้นบอ่ 
รักษาความสะอาดและความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย
3.เพื่อสุขอนามยัที่ดีของประชาชนในพื้นที่ 

เปา้หมาย:                                
กอ่สร้างร้ัวรอบโรงปุย๋และโรงคัดแยกขยะ 
อบต.ควนกาหลง    หมูท่ี่ 4 ขนาดยาวไม่
นอ้ยกว่า 326 เมตร 
สูง 2.10 เมตร

กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที ่7



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่8 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ
เปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเปน็ที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเตมิ (ผ.01)                  
(กองการศึกษา)

เปา้หมาย :

งบประมาณ : งบประมาณ
พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :                -   บาท
พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :          70,000 บาท
พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :          70,000 บาท
พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :          70,000 บาท
ตัวชีว้ัด :

โครงการฝึกอบรมและน าครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็ก คณะกรรมการศูนย์ฯ และบุคลการอ่ืนๆที่
เก่ียวข้อง  ศึกษาดูงาน การด าเนินกิจการของ
ศพด.ทีไ่ด้มาตรฐาน

ตวัชีว้ัด:    จ านวน 1 คร้ัง /ปี

3 โครงการ :

วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์:                                  
 1. เพือ่ใหค้รูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการ
ศูนย ์บคุลากรอืน่ๆ ที่เกีย่วขอ้ง  เหน็ถงึความส าคัญ
ของการด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก การอบรม
เล้ียงดูเด็กปฐมวยัและการพฒันาคุณภาพไปสู่ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กน่าอยูแ่ละได้มาตรฐาน
2. เพือ่พฒันาศักยภาพของครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก 
และคณะกรรมการศูนย ์บคุลากรอืน่ๆ ที่เกีย่วขอ้ง  
ใหม้ีประสิทธภิาพในการด าเนินงานด้านวชิาการ
3. เพือ่กระตุ้นใหเ้กดิเครือขา่ยศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
น่าอยูคู่่ชุมชน
4. เพือ่ใหค้รูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก และ
คณะกรรมการศูนย ์ บคุลากรอืน่ๆ ที่เกีย่วขอ้ง  มี
ความรู้ที่จ าเปน็ในการส่งเสริมพฒันาการศึกษา 
และปฏบิติัได้อยา่งถกูต้อง

เปา้หมาย:  ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก  คณะกรรมการ
ศูนย ์และบุคลากรอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง   ไม่น้อยกวา่  45 
 คน ได้รับการฝึกอบรม  และศึกษาดูงาน การด าเนิน
กิจการ   ของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม        
แผนงานการศึกษา                     
                                           
    เหตผุลทีต่อ้งเพ่ิมเตมิ             
 ในแผนเดิมโครงการไมไ่ด้บรรจุไว้
ในแผน ผ.01 ซ่ึงมคีวามจ าเปน็ที่
จะต้องเพิ่มเติมโครงการ  เนือ่งจาก
เพื่อใหก้ารจัดกจิกรรมการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปน็ไป
ด้วยความเรียบร้อย  และเกดิ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ส่งผลให้
เด็กมพีัฒนาการ  ด้านร่าง กาย 
อารมณ์ สังคม และสติปญัญา  
เปน็ไปตามวัย                          
                                     
ความจ าเปน็เร่งดว่น                 
  ต้องด าเนนิการเร่งด่วน เพราะ
การพัฒนาศักยภาพครูและ
บคุลากรทางการศึกษาส่งผลต่อ
การพัฒนาผู้เรียนในทุกๆ ด้าน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที ่8



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่9 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ
เปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเปน็ที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ:  ผู้เข้ารับการอบรม     
1 เหน็ถึงความส าคัญของการด าเนนิงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก การอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวัย
และการพัฒนาคุณภาพไปสู่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กนา่อยูแ่ละได้มาตรฐาน                    
2.มศัีกยภาพและ มปีระสิทธิภาพในการ
ด าเนนิงานด้านวิชาการ
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ต าบลควน
กาหลงเกดิเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนา่
อยูคู่่ชุมชน
 4.  มคีวามรู้ที่จ าเปน็ในการส่งเสริมพัฒนา
การศึกษา และปฏบิติัได้อย่างถูกต้อง

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที ่9



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่10 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ
เปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเปน็ที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเตมิ (ผ.01)                  
(กองการศึกษา)

เปา้หมาย :

งบประมาณ : งบประมาณ

พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :         879,000 บาท

พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :                  -   บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :                  -   บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :                  -   บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ :

โครงการ :  โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านซอย 7 ต าบลควนกาหลงอ าเภอควน
กาหลง  จังหวัดสตูล ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม        
แผนงานการศึกษา                     
                                    
เหตผุลทีต่อ้งเพ่ิมเตมิ         
เนือ่งจากไมม่ใีนแผนพัฒนาท้องถิน่
สีป(ีพ.ศ.2561-2564)  ซ่ึงมคีวาม
จ าเปน็ที่จะต้องเพิ่มเติมโครงการ    
                                        
ความจ าเปน็เร่งดว่น        
เนือ่งจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้น
ซอย 7  จ านวนเด็กนกัเรียนเพิ่ม
มากขึน้ท าใหพ้ื้นที่ใช้สอย  ไม่
เพียงพอ  คับแคบ

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ:  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บา้นซอย 7  มขีนาดพื้นที่ใช้สอยอาคาร
เพียงพอ  เอือ้ต่อการจัดการเรียน  การสอน

กองการศึกษา

วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์:                            
เพื่อใหศู้นย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นซอย 7   มี
พื้นที่ใช้สอยอาคารเพียงพอ  เอือ้ต่อการ
จัดการเรียนการสอน     

เปา้หมาย:  ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบา้นซอย 7 ต าบลควนกาหลง  อ าเภอ 
ควนกาหลง  จังหวัดสตูล ตามแบบที่อบต.
ก าหนด

ตัวชีว้ัด : ตวัชีว้ัด:    
ร้อยละ 100  ของเด็กได้รับประโยชน์

4

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที ่10



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่11 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ
เปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเปน็ที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเตมิ (ผ.01)                  
(กองการศึกษา)

เปา้หมาย :

งบประมาณ : งบประมาณ

พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :                  -   บาท

พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :          94,000 บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :          96,000 บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :         100,000 บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ :

ตวัชีว้ัด:    
ร้อยละ 100  ของเด็กได้รับประโยชน์

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ:   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ศูนย์อบรมเด็กกอ่นเกณฑ์
 มหีนงัสือส าหรับการเรียนการสอนอย่าง
เพียงพอ

กองการศึกษา

5 โครงการ : โครงการจัดซ้ือหนังสือเรียน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม        
แผนงานการศึกษา                     
                                    
เหตผุลทีต่อ้งเพ่ิมเตมิ               
ในแผนเดิมโครงการไมไ่ด้บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี(พ.ศ.
2561-2564) ผ.01 ซ่ึงมคีวาม
จ าเปน็ที่จะต้องเพิ่มเติมโครงการ   
 ความจ าเปน็เร่งดว่น              
ตามหนงัสือ ด่วนที่สุด ที่ มท  
0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  
มถิุนายน  2561 เร่ือง  ซักซ้อม
แนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอดุหนนุทั่วไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่  ประจ าปงีบประมาณ 
 พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์:                                   
เพื่อใหศู้นย์พัฒนาเด็กเล็ก/ศูนย์อบรมเด็ก
กอ่นเกณฑ์ มหีนงัสือส าหรับการเรียนการ
สอน  

เปา้หมาย:   จัดซ้ือหนงัสือเรียนใหแ้กศู่นย์
พัฒนาเด็กเล็ก/ศูนย์อบรมเด็กกอ่นเกณฑ์

ตัวชีว้ัด :

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที ่11



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่12 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ
เปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเปน็ที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเตมิ (ผ.01)                  
(กองการศึกษา)

เปา้หมาย :

งบประมาณ : งบประมาณ
พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :                  -   บาท
พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :          94,000 บาท
พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :          96,000 บาท
พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :         100,000 บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม        
แผนงานการศึกษา                     
                                           
เหตผุลทีต่อ้งเพ่ิมเตมิ               
ในแผนเดิมโครงการไมไ่ด้บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีป ี(พ.ศ.
2561-2564) ผ.01                  
ซ่ึงมคีวามจ าเปน็ที่จะต้องเพิ่มเติม
โครงการ                         
ความจ าเปน็เร่งดว่น              
ตามหนงัสือ ด่วนที่สุด ที่ มท  
0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  
มถิุนายน  2561 เร่ือง  ซักซ้อม
แนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอดุหนนุทั่วไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่  ประจ าปงีบประมาณ 
 พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์:                                   
  เพื่อใหศู้นย์พัฒนาเด็กเล็ก/ศูนย์อบรมเด็ก
กอ่นเกณฑ์ มอีปุกรณ์การเรียนส าหรับการ
เรียนการสอนอย่างเพียงพอ

เปา้หมาย:   จัดซ้ืออปุกรณ์การเรียนใหแ้ก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ศูนย์อบรมเด็กกอ่นเกณฑ์

ตัวชีว้ัด : ตวัชีว้ัด:    
ร้อยละ 100  ของเด็กได้รับประโยชน์

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ:   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ศูนย์อบรมเด็กกอ่นเกณฑ์
 มอีปุกรณ์การเรียนการสอนอย่างเพียงพอ

6 โครงการ : โครงการจัดซ้ืออุปกรณก์ารเรียน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที ่12



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่13 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ
เปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเปน็ที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเตมิ (ผ.01)                  
(กองการศึกษา)

เปา้หมาย :

งบประมาณ : งบประมาณ

พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :                  -   บาท

พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :         141,000 บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :         144,000 บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :         150,000 บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ :

ตัวชีว้ัด : ตวัชีว้ัด:    
ร้อยละ 100  ของเด็กได้รับประโยชน์

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ:   นกัเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก/ศูนย์อบรมเด็กกอ่นเกณฑ์ มี
ชุดเคร่ืองแบบนกัเรียน  และแต่งเคร่ืองแบบ
มาเรียนอย่างพร้อมเพรียงกนั

กองการศึกษา

7 โครงการ : โครงการจัดซ้ือเครือ่งแบบนักเรียน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม        
แผนงานการศึกษา                     
                                    
เหตผุลทีต่อ้งเพ่ิมเตมิ               
ในแผนเดิมโครงการไมไ่ด้บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีป ี(พ.ศ.
2561-2564) ผ.01                  
ซ่ึงมคีวามจ าเปน็ที่จะต้องเพิ่มเติม
โครงการ                                
                                          
ความจ าเปน็เร่งดว่น           
ความจ าเปน็เร่งด่วน              
ตามหนงัสือ ด่วนที่สุด ที่ มท  
0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  
มถิุนายน  2561 เร่ือง  ซักซ้อม
แนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอดุหนนุทั่วไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่  ประจ าปงีบประมาณ 
 พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์:  
เพื่อใหน้กัเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ศูนย์
อบรมเด็กกอ่นเกณฑ์ มชีุดเคร่ืองแบบนกัเรียน
  และแต่งเคร่ืองแบบมาเรียนเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย

เปา้หมาย:   จัดซ้ือเคร่ืองแบบนกัเรียนใหแ้ก่
นกัเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ศูนย์อบรมเด็ก
กอ่นเกณฑ์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที ่13



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่14 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ
เปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเปน็ที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเตมิ (ผ.01)                  
(กองการศึกษา)

เปา้หมาย :

งบประมาณ : งบประมาณ
พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :                  -   บาท
พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :         202,100 บาท
พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :         206,400 บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :         215,000 บาท

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ :

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ : กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม        
แผนงานการศึกษา                     
                                       
เหตผุลทีต่อ้งเพ่ิมเตมิ               
ในแผนเดิมโครงการไมไ่ด้บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีป ี(พ.ศ.
2561-2564) ผ.01                  
ซ่ึงมคีวามจ าเปน็ที่จะต้องเพิ่มเติม
โครงการ                                
                                       
ความจ าเปน็เร่งดว่น              
ตามหนงัสือ ด่วนที่สุด ที่ มท  
0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  
มถิุนายน  2561 เร่ือง  ซักซ้อม
แนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอดุหนนุทั่วไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่  ประจ าปงีบประมาณ 
 พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์:  
 เพื่อใหน้กัเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ศูนย์
อบรมเด็กกอ่นเกณฑ์ มพีัฒนาการสมวัย

เปา้หมาย:    จัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ใหก้บันกัเรียนอย่างนอ้ยภาคเรียนละ 1 คร้ัง

ตวัชีว้ัด : ตวัชีว้ัด:    
ร้อยละ 100  ของเด็กได้รับประโยชน์

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ:    นกัเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก/ศูนย์อบรมเด็กกอ่นเกณฑ์ มี
พัฒนาการสมวัย

8 โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที ่14



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่15 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ
เปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเปน็ที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

โครงการ: เพ่ิมเตมิ (ผ.01)                     
 (ส านกัปลัดอบตฯ)        
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนา
ด้านสังคม

วัตถุประสงค์ :

เปา้หมาย :

งบประมาณ : งบประมาณ

พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :                  -   บาท
พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :                -   บาท
พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :         700,000 บาท
พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :                -   บาท
ตวัชีว้ัด

ผลทีค่าดว่าจ าดร้ับ

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ: มศูีนย์ปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัอบต.ควนกาหลง เพื่อ
ความสะดวกและคอยบริการประชาชน

9

ส านกังานปลัด ฯ

ความจ าเปน็เร่งดว่น                
  จ าเปน็ต้องมสีถานที่ปฏบิติังาน
เพื่อเปน็จุดประสานงาน จุดรับแจ้ง
เหตุ สาธารณภยั

ตวัชีว้ัด: จ านวน 1 หลัง

โครงการ : กอ่สร้างศูนย์ปอ้งกนัและบรรเทา
สาธารณภยั

เพื่อใช้เปน็ศูนย์ปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยัของอบต.ควนกาหลง

กอ่สร้างศูนย์ปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั
อบต.ควนกาหลง ขนาด กว้าง 5X 15 เมตร 
ตามแบบที่อบต.ก าหนด

เหตผุลทีต่อ้งเพ่ิมเตมิ                
ในแผนเดิมโครงการไมไ่ด้บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีป ี(พ.ศ.
2561-2564) ผ.01                  
ซ่ึงมคีวามจ าเปน็ที่จะต้องเพิ่มเติม
โครงการ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที ่15



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่16 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ
เปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเปน็ที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเตมิ (ผ.01)

เปา้หมาย :

งบประมาณ : งบประมาณ

พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 : 96,100 บาท

พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :                  -   บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :                  -   บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :                  -   บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ :

เปา้หมาย:                                
กอ่สร้างถนนหนิผุซอยบา้นนา ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนาไมน่อ้ยกว่า 
0.30 เมตร

ตัวชีว้ัด : ตวัชีว้ัด:   เชิงปริมาณ มถีนนเพิ่มขึน้ เชิง
คุณภาพ การคมนาคมขนส่ง สะดวก รวดเร็ว
 ปลอดภยั                               

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ:   เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกในการสัญจร ไป-มา และ
ปลอดภยั
  

กองชา่ง

 (กองช่าง)
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน             
    
เหตผุลทีต่อ้งเพ่ิมเตมิ
นือ่งจากโครงการดังกล่าวไมไ่ด้
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่สีป ี
(พ.ศ.2561-2564) และเปน็ความ
ปญัหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนต้องได้รับการแกไ้ข โดย
ผ่านการประชาคมหมูบ่า้น          
ตามค าร้องที่  46/2561           
ลงวันที่   30 ม.ค. 2561              
                                          
 ความจ าเปน็เร่งดว่น  
ถนนมสีภาพช ารุด เปน็หลุม บอ่
สัญจรไปมาไมส่ะดวก เนือ่งจาก
ประชาชนต้องใช้ถนนในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร ลักษณะถนน
เดิมเปน็ถนนดิน/ลูกรัง
จึงจ าเปน็ต้องปรับปรุงถนนใหดี้ขึน้
เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใหม้คีวามมัน่คง 
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

10 โครงการ :  โครงการก่อสร้างถนนหนิผุ
ซอยบา้นนา หมูท่ี ่1

วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์:

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามสะดวกในการสัญจร 
ไป-มาและปลอดภยั และเพื่อขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที ่16



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่17 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ
เปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเปน็ที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเตมิ (ผ.01)

เปา้หมาย :

งบประมาณ : งบประมาณ
พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 : 129,800 บาท
พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :                  -   บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :                  -   บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :                  -   บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ :

โครงการ : โครงการก่อสร้างทางเทา้หนิผุ
ซอยหลงัมสัยดิอัล-อะตกิ หมูท่ี ่1

ตัวชีว้ัด :

11

ตวัชีว้ัด:   เชิงปริมาณ มถีนนเพิ่มขึน้ เชิง
คุณภาพ การคมนาคมขนส่ง สะดวก รวดเร็ว
 ปลอดภยั                               

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ:   เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกในการสัญจร ไป-มา และ
ปลอดภยั
  

กองชา่ง

 (กองช่าง)
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน             
   
เหตผุลทีต่อ้งเพ่ิมเตมิ
 เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไมไ่ด้
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่สีป ี
(พ.ศ.2561-2564) และเปน็ความ
ปญัหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนต้องได้รับการแกไ้ข โดย
ผ่านการประชาคมหมูบ่า้น          
ตามค าร้องที่  46/2561           
ลงวันที่   30 ม.ค. 2561              
                    
ความจ าเปน็เร่งดว่น 
ถนนมสีภาพช ารุด เปน็หลุม บอ่
สัญจรไปมาไมส่ะดวก เนือ่งจาก
ประชาชนต้องใช้ถนนในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร ลักษณะถนน
เดิมเปน็ถนนดิน/ลูกรัง
จึงจ าเปน็ต้องปรับปรุงถนนใหดี้ขึน้
เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใหม้คีวามมัน่คง 
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์:

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามสะดวกในการสัญจร 
ไป-มาและปลอดภยั และเพื่อขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

เปา้หมาย:                              
กอ่สร้างทางเท้าหนิผุซอยหลังมสัยิดอลั-อะติก
 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 217 เมตร หนา
ไมน่อ้ยกว่า 0.30 เมตร

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที ่17



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่18 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ
เปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเปน็ที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเตมิ (ผ.01)

เปา้หมาย :

งบประมาณ : งบประมาณ

พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 : 743,800 บาท
พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :                  -   บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :                  -   บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :                  -   บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ :

12 โครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
สายซอย 3 หมูท่ี ่3  (กองช่าง)

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน             
   
เหตผุลทีต่อ้งเพ่ิมเตมิ
 เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไมไ่ด้
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่สีป ี
(พ.ศ.2561-2564) และเปน็ความ
ปญัหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนต้องได้รับการแกไ้ข โดย
ผ่านการประชาคมหมูบ่า้น           
ตามค าร้องที่  54/2561           
ลงวันที่   31 ม.ค. 2561               
ความจ าเปน็เร่งดว่น 
ถนนมสีภาพช ารุด เปน็หลุม บอ่
สัญจรไปมาไมส่ะดวก เนือ่งจาก
ประชาชนต้องใช้ถนนในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร ลักษณะถนน
เดิมเปน็ถนนดิน/ลูกรัง
จึงจ าเปน็ต้องปรับปรุงถนนใหดี้ขึน้
เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใหม้คีวามมัน่คง 
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์:

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามสะดวกในการสัญจร 
ไป-มา
และปลอดภยั และและเพื่อขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

เปา้หมาย:                  
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 3 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 293 เมตร หนา 
0.15 เมตร

ตัวชีว้ัด : ตวัชีว้ัด:                        
เชิงปริมาณ มถีนนเพิ่มขึน้ เชิงคุณภาพ การ
คมนาคมขนส่ง สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ:   
เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามสะดวกในการสัญจร 
ไป-มา และปลอดภยั

กองชา่ง

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที ่18



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่19 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ
เปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเปน็ที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเตมิ (ผ.01)

เปา้หมาย :

งบประมาณ : งบประมาณ

พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 : 131,800 บาท

พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :                  -   บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :                  -   บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :                  -   บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ :

13 โครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
สายปลายซอย 1– ซอย 2 หมูท่ี ่3  (กองช่าง)

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน             
   
เหตผุลทีต่อ้งเพ่ิมเตมิ            
เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไมไ่ด้
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่สีป ี
(พ.ศ.2561-2564)  และเปน็ความ
ปญัหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนต้องได้รับการแกไ้ข โดย
ผ่านการประชาคมหมูบ่า้น       
ตามค าร้องที่  54/2561           
ลงวันที่   31 ม.ค. 2561             
                       
ความจ าเปน็เร่งดว่น 
ถนนมสีภาพช ารุด เปน็หลุม บอ่
สัญจรไปมาไมส่ะดวก เนือ่งจาก
ประชาชนต้องใช้ถนนในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร ลักษณะถนน
เดิมเปน็ถนนดิน/ลูกรัง
จึงจ าเปน็ต้องปรับปรุงถนนใหดี้ขึน้
เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใหม้คีวามมัน่คง 
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์:

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามสะดวกในการสัญจร 
ไป-มาและปลอดภยั และและเพื่อขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตร

เปา้หมาย:                               
กอ่สร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลาย
ซอย 1 – ซอย 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
 50 เมตร หนา 0.15 เมตร

ตัวชีว้ัด : ตวัชีว้ัด:                        
เชิงปริมาณ มถีนนเพิ่มขึน้ เชิงคุณภาพ การ
คมนาคมขนส่ง สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ:   
เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามสะดวกในการสัญจร 
ไป-มา และปลอดภยั

กองชา่ง

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที ่19



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่20 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ
เปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเปน็ที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเตมิ (ผ.01)

เปา้หมาย :

งบประมาณ : งบประมาณ

พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 : 276,000 บาท
พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :                  -   บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :                  -   บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :                  -   บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ :

14 โครงการ :  โครงการก่อสร้างถนนหนิผุ
สายปลายซอย 3 หมูท่ี ่3

 (กองช่าง)
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน             
   
เหตผุลทีต่อ้งเพ่ิมเตมิ             
เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไมไ่ด้
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่สีป ี
(พ.ศ.2561-2564) และเปน็ความ
ปญัหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนต้องได้รับการแกไ้ข โดย
ผ่านการประชาคมหมูบ่า้น           
ตามค าร้องที่  54/2561           
ลงวันที่   31 ม.ค. 2561             
                        
ความจ าเปน็เร่งดว่น 
ถนนมสีภาพช ารุด เปน็หลุม บอ่
สัญจรไปมาไมส่ะดวก เนือ่งจาก
ประชาชนต้องใช้ถนนในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร ลักษณะถนน
เดิมเปน็ถนนดิน/ลูกรัง
จึงจ าเปน็ต้องปรับปรุงถนนใหดี้ขึน้
เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใหม้คีวามมัน่คง 
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์:

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามสะดวกในการสัญจร 
ไป-มาและปลอดภยั และและเพื่อขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตร

เปา้หมาย:                              
กอ่สร้างถนนหนิผุสายปลายซอย 3  ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 584 เมตร หนาไม่
นอ้ยกว่า 0.30 เมตร

ตัวชีว้ัด : ตวัชีว้ัด:                        
เชิงปริมาณ มถีนนเพิ่มขึน้ เชิงคุณภาพ การ
คมนาคมขนส่ง สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ:   
เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามสะดวกในการสัญจร 
ไป-มา และปลอดภยั

กองชา่ง

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที ่20



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่21 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ
เปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเปน็ที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเตมิ (ผ.01)

เปา้หมาย :

งบประมาณ : งบประมาณ

พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 : 1,076,600 บาท
พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :                  -   บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :                  -   บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :                  -   บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ :

15 โครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
ซอยเจริญ หมูท่ี ่5  (กองช่าง)

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน             
       

เหตผุลทีต่อ้งเพ่ิมเตมิ
เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไมไ่ด้
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่สีป ี
(พ.ศ.2561-2564) และ เปน็ความ
ปญัหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนต้องได้รับการแกไ้ข โดย
ผ่านการประชาคมหมูบ่า้น          
ตามค าร้องที่  48/2561           
ลงวันที่   31 ม.ค. 2561              
                                      
ความจ าเปน็เร่งดว่น 
ถนนมสีภาพช ารุด เปน็หลุม บอ่
สัญจรไปมาไมส่ะดวก เนือ่งจาก
ประชาชนต้องใช้ถนนในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร ลักษณะถนน
เดิมเปน็ถนนดิน/ลูกรัง
จึงจ าเปน็ต้องปรับปรุงถนนใหดี้ขึน้
เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใหม้คีวามมัน่คง 
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์:

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามสะดวกในการสัญจร 
ไป-มาและปลอดภยั และและเพื่อขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตร

เปา้หมาย:                               
กอ่สร้างถนนหนิคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
เจริญ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 435 เมตร
 หนา ไมน่อ้ยกว่า 0.15 เมตร

ตัวชีว้ัด : ตวัชีว้ัด:                        
เชิงปริมาณ มถีนนเพิ่มขึน้ เชิงคุณภาพ การ
คมนาคมขนส่ง สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ:   
เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามสะดวกในการสัญจร 
ไป-มา และปลอดภยั

กองชา่ง

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที ่21



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่22 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ
เปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเปน็ที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเตมิ (ผ.01)

เปา้หมาย :

งบประมาณ : งบประมาณ

พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 : 800,000 บาท
พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :                  -   บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :                  -   บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :                  -   บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ :

16 โครงการ : โครงการก่อสร้างทอ่ลอดเหลีย่มซอย  ในนา
 หมูท่ี ่5

 (กองช่าง)
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน             
   
เหตผุลทีต่อ้งเพ่ิมเตมิ
เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไมไ่ด้
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่สีป ี
(พ.ศ.2561-2564) และเปน็ความ
ปญัหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนต้องได้รับการแกไ้ข โดย
ผ่านการประชาคมหมูบ่า้น          
ตามค าร้องที่  48/2561           
ลงวันที่   31 ม.ค. 2561              
                           
ความจ าเปน็เร่งดว่น 
ถนนมสีภาพช ารุด เปน็หลุม บอ่
สัญจรไปมาไมส่ะดวก เนือ่งจาก
ประชาชนต้องใช้ถนนในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร ลักษณะถนน
เดิมเปน็ถนนดิน/ลูกรัง
จึงจ าเปน็ต้องปรับปรุงถนนใหดี้ขึน้
เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใหม้คีวามมัน่คง 
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์:

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามสะดวกในการสัญจร 
ไป-มาและปลอดภยั และและเพื่อขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตร

เปา้หมาย:                              
กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียมซอยในนา 
ขนาด 3 – 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 8 เมตร 
skew 45 องศา

ตัวชีว้ัด : ตวัชีว้ัด:                        
เชิงปริมาณ มถีนนเพิ่มขึน้ เชิงคุณภาพ การ
คมนาคมขนส่ง สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ:   
เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามสะดวกในการสัญจร 
ไป-มา และปลอดภยั

กองชา่ง

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที ่22



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่23 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ
เปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเปน็ที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเตมิ (ผ.01)

เปา้หมาย :

งบประมาณ : งบประมาณ

พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 : 1,613,200 บาท
พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :                  -   บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :                  -   บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :                  -   บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ :

17 โครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
ซอยในควน หมูท่ี ่6

 (กองช่าง)
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน             
   
เหตผุลทีต่อ้งเพ่ิมเตมิ
 เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไมไ่ด้
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่สีป ี
(พ.ศ.2561-2564) และเปน็ความ
ปญัหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนต้องได้รับการแกไ้ข โดย
ผ่านการประชาคมหมูบ่า้น           
ตามค าร้องที่  49/2561           
ลงวันที่   31 ม.ค. 2561              
                   
ความจ าเปน็เร่งดว่น 
ถนนมสีภาพช ารุด เปน็หลุม บอ่
สัญจรไปมาไมส่ะดวก เนือ่งจาก
ประชาชนต้องใช้ถนนในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร ลักษณะถนน
เดิมเปน็ถนนดิน/ลูกรัง
จึงจ าเปน็ต้องปรับปรุงถนนใหดี้ขึน้
เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใหม้คีวามมัน่คง 
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

. วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์:

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามสะดวกในการสัญจร 
ไป-มาและปลอดภยั และและเพื่อขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตร

เปา้หมาย:                              
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยในควน 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 643 เมตร หนา 
0.15 เมตร

ตัวชีว้ัด : ตวัชีว้ัด:                        
เชิงปริมาณ มถีนนเพิ่มขึน้ เชิงคุณภาพ การ
คมนาคมขนส่ง สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ:   
เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามสะดวกในการสัญจร 
ไป-มา และปลอดภยั

กองชา่ง

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที ่23



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่24 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ
เปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเปน็ที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเตมิ (ผ.01)

เปา้หมาย :

งบประมาณ : งบประมาณ

พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 : 2,168,500 บาท
พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :                  -   บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :                  -   บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :                  -   บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ :

18 โครงการ :  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
ซอยวิเศษ หมูท่ี ่6  (กองช่าง)

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน             
   
เหตผุลทีต่อ้งเพ่ิมเตมิ
 เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไมไ่ด้
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่สีป ี
(พ.ศ.2561-2564) เปน็ความปญัหา
ความเดือดร้อนของประชาชนต้อง
ได้รับการแกไ้ข โดยผ่านการ
ประชาคมหมูบ่า้น                 
ตามค าร้องที่  49/2561           
ลงวันที่   31 ม.ค. 2561              
                       
ความจ าเปน็เร่งดว่น 
ถนนมสีภาพช ารุด เปน็หลุม บอ่
สัญจรไปมาไมส่ะดวก เนือ่งจาก
ประชาชนต้องใช้ถนนในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร ลักษณะถนน
เดิมเปน็ถนนดิน/ลูกรัง
จึงจ าเปน็ต้องปรับปรุงถนนใหดี้ขึน้
เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใหม้คีวามมัน่คง 
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์:

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามสะดวกในการสัญจร 
ไป-มาและปลอดภยั และและเพื่อขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตร

เปา้หมาย:                              
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวิเศษ 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 793 เมตร หนา 
0.15 เมตร

ตัวชีว้ัด : ตวัชีว้ัด:                        
เชิงปริมาณ มถีนนเพิ่มขึน้ เชิงคุณภาพ การ
คมนาคมขนส่ง สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ:   
เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามสะดวกในการสัญจร 
ไป-มา และปลอดภยั

กองชา่ง

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที ่24



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่25 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ
เปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเปน็ที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเตมิ (ผ.01)

เปา้หมาย :

งบประมาณ : งบประมาณ

พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 : 1,420,200 บาท

พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :                  -   บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :                  -   บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :                  -   บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ :

19 โครงการ :  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
สายผังปาลม์ 8/3   (ชว่งที ่3)  หมูท่ี ่8  (กองช่าง)

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน             
   
เหตผุลทีต่อ้งเพ่ิมเตมิ        
เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไมไ่ด้
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่สีป ี
(พ.ศ.2561-2564) และเปน็ความ
ปญัหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนต้องได้รับการแกไ้ข โดย
ผ่านการประชาคมหมูบ่า้น           
ตามค าร้องที่  51/2561           
ลงวันที่   31 ม.ค. 2561              
                      
ความจ าเปน็เร่งดว่น 
ถนนมสีภาพช ารุด เปน็หลุม บอ่
สัญจรไปมาไมส่ะดวก เนือ่งจาก
ประชาชนต้องใช้ถนนในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร ลักษณะถนน
เดิมเปน็ถนนดิน/ลูกรัง
จึงจ าเปน็ต้องปรับปรุงถนนใหดี้ขึน้
เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใหม้คีวามมัน่คง 
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์:

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามสะดวกในการสัญจร 
ไป-มาและปลอดภยั และและเพื่อขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตร

เปา้หมาย:                                  
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายผังปาล์ม
 8/3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 550 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

ตัวชีว้ัด : ตวัชีว้ัด:                        
เชิงปริมาณ มถีนนเพิ่มขึน้ เชิงคุณภาพ การ
คมนาคมขนส่ง สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ:   
เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามสะดวกในการสัญจร 
ไป-มา และปลอดภยั

กองชา่ง

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที ่25



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่26 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ
เปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเปน็ที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเตมิ (ผ.01)

เปา้หมาย :

งบประมาณ : งบประมาณ

พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 : 450,600 บาท

พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :                  -   บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :                  -   บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :                  -   บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ :

20 โครงการ :  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
สายปลายซอยวังผาสามคัคี 2 – วังผา
สามคัคี 1
หมูท่ี ่9

 (กองช่าง)
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน             
                                   
เหตผุลทีต่อ้งเพ่ิมเตมิ     เนือ่งจาก
โครงการดังกล่าวไมไ่ด้บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิน่สีป ี(พ.ศ.
2561-2564) และเปน็ความปญัหา
ความเดือดร้อนของประชาชนต้อง
ได้รับการแกไ้ข โดยผ่านการ
ประชาคมหมูบ่า้น                
ตามค าร้องที่  52/2561           
ลงวันที่   31 ม.ค. 2561              
                                           
   
ความจ าเปน็เร่งดว่น 
ถนนมสีภาพช ารุด เปน็หลุม บอ่
สัญจรไปมาไมส่ะดวก เนือ่งจาก
ประชาชนต้องใช้ถนนในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร ลักษณะถนน
เดิมเปน็ถนนดิน/ลูกรัง
จึงจ าเปน็ต้องปรับปรุงถนนใหดี้ขึน้
เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใหม้คีวามมัน่คง 
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์:

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามสะดวกในการสัญจร 
ไป-มาและปลอดภยั และและเพื่อขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตร

เปา้หมาย:                               
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลาย
ซอยวังผาสามคัคี 2 – วังผาสามคัคี 1 ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 183 เมตร หนา 0.15 
เมตร

ตัวชีว้ัด : ตวัชีว้ัด:                        
เชิงปริมาณ มถีนนเพิ่มขึน้ เชิงคุณภาพ การ
คมนาคมขนส่ง สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ:   
เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามสะดวกในการสัญจร 
ไป-มา และปลอดภยั

กองชา่ง

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที ่26



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่27 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ
เปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเปน็ที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเตมิ (ผ.01)

เปา้หมาย :

งบประมาณ : งบประมาณ
พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 : 426,700 บาท
พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :                  -   บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :                  -   บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :                  -   บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ :

21 โครงการ :  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
สายปลายซอยวังผาสามคัคี 4 -ซอยวังผา
สามคัคี 5 (ซอยหลงัวัด)  หมูท่ี ่9

 (กองช่าง)
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน             
   
เหตผุลทีต่อ้งเพ่ิมเตมิ
เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไมไ่ด้
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่สีป ี
(พ.ศ.2561-2564) และเปน็ความ
ปญัหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนต้องได้รับการแกไ้ข โดย
ผ่านการประชาคมหมูบ่า้น         
ตามค าร้องที่  52/2561           
ลงวันที่   31 ม.ค. 2561              
                    
ความจ าเปน็เร่งดว่น 
ถนนมสีภาพช ารุด เปน็หลุม บอ่
สัญจรไปมาไมส่ะดวก เนือ่งจาก
ประชาชนต้องใช้ถนนในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร ลักษณะถนน
เดิมเปน็ถนนดิน/ลูกรัง
จึงจ าเปน็ต้องปรับปรุงถนนใหดี้ขึน้
เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใหม้คีวามมัน่คง 
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์:

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามสะดวกในการสัญจร 
ไป-มาและปลอดภยั และและเพื่อขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตร

เปา้หมาย:                               
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลาย
ซอยวังผาสามคัคี 4  -ซอยวังผาสามคัคี 5 
(ซอยหลังวัด)  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
173 เมตร หนา 0.15 เมตร

ตัวชีว้ัด : ตวัชีว้ัด:                        
เชิงปริมาณ มถีนนเพิ่มขึน้ เชิงคุณภาพ การ
คมนาคมขนส่ง สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ:   
เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามสะดวกในการสัญจร 
ไป-มา และปลอดภยั

กองชา่ง

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที ่27



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่28 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ
เปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเปน็ที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเตมิ (ผ.01)

เปา้หมาย :

งบประมาณ : งบประมาณ

พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 : 1,166,000 บาท
พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :                  -   บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :                  -   บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :                  -   บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ :

 (กองช่าง)
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน            
       
เหตผุลทีต่อ้งเพ่ิมเตมิ
 เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไมไ่ด้
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่สีป ี
(พ.ศ.2561-2564) และเปน็ความ
ปญัหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนต้องได้รับการแกไ้ข โดย
ผ่านการประชาคมหมูบ่า้น        
ตามค าร้องที่  52/2561           
ลงวันที่   31 ม.ค. 2561              
                        
ความจ าเปน็เร่งดว่น 
เส้นทางมสีภาพช ารุด เปน็หลุม บอ่
 สัญจรไปมาไมส่ะดวก เนือ่งจาก
ประชาชนต้องใช้ถนนในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร ลักษณะถนน
เดิมเปน็ถนนเคพซีล จึงจ าเปน็ต้อง
ปรับปรุงถนนใหดี้ขึน้เพื่อยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหม้คีวามมัน่คง ปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์:

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามสะดวกในการสัญจร 
ไป-มาและปลอดภยั และและเพื่อขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตร

เปา้หมาย:                                  
ซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายวัง
ผาสามคัคี 10 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
310 เมตร หนา 0.04 เมตร

22 โครงการ :  โครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์
คอนกรีตสายวังผาสามคัคี 10 หมูท่ี ่9

ตัวชีว้ัด : ตวัชีว้ัด:                        
เชิงปริมาณ มถีนนเพิ่มขึน้ เชิงคุณภาพ การ
คมนาคมขนส่ง สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ:   
เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามสะดวกในการสัญจร 
ไป-มา และปลอดภยั

กองชา่ง

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที ่28



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่29 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ
เปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเปน็ที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเตมิ (ผ.01)

เปา้หมาย :

งบประมาณ : งบประมาณ

พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 : 3,177,000 บาท

พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :                  -   บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :                  -   บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :                  -   บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ :

โครงการ :  โครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์
คอนกรีตสายวังไอหลาด
หมูท่ี ่10

เปา้หมาย:                                  
ซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายวัง
ไอหลาด ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 990 
เมตร หนา 0.04 เมตร

ตัวชีว้ัด : ตวัชีว้ัด:                        
เชิงปริมาณ มถีนนเพิ่มขึน้ เชิงคุณภาพ การ
คมนาคมขนส่ง สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั
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ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ:   
เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามสะดวกในการสัญจร 
ไป-มา และปลอดภยั

 (กองช่าง)
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน            
       
เหตผุลทีต่อ้งเพ่ิมเตมิ
 เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไมไ่ด้
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่สีป ี
(พ.ศ.2561-2564) และเปน็ความ
ปญัหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนต้องได้รับการแกไ้ข โดย
ผ่านการประชาคมหมูบ่า้น         
ตามค าร้องที่  55/2561            
ลงวันที่   31 ม.ค. 2561              
                      
ความจ าเปน็เร่งดว่น 
เส้นทางมสีภาพช ารุด เปน็หลุม บอ่
 สัญจรไปมาไมส่ะดวก เนือ่งจาก
ประชาชนต้องใช้ถนนในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร ลักษณะถนน
เดิมเปน็ถนนเคพซีล จึงจ าเปน็ต้อง
ปรับปรุงถนนใหดี้ขึน้เพื่อยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหม้คีวามมัน่คง ปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สิน

กองชา่ง

วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์:

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามสะดวกในการสัญจร 
ไป-มาและปลอดภยั และและเพื่อขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตร

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที ่29



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่30 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ
เปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเปน็ที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเตมิ (ผ.01)

เปา้หมาย :

งบประมาณ : งบประมาณ

พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 : 242,000 บาท
พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :                  -   บาท
พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :                  -   บาท
พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :                  -   บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ :

 (กองช่าง)
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน            
       
เหตผุลทีต่อ้งเพ่ิมเตมิ
 เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไมไ่ด้
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่สีป ี
(พ.ศ.2561-2564) และเปน็ความ
ปญัหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนต้องได้รับการแกไ้ข โดย
ผ่านการประชาคมหมูบ่า้น         
ตามค าร้องที่  55/2561           
ลงวันที่   31 ม.ค. 2561              
                       
ความจ าเปน็เร่งดว่น 
เส้นทางมสีภาพช ารุด เปน็หลุม บอ่
 สัญจรไปมาไมส่ะดวก เนือ่งจาก
ประชาชนต้องใช้ถนนในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร ลักษณะถนน
เดิมเปน็ถนนเคพซีล จึงจ าเปน็ต้อง
ปรับปรุงถนนใหดี้ขึน้เพื่อยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหม้คีวามมัน่คง ปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สิน

เปา้หมาย:                            
กอ่สร้างถนนหนิผุสายซอยตรงข้ามวัดกมุภี
ลบรรพต (ต่อเนือ่ง) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 650 เมตร หนาไมน่อ้ยกว่า 0.30 เมตร

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ:   
เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามสะดวกในการสัญจร 
ไป-มา และปลอดภยั

กองชา่ง

วัตถุประสงค์:

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามสะดวกในการสัญจร 
ไป-มาและปลอดภยั และและเพื่อขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตร
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วัตถุประสงค์ :

ตัวชีว้ัด : ตวัชีว้ัด:                        
เชิงปริมาณ มถีนนเพิ่มขึน้ เชิงคุณภาพ การ
คมนาคมขนส่ง สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั

โครงการ : โครงการก่อสร้างถนนหนิผุ
สายซอยตรงขา้มวัดกุมภลีบรรพต 
(ตอ่เน่ือง) หมูท่ี ่10

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที ่30



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่31 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ
เปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเปน็ที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเตมิ (ผ.01)

เปา้หมาย :

งบประมาณ : งบประมาณ

พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 : 1,135,600     บาท

พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :                  -   บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :                  -   บาท
พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :                  -   บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ :

 เพื่อใหป้ระชาชนมปีลอดภยัและเปน็การ
อ านวยสะดวกในการใช้เส้นทางใหก้บั
ประชาชน

เปา้หมาย:                               
ปรับปรุงถนนโดยการถมหนิผุสายกโุบว์ 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,125 เมตร 
หนาไมน่อ้ยกว่า 0.20 เมตร

กองชา่ง

ตวัชีว้ัด:                        
 เชิงปริมาณ มถีนนเพิ่มขึน้ เชิงคุณภาพ การ
คมนาคมขนส่ง สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ:   
 ประชาชนมคีวามสะดวกในการสัญจร ไป-มา
 และปลอดภยั

ตัวชีว้ัด :

 (กองช่าง)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน             
   
เหตผุลทีต่อ้งเพ่ิมเตมิ
 เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไมไ่ด้
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่สีป ี
(พ.ศ.2561-2564) และเปน็ความ
ปญัหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนต้องได้รับการแกไ้ข โดย
ผ่านการประชาคมหมูบ่า้น          
ตามค าร้องที่  53/2561           
ลงวันที่   31 ม.ค. 2561              
                    
ความจ าเปน็เร่งดว่น 
ถนนมสีภาพช ารุด เปน็หลุม บอ่
สัญจรไปมาไมส่ะดวก เนือ่งจาก
ประชาชนต้องใช้ถนนในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร ลักษณะถนน
เดิมเปน็ถนนดิน/ลูกรัง
จึงจ าเปน็ต้องปรับปรุงถนนใหดี้ขึน้
เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใหม้คีวามมัน่คง 
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

25 โครงการ : โครงการปรับปรุงถนนสาย
กุโบว์ หมูท่ี ่11

วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์:

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที ่31



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่32 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ
เปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเปน็ที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

26 เพ่ิมเตมิ (ผ.01)

(ส านกังานปลัด)

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

เหตผุลทีต่อ้งเพ่ิมเตมิ

เปา้หมาย :

งบประมาณ : งบประมาณ ความจ าเปน็เร่งดว่น

พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :                -   บาท

พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :         300,000 บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :                  -   บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 : บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ :

จ าเปน็ต้องด าเนนิการโดยด่วน เพื่อ
ความปลอดภยั

ตัวชีว้ัด :

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ:                    
ส านกังานอบต.ควนกาหลง มไีฟฟ้าส่องสว่าง
รอบอาคารส านกังานและมคีวามปลอดภยั 
รวมถึงมคีวามสะดวกในการดูแลความ
เรียบร้อย ในช่วงเวลากลางคืน

เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไมไ่ด้
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีป ี   
 ( พ.ศ.2562564) ส านกังานอบต. 
ควนกาหลง  ไมม่ไีฟฟ้าส่องสว่าง
รอบอาคารส านกังานจ าเปน็ต้องจัด
ใหม้เีพื่อความปลอดภยั และการ
ดูแลความเรียบร้อย

โครงการ : โครงการตดิตัง้ไฟฟ้าสอ่งสว่างรอบอาคาร
ส านักงานอบต.ควนกาหลง

วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์:

เพื่อใหม้คีวามปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง
และการดูแลความเรียบร้อยโดยรอบอาคารที่
ท าการ

เปา้หมาย:   ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างรอบ
อาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
ควนกาหลง ระยะทาง 235 เมตร

ตวัชีว้ัด:    ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างระยะทาง 
235 เมตร

ส านักงานปลดั อบต.

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที ่32



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่33 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ
เปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเปน็ที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเตมิ (ผ.01)

(ส านกังานปลัด)

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

เหตผุลทีต่อ้งเพ่ิมเตมิ

เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไมไ่ด้
บรรจุไว้ในแผนฯ ส านกังานอบต.ค
วนกาหลง   จ าเปน็ต้องจัดใหม้เีพื่อ
ความปลอดภยั และการดูแลความ

เปา้หมาย : ความจ าเปน็เร่งดว่น                
ต้องด าเนนิการโดยด่วน

งบประมาณ : งบประมาณ

พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :                -   บาท

พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :         500,000 บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :                  -   บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :                  -   บาท

ตัวชีว้ัด :

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานปลดั อบต.

วัตถุประสงค์ :

โครงการก่อสร้างโรงซ่อมบ ารุงเครื่องจกัรกล27 โครงการ :

เปา้หมาย  กอ่สร้างโรงซ่อมบ ารุง
เคร่ืองจักรกล ขนาดกว้าง 10 X ยาว30 เมตร
 ตามแบบที่อบต.ก าหนด

ตวัชีว้ัด:    จ านวน 1 หลัง

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ:                    
เคร่ืองจักรกลที่ใช้งานไมไ่ด้มโีรงซ่อมเพื่อใหใ้ช้
งานได้ทันท่วงที

วัตถุประสงค์:

เพื่อเปน็สถานที่ซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรกลของ
อบต.ควนกาหลง

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที ่33



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่34 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ
เปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเปน็ที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเตมิ (ผ.01)

(ส านกังานปลัด)

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

เหตผุลทีต่อ้งเพ่ิมเตมิ

เปา้หมาย :

งบประมาณ : งบประมาณ ความจ าเปน็เร่งดว่น

พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :                -   บาท

พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :      1,000,000 บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :                  -   บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :                  -   บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานปลดั อบต.

วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์:

เพื่อเปน็สถานที่จัดกจิกรรมฝึกอบรม,/เวที
ประชาคม/ หอ้งICT  เพื่อบริการประชาชน  
และเปน็พื้นที่เอนกประสงค์ของอบต.ควน
กาหลงในการด าเนนิงานต่าง ๆ

เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไมไ่ด้
บรรจุไว้ในแผนฯ บริเวณพื้นที่
ด้านหลังส านกังานอบต.ฯมพีื้นที่ว่าง
 เหมาะแกก่ารจัดท าจกรรม
ฝึกอบรม ,/เวทีประชาคม/ หอ้งICT
  เพื่อบริการประชาชน  และเปน็
พื้นที่เอนกประสงค์ของอบต.ควน
กาหลงในการด าเนนิงานต่าง ๆ

โครงการ : โครงการตอ่เตมิบริเวณพ้ืนทีด่า้นหลงั
อาคารอบต.ควนกาหลงพร้อมครุภณัฑ์

เปา้หมาย: ต่อเติมบริเวณพื้นที่ด้านหลัง
อาคารอบต.ควนกาหลง ตามแบบที่อบต.
ก าหนด

จ าเปน็ต้องด าเนนิการโดยด่วน เพื่อ
เพิ่มพื้นที่ใช้สอยในการจัดกจิกรรม
สาธารณะของอบต.

ตัวชีว้ัด : ตวัชีว้ัด:   จ านวน 1 แหง่

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ:  อบต.ควนกาหลงมี
พื้นที่ใช้สอยเอนกประสงค์เพิ่มขึน้

28

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที ่34



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่35 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ
เปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเปน็ที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเตมิ (ผ.01)

เปา้หมาย :

งบประมาณ : งบประมาณ

พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 : -              บาท
พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :         153,500 บาท
พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :                  -   บาท
พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :                  -   บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ :

เพ่ิมเตมิ (ผ.01)

โครงการขยายเขตทอ่จา่ยน้ าประปาซอย
ปลกัสาวสงู
หมูท่ี ่1

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ:   
 1.สามารถแกไ้ขปญัหาน้ าเพื่อการอปุโภค 
บริโภค
2.ประชาชนมนี้ าส าหรับการอปุโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอ

กองชา่ง

30 โครงการ :

ตวัชีว้ัด:                        
  ระบบจ่ายน้ าประปาสามารถใช้งานได้

โครงการขดุเจาะบอ่น้ าบาดาลบา้นหว้ยน้ า
ด า หมูท่ี ่10

เปา้หมาย:    
ขุดวางท่อจ่ายน้ าประปา ท่อพีวีซี Ø 1.5 นิว้ 
ความยาวไมน่อ้ยกว่า 2,264 เมตร

วัตถุประสงค์:
1.เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้น้ าในการอปุโภค
อย่างเพียงพอ
2.เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่มคุีณภาพชีวิตที่ดี
ขึน้

โครงการ :

ตัวชีว้ัด :

 (กองช่าง)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านแหล่งน้ า
แผนงานเคหะและชุมชน             
     
เหตผุลทีต่อ้งเพ่ิมเตมิ
 เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไมไ่ด้
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่สีป ี
(พ.ศ.2561-2564) และเปน็ความ
ปญัหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนต้องได้รับการแกไ้ข โดย
ผ่านการประชาคมหมูบ่า้น       
ตามค าร้องที่  55/2561             
ลงวันที่   31 ม.ค. 2561              
                                           
                           
ความจ าเปน็เร่งดว่น 
ประชาชนภายในหมูบ่า้นมนี้ า
อปุโภค บริโภค ไมเ่พียงพอ
จึงจ าเปน็ต้องขุดเจาะบอ่บาดาลเพื่อ
ใช้เปน็แหล่งน้ าดิบ 
เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

วัตถุประสงค์ :

 (กองช่าง)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านแหล่งน้ า
แผนงานเคหะและชุมชน             
   
เหตผุลทีต่อ้งเพ่ิมเตมิ
เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไมไ่ด้
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่สีป ี
(พ.ศ.2561-2564) และเปน็ความ
ปญัหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนต้องได้รับการแกไ้ข โดย
ผ่านการประชาคมหมูบ่า้น         
ตามค าร้องที่  46/2561           
ลงวันที่   31 ม.ค. 2561              
                   
ความจ าเปน็เร่งดว่น 
เนือ่งจากพื้นที่ดังกล่าวไมม่ที่อจ่าย
น้ าประปาในการใหบ้ริการ
จึงมคีวามจ าเปน็ต้องด าเนนิ
โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ าประปา
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แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที ่35



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่36 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ
เปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเปน็ที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เปา้หมาย :

งบประมาณ : งบประมาณ

พ.ศ. 2561 : - บาท  พ.ศ. 2561 : 213,200         บาท

พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :                  -   บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :                  -   บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :                  -   บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ :

เพ่ิมเตมิ (ผ.01)
 (กองช่าง)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านแหล่งน้ า
แผนงานเคหะและชุมชน             
     
เหตผุลทีต่อ้งเพ่ิมเตมิ
เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไมไ่ด้
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่สีป ี
(พ.ศ.2561-2564) และ เปน็ความ
ปญัหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนต้องได้รับการแกไ้ข โดย
ผ่านการประชาคมหมูบ่า้น          
ตามค าร้องที่  55/2561           
ลงวันที่   31 ม.ค. 2561              
                          
ความจ าเปน็เร่งดว่น 
ประชาชนภายในหมูบ่า้นมนี้ า
อปุโภค บริโภค ไมเ่พียงพอ
จึงจ าเปน็ต้องขุดเจาะบอ่บาดาลเพื่อ
ใช้เปน็แหล่งน้ าดิบ 
เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

31 โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาด
เลก็บา้นหว้ยน้ าด า หมูท่ี ่10

ตวัชีว้ัด:                        
 เชิงปริมาณ มปีริมาณน้ าที่เพียงพอต่อการ
อปุโภค บริโภค

เปา้หมาย:                                    
ขุดเจาะบอ่น้ าบาดาลบา้นหว้ยน้ าด า ความลึก
เฉล่ีย ต้ังแต่ 43-100 เมตร ขนาด 6 นิว้ ท่อ 
PVC  . ชัน้ 13.5 มอก. 17-2532 ปริมาณน้ า
ไมน่อ้ยกว่า 2  ลบ.ม./ชัว่โมง

วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์:
1.เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้น้ าในการอปุโภค
อย่างเพียงพอ
2.เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่มคุีณภาพชีวิตที่ดี
ขึน้

30 โครงการ :

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ:   
1. สามารถแกไ้ขปญัหาน้ าเพื่อการอปุโภค 
บริโภค
2. ประชาชนมนี้ าส าหรับการอปุโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอ

โครงการขดุเจาะบอ่น้ าบาดาลบา้นหว้ยน้ า
ด า หมูท่ี ่10

กองชา่ง

โครงการ :

ตัวชีว้ัด :

 (กองช่าง)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านแหล่งน้ า
แผนงานเคหะและชุมชน             
     
เหตผุลทีต่อ้งเพ่ิมเตมิ
 เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไมไ่ด้
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่สีป ี
(พ.ศ.2561-2564) และเปน็ความ
ปญัหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนต้องได้รับการแกไ้ข โดย
ผ่านการประชาคมหมูบ่า้น       
ตามค าร้องที่  55/2561             
ลงวันที่   31 ม.ค. 2561              
                                           
                           
ความจ าเปน็เร่งดว่น 
ประชาชนภายในหมูบ่า้นมนี้ า
อปุโภค บริโภค ไมเ่พียงพอ
จึงจ าเปน็ต้องขุดเจาะบอ่บาดาลเพื่อ
ใช้เปน็แหล่งน้ าดิบ 
เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที ่36



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่37 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ
เปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเปน็ที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เปา้หมาย :

งบประมาณ : งบประมาณ
พ.ศ. 2561 : - บาท  พ.ศ. 2561 : -                 บาท
พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :      1,384,000 บาท
พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :                  -   บาท
พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :                  -   บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ :

เพ่ิมเตมิ (ผ.01)

กองชา่ง

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ:   
 1. สามารถแกไ้ขปญัหาน้ าเพื่อการอปุโภค 
บริโภค
2. ประชาชนมนี้ าส าหรับการอปุโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอ

 (กองช่าง)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านแหล่งน้ า
แผนงานเคหะและชุมชน             
     
เหตผุลทีต่อ้งเพ่ิมเตมิ
เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไมไ่ด้
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่สีป ี
(พ.ศ.2561-2564) และ เปน็ความ
ปญัหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนต้องได้รับการแกไ้ข โดย
ผ่านการประชาคมหมูบ่า้น          
ตามค าร้องที่  55/2561           
ลงวันที่   31 ม.ค. 2561              
                          
ความจ าเปน็เร่งดว่น 
ประชาชนภายในหมูบ่า้นมนี้ า
อปุโภค บริโภค ไมเ่พียงพอ
จึงจ าเปน็ต้องขุดเจาะบอ่บาดาลเพื่อ
ใช้เปน็แหล่งน้ าดิบ 
เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

31 โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาด
เลก็บา้นหว้ยน้ าด า หมูท่ี ่10

วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์:
1.เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้น้ าในการอปุโภค
อย่างเพียงพอ
2.เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่มคุีณภาพชีวิตที่ดี
ขึน้

เปา้หมาย:                              
- กอ่สร้างระบบกรองน้ า ขนาด2.50 ลบ.ม./
ชัว่โมง                                           - 
กอ่สร้างถังน้ าใส ขนาด 
14 ลบ.ม.
- กอ่สร้างหอถัง ขนาด 10 ลบ.ม.

32 โครงการ :

โครงการ :

โครงการปรับปรุงทอ่สง่น้ าประปาหว้ยลตุง 
หมูท่ี ่8  (กองช่าง)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านแหล่งน้ า
แผนงานเคหะและชุมชน             
     
เหตผุลทีต่อ้งเพ่ิมเตมิ
เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไมไ่ด้
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่สีป ี
(พ.ศ.2561-2564) และเปน็ปญัหา
ความเดือดร้อนของประชาชนใน
หมูบ่า้น ต้องได้รับการแกไ้ข โดยน า
ผ่านการประชุมประชาคมหมูบ่า้น
แล้ว  ตามค าร้องทั่วไปที่ 51/2561
 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 เร่ือง 
ความเดือดร้อนของประชาชน หมูท่ี่
 8

ความจ าเปน็เร่งดว่น 
ระบบน้ าประปาภเูขา หว้ยลุตง ท่อ
ส่งน้ าช ารุด ประชาชนภายใน
หมูบ่า้นมนี้ าอปุโภค บริโภค   ไม่
เพียงพอ จึงจ าเปน็ต้อง   วางท่อ
เมนจ่ายท่อน้ าประปา เพื่อจ่าย
น้ าประปาใหป้ระชาชนอย่างทั่วถึง 
ทั้งนี ้เพื่อยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพชีวิตของประชาชน

ตัวชีว้ัด : ตวัชีว้ัด:                        
 เชิงปริมาณ มปีริมาณน้ าที่เพียงพอต่อการ
อปุโภค บริโภค

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที ่37



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่38 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ
เปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเปน็ที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เปา้หมาย :

งบประมาณ : งบประมาณ

พ.ศ. 2561 : - บาท  พ.ศ. 2561 : -                 บาท

พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :         600,000 บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :                  -   บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :                  -   บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ :

32 โครงการ :

1.เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้น้ าในการอปุโภค
อย่างเพียงพอ
2.เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่มคุีณภาพชีวิตที่ดี
ขึน้

กองชา่ง

ตัวชีว้ัด :

โครงการปรับปรุงทอ่สง่น้ าประปาหว้ยลตุง 
หมูท่ี ่8  (กองช่าง)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านแหล่งน้ า
แผนงานเคหะและชุมชน             
     
เหตผุลทีต่อ้งเพ่ิมเตมิ
เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไมไ่ด้
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่สีป ี
(พ.ศ.2561-2564) และเปน็ปญัหา
ความเดือดร้อนของประชาชนใน
หมูบ่า้น ต้องได้รับการแกไ้ข โดยน า
ผ่านการประชุมประชาคมหมูบ่า้น
แล้ว  ตามค าร้องทั่วไปที่ 51/2561
 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 เร่ือง 
ความเดือดร้อนของประชาชน หมูท่ี่
 8

ความจ าเปน็เร่งดว่น 
ระบบน้ าประปาภเูขา หว้ยลุตง ท่อ
ส่งน้ าช ารุด ประชาชนภายใน
หมูบ่า้นมนี้ าอปุโภค บริโภค   ไม่
เพียงพอ จึงจ าเปน็ต้อง   วางท่อ
เมนจ่ายท่อน้ าประปา เพื่อจ่าย
น้ าประปาใหป้ระชาชนอย่างทั่วถึง 
ทั้งนี ้เพื่อยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพชีวิตของประชาชน

ตวัชีว้ัด:                        
เชิงปริมาณ มปีริมาณน้ าที่เพียงพอต่อการ
อปุโภค บริโภค

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ:   
 1. สามารถแกไ้ขปญัหาน้ าเพื่อการอปุโภค 
บริโภค
2. ประชาชนมนี้ าส าหรับการอปุโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอ

เปา้หมาย:  วางท่อเมนจ่ายน้ าประปา ท่อ 
PVC.Ø 4 นิว้  ชัน้คุณภาพ 8.5, ท่อ PVC.  Ø
 2 นิว้ ชัน้คุณภาพ 8.5 และท่อบริการ ท่อ 
PVC. Ø ¾ นิว้    ชัน้คุณภาพ 8.5              
              

วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์:

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที ่38



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่39 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ
เปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเปน็ที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเตมิ (ผ.01)

เปา้หมาย :

งบประมาณ : งบประมาณ

พ.ศ. 2561 : - บาท  พ.ศ. 2561 : 20,000          บาท

พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :          60,000 บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :                  -   บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :                  -   บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ :

33 โครงการ :

ตัวชีว้ัด : ตวัชีว้ัด:                        
จ านวน 1 คร้ัง /ปี

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ:   
เปน็พื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ในจังหวัดสตูล

โครงการ อปท.ตน้แบบจดัการน้ าตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ("ธนาคาร
น้ าใตด้นิ")

กองชา่ง

 (กองช่าง)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านแหล่งน้ า
แผนงานเคหะและชุมชน             
     
เหตผุลทีต่อ้งเพ่ิมเตมิ
เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไมไ่ด้
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่สีป ี
(พ.ศ.2561-2564) แต่มคีวาม
ประสงค์จะด าเนนิการ  ตาม
หนงัสือส่ังการที่ สต. 0023.3/ว
2360  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2561                     
ความจ าเปน็เร่งดว่น 
  อบต.ควนกาหลง ได้รับคัดเลือก
เปน็อบต.ต้นแบบในการด าเนนิ
โครงการ

วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์:

1.เพื่อน าหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง
พัฒนาอปท.ใหม้กีารบริหารจัดการน้ าเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างรายได้กบั
ประชาชน                                       2. 
เพื่อลดความเล่ือมล้ าในสังคม โดยการสร้าง
โอกาสใหค้นยากจนได้ใช้ประโยชนจ์ากน้ า
และดินสู่แปลงเกษตรผสมผสานด้วยการพึง
พาตนเอง                                     3. 
เพื่อพัฒนายกระดับอปท. เปน็ศูนย์การ
เรียนรู้อบต.ต้นแบบจัดการน้ าตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง "ธนาคารน้ าใต้ดิน" 
เปน็แบบอย่างและขยายผลการพัฒนาสู่อปท.
อืน่

เปา้หมาย:   ด าเนนิการ "ธนาคารน้ าใต้ดิน " 
ในพื้นที่ต าบลควนกาหลง

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที ่39



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่40 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ
เปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเปน็ที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเตมิ (ผ.01)

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

ยุทธศาสาตร์การพัฒนาที่ 7       
ด้านสาธารณสุข               
แผนงานสาธารณสุข

เหตผุลทีต่อ้งเพ่ิมเตมิ

หนงัสือจังหวัดสตูล ที่ สต0023.5/ว
22 ลงวันที่ 3 มกราคม 2561 เร่ือง
การโอนเงินอดุหนนุทั่วไปฯ 
โครงการ สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภยั จากโรคพิษสุนขับา้ ตาม
พระปณิธานของ ศ.ดร. สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อคัรราชกมุารี

ความจ าเปน็เร่งดว่น

งบประมาณ : งบประมาณ

พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :          40,000 บาท

พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :          40,000 บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :          40,000 บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :          40,000 บาท

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม

วัตถุประสงค์ :

เปา้หมาย :

โครงการ สตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจาก
โรคพิษสนัุขบา้ ตามพระปณธิานของ ศ.ดร.
 สมเดจ็พระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณ
วลยัลกัษณ ์อัคร-ราชกุมารี

วัตถุประสงค์:

1.เพื่อด าเนนิการส ารวจข้อมลูสัตว์และขึน้
ทะเบยีนจ านวนสัตว์                            
2.ขับเคล่ือนโครงการฯ เพื่อปอ้งกนัควบคุม
โรคเปน็ค่าวัคซีนพร้อมวัสดุอปุกรณ์ในการฉีด

เปา้หมาย:

จ านวนประชากรสุนขั/แมว จากการส ารวจ

โครงการ :34

 เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไมไ่ด้
บรรจุไว้ในแผนฯและเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามยั
ของประชาชนในพื้นที่ที่ดีขึน้ และ
การบริการสาธารณะใหเ้กดิ
ประโยชนแ์กป่ระชาชนสูงสุด

ตัวชีว้ัด : ตวัชีว้ัด:                                  จ านวน
ประชาการสุนขั/แมวได้รับการปอ้งกนัควบคุม
โรค

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ:
 โรคพิษสุนขับา้ในพื้นที่ต าบลควนกาหลงลดลง

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที ่40



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่41 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ
เปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเปน็ที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเตมิ (ผ.01)

(ส านกังานปลัด)

ยุทธศาสตร์ที่ 8
 ด้านการเมอืง การบริหารและการ
จัดการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

เหตผุลทีต่อ้งเพ่ิมเตมิ
 เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไมไ่ด้
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่สีป ี
(พ.ศ.2561-2564) และมคีวาม
ประสงค์จะด าเนนิการ

เปา้หมาย :

งบประมาณ :

พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :                  -   บาท

พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :          10,000 บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :          10,000 บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :          10,000 บาท

ตัวชีว้ัด :

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ :

ความจ าเปน็เร่งดว่น   เนือ่งจากมี
พนกังานส่วนต าบล เจ้าหนา้ที่ เพิ่ม
มากขึน้จึงจ าเปน็ต้องมกีารอบรม
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

โครงการ :

งบประมาณ

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบคุลากร
ขององค์การบริหารสว่นต าบลควนกาหลง

เปา้หมาย:  ฝึกอบรมมาตรฐานคุณธรรมและ
จริยธรรมบคุลากรองค์การบริหารส่วนต าบลควน
กาหลง อยา่งน้อยปลีะ 1 คร้ัง

35

ตวัชีว้ัด: ร้อยละ 50 ของเจ้าหนา้ทีคุณธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึน้

วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์:
1.น าหลักคุณธรรม จริยธรรม มาใช้เพือ่เป็นกรอบใน
การประพฤติ ปฏิบัติ ในการท างานเพือ่ให้เกิดความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต                                                  
     2.เพือ่การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีประสิทธภิาพ ประสิทธผิล ท าให้องค์กร
เป็นที่ยอมรับ เพิม่ความน่าเชื่อถือ จากทุกภาคส่วน 
และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้รับบริการ และประชาชน
ทั่วไป                  3.ผู้บริหารเป็นแบบอยา่งที่ดี ทั้ง
คุณธรรมจริยธรรมและความซ่ือสัตยสุ์จริต มีวสัิยทัศน์
ในการบริหารงานที่ดี ท าให้บุคลากรในองค์กรน าไปเป็น
แบบอยา่งที่ดี

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ:                          
1.การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลควน
กาหลง เป็นเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลท าให้มีความโปร่งใส มีประสิทธภิาพ
ประสิทธผิล ท าให้องค์การเป็นที่ยอมรับเพิม่ความ
น่าเชื่อถือมากยิง่ขึ้น                                        
2.การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลได้น าหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลมาปรับใช้มากขึ้น
 ท าให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใสและมีประสิทธภิาพ
มากยิง่ขึ้น                                                      
 3.เพือ่ให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจา้ง ได้ระลึกในส านักงานปลดั อบต.

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที ่41



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่42 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ
เปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเปน็ที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเตมิ (ผ.01)

(ส านกังานปลัด)
ยุทธศาสตร์ที่ 8
 ด้านการเมอืง การบริหารและการ
จัดการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

เหตผุลทีต่อ้งเพ่ิมเตมิ

 เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไมไ่ด้
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีป ี
(พ.ศ.2561-2564)แต่มคีวาม
ประสงค์จะด าเนนิการ

เปา้หมาย : ความจ าเปน็เร่งดว่น            
เพื่อใหส้อดคล้องกบัแผนปอ้งกนั
และปราบปรามการทุจริต

งบประมาณ : งบประมาณ
พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :                  -   บาท  
พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :          20,000 บาท
พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :          20,000 บาท
พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :          20,000 บาท

เปา้หมาย:  1.กจิกรรมปรับปรุงและพัฒนา
พื้นที่สาธารณประโยชน ์สระเกบ็น้ าสาธารณะ
 ในพื้นที่ต าบลควนกาหลง อ าเภอควนกาหลง
 จังหวัดสตูล (พนกังานส่วนต าบล ผู้น า
หมูบ่า้น และประชาชนร่วมด้วยช่วยกนั)      
 2.กจิกรรมกฬีาและนนัทนาการ

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉนัท์

วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์:

 1.เพื่อเปน็การแสดงเจตนารมณ์ปรองดอง
สมานฉันท์ ด้วยกจิกรรมการกฬีาและ
นนัทนาการ ซ่ืงเปน็กจิกรรมที่มุง่สร้างความ
รัก ความสามคัคี ความปรองดอง โดยเนน้
การมส่ีวนร่วมของประชาชน เพื่อสร้างความ
เข้าใจและทัศนคติที่ดี ในการอยูร่่วมกนัอย่าง
สมานฉันท์                                        
2.เพื่อส่งเสริมกระบวนการมส่ีวนร่วมของ
ประชาชนในต าบลควนกาหลงในการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใน
พื้นที่อนรัุกษ ์พร้อมทั้งฟื้นฟูทรัพยากรแหล่ง
น้ าใหย้ัง่ยืน และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อถวาย
เปน็พระราชกศุลในวโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั

ตัวชีว้ัด : ตวัชีว้ัด:   ร้อยละ50ของผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความเข้าใจการปรองดองความสมานฉันท์

36 โครงการ :

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที ่42



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่43 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ
เปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเปน็ที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานปลดั อบต.

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ:                          
1.ประชาชนในพื้นที่ต าบลควนกาหลง มี
ความรัก ความสามคัคี ความปรองดอง และ
มทีัศนคติที่ดี ในการอยูร่่วมกนัอย่าง
สมานฉันท์และมคีวามสุขมากยิง่ขึน้            
         2.ประชาชนในพื้นที่ต าบลควนกาหลง
 มพีื้นที่สาธารณประโยชน ์และมสีระเกบ็น้ า
สาธารณะ เพื่อใช้ประโยชนร่์วมกนัอย่างยัย่
ยืน ทั้งยังใช้เปน็สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ใหแ้กป่ระชาชนในพื้นที่

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที ่43



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่44 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ
เปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเปน็ที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเตมิ (ผ.01)

(ส านกังานปลัด)

ยุทธศาสตร์ที่ 8

 ด้านการเมอืง การบริหารและการ
จัดการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

เหตผุลทีต่อ้งเพ่ิมเตมิ
 เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไมไ่ด้
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีป ี
(พ.ศ.2561-2564

เปา้หมาย : ความจ าเปน็เร่งดว่น            
เพื่อใหส้อดคล้องกบัแผนปอ้งกนั
และปราบปรามการทุจริต

งบประมาณ : งบประมาณ

พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :                  -   บาท

พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :          20,000 บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :                -   บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :                -   บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานปลดั อบต.

37 โครงการ : โครงการอบรมใหค้วามรู้แนวทางสง่เสริม
การปอ้งกันทจุริตในองค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถ่ิน ภาคประชาชน

วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์:
 1.เพื่อเสริมสร้างกลไกการตรวจสอบภาค
ประชาชนใหม้ปีระสิทธิภาพเข้มแข็ง           
 2.เพื่ออบรมใหค้วามรู้แกตั่วแทนประชาคม 
ในระเบยีบที่เกีย่วข้องกบัการปฏบิติัหนา้ที่    
 3. เพื่อส่งเสริมใหอ้บต.ควนกาหลงเปน็
องค์กรปลอดการทุจริต

เปา้หมาย:                                         
1.เพื่อเสริมสร้างกลไกการตรวจสอบภาค
ประชาชนใหม้ปีระสิทธิภาพเข้มแข็ง           
2.เพื่ออบรมใหค้วามรู้แกตั่วแทนประชาคม 
ในระเบยีบที่เกีย่วข้องกบัการปฏบิติัหนา้ที่   
พนกังาน ข้าราชการ อบต.ควนกาหลง

 

ตัวชีว้ัด : ตวัชีว้ัด:    ร้อยละ50 ของผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความเข้าใจการปอ้งกนัการทุจริต

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ: การตรวจสอบจาก
ภาคประชาชนมปีระสิทธิภาพมากยิง่ขึน้ 
เนือ่งจากมคีวามรู้ระเบยีบและข้อกฏหมายที่
เกีย่วข้องมากขึน้

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที ่44



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่45 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ
เปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเปน็ที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเตมิ (ผ.01)

(ส านกังานปลัด)

ยุทธศาสตร์ที่ 8

 ด้านการเมอืง การบริหารและการ
จัดการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

เหตผุลทีต่อ้งเพ่ิมเตมิ

เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไมไ่ด้
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีป ี
(พ.ศ.2561-2564 แต่มคีวาม
ประสงค์จะด าเนนิการ

เปา้หมาย :

งบประมาณ : งบประมาณ

พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :                  -   บาท

พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :          20,000 บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :          20,000 บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :          20,000 บาท

38 โครงการ : โครงการคัดเลอืกบคุคลตน้แบบต าบลควน
กาหลง"ประจ าปงีบประมาณ 2562 และ 
2564

วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์:

1.สร้างจิตส านกึใหค้นในท้องถิน่ ท างาน
ช่วยเหลือเพื่อสังคม และใหค้วามส าคัญเชิดชู
เกยีรติแกบ่คุคล ที่เปน็ต้นแบบด้านความ
ซ่ือสัตย์สุจริต ท าคุณงามความดี เสียสละแก่
ประโยชนส่์วนรวมและมผีลงานเปน็ที่
ประจักษซ่ึ์งถือเปน็บคุลากรอนัมคุีณค่าต่อ
ประชาชน                                          
2. เพื่อส่งเสริม สนบัสนนุยกย่องและประกาศ
เกยีรติคุณแกผู้่ที่มคีวามซ่ือสัตย์สุจริต ท าคุณ
งามความดี เสียสละแกป่ระโยชนส่์วนรวม 
และมผีลงานเปน็ที่ประจักษ ์                   
3.เพื่อเปน็ตัวอย่างแกบ่คุคลอืน่ ที่จะยึดเปน็
แบบอย่างและปฏบิติัตาม

เปา้หมาย:  พิจารณาคัดเลือกบคุคลต้นแบบ 
ซ่ึงมคีวามซ่ือสัตย์สุจริต ด ารงตนด้วยความ
พอเพียง รู้จัก เสียสละประโยชนส่์วนตนเพื่อ
ประโยชนส่์วนรวม จากบคุคลอาชีพต่างๆ 5 
สาขาอาชีพ คือ  1.สาขาอาสาสมคัร จิต
อาสาและประชาชนทั่วไป  2. นกัปกครอง
ท้องที่  3. นกัปกครองท้องถิน่  4. เยาวชน  
5. ผู้น ากลุ่มอาชีพ

ความจ าเปน็เร่งดว่น  เพื่อให้
สอดคล้องกบัแผนปอ้งกนัและ
ปราบปรามการทุจริต

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที ่45



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่46 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ
เปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเปน็ที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ :

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ:                          
1.เด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนโดยทั่วไป
 มจีิตส านกึในการท างานเพื่อสังคม ปฏบิติั
หนา้ที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ท าคุณงาม
ความดี เสียสละแกป่ระโยชนส่์วนรวมมาก
ยิง่ขึน้                                              
2.เด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนโดยทั่วไป
 น าเอาบคุคลต้นแบบ มายึดเปน็แบบอย่าง
และปฏบิติัตาม

ส านักงานปลดั อบต.

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที ่46



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่47 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ
เปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเปน็ที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเตมิ (ผ.01)

(ส านกังานปลัด)
ยุทธศาสตร์ที่ 8

 ด้านการเมอืง การบริหารและการ
จัดการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

เหตผุลทีต่อ้งเพ่ิมเตมิ

 เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไมไ่ด้
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีป ี
(พ.ศ.2561-2564 แต่มคีวาม
ประสงค์จะด าเนนิการ

เปา้หมาย : ความจ าเปน็เร่งดว่น            
เพื่อใหส้อดคล้องกบัแผนปอ้งกนั
และปราบปรามการทุจริต

งบประมาณ : งบประมาณ

พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :                  -   บาท  

พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :          10,000 บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :          10,000 บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :          10,000 บาท

ตัวชีว้ัด :

เพื่อเปน็การปลุกจิตส านกึใหแ้กเ่ด็กและ
กระตุ้นใหสั้งคมทุกภาคส่วน ตระหนกัและ
ต่ืนตัวในการปฏบิติัหนา้ที่ด้วยความโปร่งใส 
และไมย่อมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชัน่
และการโกงทุกรูปแบบ อกีทั้งเพื่อปลูกฝัง
จิตส านกึด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างยัง่ยืน

เปา้หมาย:  จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ รณรงค์
ต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ ประกอบด้วย การ
จัดท าสต๊ิกเกอร์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต 
และสต๊ิกเกอร์ช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง
เพื่อมอบใหแ้กส่่วนราชการ ร้านค้าต่างๆ 
รวมถึง ก านนั ผู้ใหญ่บา้น ติดประชาสัมพันธ์
ตามแหล่งชุมชน

ตวัชีว้ัด:   ร้อยละ50ของผู้เข้าร่วมได้รับ
ประโยชน์

วัตถุประสงค์:

39 โครงการ : โครงการ: จดัท าสือ่ประชาสมัพันธ์ รณรงค์
ตา้นการทจุริตคอรัปชัน่

วัตถุประสงค์ :

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที ่47



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่48 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ
เปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเปน็ที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ :

เพ่ิมเตมิ (ผ.01)

(ส านกังานปลัด)
ยุทธศาสตร์ที่ 8
 ด้านการเมอืง การบริหารและการ
จัดการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

เหตผุลทีต่อ้งเพ่ิมเตมิ

เปา้หมาย :

งบประมาณ : งบประมาณ ความจ าเปน็เร่งดว่น

พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :          30,000 บาท

พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :                  -   บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :                  -   บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :                  -   บาท
ตัวชีว้ัด :

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ :

40 โครงการ :

วัตถุประสงค์ :

 เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไมไ่ด้
บรรจุไว้ในแผนฯ  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลควนกาหลงแหง่ใหมป่า้ย
ชือ่ส านกังานติดต้ังอยูช่ัน้ 3 
ประชาชนโดยทั่วไปสามารถ
มองเหน็ได้ชัดเจน ต้องด าเนนิการ
โดยด่วนเพื่อประโยชนใ์นการติดต่อ
ราชการ

 ต้องด าเนนิการโดยด่วน เนือ่งจาก
ประชาชนที่มาติดต่อราชการ จะได้
รู้จักส านกังานอบต.ควนกาหลง ได้
ถูกต้อง

ตวัชีว้ัด:  จ านวน 1 แหง่

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ:                
ประชาชนสามารถมองเหน็ปา้ยส านกังาน
องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลงได้
ชัดเจนและเปน็ประโยชนใ์นการติดต่อราชการ

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ:                        
เด็กนกัเรียนและสังคมทุกภาคส่วน ตระหนกั
และมจีิตส านกึต่ืนตัวในการต่อต้านการทุจริต 
ไมย่อมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชัน่และการ
โกงทุกรูปแบบ และมชี่องทางในการ
ตรวจสอบการทุจริตท าใหก้ารตรวจสอบมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ขึน้

ส านักงานปลดั อบต.

โครงการตดิตัง้ปา้ยส านักงานอบต.        
ควนกาหลง

วัตถุประสงค์:

 เพื่อประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วน
ต าบลควนกาหลง

เปา้หมาย:  ติดต้ังปา้ยชือ่ส านกังานองค์การ
บริหารส่วนต าบลควนกาหลง บริเวณ
ด้านหนา้อาคาร

ส านักงานปลดั อบต.

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที ่48



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่49 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ
เปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเปน็ที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเตมิ (ผ.01)
(ส านกังานปลัด)
ยุทธศาสตร์ที่ 8
 ด้านการเมอืง การบริหารและการ
จัดการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
เหตผุลทีต่อ้งเพ่ิมเตมิ

เปา้หมาย :

งบประมาณ : งบประมาณ ความจ าเปน็เร่งดว่น
พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :                -   บาท
พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :         850,000 บาท
พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :                  -   บาท
พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :                  -   บาท
ตัวชีว้ัด :

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ :

41 โครงการ : โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ

วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์:
เพื่อกอ่สร้างโรงจอดรถส าหรับบริการ
ประชาชนที่มาติดต่อราชการ

เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไมไ่ด้
บรรจุไว้ในแผนฯ ส าหรับจอดรถ
เพื่อรองรับการบริการประชาชน

เปา้หมาย: โรงจอดรถ จ านวน 1 หลังขนาด 
24 เมตร ยาว 15.00 เมตร ตามแบบอบต.
ก าหนด

ต้องด าเนนิการโดยด่วน เปน็
สถานที่อ านวยความสะดวกใหก้บั
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

ตวัชีว้ัด:  มโีรงจอดรถ จ านวน 1 หลัง

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ:  มทีี่จอดรถได้เพียงพอ
ส าหรับประชาชนติดต่อส่ือสารการใหบ้ริการ
ประชาชนสะดวก

ส านักงานปลดั อบต.

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที ่49



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่50 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ
เปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเปน็ที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเตมิ (ผ.01)

(ส านกังานปลัด)

ยุทธศาสตร์ที่ 8

ด้านการเมอืง การบริหารและการ
จัดการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
เหตผุลทีต่อ้งเพ่ิมเตมิ

เปา้หมาย :

งบประมาณ : งบประมาณ ความจ าเปน็เร่งดว่น
พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :                -   บาท
พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :         950,000 บาท
พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :                  -   บาท
พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 : บาท
ตัวชีว้ัด :

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ :

โครงการ : โครงการก่อสร้างหอ้งเก็บพัสดุ

วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์:

เพื่อใหม้สีถานที่จัดเกบ็พัสดุที่ได้มาตรฐาน เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไมไ่ด้
บรรจุไว้ในแผนฯ พัสดุของ
ส านกังานอบต.ควนกาหลงมี
จ านวนมาก สถานที่จัดเกบ็มไีม่
เพียงพอ

เปา้หมาย:  กอ่สร้างหอ้งเกบ็พัสดุ ขนาดกว้าง
 30 เมตร ยาว 12 เมตร  ตามแบบอบต.
ก าหนด

จ าเปน็ต้องด าเนนิการโดยด่วน  
เนือ่งจากอบต.ควนกาหลง ไมม่ทีี่
จัดเกบ็เอกสาร

ตวัชีว้ัด:  มอีาคารจัดเกบ็พัสดุ จ านวน 1 หลัง

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ:                        
การจัดเกบ็พัสดุได้มาตรฐาน

ส านักงานปลดั อบต.

42

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที ่50



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่51 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ
เปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเปน็ที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเตมิ (ผ.01)

(ส านกังานปลัด)

ยุทธศาสตร์ที่ 8

ด้านการเมอืงการบริหารและจัดการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป

เหตผุลความจ าเปน็

เปา้หมาย :

งบประมาณ : งบประมาณ ความจ าเปน็เร่งดว่น

พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :                -   บาท

พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :         900,000 บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :                  -   บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 : บาท

ตัวชีว้ัด :

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ :

 เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไมไ่ด้
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีป ี
(พ.ศ.2561-2564)  อบต.ควน
กาหลงต้องมสีถานที่ส าหรับกจิ
ศาสนกจิ รองรับบริการประชาชน
และนกัท่องเที่ยวหรือนกัเดินทาง

เปา้หมาย:  กอ่สร้างอาคารละหมาดขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร  ตามแบบอบต.
ก าหนด พร้อมหอ้งน้ า

จ าเปน็ต้องด าเนนิการโดยด่วน  
เพื่อบริการประชาชน

ตวัชีว้ัด:                                       
มอีาคารหอ้งละหมาด จ านวน 1 หลัง

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ:                          
มอีาคารหอ้งละหมาดที่ได้มาตรฐานรองรับ
บริการประชาชนเพียงพอ

วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์:

ส านักงานปลดั อบต.

43 โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารละหมาด

เพื่อใหม้สีถานที่ละหมาดใหก้บัผู้มาติดต่อ
ราชการ หรือนกัท่องเที่ยว นกัเดินทาง

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที ่51



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่52 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ
เปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเปน็ที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเตมิ (ผ.01)

(ส านกังานปลัด)

ยุทธศาสตร์ที่  8
ด้านการเมอืงการบริหารและการ
จัดการ

 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เหตผุลทีต่อ้งเพ่ิมเตมิ

เปา้หมาย :

งบประมาณ : งบประมาณ ความจ าเปน็เร่งดว่น

พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :         250,000 บาท

พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :                  -   บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :                  -   บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 : บาท

ตัวชีว้ัด :

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ :

ตวัชีว้ัด:   ติดต้ังระบบกล้องวงจรปดิ  จ านวน
 8 จุด

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ:                    
ส านกังาน องค์การบริหารส่วนต าบลควน
กาหลงมคีวามปลอดภยัทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
รวมทั้งสามารถดูแลความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อยได้ดียิง่ขึน้

ส านักงานปลดั อบต.

44 โครงการ : โครงการตดิตัง้ระบบกลอ้งวงจรปดิ (CCTV
 ) ส านักงานอบต.ควนกาหลง

วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์:

เพื่อความปลอดภยัและการดูแลความเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย

เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไมไ่ด้
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีป ี
(พ.ศ.2561-2564)  ส านกังาน
อบต.ควนกาหลง   จ าเปน็ต้องจัด
ใหม้เีพื่อความปลอดภยั และการ
ดูแลความเรียบร้อย

เปา้หมาย:   ส านกังานอบต.ควนกาหลง  
จ านวน 8 จุด  ตามแบบอบต.ก าหนด

จ าเปน็ต้องด าเนนิการโดยด่วน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที ่52



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่53 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ
เปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเปน็ที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเตมิ (ผ.01)
(ส านกังานปลัด)

เปา้หมาย :

งบประมาณ : งบประมาณ

พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :                  -   บาท

พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :                  -   บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :         100,000 บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :                  -   บาท

ตัวชีว้ัด :

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ :

เปา้หมาย: กอ่สร้างปอ้มยามรักษาการณ์ 
ขนาด 3x3 เมตร   ตามแบบที่อบต.ก าหนด

ความจ าเปน็เร่งดว่น             
ต้องด าเนนิการโดยด่วน

45 โครงการ : โครงการก่อสร้างปอ้มยาม

ยุทธศาสตร์ที่ 8                      
ด้านการเมอืงการบริหารและการ
จัดการ                        
แผนงานบริหารงานทั่วไป

วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์:

เพื่อเปน็สถานที่ปฏบิติังาน รักษาความปอลด
ภยั

เหตผุลทีต่อ้งเพ่ิมเตมิ           
เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไมไ่ด้
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีป ี
(พ.ศ.2561-2564) ส านกังานอบต. 
ควนกาหลง  ไมม่ปีอ้งมยาม
รักษาการณ์

ตวัชีว้ัด:   จ านวน 1  หลัง

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ:                          
มปีอ้มยามรักษาการณ์เพื่อใหเ้จ้าหนา้ที่ยาม
รักษาการณ์ มปีอ้มยามในการรักษาความ
เปน็ะเบยีบเรียบร้อยบริเวณรอบๆ องค์การ
บริหารส่วนต าบลควนกาหลง

ส านักงานปลดั อบต.

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที ่53



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่54 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ
เปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเปน็ที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเตมิ (ผ.01)

(ส านกังานปลัด)
ยุทธศาสตร์ที่ 8

ด้านการเมอืง การบริหารและการ
จัดการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

เหตผุลทีต่อ้งเพ่ิมเตมิ
 เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไมไ่ด้
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่สีป ี
(พ.ศ.2561-2564) และ ส านกังาน
อบต.แหง่ใหม ่ไมม่รีะบบกรองน้ าที่
สะอาดส าหรับอปุโภค บริโภค  
และบริการประชาขน

งบประมาณ : งบประมาณ ความจ าเปน็เร่งดว่น

พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :                  -   บาท

พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :         100,000 บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :                  -   บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :                  -   บาท

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ :

ต้องด าเนนิการโดยด่วนที่สุด เพื่อใช้
ส านกังานอบต.ฯ และบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์:
กอ่งสร้างระบบกรองน้ าส านกังานอบต.ควน
กาหลง  เพื่อใหอ้บต.ควนกาหลงมนี้ าที่
สะอาดส าหรับอปุโภคบริโภค และบริการ
ประชาชน

ตัวชีว้ัด : ตวัชีว้ัด: มรีะบบกรองน้ าที่สะอาด

ส านักงานปลดั อบต.

 อบต.ควนกาหลง มนี้ าอปุโภค บริโภค ที่
สะอาดและใช้บริการประชาชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ:

46 โครงการ : โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ าส านักงาน
อบต.ควนกาหลง

เปา้หมาย:

กอ่สร้างระบบกรองน้ า ตามแบบที่อบต.
ก าหนด

เปา้หมาย :

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที ่54



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่55 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ
เปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเปน็ที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเตมิ (ผ.01)

(ส านกังานปลัด)
ยุทธศาสตร์ที่ 8
ด้านการเมอืงการบริหารและการ
จัดการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

วัตถุประสงค์ :

เปา้หมาย :

งบประมาณ : งบประมาณ

พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :                  -   บาท

พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :         150,000 บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :                  -   บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :                  -   บาท

ตัวชีว้ัด :

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานปลดั อบต.

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ:

ประชาชนผู้รับบริการมคีวามสะดวก  และ
เกดิความประทับใจในการมาติดต่อราชการ

47 โครงการปรับปรุงภมูทิศัน์บริเวณรอบ
อาคารส านักงานอบต.ควนกาหลง

วัตถุประสงค์:                            
เพื่อใหภ้มูทิัศนอ์บต.ควนกาหลงสวยงาม ร้อม
รองรับบริการประชาชน

เปา้หมาย:                              
ปรับปรุงภมูทิัศนท์ี่ท าการอบต.ใหส้วยงาม  
ตามแบบที่อบต.ก าหนด

ตวัชีว้ัด:  อบต.มภีมูทิัศนท์ี่สวยงาม

โครงการ :

เหตผุลทีต่อ้งเพ่ิมเตมิ            
เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไมไ่ด้
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่สีป ี
(พ.ศ.2561-2564) และการ
ปรับปรุงภมูทิัศนท์ี่ท าการอบต.
สวยงาม พร้อมรับบริการประชาชน

ความจ าเปน็เร่งดว่น  เนือ่งจากได้
กอ่สร้างอาคารส านกังานอบต.แหง่
ใหม ่ ภมูทิัศนย์ังไมส่วยงาม ต้อง
ด าเนนิงานโดยด่วน เพื่อประโยชน์
ของประชาชนในการติดต่อ
ประสานงานมคีวามสะดวกสบาย

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที ่55



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่56 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ
เปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเปน็ที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเตมิ (ผ.01)
(ส านกังานปลัด)
ยุทธศาสตร์ที่ 8
ด้านการเมอืง การบริหารและการ
จัดการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

เหตผุลทีต่อ้งเพ่ิมเตมิ

เปา้หมาย :

งบประมาณ : งบประมาณ ความจ าเปน็เร่งดว่น
พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :         240,000 บาท
พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :                -   บาท
พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :                  -   บาท
พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :                  -   บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ :

เปา้หมาย:  ติดต้ังระบบส่ือสาร ระบบ
โทรศัพท์  ระบบอนิเตอร์เนต็ สารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อรองรับการบริการประชาชน
 ตามแบบอบต.ก าหนด

ตัวชีว้ัด : ตวัชีว้ัด:  อบต.ควนการหลงมรีะบบส่ือสาร 
ระบบอนิเตอร์เนต็ ระบบโทรศัพท์ ที่ได้
มาตรฐาน

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ:                          
1.ประชาชนติดต่อส่ือสารการ                  
2. การฏบิติังานของเจ้าหนา้ที่รวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ

ส านักงานปลดั อบต.

48 โครงการ : โครงการตดิตัง้ระบบสือ่สารและสารสนเทศ
ภายในส านักงานอบต. ควนกาหลง

วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์: เพื่อใหก้ารติดต่อส่ือสาร

ของอบต.ควนกาหลงสะดวก รวดเร็ว พร้อม
ใหบ้ริการประชาชน

จ าเปน็ต้องด าเนนิการโดยด่วนที่สุด 
 เพื่อประโยชนใ์นการบริการ
ประชาชน

  เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไมไ่ด้
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่สีป ี
(พ.ศ.2561-2564) และจ าเปน็ต้อง
ติดต้ังระบบส่ือสารและสารสนเทศ  
ไว้ติดต่อส่ือบริการประชาชนและ
ปฏบิติังาน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที ่56



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่57 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ
เปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเปน็ที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเตมิ (ผ.01)
(ส านกังานปลัด)
ยุทธศาสตร์ที่ 8
ด้านการเมอืง การบริหารและการ
จัดการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

เหตผุลทีต่อ้งเพ่ิมเตมิ

เปา้หมาย :

งบประมาณ : งบประมาณ ความจ าเปน็เร่งดว่น

พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :                  -   บาท

พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :         380,000 บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :                  -   บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :                  -   บาท

ตัวชีว้ัด :

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานปลดั อบต.

 เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไมไ่ด้
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่สีป ี
(พ.ศ.2561-2564) และอบต.ควน
กาหลงได้กอ่สร้างเสร็จ  มบีาน
หนา้ต่างกระจก  จ าเปน็ต้องมมีา่น
ปรับแสงเปา้หมาย: ติดต้ังมา่นมล่ีูส านกังานอบต.ควน

กาหลง  ตามแบบอบต.ก าหนด

ด าเนนิการโดยด่วน หากไม่
ด าเนนิการ ท าใหห้อ้งท างาน และ
สถานที่บริการประชาชนร้อน

ตวัชีว้ัด:  มา่นปรับแสง ตามแบบที่ก าหนด

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ:                         
1.ประชาชนติดต่อส่ือสารการใหบ้ริการ
ประชาชนสะดวก สบาย                       2.
 การฏบิติังานของเจ้าหนา้ที่รวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ

49 โครงการ : โครงการตดิตัง้มา่นมลูีส่ านักงาน        
อบต.ควนกาหลง

วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์:
ติดต้ังมา่นมล่ีูส านกังานอบต.ควนกาหลง

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที ่57



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่58 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ
เปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเปน็ที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเตมิ (ผ.01)

(ส านกังานปลัด)

ยุทธศาสตร์ที่ 8

ด้านการเมอืง การบริหารและการ
จัดการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

เหตผุลทีต่อ้งเพ่ิมเตมิ

เปา้หมาย :

งบประมาณ : งบประมาณ ความจ าเปน็เร่งดว่น
พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :          70,000 บาท
พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :                  -   บาท
พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :                  -   บาท
พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :                  -   บาท
ตัวชีว้ัด :

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานปลดั อบต.

 กรณีที่กลุ่มผิดนดัไมจ่ าระหนีต้าม
สัญญา ใหอ้งค์การบริหารส่วน
ต าบลต้ังงบประมาณเท่าจ านวนเงิน
ที่ทางการเสียหายชดใช้คืนตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การด าเนนิงานโครงการเศรษฐกจิ
ชุมชน พ.ศ.2541 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัที่2) พ.ศ.2543

เปา้หมาย:  ชดใช้คืนเงินทุนโครงการ
เศรษฐกจิชุมชน กลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยว
น้ าตกดาวกระจาย หมูท่ี่11

ต้องด าเนนิการโดยด่วน หากไม่
ด าเนนิการคดีอาจหมดอายุความ

ตวัชีว้ัด:   จ านวนกลุ่มที่ได้ชดใช้คืนเงิน

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ:                      
ชดใช้คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกจิชุมชน
จ านวน 1 กลุ่ม (กลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยว
น้ าตกดาวกระจาย หมูท่ี่11)

50 โครงการ : โครงการชดใชเ้งินทนุโครงการเศรษฐกิจ
ชมุชน

วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์:

เพื่อชดใช้คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกจิชุมชน
จ านวน 1 กลุ่ม (กลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยว
น้ าตกดาวกระจาย หมูท่ี่11)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที ่58



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที่59 

1 เพ่ิมเติม (ผ.02)

งบประมาณ : งบประมาณ

พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :               -   บาท

พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :      250,000 บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :               -   บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :               -   บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

อุดหนุนโครงการอุดหนุนส านักงาน
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอควนกาหลง
ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่ง
 หมูท่ี่ 10 ต าบลควนกาหลง อ าเภอ
ควนกาหลง จังหวดัสตูล

วัตถปุระสงค์ : วตัถุประสงค์:

1. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการคมนาคมสัญจรไป –
 มา
2. เพื่อป้องกนัอบุัติเหตุและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจราจร
3. เพื่อป้องกนัอนัตรายที่อาจเกดิขึ้น กบั
ชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน

เป้าหมาย : เป้าหมาย:

ด าเนินการขยายเขตสายไฟฟ้าเพื่อ
รองรับการติดต้ังดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะในพื้นที่ หมูท่ี่ 10 ต าบลควน
กาหลง อ าเภอควนกาหลง จงัหวัดสตูล

ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร 
ไป-มา และปลอดภัย

กองช่าง

ตัวชี้วัด :

โครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 – 2564)   เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 2   พ.ศ.2561

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือ
รายการเปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

(กองช่าง)
ยทุธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
                                 
เหตุผลที่ต้องเพ่ิมเติม
เขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (สาย
ดับ) โดยด าเนินการอดุหนุน
งบประมาณให้แก ่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอควนกาหลง 
                                   
ความจ าเป็นเร่งด่วน 
ไม่มีการต้ังแผนอดุหนุนส่วนราชการ
 (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) เพื่อขยาย
เขตไฟฟ้าส่องสว่าง (สายดับ) ใน
แผนพัฒนาส่ีปี (2561-2564) แต่
เพื่อรองรับการด าเนินการโครงการ
ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพื้นที่
  หมูท่ี่ 10 ต าบลควนกาหลง 
อ าเภอควนกาหลง จงัหวัดสตูล

โครงการ :

ตัวชีว้ดั: เชิงปริมาณ ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนในหมูบ่้านได้รับประโยชน์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ผลที่คาดวา่จะได้รับ:

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561   หน้าที่59 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที่60 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือ
รายการเปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเติม (ผ.02)

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

เหตุผลที่ต้องเพ่ิมเติม

งบประมาณ : งบประมาณ
พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :          7,500 บาท

พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :               -   บาท
พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :               -   บาท
พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :               -   บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

ผลที่คาดวา่จะได้รับ:
ประชาชนมีความรู้และเขา้ใจในการใช้
เกลือเสริมไอโอดีน

กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม

ตัวชีว้ดั:                             จ านวน
โครงการที่ได้รับการอดุหนุน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

เป้าหมาย : เป้าหมาย:
อสม.แกนน าครอบครัว และประชาชน
จ านวน 150 คน

ตัวชี้วัด :

2 โครงการ : อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  หมูท่ี่ 1
 ตามโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ยทุธศาสาตร์การพัฒนาที่ 7     

ด้านสาธารณสุข               
แผนงานสาธารณสุข

วัตถปุระสงค์ : วตัถุประสงค์:

1.ประชาชนได้รับประทานเกลือไอโอดีน
ในครัวเรือน                                 
2.ลดอตัราการเกดิภาวะการณ์ขาดสาร
ไอโอดีน

ตามหนังสือที่ สต 0023.5/ว6774 
ลงวันที่ 17 พฤศจกิายน 2560 
เร่ืองการโอนจดัสรรงบประมาณ 
พ.ศ.2561 เงินอดุหนุนทั่วไปเงิน
อดุหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข                            
                                        
ความจ าเป็นเร่งด่วน           
เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไม่ได้
บรรจไุว้ในแผนฯและเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัย
ของประชาชนในพื้นที่ที่ดีขึ้น และ
การบริการสาธารณะให้เกดิ
ประโยชน์แกป่ระชาชนสูงสุด

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561   หน้าที่60 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที่61 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือ
รายการเปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเติม (ผ.02)

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

ยทุธศาสาตร์การพัฒนาที่ 7       
ด้านสาธารณสุข               
แผนงานสาธารณสุข

เหตุผลที่ต้องเพ่ิมเติม
ตามหนังสือที่ สต 0023.5/ว6774 
ลงวันที่ 17 พฤศจกิายน 2560 
เร่ืองการโอนจดัสรรงบประมาณ 
พ.ศ.2561 เงินอดุหนุนทั่วไปเงิน
อดุหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

ความจ าเป็นเร่งด่วน

งบประมาณ : งบประมาณ

พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :          5,000 บาท

พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :               -   บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :               -   บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :               -   บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

 เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไม่ได้
บรรจไุว้ในแผนฯและเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัย
ของประชาชนในพื้นที่ที่ดีขึ้น และ
การบริการสาธารณะให้เกดิ
ประโยชน์แกป่ระชาชนสูงสุด

กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม

ตัวชี้วัด : ตัวชีว้ดั:                         จ านวน
โครงการที่ได้รับการอดุหนุน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ผลที่คาดวา่จะได้รับ:
อสม.ประจ าหมูบ่้านสามารถพัฒนา
ศักยภาพเป็น อสม. เชี่ยวชาญและ
สามารถเป็นนักจดัการสุขภาพ และ 
เยี่ยมบ้านภายในหมูบ่้านของตนเองได้

วัตถปุระสงค์ : วตัถุประสงค์:
1.เพื่อพัฒนา อสม. ปฏิบัติงานร่วมกนั
เป็น "หมอหมูบ่้าน" อยา่งมีคุณภาพ      
 2.เพื่อให้ทุกกลุ่มเป้าหมาย WE CAN 
DO เขา้ถงึบริการสุขภาพและพึ่งตนเอง
ด้านสุขภาพ                                 
3.เพื่อพัฒนา Communi Folder และ
ฐานขอ้มูลกลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย : เป้าหมาย:

อสม.หมูท่ี่ 1 บ้านห้วยน้ าด า ต.ควน
กาหลง อ.ควนกาหลง จ. สตูล จ านวน 
25 คน

3 โครงการ : อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  หมูท่ี่ 1
 ตามโครงการอบรมหมอหมูบ่้านใน
พระราชประสงค์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561   หน้าที่61 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที่62 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือ
รายการเปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเติม (ผ.02)
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

ยทุธศาสาตร์การพัฒนาที่ 7      
ด้านสาธารณสุข               
แผนงานสาธารณสุข

วัตถปุระสงค์ :

งบประมาณ : งบประมาณ ความจ าเป็นเร่งด่วน

พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :          7,500 บาท

พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :               -   บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :               -   บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :               -   บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

เหตุผลที่ต้องเพ่ิมเติม             
ตามหนังสือที่ สต 0023.5/ว6774 
ลงวันที่ 17 พฤศจกิายน 2560 
เร่ืองการโอนจดัสรรงบประมาณ 
พ.ศ.2561 เงินอดุหนุนทั่วไปเงิน
อดุหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

1.สตรีอาย ุ30-40 ปี ตรวจเต้านมด้วย
ตนเองและผ่านการประเมินทักษะการ
ตรวจเต้านมจากบุคคลากรสาธารณสุข
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80                     
2.สตรีที่ตรวจพบความผิดปกติได้รับการ
ส่งต่อและได้รับการรักษาจากแพทยท์ุก
ราย

กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม

เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไม่ได้
บรรจไุว้ในแผนฯและเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัย
ของประชาชนในพื้นที่ที่ดีขึ้น และ
การบริการสาธารณะให้เกดิ
ประโยชน์แกป่ระชาชนสูงสุด

ตัวชี้วัด : ตัวชีว้ดั:                            จ านวน
โครงการที่ได้รับการอดุหนุน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ผลที่คาดวา่จะได้รับ:

สตรีอาย ุ30- 40 ปี ตรวจเต้านมด้วย
ตนเองและผ่านการประเมินทักษะการ
ตรวจเต้านมจากบุคคลกรสาธารณสุขไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 จ านวน 150 ราย

4 โครงการ : อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  หมูท่ี่ 1
 ตามโครงการสืบสานพระราชปณธิาน
สมเด็จยา่ ต้านภัยมะเร็งเต้านม

วตัถุประสงค์:                           
เพื่อรณรงค์ให้ความรู้และตรวจคัดกรอง
มะเร็งเต้านมแกส่ตรีกลุ่มเป้าหมายใน
หมูบ่้าน

เป้าหมาย : เป้าหมาย:

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561   หน้าที่62 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที่63 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือ
รายการเปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเติม (ผ.02)

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

ยทุธศาสาตร์การพัฒนาที่ 7     
ด้านสาธารณสุข             
แผนงานสาธารณสุข

วัตถปุระสงค์ : เหตุผลที่ต้องเพ่ิมเติม               
 ตามหนังสือที่ สต 0023.5/ว6774
 ลงวันที่ 17 พฤศจกิายน 2560 
เร่ืองการโอนจดัสรรงบประมาณ 
พ.ศ.2561 เงินอดุหนุนทั่วไปเงิน
อดุหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

ความจ าเป็นเร่งด่วน

งบประมาณ : งบประมาณ

พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :          5,000 บาท
พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :               -   บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :               -   บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :               -   บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม

 เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไม่ได้
บรรจไุว้ในแผนฯและเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัย
ของประชาชนในพื้นที่ที่ดีขึ้น และ
การบริการสาธารณะให้เกดิ
ประโยชน์แกป่ระชาชนสูงสุด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ผลที่คาดวา่จะได้รับ:

สตรีอาย ุ30-70ปีตรวจเต้านมด้วยตนเองและ
ผ่านการประเมินทักษะการตรวจเต้านมจาก
บุคคลากรสาธารณสุขไม่น้อยกวา่ร้อยละ 70 
จ านวน 150 ราย

5 โครงการ : อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  หมูท่ี่ 2
 ตามโครงการการตรวจขสุขภาพ
เคลือ่นที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณว์ลักษณ ์อัครราชกุมารี

วัตถุประสงค์:                                      
 1. เพือ่ให้ประชาชนอาย ุ15 ปี ขึน้ไปและกลุ่ม
เส่ียง ได้รับการคัดกรอง                          
 2. เพือ่ให้ประชาชนกลุ่มเส่ียงมีความรู้ด้าน
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงและมี
พฤติกรรมด้านสุขภาพทีเ่หมาะสมเพือ่ควบคุม
ภาวะเส่ียงต่อการเกิดโรค                        
 3. เพือ่ให้ประชาชนเกิดความตระหนักและมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานและเกิดการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้านสุขภาพอยา่งต่อเนือ่ง

เป้าหมาย : เป้าหมาย:
1.ประชาชนกลุ่มเส่ียงและกลุ่มเป้าหมาย
จ านวน 80 คนได้รับการคัดกรอง
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง        
2.ประชาชนมีความรู้เร่ืองโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูงเกิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมด้านสุขภาพของคนในชุมชน        
3. ลดต้นทุนการสร้างสุขภาพของคนในชุมชน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561   หน้าที่63 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที่64 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือ
รายการเปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเติม (ผ.02)

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

ยทุธศาสาตร์การพัฒนาที่ 7      
ด้านสาธารณสุข               
แผนงานสาธารณสุข

วัตถปุระสงค์ : เหตุผลที่ต้องเพ่ิมเติม             
ตามหนังสือที่ สต 0023.5/ว6774 
ลงวันที่ 17 พฤศจกิายน 2560 
เร่ืองการโอนจดัสรรงบประมาณ 
พ.ศ.2561 เงินอดุหนุนทั่วไปเงิน
อดุหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

ความจ าเป็นเร่งด่วน

งบประมาณ : งบประมาณ

พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :          5,000 บาท

พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :               -   บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :               -   บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม

 เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไม่ได้
บรรจไุว้ในแผนฯและเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัย
ของประชาชนในพื้นที่ที่ดีขึ้น และ
การบริการสาธารณะให้เกดิ
ประโยชน์แกป่ระชาชนสูงสุด

ตัวชี้วัด : ตัวชีว้ดั:                             จ านวน
โครงการที่ได้รับการอดุหนุน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ผลที่คาดวา่จะได้รับ:
สตรีกลุ่มเป้าหมายอาย ุ35 ปี ขึ้นไปมี
ความรู้เร่ืองมะเร็งเต้านมและมีทักษะ
การตรวจเต้านมด้วยตัวเอง และได้รับ
การตรวจพบมะเร็งในระยะเร่ิมต้น

6 โครงการ : อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  หมูท่ี่ 2
 ตามโครงการ สืบสานพระราช
ปณธิานสมเด็จยา่ ต้านภัยมะเร็งเต้านม

วตัถุประสงค์:                               
1.เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้
เกี่ยวกบัมะเร็งเต้านม                      
2.เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม           
3.เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมายสามารถ
ตรวจมะเร็งเต้านมได้ด้วยตัวเอง

เป้าหมาย : เป้าหมาย:

 สตรีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการมีความรู้
เกี่ยวกบัโรคมะเร็งเต้านมประมาณ 40 
คน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561   หน้าที่64 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที่65 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือ
รายการเปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเติม (ผ.02)
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

ยทุธศาสาตร์การพัฒนาที่ 7      
ด้านสาธารณสุข                  
แผนงานสาธารณสุข

วัตถปุระสงค์ : เหตุผลที่ต้องเพ่ิมเติม               
ตามหนังสือที่ สต 0023.5/ว6774 
ลงวันที่ 17 พฤศจกิายน 2560 
เร่ืองการโอนจดัสรรงบประมาณ 
พ.ศ.2561 เงินอดุหนุนทั่วไปเงิน
อดุหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

ความจ าเป็นเร่งด่วน

งบประมาณ : งบประมาณ

พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :        10,000 บาท

พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :               -   บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :               -   บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :               -   บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม

 เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไม่ได้
บรรจไุว้ในแผนฯและเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัย
ของประชาชนในพื้นที่ที่ดีขึ้น และ
การบริการสาธารณะให้เกดิ
ประโยชน์แกป่ระชาชนสูงสุด

ตัวชี้วัด : ตัวชีว้ดั:                            จ านวน
โครงการที่ได้รับการอดุหนุน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ผลที่คาดวา่จะได้รับ:
โรงเรียนปลอดจากปัญหายาเสพติด 
การพนัน ส่ือลามกอนาจาร และเหตุ
ทะเลาะวิวาท และให้นักเรียนห่างไกล
จากปัญหายาเสพติด

7 โครงการ : อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  หมูท่ี่ 2
 ตามโครงการ รณรงค์แก้ไขปัญหายา
เสพติด To be number one (ศูนย์
เพ่ือนใจวยัรุ่นในชุมชน/ หมูบ่้าน) 
ทูลกระหม่อมหญงิอุบลรัตนราช
กัญญาศิริวฒันาพรรณวดี

วตัถุประสงค์:                              
1.เพื่อนักเรียนและเยาวชนห่างไกลจาก
ยาเสพติด                                   
2.เพื่อให้นักเรียนห่างไกลจากส่ือลามก
อนาจารและปัจจยัเส่ียง                   
3.เพื่อให้นักเรียนห่างไกลจากการพนัน
และไม่กอ่เหตุทะเลาะวิวาท              
4.เพื่อให้โรงเป็นสถานศึกษาที่ปลอดภัย
จากยาเสพติด ส่ือลามกอนาจาร การ
พนัน เหตุทะเลาะวิวาท

เป้าหมาย : เป้าหมาย:
นักเรียนในโรงเรียนนิคมซอย 10 
เยาวชนพื้นที่ที่มีกลุ่มเส่ียง จ านวน 50 คน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561   หน้าที่65 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที่66 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือ
รายการเปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเติม (ผ.02)
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

ยทุธศาสาตร์การพัฒนาที่ 7     
ด้านสาธารณสุข              
แผนงานสาธารณสุข

วัตถปุระสงค์ :

งบประมาณ : งบประมาณ ความจ าเป็นเร่งด่วน

พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :          3,250 บาท

พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :               -   บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :               -   บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :               -   บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม

 เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไม่ได้
บรรจไุว้ในแผนฯและเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัย
ของประชาชนในพื้นที่ที่ดีขึ้น และ
การบริการสาธารณะให้เกดิ
ประโยชน์แกป่ระชาชนสูงสุดตัวชี้วัด : ตัวชีว้ดั:                             จ านวน

โครงการที่ได้รับการอดุหนุน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ผลที่คาดวา่จะได้รับ:

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าไปใช้
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้               
2.ลดรายจา่ยในการรักษาโรคที่เกี่ยวขอ้ง
กบัโรคพยาธิได้

8 โครงการ : อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  หมูท่ี่ 
3ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ
 ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี

วตัถุประสงค์:                              
 1.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความเขา้ใจถงึ
การป้องกนัโรคจากหนอนพยาธิได้       
2.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถหลีกเล่ียง
 และป้องกนัโรคหนอนพยาธิได้

เหตุผลที่ต้องเพ่ิมเติม               
ตามหนังสือที่ สต 0023.5/ว6774 
ลงวันที่ 17 พฤศจกิายน 2560 
เร่ืองการโอนจดัสรรงบประมาณ 
พ.ศ.2561 เงินอดุหนุนทั่วไปเงิน
อดุหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขเป้าหมาย : เป้าหมาย:

ราษฎรกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 44 คน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561   หน้าที่66 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที่67 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือ
รายการเปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเติม (ผ.02)

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

ยทุธศาสาตร์การพัฒนาที่ 7     
ด้านสาธารณสุข              
แผนงานสาธารณสุข

วัตถปุระสงค์ : เหตุผลที่ต้องเพ่ิมเติม             
ตามหนังสือที่ สต 0023.5/ว6774 
ลงวันที่ 17 พฤศจกิายน 2560 
เร่ืองการโอนจดัสรรงบประมาณ 
พ.ศ.2561 เงินอดุหนุนทั่วไปเงิน
อดุหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

ความจ าเป็นเร่งด่วน

งบประมาณ : งบประมาณ

พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :        13,500 บาท

พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :               -   บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :               -   บาท
พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :               -   บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม

 เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไม่ได้
บรรจไุว้ในแผนฯและเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัย
ของประชาชนในพื้นที่ที่ดีขึ้น และ
การบริการสาธารณะให้เกดิ
ประโยชน์แกป่ระชาชนสูงสุด

ตัวชี้วัด : ตัวชีว้ดั:                              
จ านวนโครงการที่ได้รับการอดุหนุน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ผลที่คาดวา่จะได้รับ:
1. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าไปใช้
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้                
2.ลดการสูญเสียชีวิตของประชาชนได้

9 โครงการ : อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  หมูท่ี่ 3
 ตามโครงการอบรมหมอหมูบ่้านใน
พระราชประสงค์ หมูท่ี่ 3

วตัถุประสงค์:                              
 1.เพื่อให้ผู้เขา้ร่วมโครงการมีความรู้ใน
การปฐมพยาบาลเบือ้งต้นโดยถกูวิธี      
 2.ลดความสูญเสียของผู้ประสพภัยได้ใน
ระดับหนึง่                                   
 3.สามารถใช้ชีวิตและถา่ยทอดความรู้
เบือ้งต้นเพื่อต่อสู้กบัภาวะปัจจบุันได้

เป้าหมาย : เป้าหมาย:

1.ช.ร.บ.หมูบ่้าน จ านวน 20 คน         
2.กรรมการหมูบ่้าน จ านวน 15คน       
3.อสม.  จ านวน 31 คน                 
4.ประชาชน  จ านวน 44 คน         
รวมทั้งส้ิน 110 คน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561   หน้าที่67 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที่68 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือ
รายการเปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเติม (ผ.02)
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
ยทุธศาสาตร์การพัฒนาที่ 7      
ด้านสาธารณสุข               
แผนงานสาธารณสุข

วัตถปุระสงค์ :

งบประมาณ : งบประมาณ ความจ าเป็นเร่งด่วน

พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :          3,250 บาท

พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :               -   บาท
พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :               -   บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :               -   บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม

 เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไม่ได้
บรรจไุว้ในแผนฯและเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัย
ของประชาชนในพื้นที่ที่ดีขึ้น และ
การบริการสาธารณะให้เกดิ
ประโยชน์แกป่ระชาชนสูงสุดตัวชี้วัด : ตัวชีว้ดั:                             จ านวน

โครงการที่ได้รับการอดุหนุน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ผลที่คาดวา่จะได้รับ:
1.เด็กเติบโตตามวัยอยา่งมีคุณภาพ      
2..ลดรายจา่ยครัวเรือนในการรักษาโรค

10 โครงการ : อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  หมูท่ี่ 3
 ตามโครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี

วตัถุประสงค์:                              
 1.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้            
2.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีโภชนาการตาม
วัยอยา่งมีคุณภาพ

เหตุผลที่ต้องเพ่ิมเติม             
ตามหนังสือที่ สต 0023.5/ว6774 
ลงวันที่ 17 พฤศจกิายน 2560 
เร่ืองการโอนจดัสรรงบประมาณ 
พ.ศ.2561 เงินอดุหนุนทั่วไปเงิน
อดุหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

เป้าหมาย : เป้าหมาย:
1.นักเรียนโรงเรียนควนล่อน จ านวน     
22 คน                                      
2.ผู้ปกครอง จ านวน 22 คน              
รวมทั้งส้ิน 44 คน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561   หน้าที่68 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที่69 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือ
รายการเปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเติม (ผ.02)
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
ยทุธศาสาตร์การพัฒนาที่ 7      
ด้านสาธารณสุข                
แผนงานสาธารณสุข

เหตุผลที่ต้องเพ่ิมเติม

งบประมาณ : งบประมาณ ความจ าเป็นเร่งด่วน

พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :          7,000 บาท

พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :               -   บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :               -   บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :               -   บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ผลที่คาดวา่จะได้รับ:

1.ประชาชนได้รับประทานเกลือไอโอดีน
ในครัวเรือน                                 
2.ลดอตัราการเกดิภาวะการณ์ขาดสาร
ไอโอดีน

กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม

ตามหนังสือที่ สต 0023.5/ว6774 
ลงวันที่ 17 พฤศจกิายน 2560 
เร่ืองการโอนจดัสรรงบประมาณ 
พ.ศ.2561 เงินอดุหนุนทั่วไปเงิน
อดุหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

เป้าหมาย : เป้าหมาย:

เครือขา่ยอาสาสมัครสาธารณสุข/
ประชาชนในพื้นที่ หมูท่ี่ 4 ต. ควน
กาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล จ านวน 60
 คน

 เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไม่ได้
บรรจไุว้ในแผนฯและเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัย
ของประชาชนในพื้นที่ที่ดีขึ้น และ
การบริการสาธารณะให้เกดิ
ประโยชน์แกป่ระชาชนสูงสุดตัวชี้วัด : ตัวชีว้ดั:                               

จ านวนโครงการที่ได้รับการอดุหนุน

11 โครงการ : อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  หมูท่ี่ 4
 ตามโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

วัตถปุระสงค์ : วตัถุประสงค์:

1.ประชาชนได้รับประทานเกลือไอโอดีน
ในครัวเรือน                                 
2.ลดอตัราการเกดิภาวะการณ์ขาดสาร
ไอโอดีน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561   หน้าที่69 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที่70 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือ
รายการเปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเติม (ผ.02)

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

ยทุธศาสาตร์การพัฒนาที่ 7     
ด้านสาธารณสุข               
แผนงานสาธารณสุข

เหตุผลที่ต้องเพ่ิมเติม

งบประมาณ : งบประมาณ ความจ าเป็นเร่งด่วน
พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :          6,000 บาท

พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :               -   บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :               -   บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :               -   บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม

 เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไม่ได้
บรรจไุว้ในแผนฯและเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัย
ของประชาชนในพื้นที่ที่ดีขึ้น และ
การบริการสาธารณะให้เกดิ
ประโยชน์แกป่ระชาชนสูงสุดตัวชี้วัด : ตัวชีว้ดั:                               

จ านวนโครงการที่ได้รับการอดุหนุน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ผลที่คาดวา่จะได้รับ:

1.ประชาชนได้ท ากจิกรรมในการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาล                            
2.ประชาชนตระหนักและเล็งเห็นคุณค่า
ของการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

วัตถปุระสงค์ : วตัถุประสงค์:

1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ท ากจิกรรม
ในการพัฒนาระบบสุขภาพสุขาภิบาล    
 2.เพื่อให้ประชาชนตระหนักและ
เล็งเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

ตามหนังสือที่ สต 0023.5/ว6774 
ลงวันที่ 17 พฤศจกิายน 2560 
เร่ืองการโอนจดัสรรงบประมาณ 
พ.ศ.2561 เงินอดุหนุนทั่วไปเงิน
อดุหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

เป้าหมาย : เป้าหมาย:
ประชาชน/เครือขา่ยอาสาสมัคร
สาธารณสุขในพื้นที่หมูท่ี่ 4 จ านวน 50 
คน

12 โครงการ : อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  หมูท่ี่ 4
 ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในชุมชนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561   หน้าที่70 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที่71 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือ
รายการเปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเติม (ผ.02)
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

ยทุธศาสาตร์การพัฒนาที่ 7     
ด้านสาธารณสุข              
แผนงานสาธารณสุข

เหตุผลที่ต้องเพ่ิมเติม

ตามหนังสือที่ สต 0023.5/ว6774 
ลงวันที่ 17 พฤศจกิายน 2560 
เร่ืองการโอนจดัสรรงบประมาณ 
พ.ศ.2561 เงินอดุหนุนทั่วไปเงิน
อดุหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

ความจ าเป็นเร่งด่วน

งบประมาณ : งบประมาณ

พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :          7,000 บาท

พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :               -   บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :               -   บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :               -   บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ผลที่คาดวา่จะได้รับ:
1.ส่งเสริมสุขภาพแมแ่ละเด็กด้านโภชนาการ การ
ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ การบริการสุขภาพ 
อนามยัส่ิงแวดล้อม ส่งผลใหเ้จริญเติบโตและ
พฒันาการสมวยั                                        
  2.เครือขา่ยอาสาสมคัรสาธารณสุข/หญิง
เตรียมพร้อมทีจ่ะมบีตุร/หญิงมคีรรภ/์หญิงหลัง
คลอดมคีวามรู้ด้านสุขภาพอนามยัแมแ่ละเด็ก

กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม

เป้าหมาย : เป้าหมาย:
เครือขา่ยอาสาสมัครสาธารณสุข/หญิง
เตรียมพร้อมที่จะมีบุตร/หญิงมีครรภ/์
หญิงหลังคลอด/ในพื้นที่หมูท่ี่4

 เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไม่ได้
บรรจไุว้ในแผนฯและเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัย
ของประชาชนในพื้นที่ที่ดีขึ้น และ
การบริการสาธารณะให้เกดิ
ประโยชน์แกป่ระชาชนสูงสุด

ตัวชี้วัด : ตัวชีว้ดั:                                 
จ านวนโครงการที่ได้รับการอดุหนุน

13 โครงการ : อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  หมูท่ี่ 4
 ตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี หมูท่ี่ 4

วัตถปุระสงค์ : วตัถุประสงค์:

1.เพื่อส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กด้าน
โภชนาการ การส่งเสริมพฤติกรรม
สุขภาพ การบริการสุขภาพ อนามัย
ส่ิงแวดล้อม ส่งผลให้เจริญเติบโตและ
พัฒนาการสมวัย                            
 2.เพื่อให้เครือขา่ยอาสาสมัคร
สาธารณสุข/หญิงเตรียมพร้อมที่จะมี
บุตร/หญิงมีครรภ/์หญิงหลังคลอดมี
ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561   หน้าที่71 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที่72 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือ
รายการเปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

14 โครงการ : เพ่ิมเติม (ผ.02)

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

ยทุธศาสาตร์การพัฒนาที่ 7      
ด้านสาธารณสุข               
แผนงานสาธารณสุข

เหตุผลที่ต้องเพ่ิมเติม

ตามหนังสือที่ สต 0023.5/ว6774 
ลงวันที่ 17 พฤศจกิายน 2560 
เร่ืองการโอนจดัสรรงบประมาณ 
พ.ศ.2561 เงินอดุหนุนทั่วไปเงิน
อดุหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

ความจ าเป็นเร่งด่วน

งบประมาณ : งบประมาณ

พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :          2,550 บาท

พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :               -   บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :               -   บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :               -   บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม

 เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไม่ได้
บรรจไุว้ในแผนฯและเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัย
ของประชาชนในพื้นที่ที่ดีขึ้น และ
การบริการสาธารณะให้เกดิ
ประโยชน์แกป่ระชาชนสูงสุด

ตัวชี้วัด : ตัวชีว้ดั:                                  
จ านวนโครงการที่ได้รับการอดุหนุน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ผลที่คาดวา่จะได้รับ:
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเขา้ใจจน
สามารถลดพฤติกรรมเส่ียงและมีส่วน
ร่วมในการป้องกนัและรับการถา่ยทอด
เชื้อและการดูแลครอบครัวได้

วัตถปุระสงค์ : วตัถุประสงค์:

1.เพื่อลดพฤติกรรมเส่ียงการติดเชื้อ
เอดส์2.เพื่อส่งเสริมให้คู่สามี ภรรยาได้มี
ส่วนร่วมในการป้องกนัการรับและ
ถา่ยทอดเชื้อและการดูแลครอบครัว

เป้าหมาย : เป้าหมาย:
คู่สามี ภรรยา หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่
ต้องการมีบุตร  หญิงทีครรภ์ จ านวน 30
 คน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  หมูท่ี่ 
5ตามโครงการช่วยลดการติดเชือ้เอดส์
จากแม่สูลู่กสภากาชาดไทย   พระ
เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 
พระวรราชาทินัดดามาตุ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561   หน้าที่72 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที่73 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือ
รายการเปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเติม (ผ.02)

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
เพ่ิมเติม (ผ .02)                 
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม )  
  ยทุธศาสาตร์การพัฒนาที่ 7     
ด้านสาธารณสุข               
แผนงานสาธารณสุข
เหตุผลที่ต้องเพ่ิมเติม

ตามหนังสือที่ สต 0023.5/ว6774 
ลงวันที่ 17 พฤศจกิายน 2560 
เร่ืองการโอนจดัสรรงบประมาณ 
พ.ศ.2561 เงินอดุหนุนทั่วไปเงิน
อดุหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

ความจ าเป็นเร่งด่วน

งบประมาณ : งบประมาณ
พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :          2,525 บาท

พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :               -   บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :               -   บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :               -   บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ผลที่คาดวา่จะได้รับ:
หมูบ่า้น/ชุมชน มบีคุคลากรที่มคีวามรู้ความ
เข้าใจด้านสุขภาพยิง่ขึน้และมทีักษะการ
ช่วยเหลือประชาชนทั้งในยามปกติและ
กรณีเจ็บปว่ยฉุกเฉิน อกีทั้งประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ง่ายเพราะ
มผู้ีใหบ้ริการด้านสุขภาพในหมูบ่า้นที่
ใกล้ชิดประชาชนที่มคีวามรู้ความสามารถ
มทีักษะที่พึงประสงค์

กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม

เป้าหมาย : เป้าหมาย:

อ.ส.ม.(อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมูบ่้าน) จ านวน 25 คน

 เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไม่ได้
บรรจไุว้ในแผนฯและเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัย
ของประชาชนในพื้นที่ที่ดีขึ้น และ
การบริการสาธารณะให้เกดิ
ประโยชน์แกป่ระชาชนสูงสุด

ตัวชี้วัด : ตัวชีว้ดั:                                 
จ านวนโครงการที่ได้รับการอดุหนุน

15 โครงการ : อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  หมูท่ี่ 5
 ตามโครงการอบรมหมอหมูบ่้านใน
พระราชประสงค์ หมูท่ี่ 5

วัตถปุระสงค์ : วตัถุประสงค์:

1.เพื่อพัฒนาขดีความสามารถให้กบั      
 อ.ส.ม. ยกระดับเป็นหมอหมูบ่้าน       
 2.เพื่อเพิ่มการเขา้ถงึบริการสุขภาพของ
ประชาชนในหมูบ่้าน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561   หน้าที่73 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที่74 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือ
รายการเปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเติม (ผ.02)
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

ยทุธศาสาตร์การพัฒนาที่ 7      
ด้านสาธารณสุข              
แผนงานสาธารณสุข

เหตุผลที่ต้องเพ่ิมเติม

ตามหนังสือที่ สต 0023.5/ว6774 
ลงวันที่ 17 พฤศจกิายน 2560 
เร่ืองการโอนจดัสรรงบประมาณ 
พ.ศ.2561 เงินอดุหนุนทั่วไปเงิน
อดุหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

ความจ าเป็นเร่งด่วน

งบประมาณ : งบประมาณ

พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :        14,925 บาท

พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :               -   บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :               -   บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :               -   บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม

 เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไม่ได้
บรรจไุว้ในแผนฯและเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัย
ของประชาชนในพื้นที่ที่ดีขึ้น และ
การบริการสาธารณะให้เกดิ
ประโยชน์แกป่ระชาชนสูงสุด

ตัวชี้วัด : ตัวชีว้ดั:                       จ านวน
โครงการที่ได้รับการอดุหนุน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ผลที่คาดวา่จะได้รับ:

1.ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจด้าน
โภชนาการสามารถส่งเสริมให้เด็กได้รับอาหาร
ทีถู่กหลักโภชนาการ                              
  2 .ลดปัญหาภาวะโภชนาการของเด็กซ่ึงจะ
ส่งผลถึงพัฒนาการเด็กตามวยัทีถู่กต้อง        
3.เด็กได้รับการประเมินพัฒนาการตลอดจน
สามารถส่งเสริมให้เด็กสมพัฒนาการสมวยัตาม
เกณฑ์

วัตถปุระสงค์ : วตัถุประสงค์:
1.เพือ่แก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการและการ
รับประทานอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการของ
เด็ก                                                 
 2.เพือ่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มี
พัฒนาการสมวยั                                  
 3.เพือ่ส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครองสามารถ
ประเมินภาวะโภชนาการและประเมิน
พัฒนาการเด็กได้

เป้าหมาย : เป้าหมาย:
1.ผู้ปกครองของเด็กอาย ุ3-5 ปี จ านวน 
173 คน (เด็ก 1 คน/ผู้ปกครอง 1 คน) 
2.เด็กอาย ุ3-5 ปี ที่มีภาวะทุพ
โภชนาการ จ านวน 33 คน

16 โครงการ : อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้านหมูท่ี่ 5
ตามโครงการการปรับภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561   หน้าที่74 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที่75 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือ
รายการเปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเติม (ผ.02)
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

ยทุธศาสาตร์การพัฒนาที่ 7      
ด้านสาธารณสุข               
แผนงานสาธารณสุข

เหตุผลที่ต้องเพ่ิมเติม

ตามหนังสือที่ สต 0023.5/ว6774 
ลงวันที่ 17 พฤศจกิายน 2560 
เร่ืองการโอนจดัสรรงบประมาณ 
พ.ศ.2561 เงินอดุหนุนทั่วไปเงิน
อดุหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

ความจ าเป็นเร่งด่วน

งบประมาณ : งบประมาณ

พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :          6,550 บาท

พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :               -   บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :               -   บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :               -   บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

ผลที่คาดวา่จะได้รับ:

1.ประชาชนในหมูบ่้านได้มีความรู้กี่ยว
กบัสารไอโอดีน                             
2.ประชนในหมูบ่้านรู้จกัเลือก
รับประทานอาหารที่มีสารไอโอดีน       
3.เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนป้องกนั
การเกดิโรคขาดสารไอโอดีน

กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม

เป้าหมาย : เป้าหมาย:

1.เครือขา่ยอาสาสมัครสาธารณสุข     
จ านวน 40 คน                           2.
ตัวแทนครัวเรือน จ านวน 20 คน

 เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไม่ได้
บรรจไุว้ในแผนฯและเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัย
ของประชาชนในพื้นที่ที่ดีขึ้น และ
การบริการสาธารณะให้เกดิ
ประโยชน์แกป่ระชาชนสูงสุด

ตัวชี้วัด : ตัวชีว้ดั:                             จ านวน
โครงการที่ได้รับการอดุหนุน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

17 โครงการ : อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน หมูท่ี่ 6
ตามโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

วัตถปุระสงค์ : วตัถุประสงค์:

1.เพื่อให้ประชาชนในหมูบ่้านได้มีความรู้
กี่ยวกบัสารไอโอดีน                        
2.เพื่อให้ประชนในหมูบ่้านรู้จกัเลือก
รับประทานอาหารที่มีสารไอโอดีน       
 3.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนป้องกนัการ
เกดิโรคขาดสารไอโอดีน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561   หน้าที่75 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที่76 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือ
รายการเปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเติม (ผ.02)

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

ยทุธศาสาตร์การพัฒนาที่ 7      
ด้านสาธารณสุข               
แผนงานสาธารณสุข

เหตุผลที่ต้องเพ่ิมเติม

ตามหนังสือที่ สต 0023.5/ว6774 
ลงวันที่ 17 พฤศจกิายน 2560 
เร่ืองการโอนจดัสรรงบประมาณ 
พ.ศ.2561 เงินอดุหนุนทั่วไปเงิน
อดุหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

ความจ าเป็นเร่งด่วน

งบประมาณ : งบประมาณ

พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :          6,550 บาท

พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :               -   บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :               -   บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :               -   บาท

ตัวชี้วัด :

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม

 เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไม่ได้
บรรจไุว้ในแผนฯและเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัย
ของประชาชนในพื้นที่ที่ดีขึ้น และ
การบริการสาธารณะให้เกดิ
ประโยชน์แกป่ระชาชนสูงสุด

ตัวชีว้ดั:                            จ านวน
โครงการที่ได้รับการอดุหนุน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ผลที่คาดวา่จะได้รับ:
1.ประชาชนในหมูบ่้านมีความรู้ในการ
ควบคุมป้องกนัโรคมาลาเรีย             
2.ชุมชนมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา   
 3.ประชาชนต่ืนตัวและเฝ้าระวังในการ
ดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อที่
น าโดยแมลง

วัตถปุระสงค์ : วตัถุประสงค์:

1.ประชาชนในหมูบ่้านมีความรู้ในการ
ควบคุมป้องกนัโรคมาลาเรีย             
2.ชุมชนมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา    
 3.เพื่อให้ประชาชนต่ืนตัวและเฝ้าระวัง
ในการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจาก
โรคติดต่อที่น าโดยแมลง

เป้าหมาย : เป้าหมาย:
1.เครือขา่ยอาสาสมัครสาธารณสุข     
จ านวน 40 คน                             
2.ตัวแทนครัวเรือน จ านวน 20 คน

18 โครงการ : อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  หมูท่ี่ 6
 ตามโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561   หน้าที่76 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที่77 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือ
รายการเปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเติม (ผ.02)
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

ยทุธศาสาตร์การพัฒนาที่ 7     
ด้านสาธารณสุข             
แผนงานสาธารณสุข

เหตุผลที่ต้องเพ่ิมเติม

ตามหนังสือที่ สต 0023.5/ว6774 
ลงวันที่ 17 พฤศจกิายน 2560 
เร่ืองการโอนจดัสรรงบประมาณ 
พ.ศ.2561 เงินอดุหนุนทั่วไปเงิน
อดุหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

ความจ าเป็นเร่งด่วน

งบประมาณ : งบประมาณ
พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :          6,900 บาท

พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :               -   บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :               -   บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :               -   บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

ผลที่คาดวา่จะได้รับ:

1.อ.ส.ม.และสตรีกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความ
เข้าใจทีถู่กต้องและมีทักษะในการตรวจคัด
กรองโรคมะเร็งเต้านมด้วยตัวเอง                
 2.สตรีกลุ่มเป้นหมายได้ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง
เต้านม                                             
3.อ.ส.ม.และสตรีกลุ่มเป้าหมายสามารถน าไป
เผยแพร่ให้กับผู้อืน่ได้

กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม

เป้าหมาย : เป้าหมาย:

1.เครือขา่ยอาสาสมัครสาธารณสุข    
จ านวน 30 คน                             
2.สตรีกลุ่มเป้าหมายอาย ุ30-60 ปี  
จ านวน 40 คน

 เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไม่ได้
บรรจไุว้ในแผนฯและเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัย
ของประชาชนในพื้นที่ที่ดีขึ้น และ
การบริการสาธารณะให้เกดิ
ประโยชน์แกป่ระชาชนสูงสุด

ตัวชี้วัด : ตัวชีว้ดั:                                 
จ านวนโครงการที่ได้รับการอดุหนุน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

19 โครงการ : อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  หมูท่ี่ 6
 ตามโครงการสืบสานพระราชปณธิาน
สมเด็จยา่ ต้านมะเร็งเต้านม

วัตถปุระสงค์ : วตัถุประสงค์:

1.เพือ่สนับสนุน อ.ส.ม.และสตรีกลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้ ความเข้าใจทีถู่กต้องและมีทักษะใน
การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมด้วยตัวเอง 
2.เพือ่ให้สตรีกลุ่มเป้าหมายได้ตระหนักและ
เล็งเห็นความส าคัญของการตรวจคัดกรอง
โรคมะเร็งเต้านม                                  
3.เพือ่ให้ อ.ส.ม.และสตรีกลุ่มเป้าหมายสมารถ
น าไปเผยแพร่ให้กับผู้อืน่ได้

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561   หน้าที่77 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที่78 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือ
รายการเปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเติม (ผ.02)

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

ยทุธศาสาตร์การพัฒนาที่ 7      
ด้านสาธารณสุข                
แผนงานสาธารณสุข

เหตุผลที่ต้องเพ่ิมเติม

ตามหนังสือที่ สต 0023.5/ว6774 
ลงวันที่ 17 พฤศจกิายน 2560 
เร่ืองการโอนจดัสรรงบประมาณ 
พ.ศ.2561 เงินอดุหนุนทั่วไปเงิน
อดุหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

ความจ าเป็นเร่งด่วน

งบประมาณ : งบประมาณ

พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :          7,000 บาท

พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :               -   บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :               -   บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :               -   บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม

 เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไม่ได้
บรรจไุว้ในแผนฯและเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัย
ของประชาชนในพื้นที่ที่ดีขึ้น และ
การบริการสาธารณะให้เกดิ
ประโยชน์แกป่ระชาชนสูงสุด

ตัวชี้วัด : ตัวชีว้ดั:                               
จ านวนโครงการที่ได้รับการอดุหนุน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ผลที่คาดวา่จะได้รับ:
1.ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับยา
เสพติดทัง้ในด้านลักษณะและชนิดของสาร
เสพติดสถานการณ์แพร่ระบาดวธิปี้องกัน
บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด/สารเสพติด         
2.ประชาชนสามารถเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจเกีย่วกับยา/สารเสพติดและการป้องกัน
ไปยงัครอบครัว ชุมชน

วัตถปุระสงค์ : วตัถุประสงค์:

1เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัยาเสพติดทั้งในด้านลักษณะ
และชนิดของสารเสพติดสถานการณ์
แพร่ระบาดวิธีป้องกนับ าบัดรักษาผู้ติดยา
เสพติด                                       
 2.เพื่อให้ประชาชนมีความสามารถใน
การเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบั
ยาเสพติดและการป้องกนั

เป้าหมาย : เป้าหมาย:
1.ประชาชน ในหมูท่ี่ 7 ต. ควนกาหลง 
อ. ควนกาหลง จ. สตูล จ านวน 60 คน

20 โครงการ : อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  หมูท่ี่ 
7ตามโครงการรณรงค์และแก้ปัญหายา
เสพติดทูลกระหม่อมหญงิอุบลรัต
นราชกัญญาศิริวฒันาพรรณวดี

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561   หน้าที่78 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที่79 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือ
รายการเปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเติม (ผ.02)
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

ยทุธศาสาตร์การพัฒนาที่ 7      
ด้านสาธารณสุข              
แผนงานสาธารณสุข

เหตุผลที่ต้องเพ่ิมเติม

ตามหนังสือที่ สต 0023.5/ว6774 
ลงวันที่ 17 พฤศจกิายน 2560 
เร่ืองการโอนจดัสรรงบประมาณ 
พ.ศ.2561 เงินอดุหนุนทั่วไปเงิน
อดุหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

ความจ าเป็นเร่งด่วน

งบประมาณ : งบประมาณ
พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :          7,000 บาท
พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :               -   บาท
พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :               -   บาท
พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :               -   บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

ผลที่คาดวา่จะได้รับ:
1.ผู้ปกครองผู้เล้ียงดูเด็ก และ เครือขา่ย
สาธารณสุขมีความรู้ความเขา้ใจ ที่
ถกูต้องเกี่ยวกบัการส่งเสริมพัฒนาการ   
       2.เฝ้าระวังและติดตามทาง
โภชนาการที่เส่ียงต่อการมีภาวะทุพ
โภชนาการ

กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม

เป้าหมาย : เป้าหมาย:

ผู้ปกครอง ผู้เล้ียงดูเด็กและเครือขา่ย
สาธารณะสุข กมูท่ี่ 7 จ านวน 60 คน

 เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไม่ได้
บรรจไุว้ในแผนฯและเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัย
ของประชาชนในพื้นที่ที่ดีขึ้น และ
การบริการสาธารณะให้เกดิ
ประโยชน์แกป่ระชาชนสูงสุด

ตัวชี้วัด : ตัวชีว้ดั:                                    
จ านวนโครงการที่ได้รับการอดุหนุน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

21 โครงการ : อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  หมูท่ี่ 7
 ตามโครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี

วัตถปุระสงค์ : วตัถุประสงค์:

1.พัฒนาศักยภาพผู้ปกครองผู้เล้ียงดูเด็ก
 และ เครือขา่ยสาธารณสุข ให้มีความรู้
ความเขา้ใจ ที่ถกูต้องเกี่ยวกบัการ
ส่งเสริมพัฒนาการ                         
2.เพื่อเฝ้าระวังและติดตามทาง
โภชนาการที่เส่ียงต่อการมีภาวะทุพ
โภชนาการ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561   หน้าที่79 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที่80 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือ
รายการเปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเติม (ผ.02)
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
ยทุธศาสาตร์การพัฒนาที่ 7      
ด้านสาธารณสุข                
แผนงานสาธารณสุข

เหตุผลที่ต้องเพ่ิมเติม

งบประมาณ : งบประมาณ ความจ าเป็นเร่งด่วน

พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :          6,000 บาท
พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :               -   บาท
พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :               -   บาท
พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :               -   บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม

 เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไม่ได้
บรรจไุว้ในแผนฯและเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัย
ของประชาชนในพื้นที่ที่ดีขึ้น และ
การบริการสาธารณะให้เกดิ
ประโยชน์แกป่ระชาชนสูงสุด

ตัวชี้วัด : ตัวชีว้ดั:                                   
จ านวนโครงการที่ได้รับการอดุหนุน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ผลที่คาดวา่จะได้รับ:

1.ประชาชนใช้เกลือเสริมไอโอดีนทุก
ครัวเรือน                                   
2.ลดการเกดิภาวการณ์ขาดสารไอโอดีน

วัตถปุระสงค์ : วตัถุประสงค์:

1.ทุกหลังคาเรือนรู้จกัและใช้เกลือเสริม
ไอโอดีน                                    
2.ร้านค้าจ าหน่ายเกลือเสริมไอโอดีน

ตามหนังสือที่ สต 0023.5/ว6774 
ลงวันที่ 17 พฤศจกิายน 2560 
เร่ืองการโอนจดัสรรงบประมาณ 
พ.ศ.2561 เงินอดุหนุนทั่วไปเงิน
อดุหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

เป้าหมาย : เป้าหมาย:

ประชาชน/ เครือขา่ยสาธารณสุข หมูท่ี่ 
7 จ านวน 50 คน

22 โครงการ : อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  หมูท่ี่ 7
 ตามโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561   หน้าที่80 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที่81 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือ
รายการเปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเติม (ผ.02)

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
ยทุธศาสาตร์การพัฒนาที่ 7     
ด้านสาธารณสุข              
แผนงานสาธารณสุข

เหตุผลที่ต้องเพ่ิมเติม

งบประมาณ : งบประมาณ ความจ าเป็นเร่งด่วน
พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :          3,400 บาท
พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :               -   บาท
พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :               -   บาท
พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :               -   บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ผลที่คาดวา่จะได้รับ:
1.คนในชุมชนไม่ขาดสารไอโอดีน         
  2.คนในชุมชนไม่เป็นโรคคอพอก        
 3.ผู้ที่ได้ผ่านการอบรมสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้แกค่นใน
ครอบครัวและชุมชนได้

กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม

ตามหนังสือที่ สต 0023.5/ว6774 
ลงวันที่ 17 พฤศจกิายน 2560 
เร่ืองการโอนจดัสรรงบประมาณ 
พ.ศ.2561 เงินอดุหนุนทั่วไปเงิน
อดุหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

เป้าหมาย : เป้าหมาย:

ประชาชนในพื้นที่ หมูท่ี่ 8 ต ควนกาหลง
 อ. ควนกาหลง จ. สตูล จ านวน 100 คน

 เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไม่ได้
บรรจไุว้ในแผนฯและเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัย
ของประชาชนในพื้นที่ที่ดีขึ้น และ
การบริการสาธารณะให้เกดิ
ประโยชน์แกป่ระชาชนสูงสุด

ตัวชี้วัด : ตัวชีว้ดั:                                  
จ านวนโครงการที่ได้รับการอดุหนุน

23 โครงการ : อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  หมูท่ี่ 8
 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

วัตถปุระสงค์ : วตัถุประสงค์:
1.เพื่อให้ความรู้เร่ืองการควบคุมป้องกนั
โรคขาดสารไอโอดีน                       
 2.ให้คนในชุมชนหันมาบริโภคเกลือที่
ผสมสารไอโอดีน                            
  3.เพื่อควบคุมป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
โรคขาดสารไอโอดีนในพื้นที่

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561   หน้าที่81 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที่82 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือ
รายการเปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเติม (ผ.02)
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
ยทุธศาสาตร์การพัฒนาที่ 7     
ด้านสาธารณสุข                
แผนงานสาธารณสุข

เหตุผลที่ต้องเพ่ิมเติม
ตามหนังสือที่ สต 0023.5/ว6774 
ลงวันที่ 17 พฤศจกิายน 2560 
เร่ืองการโอนจดัสรรงบประมาณ 
พ.ศ.2561 เงินอดุหนุนทั่วไปเงิน
อดุหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

ความจ าเป็นเร่งด่วน

งบประมาณ : งบประมาณ
พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :          4,200 บาท
พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :               -   บาท
พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :               -   บาท
พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :               -   บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

 เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไม่ได้
บรรจไุว้ในแผนฯและเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัย
ของประชาชนในพื้นที่ที่ดีขึ้น และ
การบริการสาธารณะให้เกดิ
ประโยชน์แกป่ระชาชนสูงสุด

ตัวชี้วัด : ตัวชีว้ดั:                                  
จ านวนโครงการที่ได้รับการอดุหนุน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ผลที่คาดวา่จะได้รับ:
1.ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กให้
สมวัย                                        
 2.ช่วยดูแลอนามัยแม่และเด็กขั้นพื้นฐาน

กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม

วัตถปุระสงค์ : วตัถุประสงค์:
เพื่อส่งเสริมให้หญิงมีครรภ/์หญิงให้นม
บุตร และเด็กทารกแรกเกดิจนถงึอาย ุ3
 ปีได้รับการบริการที่เหมาะสมและได้รับ
ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อ
ช่วยให้แม่มีภาวะโภชนาการและสูขภาพ
อนามัยที่ดีเด็กเกดิรอด มีการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการได้เต็ม
ศักยภาพ

เป้าหมาย : เป้าหมาย:
หญิงมีครรภ,์หญิงให้นมบุตรและเด็ก
ทารกแรกเกดิจนถงึอาย ุ3 ปี จ านวน 
100 คน

24 โครงการ : อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  หมูท่ี่ 
8ตามโครงการการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561   หน้าที่82 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที่83 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือ
รายการเปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเติม (ผ.02)

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
ยทุธศาสาตร์การพัฒนาที่ 7     
ด้านสาธารณสุข               
แผนงานสาธารณสุข

เหตุผลที่ต้องเพ่ิมเติม

งบประมาณ : งบประมาณ
พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :        12,400 บาท
พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :               -   บาท
พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :               -   บาท
พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :               -   บาท

ความจ าเป็นเร่งด่วน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ผลที่คาดวา่จะได้รับ:

1.ท าให้คนในชุมชนรู้จกัดูแลและป้องกนั
ตัวเอง                                       
2.ลดความเส่ียงของการเกดิโรค          
3.ปรับเปล่ียนพฤติกรรมตนเองในการใช้
ชีวิตประวัน

กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม

ตามหนังสือที่ สต 0023.5/ว6774 
ลงวันที่ 17 พฤศจกิายน 2560 
เร่ืองการโอนจดัสรรงบประมาณ 
พ.ศ.2561 เงินอดุหนุนทั่วไปเงิน
อดุหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

เป้าหมาย : เป้าหมาย:

กลุ่มเส่ียงอาย ุ15 ปีขึ้นไปจ านวน 60 คน

ตัวชี้วัด : ตัวชีว้ดั:                            จ านวน
โครงการที่ได้รับการอดุหนุน  เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไม่ได้

บรรจไุว้ในแผนฯและเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัย
ของประชาชนในพื้นที่ที่ดีขึ้น และ
การบริการสาธารณะให้เกดิ
ประโยชน์แกป่ระชาชนสูงสุด

25 โครงการ : อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  หมูท่ี่ 8
 ตามโครงการตรวจสุขภาพเคลือ่นที่ 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณอั์ครราชกุมารี

วัตถปุระสงค์ : วตัถุประสงค์:

1.ชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูงเทียบดัชนีมวล
กาย 2.วัดความดัน                          
   3.ตรวจค่าน้ าตาลในเลือด

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561   หน้าที่83 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที่84 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือ
รายการเปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเติม (ผ.02)

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

ยทุธศาสาตร์การพัฒนาที่ 7      
ด้านสาธารณสุข             
แผนงานสาธารณสุข

เหตุผลที่ต้องเพ่ิมเติม
ตามหนังสือที่ สต 0023.5/ว6774 
ลงวันที่ 17 พฤศจกิายน 2560 
เร่ืองการโอนจดัสรรงบประมาณ 
พ.ศ.2561 เงินอดุหนุนทั่วไปเงิน
อดุหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

ความจ าเป็นเร่งด่วน
 เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไม่ได้
บรรจไุว้ในแผนฯและเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัย
ของประชาชนในพื้นที่ที่ดีขึ้น และ
การบริการสาธารณะให้เกดิ
ประโยชน์แกป่ระชาชนสูงสุด

งบประมาณ : งบประมาณ
พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :        14,525 บาท
พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :               -   บาท
พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :               -   บาท
พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :               -   บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม

ตัวชี้วัด : ตัวชีว้ดั:                                
จ านวนโครงการที่ได้รับการอดุหนุน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ผลที่คาดวา่จะได้รับ:
1.ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจด้านโภชนาการ
สามารถส่งเสริมใหเ้ด็กได้รับอาหารทีถู่กหลักโภชนาการ
  2.ลดปัญหาภาวะโภชนาการเด็ก ซ่ึงจะส่งผลถึง
พฒันาการเด็กตามวัยทีถู่กต้อง                             
   3.เด็กได้รับการประเมินพฒันาการตลอดจนสามา
ราถส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการสมวัยตามเกณฑ์

วัตถปุระสงค์ : วตัถุประสงค์:
1.เพือ่แก้ปัญหาภาวะโภชนาการและการ
รับประทานอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการของ
เด็ก                                                 
 2.เพือ่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้มีพัฒนาการ
สมวยั                                               
3.เพือ่ส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครองสามารถ
ประเมินภาวะโภชนาการและประเมิน
พัฒนาการเด็กได้

เป้าหมาย : เป้าหมาย:
1.ผู้ปกครองเด็กอาย ุ3- 5 ปี จ านวน 
173 คน (เด็ก 1 คน /ผู้ปกครอง 1 คน )
 2.เด็กอาย ุ3 - 5 ปี ที่มีภาวะทุพ
โภชนาการ จ านวน 37 คน

26 โครงการ : อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  หมูท่ี่ 9
 ตามโครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561   หน้าที่84 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที่85 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือ
รายการเปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเติม (ผ.02)

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
ยทุธศาสาตร์การพัฒนาที่ 7      
ด้านสาธารณสุข              
แผนงานสาธารณสุข

เหตุผลที่ต้องเพ่ิมเติม

งบประมาณ : งบประมาณ ความจ าเป็นเร่งด่วน

พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :          2,550 บาท

พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :               -   บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :               -   บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :               -   บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ผลที่คาดวา่จะได้รับ:
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเขา้ใจจน
สามารถลดพฤติกรรมเส่ียงและมีส่วน
ร่วมในการป้องกนัการรับและถา่ยทอด
เชื้อและการดูแลครอบครัว

กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม

ตามหนังสือที่ สต 0023.5/ว6774 
ลงวันที่ 17 พฤศจกิายน 2560 
เร่ืองการโอนจดัสรรงบประมาณ 
พ.ศ.2561 เงินอดุหนุนทั่วไปเงิน
อดุหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

เป้าหมาย : เป้าหมาย:

คู่สามีและภรรยา,หญิงวัยเจริญพันธุ์
ต้องการมีบุตร,หญิงมีครรภ์ จ านวน 30 
คน

 เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไม่ได้
บรรจไุว้ในแผนฯและเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัย
ของประชาชนในพื้นที่ที่ดีขึ้น และ
การบริการสาธารณะให้เกดิ
ประโยชน์แกป่ระชาชนสูงสุดตัวชี้วัด : ตัวชีว้ดั:                                 

จ านวนโครงการที่ได้รับการอดุหนุน

27 โครงการ : อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  หมูท่ี่ 9
 ตามโครงการช่วยลดการติดเชือ้เอดส์
จากแม่สูลู่กสภากาชาดไทย           
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระเจ้าโสมสวลี
พระวร-ราชาทินดดามาตุ

วัตถปุระสงค์ : วตัถุประสงค์:

1.เพื่อลดพฤติกรรมเส่ียงการติดเชื้อเอดส์
 2.เพื่อส่งเสริมให้คู่สามี และภรรยาได้มี
ส่วนร่วมในการป้องกนัการรับและ
ถา่ยทอดเชื้อและการดูแลครอบครัว

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561   หน้าที่85 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที่86 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือ
รายการเปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเติม (ผ.02)
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
ยทุธศาสาตร์การพัฒนาที่ 7      
ด้านสาธารณสุข              
แผนงานสาธารณสุข

เหตุผลที่ต้องเพ่ิมเติม

งบประมาณ : งบประมาณ ความจ าเป็นเร่งด่วน

พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :          2,925 บาท
พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :               -   บาท
พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :               -   บาท
พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :               -   บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม

 เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไม่ได้
บรรจไุว้ในแผนฯและเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัย
ของประชาชนในพื้นที่ที่ดีขึ้น และ
การบริการสาธารณะให้เกดิ
ประโยชน์แกป่ระชาชนสูงสุด

ตัวชี้วัด : ตัวชีว้ดั:                                     
จ านวนโครงการที่ได้รับการอดุหนุน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ผลที่คาดวา่จะได้รับ:

หมูบ่้าน/ชุมชนมีบุคคลากรที่มีความรู้
ความเขา้ใจด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้นและมี
ทักษะการช่วยเหลือประชาชนในยาม
ปกติและเจบ็ป่วยฉกุเฉนิอกีทั้ง
ประชาชนสามารถเขา้ถงึบริการสุขภาพ
ในหมูบ่้านที่ใกล้ชิดประชาชนที่มีความรู้
ความสามารถมีทักษะที่พึงประสงค์

วัตถปุระสงค์ : วตัถุประสงค์:

1.เพื่อพัฒนาขดีความสามารถให้กบั   
อสม.ยกระดับเป็นหมอหมูบ่้าน            
 2.เพื่อเพิ่มการเขา้ถงึบริการสุขภาพของ
ประชาชน

ตามหนังสือที่ สต 0023.5/ว6774 
ลงวันที่ 17 พฤศจกิายน 2560 
เร่ืองการโอนจดัสรรงบประมาณ 
พ.ศ.2561 เงินอดุหนุนทั่วไปเงิน
อดุหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

เป้าหมาย : เป้าหมาย:

อสม. จ านวน 30 คน

28 โครงการ : อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  หมูท่ี่ 9
 ตามโครงการอบรมหมอหมูบ่้านใน
พระราชประสงค์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561   หน้าที่86 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที่87 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือ
รายการเปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเติม (ผ.02)
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

ยทุธศาสาตร์การพัฒนาที่ 7      
ด้านสาธารณสุข                
แผนงานสาธารณสุข

เหตุผลที่ต้องเพ่ิมเติม

ตามหนังสือที่ สต 0023.5/ว6774 
ลงวันที่ 17 พฤศจกิายน 2560 
เร่ืองการโอนจดัสรรงบประมาณ 
พ.ศ.2561 เงินอดุหนุนทั่วไปเงิน
อดุหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

ความจ าเป็นเร่งด่วน

งบประมาณ : งบประมาณ

พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :          7,000 บาท

พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :               -   บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :               -   บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :               -   บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

ผลที่คาดวา่จะได้รับ:
1.เสริมสร้างศักยภาพของหมอหมูบ่้าน   
 2.อตัราการเจบ็ป่วยของราษฎรที่
ประสบโรคภัยไขเ้จบ็                       
  3.ราษฎรมีขวัญและก าลังใจในการ
ด าเนินชีวิต

กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม

เป้าหมาย : เป้าหมาย:

แกนน าครอบครัว/อสม.หมูท่ี่ 10 จ านวน
 25 คน

 เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไม่ได้
บรรจไุว้ในแผนฯและเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัย
ของประชาชนในพื้นที่ที่ดีขึ้น และ
การบริการสาธารณะให้เกดิ
ประโยชน์แกป่ระชาชนสูงสุด

ตัวชี้วัด : ตัวชีว้ดั:                                     
 จ านวนโครงการที่ได้รับการอดุหนุน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

29 โครงการ : อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  หมูท่ี่ 
10 ตามโครงการอบรมหมอหมูบ่้านใน
พระราชประสงค์

วัตถปุระสงค์ : วตัถุประสงค์:

1.เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในด้าน
สาธารณสุขให้แกห่มอหมูบ่้าน            
2.เพื่อบรรเทาทุกขใ์ห้ราษฎร ในพิ้นที่ใน
เบือ้งต้นได้ กอ่นการน าไปตรวจรักษาที่
โรงพยาบาล                                
3.เพื่อลดจ านวนอตัรารุนแรงการ
เจบ็ป่วยของราษฎรในพื้นที่กอ่นการ
น าไปส่งรักษาที่โรงพยาบาลอกีต่อไป

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561   หน้าที่87 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที่88 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือ
รายการเปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเติม (ผ.02)
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
ยทุธศาสาตร์การพัฒนาที่ 7     
ด้านสาธารณสุข                
แผนงานสาธารณสุข

เหตุผลที่ต้องเพ่ิมเติม

งบประมาณ : งบประมาณ ความจ าเป็นเร่งด่วน

พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :          6,500 บาท

พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :               -   บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :               -   บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :               -   บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม

 เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไม่ได้
บรรจไุว้ในแผนฯและเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัย
ของประชาชนในพื้นที่ที่ดีขึ้น และ
การบริการสาธารณะให้เกดิ
ประโยชน์แกป่ระชาชนสูงสุดตัวชี้วัด : ตัวชีว้ดั:                                 

จ านวนโครงการที่ได้รับการอดุหนุน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ผลที่คาดวา่จะได้รับ:

ประชาชนรู้สาเหตุการเกดิโรควิธีเล่ียง 
และวิธีตรวจเบือ้งต้น

วัตถปุระสงค์ : วตัถุประสงค์:

1.ลดอตัราการเสียชีวิตของราษฎรจาก
มะเร็งเต้านม                               
2.ให้ราษฎรรู้จกัดูแลตัวเองในด้านการ
บริโภคส่ิงที่เส่ียงเกดิมะเร็ง               
3.ให้ราษฎรรู้เท่าทันโรคและวิธีป้องกนั
การป้องกนัการเกดิโรค

ตามหนังสือที่ สต 0023.5/ว6774 
ลงวันที่ 17 พฤศจกิายน 2560 
เร่ืองการโอนจดัสรรงบประมาณ 
พ.ศ.2561 เงินอดุหนุนทั่วไปเงิน
อดุหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

เป้าหมาย : เป้าหมาย:
แกนน าสตรี จ านวน 30 คน

30 โครงการ : อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  หมูท่ี่ 
10 ตามโครงการสืบสานพระราช
ปณธิานสมเด็จยา่ ต้านภัยมะเร็งเต้านม

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561   หน้าที่88 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที่89 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือ
รายการเปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเติม (ผ.02)

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
ยทุธศาสาตร์การพัฒนาที่ 7      
ด้านสาธารณสุข              
แผนงานสาธารณสุข

เหตุผลที่ต้องเพ่ิมเติม
ตามหนังสือที่ สต 0023.5/ว6774 
ลงวันที่ 17 พฤศจกิายน 2560 
เร่ืองการโอนจดัสรรงบประมาณ 
พ.ศ.2561 เงินอดุหนุนทั่วไปเงิน
อดุหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

ความจ าเป็นเร่งด่วน

งบประมาณ : งบประมาณ

พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :          6,500 บาท

พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :               -   บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :               -   บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :               -   บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ผลที่คาดวา่จะได้รับ:

1.กลุ่มวยัรุ่นเยาวชนในพืน้ทีม่ีความรู้และ
ตระหนักถึงพิษภัยของการใช้ยาเสพติด        
2.สถาบันครอบครัวจะเข้มแข็งและมีความสุข 
3.ปัญหายาเสพติดจะค่อยๆหมดไปจากชุมชน
และประเทศ                                      
4.ชุมชนและประเทศชาติจะเป็นประเทศที่
เจริญแล้ว                                           
 5.เศรษฐกิจจะดีขึน้ความเป็นอยูข่อง
ประชาชนจะยกระดับ

กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม

เป้าหมาย : เป้าหมาย:
1.กลุ่มเยาวชน หมูท่ี่ 10 จ านวน 26 คน
2.แกนน าครอบครัวหมู ่10 จ านวน 10 
คน

 เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไม่ได้
บรรจไุว้ในแผนฯและเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัย
ของประชาชนในพื้นที่ที่ดีขึ้น และ
การบริการสาธารณะให้เกดิ
ประโยชน์แกป่ระชาชนสูงสุด

ตัวชี้วัด : ตัวชีว้ดั:                                 
จ านวนโครงการที่ได้รับการอดุหนุน

31 โครงการ : อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  หมูท่ี่ 
10 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER 
ONE ทูลกระหม่อมหญงิอุบลรัตน์ราช
กัญญาสิริวตันาพรรวดี

วัตถปุระสงค์ : วตัถุประสงค์:
1.เพือ่ลดอัตราการใช้ยาเสพติดทุกประเภท
ของกลุ่มวยัรุ่นและเยาวชน                       
 2.เพือ่ให้ครอบครัวสร้างฝัน สร้างสุขให้
สถาบันครอบครัว                                  
  3.เพือ่ลดอัตราการเสียชีวติและบาดเจ็บใน
กลุ่มวยัรุ่น และเยาวชน                          
4.เพือ่ประหยดังบประมาณของประเทศชาติ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561   หน้าที่89 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที่90 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือ
รายการเปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเติม (ผ.02)
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

ยทุธศาสาตร์การพัฒนาที่ 7     
ด้านสาธารณสุข                
แผนงานสาธารณสุข

เหตุผลที่ต้องเพ่ิมเติม

งบประมาณ : งบประมาณ ความจ าเป็นเร่งด่วน
พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :          7,250 บาท
พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :               -   บาท
พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :               -   บาท
พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :               -   บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม

 เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไม่ได้
บรรจไุว้ในแผนฯและเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัย
ของประชาชนในพื้นที่ที่ดีขึ้น และ
การบริการสาธารณะให้เกดิ
ประโยชน์แกป่ระชาชนสูงสุด

ตัวชี้วัด : ตัวชีว้ดั:                                    
จ านวนโครงการที่ได้รับการอดุหนุน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ผลที่คาดวา่จะได้รับ:
1.ประชาชนในหมูบ่้านมีความรู้เกี่ยวกบั
สารไอโอดีน                                
2.ประชาชนในหมูบ่้านรู้จกัเลือก
รับประทานอาหารที่มีสารไอโอดีน       
3.เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนป้องกนั
การเกดิโรคขาดสารไอโอดีน

วัตถปุระสงค์ : วตัถุประสงค์:

1.เพื่อให้ประชาชนหมูบ่้านมีความรู้
เกี่ยวกบัสารไอโอดีน                      
2.เพื่อให้ประชาชนในหมูบ่้านรู้จกัเลือก
รับประทานอาหารที่มีสารไอโอดีน       
3.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนป้องกนัการ
เกดิโรคขาดสารไอโอดีน

ตามหนังสือที่ สต 0023.5/ว6774 
ลงวันที่ 17 พฤศจกิายน 2560 
เร่ืองการโอนจดัสรรงบประมาณ 
พ.ศ.2561 เงินอดุหนุนทั่วไปเงิน
อดุหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

เป้าหมาย : เป้าหมาย:

1.อสม. จ านวน 19 คน                  
2.ตัวแทนครัวเรือน จ านวน  51 คน

32 โครงการ : อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  หมูท่ี่ 
11 ตามโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561   หน้าที่90 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที่91 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือ
รายการเปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเติม (ผ.02)
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
ยทุธศาสาตร์การพัฒนาที่ 7     
ด้านสาธารณสุข                
แผนงานสาธารณสุข

เหตุผลที่ต้องเพ่ิมเติม

งบประมาณ : งบประมาณ ความจ าเป็นเร่งด่วน

พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :          7,250 บาท

พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :               -   บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :               -   บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :               -   บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ผลที่คาดวา่จะได้รับ:

1.อสม.และผู้ปกครองกลุ่มเป้าหมาย
สามารถแกไ้ขปัญหาการรับประทาน
อาหารถกูหลักโภชนาการของเด็กได้     
2.อสม.และผู้ปกครองกลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความเขา้ใจที่ถกูต้องเกี่ยวกบัหลัก
โภชนาการ                                  
 3.อสม.และผู้ปกครองกลุ่มเป้าหมาย
สามารถน าไปเผยแพร่ให้กบัผู้อื่นได้

กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม

ตามหนังสือที่ สต 0023.5/ว6774 
ลงวันที่ 17 พฤศจกิายน 2560 
เร่ืองการโอนจดัสรรงบประมาณ 
พ.ศ.2561 เงินอดุหนุนทั่วไปเงิน
อดุหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

เป้าหมาย : เป้าหมาย:
1.อสม. จ านวน 19 คน                  
2.ตัวแทนครัวเรือน จ านวน  51 คน

 เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไม่ได้
บรรจไุว้ในแผนฯและเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัย
ของประชาชนในพื้นที่ที่ดีขึ้น และ
การบริการสาธารณะให้เกดิ
ประโยชน์แกป่ระชาชนสูงสุดตัวชี้วัด : ตัวชีว้ดั:                                 

จ านวนโครงการที่ได้รับการอดุหนุน

33 โครงการ : อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  หมูท่ี่ 
11 ตามโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย 
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

วัตถปุระสงค์ : วตัถุประสงค์:
1.ประชาชนในหมูบ่้านมีความรู้ในการ
ควบคุมป้องกนัโรคมาลาเรีย             
2.ชุมชนมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา   
 3.เพื่อให้ประชาชนต่ืนตัวและเฝ้าระวัง
ในการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจาก
โรคติดต่อที่น าโดยแมลง

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561   หน้าที่91 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที่92 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือ
รายการเปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเติม (ผ02)
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
ยทุธศาสาตร์การพัฒนาที่ 7     
ด้านสาธารณสุข               
แผนงานสาธารณสุข

เหตุผลที่ต้องเพ่ิมเติม
ตามหนังสือที่ สต 0023.5/ว6774 
ลงวันที่ 17 พฤศจกิายน 2560 
เร่ืองการโอนจดัสรรงบประมาณ 
พ.ศ.2561 เงินอดุหนุนทั่วไปเงิน
อดุหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

ความจ าเป็นเร่งด่วน

งบประมาณ : งบประมาณ

พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :          5,500 บาท

พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :               -   บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :               -   บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :               -   บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

ผลที่คาดวา่จะได้รับ:

1.อสม.และผู้ปกครองกลุ่มเป้าหมายสามารถ
แก้ไขปัญหาการรับประทานอาหารถูกหลัก
โภชนาการของเด็กได้                            
 2.อสม.และผู้ปกครองกลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจทีถู่กต้องเกีย่วกับหลักโภชนาการ  
 3.อสม.และผู้ปกครองกลุ่มเป้าหมายสามารถ
น าไปเผยแพร่ให้กับผู้อืน่ได้

กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม

เป้าหมาย : เป้าหมาย:

1.อสม. จ านวน 19 คน                   
2.ผู้ปกครองกลุ่มเป้าหมาย จ านวน31 คน

วัตถปุระสงค์ : วตัถุประสงค์:
1.เพื่อแกป้ัญหาการรับประทานอาหาร
ถกูหลักโภชนาการของเด็ก               
2.เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเขา้ใจ
ที่ถกูต้องเกี่ยวกบัหลักโภชนาการ         
   3.เพื่อให้ อสม. และผู้ปกครอง
กลุ่มเป้าหมายสามารถน าไปเผยแพร่
ให้กบัผู้อื่นได้

 เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไม่ได้
บรรจไุว้ในแผนฯและเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัย
ของประชาชนในพื้นที่ที่ดีขึ้น และ
การบริการสาธารณะให้เกดิ
ประโยชน์แกป่ระชาชนสูงสุด

ตัวชี้วัด : ตัวชีว้ดั:                                      
 จ านวนโครงการที่ได้รับการอดุหนุน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

34 โครงการ : อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน หมูท่ี่ 
11 ตามโครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561   หน้าที่92 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561  หน้าที่93 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือ
รายการเปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเติม (ผ02)
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
ยทุธศาสาตร์การพัฒนาที่ 7     
ด้านสาธารณสุข               
แผนงานสาธารณสุข

เหตุผลที่ต้องเพ่ิมเติม
ด าเนินการตามหนังสือส่ังการที่ สต
 0023.5/ว6774 ลงวันที่ 17 
พฤศจกิายน 2560 เร่ืองการโอน
จดัสรรงบประมาณ พ.ศ.2561 เงิน
อดุหนุนทั่วไปเงินอดุหนุนส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

ความจ าเป็นเร่งด่วน

งบประมาณ : งบประมาณ
พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :              -   บาท
พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :       220,000 บาท
พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :       220,000 บาท
พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :       220,000 บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

35 โครงการ : โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ่้านหมูท่ี่ 1-11 ตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามสยามบรมราชกุมารี
 ด้านสาธารณสุข

วัตถปุระสงค์ : วตัถุประสงค์:
 เพื่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัย
ของประชาชนในพื้นที่ที่ดีขึ้น และการ
บริการสาธารณะให้เกดิประโยชน์แก่
ประชาชนสูงสุด

 เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไม่ได้
บรรจไุว้ในแผนฯและเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัย
ของประชาชนในพื้นที่ที่ดีขึ้น และ
การบริการสาธารณะให้เกดิ
ประโยชน์แกป่ระชาชนสูงสุด

ตัวชี้วัด : ตัวชีว้ดั:                                      
 จ านวนหมูบ่้านที่ได้รับการอดุหนุน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ผลที่คาดวา่จะได้รับ:
 คุณภาพชีวติด้านสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนในพืน้ทีท่ีดี่ขึน้ และการบริการ
สาธารณะให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนสูงสุด

กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม

เป้าหมาย : เป้าหมาย:
อดุหนุนงบประมาณคณะกรรมการ
หมูบ่้าน หมูท่ี่ 1 -11  เพื่อด าเนินการ
ตามโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561   หน้าที่93 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561  หน้าที ่94 

เพ่ิมเติม (ผ.05)

เป้าหมาย :

งบประมาณ : งบประมาณ
พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :               -   บาท
พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :      100,000 บาท
พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :      100,000 บาท
พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :      100,000 บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

ตัวชีว้ดั:                                   
1. ผู้น าชุมชนได้รับความรู้ ความเข้าใจในเร่ือง
การท่องเทีย่วชุมชน
2. ผู้น าชุมชนมีทักษะในการให้บริการ

ผลที่คาดวา่จะได้รับ:   
1.ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการ
ท่องเทีย่วโดยชุมชน
2.ชุมชนได้น าความรู้และทักษะจากการศึกษา 
 ดูงานมาปรับใช้กับชุมชน

กองการศึกษา

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
(กองการศึกษา)             
ยทุธศาสตร์ที่ 2  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม                    
แผนงานการศึกษา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ                            
                                         
เหตุผลที่ต้องเพ่ิมเติม 
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
                                          
 ความจ าเป็นเร่งด่วน            
เพื่อให้สามารถขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานอื่น

วัตถปุระสงค์ : วตัถุประสงค์:
1. เพือ่เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเร่ือง
การท่องเทีย่วชุมชนให้แก่ผู้น าชุมชนต าบล
ควนกาหลง
2. เพือ่ให้ผู้น าชุมชนได้รับความรู้และทักษะ
การเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิน่ในการแนะน าและ
ประชาสัมพันธช์ุมชน ด้วยจิตส านึกในคุณค่า
และภาคภูมิใจในท้องถิน่ตน น าไปสู่การ
อนุรักษ์และประชาสัมพันธท์รัพยากรการ
ท่องเทีย่วท้องถิน่ได้อยา่งถูกต้องและเกิด
ประโยชน์แก่ท้องถิน่ตน

เป้าหมาย:                                 
1. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริม
ความรู้และความเข้าใจในเร่ืองการท่องเทีย่ว
ชุมชน
2. ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ว
ชุมชนเพือ่ศึกษาการบริหารจัดการด้านการ
ท่องเทีย่วชุมชน  

ตัวชี้วัด :

โครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 – 2564)   เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 2

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือ
รายการเปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

1

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561  หน้าที ่94 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561  หน้าที ่95 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือ
รายการเปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเติม (ผ.05)

เป้าหมาย :

งบประมาณ : งบประมาณ
พ.ศ. 2561 : - บาท  พ.ศ. 2561 : -              บาท
พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :      900,000 บาท
พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :               -   บาท
พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :               -   บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

2 โครงการ : โครงการก่อสร้างทางน้ าล้นซอยเพชร
กาฬ หมูท่ี่ 2 ต าบลควนกาหลง อ าเภอ
ควนกาหลง จังหวดัสตูล

กองช่าง

 (กองช่าง)
ยทุธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านแหล่งน้ า
แผนงานเคหะและชุมชน             
     
เหตุผลที่ต้องเพ่ิมเติม
เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไม่ได้
บรรจไุว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) และเป็นปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนใน
หมูบ่้าน ต้องได้รับการแกไ้ข โดยน า
ผ่านการประชุมประชาคมหมูบ่้าน
แล้ว                                   
ตามค าร้องทั่วไปที่ 47/2561      
ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 เร่ือง 
ขอให้ด าเนินการแกไ้ขปัญหา
ประชาชน หมูท่ี่ 2

ความจ าเป็นเร่งด่วน 
  ทางน้ าล้นซอยเพชรกาฬ ลักษณะ
เป็นคลอง บริเวณสองฝ่ังคลองและ
ใกล้เคียงเป็น สวนเกษตรของ
ประชาชนในพื้นที่ ใช้สะพานขนาด
เล็กท าโดยเสาปูนซีเมนต์พาดผ่าน
เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร ประกอบกบั
ในช่วงฤดูแล้งน้ าในคลองแห้งขอด 
เนือ่งจากไม่มีแหล่งกกัเกบ็น้ า ส่งผล
ให้มีน้ าใช้ไม่เพียงพอจงึจ าเป็นต้อง 
 กอ่สร้างทางน้ าล้น เพื่อแกไ้ข
ปัญหาดังกล่าว 

วัตถปุระสงค์ : วตัถุประสงค์:
1.เพื่อให้เป็นแหล่งกกัเกบ็น้ าในฤดูฝนไว้
ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
2.เพื่อเป็นเส้นทางในการเดินทางของ
ประชาชนในหมูบ่้าน
3. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

เป้าหมาย:   กอ่สร้างทางน้ าล้น ผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร   ยาว 20 เมตร 
                         

ตัวชี้วัด : ตัวชีว้ดั:                        
1. มีเส้นทางเพิ่มขึ้น
2.มีปริมาณน้ าที่เพียงพอต่อการอปุโภค 
บริโภค 
เชิงคุณภาพ การคมนาคมขนส่ง สะดวก
 ปลอดภัย 

ผลที่คาดวา่จะได้รับ:   
1.มีแหล่งกกัเกบ็น้ าในฤดูฝนไว้ใช้ในช่วง
ฤดูแล้ง
2.อ านวยความสะดวกในการเดินทาง
ของประชาชนในหมูบ่้าน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561  หน้าที ่95 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561  หน้าที ่96 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือ
รายการเปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเติม (ผ.05)
(ส านักงานปลัด)
ยทุธศาสตร์ที่ 8
ด้านการเมืองและการบริหารจดัการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป

เหตุผลที่ต้องเพ่ิมเติม

เป้าหมาย :

งบประมาณ : งบประมาณ ความจ าเป็นเร่งด่วน
พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :               -   บาท
พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :  12,000,000 บาท
พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :               -   บาท
พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :              -   บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

3 โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุม

ส านักงานปลัด อบต.

 อบต.ควนกาหลงต้องมีสถานที่
ส าหรับจดัประชุมประชาคม และ
จดัฝึกอบรมต่าง ๆ

เป้าหมาย:  กอ่สร้างอาคารห้องประชุม
ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร  
ตามแบบอบต.ก าหนด

จ าเป็นต้องด าเนินการโดยด่วน

ตัวชี้วัด : ตัวชีว้ดั:  มีอาคารห้องประชุม จ านวน 1
 หลัง

ผลที่คาดวา่จะได้รับ:                      
 มีอาคารห้องประชุมที่ได้มาตรฐาน
รองรับบริการประชาชนเพียงพอ

วัตถปุระสงค์ : วตัถุประสงค์:
เพื่อให้มีสถานที่ประชุมเพียงพอและได้
มารตฐานระดับต าบล/อ าเภอ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561  หน้าที ่96 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561  หน้าที ่97 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือ
รายการเปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเติม (ผ.05)

เป้าหมาย :

งบประมาณ : งบประมาณ
พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 : -             บาท
พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :    1,200,000 บาท
พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :               -   บาท
พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :               -   บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง

4 โครงการ :  โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านซอย 8 หมูท่ี่ 7  (กองช่าง)

 ยทุธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน             
   
เหตุผลที่ต้องเพ่ิมเติม
 เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไม่ได้
บรรจไุว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี 
(พ.ศ.2561-2564) และ เป็นความ
ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนต้องได้รับการแกไ้ข โดย
ผ่านการประชาคมหมูบ่้าน        
ตามค าร้องที่  50/2561           
ลงวันที่   31 ม.ค. 2561             
                           
ความจ าเป็นเร่งด่วน 
ถนนมีสภาพช ารุด เป็นหลุม บ่อ
สัญจรไปมาไม่สะดวก เนือ่งจาก
ประชาชนต้องใช้ถนนในการขน
ผลผลิตทางการเกษตร ลักษณะ
ถนนเดิมเป็นถนนดิน/ลูกรัง
จงึจ าเป็นต้องปรับปรุงถนนให้ดีขึ้น
เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้มีความมัน่คง 
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์น

วัตถปุระสงค์ : วตัถุประสงค์:
เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการ
สัญจร ไป-มาและปลอดภัย และและ
เพื่อขนถา่ยผลผลิตทางการเกษตร

เป้าหมาย:                                 
 กอ่สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก     
 บ้านซอย 8 ชนิดไม่มีทางเท้า ผิวจราจร 
 กว้าง 8.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร

ตัวชี้วัด : ตัวชีว้ดั:                        
เชิงปริมาณ มีถนนเพิ่มขึ้น เชิงคุณภาพ 
การคมนาคมขนส่ง สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย

ผลที่คาดวา่จะได้รับ:   
เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการ
สัญจร ไป-มา และปลอดภัย

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561  หน้าที ่97 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561 หน้าที ่98 

เพ่ิมเติม (ผ.08)
(ส านักงานปลัด)
ยทุธศาสตร์ที่ 8
ด้านการเมืองและการบริหารจดัการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป

เหตุผลที่ต้องเพ่ิมเติม

เป้าหมาย :

งบประมาณ : งบประมาณ ความจ าเป็นเร่งด่วน
พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :               -   บาท
พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :        80,100 บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :               -   บาท
พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :               -   บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

1 โครงการ : โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วัตถปุระสงค์ : วตัถุประสงค์:
 เพื่อใช้ปฏิบัติงานราชการในส านักงาน งานพัฒนาชุมชน งานป้องกนั ฯ 

งานกฏหมาย และงานบริหารทั่วไป
มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ 
และเคร่ืองส ารองไฟ ไม่เพียงพอ

เป้าหมาย:                                     
1.จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 2ชุด                       
2.จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ lED 
ขาวด า ชนิด network  จ านวน 2 เคร่ือง   
3.จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมึก พร้อม
ติดต้ังถงัหมึกพิมพ์ จ านวน 2 เคร่ือง         
4.จดัซ้ือส ารองไฟฟ้าจ านวน  3 เคร่ือง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให้กบังานทั้ง 4 งาน จงึมี
ความจ าเป็นเร่งด่วน ที่จะต้องมี
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่เพียงพอ เพื่อ
บริการประชาชน

ตัวชี้วัด : ตัวชีว้ดั:  จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
จ านวนเคร่ืองพิมพ์ จ านวนเคร่ืองส ารองไฟ

ผลที่คาดวา่จะได้รับ: เพื่อใช้ปฏิบัติงาน
ราชการ และ  การบริการประชาชนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ

ส านักงานปลัด อบต.

โครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 – 2564)   เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ
เปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561 หน้าที ่98 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561 หน้าที ่99 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ
เปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเติม (ผ.08)
(กองคลัง)
ยทุธศาสตร์ที่ 8
ด้านการเมืองและการบริหารจดัการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป

เหตุผลที่ต้องเพ่ิมเติม

เป้าหมาย :

งบประมาณ : งบประมาณ ความจ าเป็นเร่งด่วน

พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :               -   บาท

พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :      230,000 บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :               -   บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :               -   บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

1.เพื่อใช้ปฏิบัติงานราชการในส านักงาน    
 2.เพื่อใช้เกบ็เอกสารในส านักงาน

ตัวชี้วัด : ตัวชีว้ดั:  จ านวนตู้เกบ็เอกสาร  ,จ านวนโต๊ะ
 เกา้อี้ท างาน

ผลที่คาดวา่จะได้รับ:     
1.การจดัเกบ็เอกสารมีประสิทธิภาพ สืบ
ค้นหาง่าย สะดวก และป้องกนัเอกสาร
ช ารุด2.บุคลากร มีโต๊ะเกา้อี้ ส าหรับ
ปฏิบัติงาน

2 โครงการ : โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน

วัตถปุระสงค์ : วตัถุประสงค์:

กองคลัง

กองคลังไม่มีตู้จดัเกบ็เอกสารส าคัญ
ทางราชการเพียงพอ
และโต๊ะ เกา้อี้ ท างานไม่เพียงพอ 
เนือ่งจากมีบุคคลากรเพิ่มขึ้นเป้าหมาย: จดัซ้ือ                             

1.ตู้เกบ็เอกสารแบบรางเล่ือนพวงมาลัย
มาตรฐานมอก.       จ านวน 1 ตู้
2.โต๊ะท างาน         จ านวน  1  ตัว
3.เกา้อี้ท างานแบบพนักพิงจ านวน 9 ตัว

จ าเป็นต้องจดัให้มีเพื่อเกบ็เอกสาร
ของอบต.ควนกาหลง  และโต๊ะเกา้อี้
 ส าหรับการปฏิบัติงานของพนักงาน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561 หน้าที ่99 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561 หน้าที ่100 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ
เปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเติม (ผ.08)
(กองการศึกษา)
ยทุธศาสตร์ที่ 8
ด้านการเมืองและการบริหารจดัการ
แผนงานบริหาร
แผนงานการศึกษา

เหตุผลที่ต้องเพ่ิมเติม

เป้าหมาย :

งบประมาณ : งบประมาณ ความจ าเป็นเร่งด่วน
พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :        15,000 บาท

พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :               -   บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :               -   บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :               -   บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

ในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี        
(พ.ศ.2561-2564) ไม่มี  แต่มีความ
ประสงค์จะด าเนินการ

เป้าหมาย:  จดัซ้ือพัดลมติดฝาผนัง จ านวน
 10 ตัว ให้แก ่ศพด.และศดม.

เนือ่งจากแกป้ัญหาอากาศร้อน และ
ระบายถา่ยเทอากาศในห้องเรียน

ตัวชี้วัด : ตัวชีว้ดั:  จ านวนพัดลมติดผนัง

ผลที่คาดวา่จะได้รับ:   สภาพห้องเรียนมี
การถา่ยเทอากาศไม่ร้อน ไม่อบัชื้น เอื้อต่อ
การจดักจิกรรมการเรียนการสอนของศพด.
และศดม.ท าให้เกดิผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
 ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เป็นไปตามวัย

3 โครงการ : โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน    
(จัดซ้ือพัดลมติดฝาผนัง )

วัตถปุระสงค์ : วตัถุประสงค์:
เพื่อแกป้ัญหาอากาศร้อนและการระบาย
ถา่ยเทอากาศในห้องเรียน ทั้งนีเ้พื่อให้การ
จดักจิกรรมการเรียนการสอนของศพด.และ
ศดม.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกดิ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาส่งผลให้เด็กมี
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาเป็นไปตามวัย

กองการศึกษา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561 หน้าที ่100 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561 หน้าที ่101 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ
เปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเติม (ผ.08)
(กองการศึกษา)
ยทุธศาสตร์ที่ 8
ด้านการเมืองการบริหาร และการ
จดัการ

แผนงานการศึกษา

เหตุผลที่ต้องเพ่ิมเติม

เป้าหมาย :

งบประมาณ : งบประมาณ ความจ าเป็นเร่งด่วน

พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :          7,900 บาท

พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :        43,000 บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :               -   บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :               -   บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา

เนือ่งจากส านักงานกองการศึกษามี
เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์มี 1 เคร่ือง
ท าให้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
อาจท าให้งานเอกสารล่าช้า และ
ประกอบกบั ศพด.และศดม.
เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ช ารุดใช้
งานไม่ได้

เป้าหมาย:   จดัซ้ือ                          1.
เคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมึก Multifunction 
จ านวน 1 เคร่ือง                             2.
จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมึกพร้อมติดต้ัง
ถงัหมึกพิมพ์จ านวน  10 เคร่ือง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให้กบังาน จงึมีความ
จ าเป็นเร่งด่วน ที่จะต้องมีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่เพียงพอ เพื่อบริการ
ประชาชน

เพื่อใช้ปฏิบัติงานราชการในส านักงาน

ตัวชี้วัด : ตัวชีว้ดั:  จ านวนเคร่ืองพิมพ์

ผลที่คาดวา่จะได้รับ:   เพื่อใช้ปฏิบัติงาน
ราชการ และ  การบริการประชาชนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ

โครงการ : โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วัตถปุระสงค์ : วตัถุประสงค์:

4

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561 หน้าที ่101 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561 หน้าที ่102 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ
เปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเติม (ผ.08)
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
ยทุธศาสตร์ที่ 8
ด้านการเมืองและการบริหารจดัการ
แผนงานสาธารณสุข

เหตุผลที่ต้องเพ่ิมเติม

เป้าหมาย :

งบประมาณ : งบประมาณ ความจ าเป็นเร่งด่วน
พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :               -   บาท
พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :          7,900 บาท
พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :               -   บาท
พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :               -   บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม

โครงการ : โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

กองสาธารณสุข ฯ มีเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์  จ านวน 1 เคร่ือง ซ่ึง
ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานเป้าหมาย:                                 

จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมึก 
Multifunction จ านวน 1 เคร่ือง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให้กบังาน จงึมีความ
จ าเป็นเร่งด่วน ที่จะต้องมีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่เพียงพอ เพื่อบริการ
ประชาชนตัวชี้วัด : ตัวชีว้ดั:   จ านวนเคร่ืองพิมพ์

ผลที่คาดวา่จะได้รับ:                      
เพื่อใช้ปฏิบัติงานราชการ และ  การบริการ
ประชาชนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

5

วัตถปุระสงค์ : วตัถุประสงค์:
เพื่อใช้ปฏิบัติงานราชการในส านักงาน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561 หน้าที ่102 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561 หน้าที ่103 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ
เปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเติม (ผ.08)
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
ยทุธศาสตร์ที่ 8
ด้านการเมืองและการบริหารจดัการ
แผนงานสาธารณสุข

เหตุผลที่ต้องเพ่ิมเติม

เป้าหมาย :

งบประมาณ : งบประมาณ ความจ าเป็นเร่งด่วน
พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :               -   บาท
พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :        35,000 บาท
พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :               -   บาท
พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :               -   บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม

เนือ่งจากปัจจบุัน กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม มีภารกจิมากขึ้น 
ประกอบกบัได้รับโอน-ยา้ย 
บุคลากรและบรรจแุต่งต้ังเขา้มาใหม่
  ท าให้ครุภัณฑ์ส านักงาน ไม่
สามารถรองรับการปฏิบัติงานได้
อยา่งเพียงพอ  จงึมีความ

เป้าหมาย:                                     
 1.จดัซ้ือเกา้อี้ท างาน    จ านวน ๔ ตัว      
 2. จดัซ้ือโต๊ะท างาน     จ านวน ๒ ตัว

ตัวชี้วัด : ตัวชีว้ดั:  จ านวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติ

ผลที่คาดวา่จะได้รับ:    มีเคร่ืองใช้
ส านักงานเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

เนือ่งจากโครงการดังกล่าวไม่ได้
บรรจไุว้ในแผนฯ

6 โครงการ : โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 

วัตถปุระสงค์ :
เพื่อให้มีเคร่ืองใช้ส านักงานเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน

วตัถุประสงค์:

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561 หน้าที ่103 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561 หน้าที ่104 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ
เปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเติม (ผ.08)

 (กองคลัง)

ยทุธศาสตร์ที่ 8
ด้านการเมืองและการบริหารจดัการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป

เหตุผลที่ต้องเพ่ิมเติม

เป้าหมาย :

งบประมาณ : งบประมาณ ความจ าเป็นเร่งด่วน
พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :               -   บาท
พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :        25,000 บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :               -   บาท
พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :               -   บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

ตัวชี้วัด : ตัวชีว้ดั:   จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ผลที่คาดวา่จะได้รับ:                      
ส านักงานมีวัสดุครุภัณฑ์เพียงพอในการใช้
ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพและจดัท าแผนที่ภาษีได้ส าเร็จ
ตามเป้าหมาย

7 โครงการ : โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    
(ตามโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน)

วัตถปุระสงค์ : วตัถุประสงค์:
 เพื่อปฎิบัติงานในโครงการแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิ์น

กองคลัง

เนือ่งจากงานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิ์น ต้องมีการ
คัดลอกขอ้มูลหลายหน่วยงานและ
ส ารวจขอ้มูลภาคสมาม จงึจ าเป็น
ใช้คอมพิวเตอร์โน๊คบุค๊เพื่อสะดวก
ในการปฎิบัติงาน

เป้าหมาย:   จดัซ้ือคอมพิวเตอร์แบบ
โน๊ตบุค๊ส าหรับงานประมวลผล   จ านวน 1 
เคร่ือง

เนือ่งจากต้องด าเนินการจดัท าให้
แล้วเสร็จและสามารถใช้งานได้เพื่อ
รองรับการจดัเกบ็รายได้ตาม พรบ.
ที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561 หน้าที ่104 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561 หน้าที ่105 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ
เปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเติม (ผ.08)
 (กองคลัง)
ยทุธศาสตร์ที่ 8
ด้านการเมืองและการบริหารจดัการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป

เหตุผลที่ต้องเพ่ิมเติม

เป้าหมาย :

งบประมาณ : งบประมาณ ความจ าเป็นเร่งด่วน
พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :               -   บาท
พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :      195,000 บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :               -   บาท
พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :               -   บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

ตัวชี้วัด : ตัวชีว้ดั:    จ านวนตู้เกบ็ระวางแผนที่แบบ
แขวน พร้อมไม้แขวนระวาง ,จ านวนตู้เกบ็
สารบบที่ดินแบบรางเล่ือนพวงมาลัย 
มาตรฐาน มอก.

ผลที่คาดวา่จะได้รับ:                      
ส านักงานมีวัสดุครุภัณฑ์เพียงพอในการใช้
ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพและจดัท าแผนที่ภาษีได้ส าเร็จ
ตามเป้าหมาย

8 โครงการ : โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน        
(ตามโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน)

วัตถปุระสงค์ : วตัถุประสงค์:

กองคลัง

งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิ์นยงัไม่มีตู้จดัเกบ็เอกสาร
ของทางราชการท าให้ขอ้มูลที่ได้
ยากแกก่ารสืบค้น ค้นหา เกดิสูญ
หาย เสียหายได้เพราะไม่ได้เกบ็
อยา่งถกูวีธี

เป้าหมาย:  ' จดัซ้ือ                           
1. ตู้เหล็กเกบ็ระวางแผนที่ภาษี จ านวน 2 ตู้
2. ตู้เกบ็สารบบที่ดินแบบรางเล่ือน
พวงมาลัยมาตรฐาน มอก. จ านวน 1 ตู้

เนือ่งจากต้องด าเนินการจดัท าให้
แล้วเสร็จและสามารถใช้งานได้เพื่อ
รองรับการจดัเกบ็รายได้ตาม พรบ.
ที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง

 เพื่อปฎิบัติงานในโครงการแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิ์น

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561 หน้าที ่105 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561 หน้าที ่106 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ
เปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเติม (ผ.08)
 (ส านักปลัด ฯ)
ยทุธศาสตร์ที่ 8
ด้านการเมืองและการบริหารจดัการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป

เหตุผลที่ต้องเพ่ิมเติม

เป้าหมาย :

งบประมาณ : งบประมาณ ความจ าเป็นเร่งด่วน

พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :               -   บาท

พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :        81,000 บาท

พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :               -   บาท

พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :               -   บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักปลัด อบต.

 ปัจจบุันส านักงานอบต.ควนกาหลง
 ไม่มีเกา้อี้พักคอยให้บริการแก่
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
และ การจดัเกบ็เอกสารส านักปลัด
ฯและห้องกจิการสภา อบต. ไม่มีตู้
จดัเกบ็เอกสารที่เพียงพอ 

เป้าหมาย:  ' จดัซ้ือ                          
1.เกา้อี้พักคอย 4 ที่นัง่  จ านวน 2 ชุด       
2. ตู้เกบ็เอกสารเหล็ก กระจกบานเล่ือน  5
 ฟุต  จ านวน 7 ตู้                             
3.ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร กระจกสูง ชนิดบาน
เล่ือนสูง  จ านวน 2 ตู้                         
4.ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร 2 บาน เปิดมือจบัปิด 
 จ านวน 1 ตู้                                     
 5.ชั้นวางหนังสือพิมพ์  จ านวน 2 ตัว

 ต้องด าเนินการโดยด่วน  เพื่อ
อ านวยความสะดวกแกป่ระชาชน
และการจดัเกบ็เอกสารงานส านัก
ปลัดฯและงานกจิการสภาอบต.มี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : ตัวชีว้ดั:                                       
1. จ านวนเกา้อี้พักคอย                       
2.จ านวนตู้เอกสาร

ผลที่คาดวา่จะได้รับ:                        
1.ประชาชนผู้มาติดต่อราชการมีที่นัง่พัก
คอย2.จดัเกบ็เอกสารได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

9 โครงการ : โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน

วัตถปุระสงค์ : วตัถุประสงค์:
1. เพื่อจดัเกา้อี้ไว้บริการประชาชนในการ
ติดต่อราชกา่ร 2. เพื่อให้การจดัเกบ็เอกสาร
งานในสังกดัส านักปลัด และงานกจิการสภา
อบต. 3.เพื่อจดัที่วางหนังสือพิมพ์เพื่อ
บริการประชาชนในศูนยข์อ้มูลขา่วสารของ
อบต.ฯ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561 หน้าที ่106 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561 หน้าที ่107 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ
เปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเติม (ผ.08)
(กองคลัง)
ยทุธศาสตร์ที่ 8
ด้านการเมืองและการบริหารจดัการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป

เหตุผลที่ต้องเพ่ิมเติม

เป้าหมาย :

งบประมาณ : งบประมาณ ความจ าเป็นเร่งด่วน
พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :               -   บาท
พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :        69,100 บาท
พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :               -   บาท
พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :               -   บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

10 โครงการ : โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วัตถปุระสงค์ : วตัถุประสงค์:
 เพื่อใช้ปฏิบัติงานราชการในส านักงาน

กองคลัง อบต.

งานธุรการ งานพัฒนาและจดัเกบ็
รายได้  มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองพิมพ์และส ารองไฟ ไม่เพียงพอเป้าหมาย:                                     

1.จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล  จ านวน 2ชุด                     
  2.จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ lED 
ขาวด า ชนิด network  จ านวน 2 เคร่ือง   
 3.จดัซ้ือส ารองไฟฟ้าจ านวน  2 เคร่ือง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของกองคลัง จงึมีความ
จ าเป็นเร่งด่วน ที่จะต้องมีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่เพียงพอ เพื่อบริการ
ประชาชนตัวชี้วัด : ตัวชีว้ดั:  จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

จ านวนเคร่ืองพิมพ์ จ านวนเคร่ืองส ารองไฟ

ผลที่คาดวา่จะได้รับ: เพื่อใช้ปฏิบัติงาน
ราชการ และ  การบริการประชาชนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561 หน้าที ่107 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561 หน้าที ่108 

ล าดับที่ รายการเดิมหรือรายละเอยีดเดิม รายการแกไ้ข /การเพิ่มเติม/  หรือรายการ
เปล่ียนแปลง

เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องแกไ้ข
การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลง

เพ่ิมเติม (ผ.08)
(กองการศึกษา)
ยทุธศาสตร์ที่ 8
ด้านการเมือง การบริหารและการ
จดัการ

แผนงานการศึกษา

เหตุผลที่ต้องเพ่ิมเติม

เป้าหมาย :

งบประมาณ : งบประมาณ ความจ าเป็นเร่งด่วน
พ.ศ. 2561 : - บาท พ.ศ. 2561 :      662,000 บาท
พ.ศ. 2562 : - บาท พ.ศ. 2562 :               -   บาท
พ.ศ. 2563 : - บาท พ.ศ. 2563 :               -   บาท
พ.ศ. 2564 : - บาท พ.ศ. 2564 :               -   บาท
ตัวชี้วัด :

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

11 โครงการ : โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง (รถบรรทุก(ดีเซล)) ขนาด 1 ตัน

วัตถปุระสงค์ : วตัถุประสงค์:
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกอง
การศึกษาฯ ในการส่งหนังสือ การตรวจ
ติดตามการปฏิบัติงาน ของศพด. และศดม.
 ,บรรทุกวัสดุอปุกรณ์ในการจดักจิกรรม  
และติดต่อประสานงานกบัหน่วยงาน
ภายนอก

  เนือ่งจากกองการศึกษา ไม่มี
รถยนจใ์นการปฏิบัติราชการในการ
รับส่งหนังสือและติดต่อ
ประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก

เป้าหมาย:   จดัซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล)  
จ านวน  1  คัน

เนือ่งจากปัจจบุันไม่รถยนต์ ท าให้
ไม่มีความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
จงึจ าเป็นต้องจดัซ้ือรถถยนต์ดังกล่าว

ตัวชีว้ดั:   จ านวนรถบรรทุก (ดีเซล) จ านวน
 1คัน

ผลที่คาดวา่จะได้รับ:                          
    การปฏิบัติงานติดต่อราชการของกอง
การศึกษามีประสิทธิภาพ

กองการศึกษา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561 หน้าที ่108 



แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2561 หน้าที่ 109 

บญัชีสรปุ (ผ.07)/ รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01-ผ.08)

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลควนกาหลง
อ าเภอควนกาหลง  จังหวัดสตลู

เพ่ิมเตมิ  (ฉบบัที่ 2)  พ.ศ.2561

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2561 หน้าที่ 109 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561 หน้าที ่110 

แบบ  ผ.07

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

เพ่ิมเติม
แบบ ผ 01
ยทุธศาสตร์ที่ 1                
การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ

แผนงานการพาณิชย์ -      -               1         405,200          -         -              -         -              1           405,200           

ยทุธศาสตร์ที่ 2               
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

 แผนงานเคหะและชุมชน -      -               1         650,000          -         -              -         -              1           650,000           

ยทุธศาสตร์ที่  3               
การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา 1         879,000         5         601,100          5           612,400       5           635,000        16          2,727,500

ยทุธศาสตร์ที่  4              
การพัฒนาด้านสังคม

แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

-      -               -       -                 1           700,000       -         -              1           700,000

ยทุธศาสตร์ที่  5               
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะชุมชน 16       15,053,900     4         1,800,000        -         -              -         -              20          16,853,900

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  ( พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 2  พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง
ยทุธศาสตร์ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 รวม 4 ปี

แบบ ผ.

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561 หน้าที ่110 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561 หน้าที ่111 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยทุธศาสตร์ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 รวม 4 ปี

แบบ ผ.

ยทุธศาสตร์ที่  6               
การพัฒนาด้านแหล่งน้้า

แผนงานเคหะชุมชน 2         233,200         4         2,197,500        -         -              -         -              6           2,430,700

ยทุธศาสตร์ที่ 7               
การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข 1         40,000          1         40,000            1           40,000         1           40,000          4           160,000

ยทุธศาสตร์ที่ 8               
การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหารและการจดัการ

บริหารงานทั่วไป 4         590,000         11        3,410,000        5           160,000       4           60,000          24          4,220,000

24 16,796,100 27 9,103,800 12 1,512,400 10 735,000 73 28,147,300

แบบ ผ 02
ยทุธศาสตร์ที่  5               
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะชุมชน -      -               1         250,000          -         -              -         -              1           250,000

ยทุธศาสตร์ที่ 7                
การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข 33       220,000         1         220,000          1           220,000       1           220,000        36          880,000

33      220,000       2        470,000         1          220,000      1          220,000      37        1,130,000รวม  ผ.02 

รวม

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561 หน้าที ่111 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561 หน้าที ่112 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยทุธศาสตร์ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 รวม 4 ปี

แบบ ผ.

แบบ ผ 05
ยทุธศาสตร์ที่  2              
การพัฒนาด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

 แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

-      -               1         100,000          1           100,000       1           100,000        3           300,000

ยทุธศาสตร์ที่  5               
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะชุมชน -      -               -       -                 1           1,200,000     -         -              1           1,200,000

ยทุธศาสตร์ที่  6              
การพัฒนาด้านแหล่งน้้า

แผนงานเคหะชุมชน -      -               -       -                 1           900,000       -         -              1           900,000

ยทุธศาสตร์ที่  8               
การพัฒนาด้านการเมือง การ
บริหาร และการจดัการ

 แผนงานบริหารงานทั่วไป -      -               1         -                 1           12,000,000   -         -              2           12,000,000

-     -             2 100,000 4 14,200,000 1 100,000 7 14,400,000
แบบ ผ 08

แผนงานบริหารทั่วไป -      -               6         680,100          -         -              -         -              6           680,100
แผนงานการศึกษา 3         684,900         1         43,000            -         -              -         -              4           727,900
แผนงานสาธารณสุข -      -               2         42,900            -         -              -         -              2           42,900

3       684,900       9        766,000         -       -            -       -             2 42,900
60      17,701,000   40      10,439,800    17        15,932,400  12        1,055,000    119       43,720,200     รวม ผ 01-08 

รวม

รวม

ยทุธศาสตร์ที่ 8                
การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหารและการจดัการ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561 หน้าที ่112 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561 หน้าที ่113 

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (2561-2564)  เพ่ิมเติม    ฉบับที่ 2   พ.ศ.2561

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง  อ าเภอควนกาหลง  จงัหวัดสตูล

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2)   พ.ศ.2561 หน้าที ่113 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่114 

แบบ ผ.01

เปา้หมาย  ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1  -    405,200  -    -   

 -    405,200  -    -   

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (2561-2564)  เพ่ิมเตมิ  ฉบับที่ 2  พ.ศ.2561

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง  อ าเภอควนกาหลง  จังหวัดสตลู

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน :

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

1
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที:่  1. การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การท่องเทีย่ว การเกษตร ทีม่ีมูลค่าสูง

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่1 : ดา้นเศรฐกิจ

 แผนงานการพาณชิย์
โครงการกอ่สร้างลานคอนกรีตตลาด
นดัซอย 10 (ต่อเนือ่ง)

จ านวน
โครงการที่
ได้รับการ
อนมุติั

1.แกไ้ขปญัหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
พื้นที่จ าหนา่ยสินค้า
2. ประชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์าก
กอ่สร้าง
ลานถนนคอนกรีต
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

รวม ยทุธศาสตร์ที ่ 1  จ านวน  1 โครงการ

1.เพื่อแกไ้ขปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
การใช้พื้นที่จ าหนา่ยสินค้า  
 2.พื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายในการ
จัดสถานที่จ าหนา่ยสินค้า
ทางการเกษตร
3.เพื่อรองรับนกัท่องเที่ยว 
ส่งเสริมสภาพเศรษฐกจิใน
ชุมชน

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กตลาดนดั ซอย
 10 ขนาดกว้างไมน่อ้ย
กว่า 6.80 เมตร ยาว 81 
เมตร หนา 0.12 เมตร

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561 หน้าที ่114 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่115 

เปา้หมาย  ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร

1  -    650,000  -    -   

 -    650,000  -    -   

2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่2 :  ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรณธ์รรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

จ านวน
โครงการที่
ได้รับการ
อนมุติั

1. แกไ้ขปญัหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนในบริเวณ
พืน้ที่ หมู่ที่ 4
2.รักษาความสะอาด
และความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย ในบริเวณ
พืน้ที่ บอ่ขยะหมู่ที่ 4 
3.ประชาชนในพืน้ที่มี
สุขอนามัยที่ดี

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่: 2. การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม และอุทยานธรณโีลกอยา่งสมดลุ และยัง่ยนื
: 4. การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มสูส่งัคมน่าอยูอ่ยา่งยัง่ยนื

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

รวม ยทุธศาสตร์ที ่ 2  จ านวน  1 โครงการ

 แผนงานเคหะและชมุชน
 โครงการกอ่สร้างร้ัวรอบโรงปุย๋และ
โรงคัดแยกขยะ องค์การบริหารส่วน
ต าบลควนกาหลง

1. เพื่อแกไ้ขปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
บริเวณพื้นที่ หมูท่ี่ 4 
2.เพื่อปอ้งกนัและควบคุม
ปญัหาขยะล้นบอ่ รักษา
ความสะอาดและความเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย
3.เพื่อสุขอนามยัที่ดีของ
ประชาชนในพื้นที่

 กอ่สร้างร้ัวรอบโรงปุย๋
และโรงคัดแยกขยะ 
อบต.ควนกาหลง ขนาด
ยาวไมน่อ้ยกว่า 326 
เมตร 
สูง 2.10 เมตร

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561 หน้าที ่115 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่116 

เปา้หมาย  ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร

1  -    70,000  70,000  70,000

3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่3  :  ดา้นการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่:  3. การสร้างสงัคมพอเพียง และคนทีม่คุีณภาพ สูส่นัตสิขุทีย่ัง่ยนื
: ๖  การพัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชนใหเ้กิดความยัง่ยนื  สงัคมสงบสขุ

จ านวน 1 
คร้ัง /ปี

ผู้เข้ารับการอบรม        
 1เห็นถึงความส าคัญ
ของการด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก การ
อบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยั
และการพัฒนาคุณภาพ
ไปสู่ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
น่าอยูแ่ละได้มาตรฐาน  
     2.มีศักยภาพและ มี
ประสิทธภิาพในการ
ด าเนินงานด้านวชิาการ
-ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กใน
เขตพืน้ที่ต าบลควน
กาหลง                     
 3.เกิดเครือข่ายศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กน่าอยูคู่่
ชุมชน
 4.  มีความรู้ที่จ าเป็นใน
การส่งเสริมพัฒนา
การศึกษา และปฏิบัติได้
อยา่งถูกต้อง

โครงการฝึกอบรมและน าครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการศูนย์ฯ
 และ บคุลการอืน่ๆที่เกีย่วข้อง  
ศึกษาดูงาน การด าเนนิกจิการของ
ศพด.ที่ได้มาตรฐาน

กองการศึกษา 1. เพือ่ให้ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
 คณะกรรมการศูนย ์บุคลากรอื่นๆ
 ที่เกี่ยวข้อง  เห็นถึงความส าคัญ
ของการด าเนินงานศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก การอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยั
และการพัฒนาคุณภาพไปสู่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กน่าอยูแ่ละได้
มาตรฐาน
2. เพือ่พัฒนาศักยภาพของครู
ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก และ
คณะกรรมการศูนย ์บุคลากรอื่นๆ
 ที่เกี่ยวข้อง  ให้มีประสิทธภิาพใน
การด าเนินงานด้านวชิาการ
3. เพือ่กระตุ้นให้เกิดเครือข่าย
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กน่าอยูคู่่ชุมชน
4. เพือ่ให้ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก 
และคณะกรรมการศูนย ์ บุคลากร
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  มีความรู้ที่
จ าเป็นในการส่งเสริมพัฒนา
การศึกษา และปฏิบัติได้อยา่ง
ถูกต้อง

ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก 
 คณะกรรมการศูนย์ 
และบคุลากรอืน่ๆ  ที่
เกีย่วข้อง   ไมน่อ้ยกว่า  
45  คน ได้รับการ
ฝึกอบรม  และศึกษาดู
งาน การด าเนนิกจิการ  
 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ได้มาตรฐาน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561 หน้าที ่116 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่117 

เปา้หมาย  ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2  -    94,000  96,000  100,000

3  -    94,000  96,000  100,000

4  -    141,000  144,000  150,000

โครงการจัดซ้ือหนงัสือเรียน เพื่อใหศู้นย์พัฒนาเด็กเล็ก/
ศูนย์อบรมเด็กกอ่นเกณฑ์ 
มหีนงัสือส าหรับการเรียน
การสอน

จัดซ้ือหนงัสือเรียนใหแ้ก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/
ศูนย์อบรมเด็กกอ่นเกณฑ์

ร้อยละ 100 
 ของเด็ก
ได้รับ
ประโยชน์

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก/ศูนย์อบรมเด็ก
กอ่นเกณฑ์ มี
หนงัสือส าหรับการ
เรียนการสอนอย่าง
เพียงพอ

กองการศึกษา

กองการศึกษา

โครงการจัดซ้ืออปุกรณ์การเรียน  เพื่อใหศู้นย์พัฒนาเด็ก
เล็ก/ศูนย์อบรมเด็กกอ่น
เกณฑ์ มอีปุกรณ์การเรียน
ส าหรับการเรียนการสอน
อย่างเพียงพอ

 จัดซ้ืออปุกรณ์การเรียน
ใหแ้กศู่นย์พัฒนาเด็ก
เล็ก/ศูนย์อบรมเด็กกอ่น
เกณฑ์

ร้อยละ 100 
 ของเด็ก
ได้รับ
ประโยชน์

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก/ศูนย์อบรมเด็ก
กอ่นเกณฑ์ มี
อปุกรณ์การเรียน
การสอนอย่าง
เพียงพอ

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองแบบนกัเรียน เพื่อใหน้กัเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก/ศูนย์อบรม
เด็กกอ่นเกณฑ์ มชีุด
เคร่ืองแบบนกัเรียน  และ
แต่งเคร่ืองแบบมาเรียนเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย

 จัดซ้ือเคร่ืองแบบ
นกัเรียนใหแ้กน่กัเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/
ศูนย์อบรมเด็กกอ่นเกณฑ์

ร้อยละ 100 
 ของเด็ก
ได้รับ
ประโยชน์

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก/ศูนย์อบรมเด็ก
กอ่นเกณฑ์ มี
อปุกรณ์การเรียน
การสอนอย่าง
เพียงพอ

กองการศึกษา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561 หน้าที ่117 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่118 

เปา้หมาย  ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

5  -    202,100  206,400  215,000

6  879,000  -    -    -   

 879,000  601,100  612,400  635,000

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก/ศูนย์อบรมเด็ก
กอ่นเกณฑ์ มี
อปุกรณ์การเรียน
การสอนอย่าง
เพียงพอ

โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบา้นซอย 7 ต าบลควนกาหลง
 อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

เพื่อใหน้กัเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นซอย 7 
มพีื้นที่ใช้สอยอาคาร
เพียงพอ เอือ้ต่อการจัดการ
เรียนการสอน

ต่อเติมอาคารศุนย์พัฒนา
เด็กเล็กบา้นซอย 7 
ต าบลควนกาหลง 
อ าเภอควนกาหลง 
จังหวัดสตูล

เพื่อใหน้กัเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก/ศูนย์อบรม
เด็กกอ่นเกณฑ์ มี
พัฒนาการสมวัย

กองการศึกษา

รวม ยทุธศาสตร์ที ่ 3  จ านวน  6 โครงการ

ร้อยละ 100 
 ของเด็ก
ได้รับ
ประโยชน์

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก/ศูนย์อบรมเด็ก
กอ่นเกณฑ์ มี
อปุกรณ์การเรียน
การสอนอย่าง
เพียงพอ

กองการศึกษาโครงการโครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน

จัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน
  ใหก้บันกัเรียนอย่าง
นอ้ยภาคเรียนละ 1 คร้ัง

ร้อยละ 100 
 ของเด็ก
ได้รับ
ประโยชน์

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561 หน้าที ่118 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่119 

เปา้หมาย  ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 -    -    700,000  -   

 -    -    700,000  -   รวม ยทุธศาสตร์ที ่ 4  จ านวน  1 โครงการ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ :  3. การสร้างสังคมพอเพียง และคนทีม่ีคุณภาพ สูส่ันติสุขทีย่ัง่ยืน

กอ่สร้างศูนย์ปอ้งกนั
และบรรเทาสาธารณภยั
อบต.ควนกาหลง ขนาด 
กว้าง 5X 15 เมตร ตาม
แบบที่อบต.ก าหนด

 จ านวน 1 
หลัง

มีศูนยป์อ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั
อบต.ควนกาหลง เพือ่
ความสะดวกและคอย
บริการประชาชน

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัด  : 6. การพัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชนในเกิดความยัง่ยนื สงัคมสงบสขุ4

ส านกัปลัดฯ
แผนงานรักษาความสงบภายใน
โครงการกอ่สร้างศูนย์ปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัอบต.ควนกาหลง

เพื่อใช้เปน็ศูนย์ปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัของ
อบต.ควนกาหลง

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่4 : ดา้นสงัคม

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561 หน้าที ่119 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่120 

เปา้หมาย  ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร

1  96,100  -    -    -   

2  129,800  -    -    -   

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที:่  1. การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การท่องเทีย่ว การเกษตร ทีม่ีมูลค่าสูง   3. การสร้างสังคมพอเพียง และคนทีม่ีคุณภาพ สูส่ันติสุขทีย่ัง่ยืน

กองช่าง  เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร ไป-มา และ
ปลอดภยั

 โครงการกอ่สร้างถนนหนิผุ
ซอยบา้นนา หมูท่ี่ 1

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกในการสัญจร ไป-มา
และปลอดภยั และเพื่อขน
ถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

เชิงปริมาณ 
มถีนน
เพิ่มขึน้ เชิง
คุณภาพ 
การ
คมนาคม
ขนส่ง 
สะดวก 
รวดเร็ว 

โครงการกอ่สร้างทางเท้าหนิผุ
ซอยหลังมสัยิดอลั-อะติก หมูท่ี่ 1

: 3. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหไ้ดม้าตรฐานและเชือ่มโยงอยา่งทัว่ถึง5 ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่5 : ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชมุชน

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกในการสัญจร ไป-มา
และปลอดภยั และเพื่อขน
ถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

 กอ่สร้างทางเท้าหนิผุ
ซอยหลังมสัยิดอลั-อะติก
 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 217 เมตร หนาไม่
นอ้ยกว่า 0.30 เมตร

เชิงปริมาณ 
มถีนน
เพิ่มขึน้ เชิง
คุณภาพ 
การ
คมนาคม
ขนส่ง 
สะดวก 
รวดเร็ว 

  เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร ไป-มา และ
ปลอดภยั

กองช่าง

 กอ่สร้างถนนหนิผุซอย
บา้นนา ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 150 เมตร 
หนาไมน่อ้ยกว่า 0.30 
เมตร

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561 หน้าที ่120 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่121 

เปา้หมาย  ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

3  743,800  -    -    -   

4  131,800  -    -    -   โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายปลายซอย 1 – ซอย 2      
 หมูท่ี่ 3

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกในการสัญจร ไป-มา
และปลอดภยั และและเพื่อ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร

 กอ่สร้าง ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายปลายซอย
 1 – ซอย 2 ขนาดกว้าง
 4.00 เมตร ยาว 50 
เมตร หนา 0.15 เมตร

เชิงปริมาณ 
มถีนน
เพิ่มขึน้ เชิง
คุณภาพ 
การ
คมนาคม
ขนส่ง 
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภยั

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายซอย 3 หมูท่ี่ 3

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกในการสัญจร ไป-มา
และปลอดภยั และและเพื่อ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายซอย 3 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 293 เมตร หนา 
0.15 เมตร

เชิงปริมาณ 
มถีนน
เพิ่มขึน้ เชิง
คุณภาพ 
การ
คมนาคม
ขนส่ง 
สะดวก 
รวดเร็ว 

  เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร ไป-มา และ
ปลอดภยั

กองช่าง

  เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร ไป-มา และ
ปลอดภยั

กองช่าง

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561 หน้าที ่121 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่122 

เปา้หมาย  ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

5  276,000  -   

 -    -   

6  1,076,600  -    -    -    โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ซอยเจริญ หมูท่ี่ 5

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกในการสัญจร ไป-มา
และปลอดภยั และและเพื่อ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอยเจริญ  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 435 เมตร หนา   
ไมน่อ้ยกว่า 0.15 เมตร

เชิงปริมาณ 
มถีนน
เพิ่มขึน้ เชิง
คุณภาพ 
การ
คมนาคม
ขนส่ง 
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภยั

 โครงการกอ่สร้างถนนหนิผุ
สายปลายซอย 3 หมู่ที่ 3

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกในการสัญจร ไป-มา
และปลอดภยั และและเพื่อ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร

 กอ่สร้างถนนหนิผุสาย
ปลายซอย 3  ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
584 เมตร หนาไมน่อ้ย
กว่า 0.30 เมตร

เชิงปริมาณ มี
ถนนเพิม่ขึน้ 
เชิงคุณภาพ 
การคมนาคม
ขนส่ง สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภยั

  เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร ไป-มา และ
ปลอดภยั

กองช่าง

  เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร ไป-มา และ
ปลอดภยั

กองช่าง

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561 หน้าที ่122 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่123 

เปา้หมาย  ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

7  800,000  -    -    -   

8  1,613,200  -    -    -   

โครงการกอ่สร้างท่อลอดเหล่ียมซอย 
 ในนา หมูท่ี่ 5

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกในการสัญจร ไป-มา
และปลอดภยั และและเพื่อ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร

 กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม
ซอยในนา 
ขนาด 3 – 1.80 x 1.80 
เมตร ยาว 8 เมตร skew
 45 องศา

เชิงปริมาณ 
มถีนน
เพิ่มขึน้ เชิง
คุณภาพ 
การ
คมนาคม
ขนส่ง 
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภยั

  เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร ไป-มา และ
ปลอดภยั

กองช่าง

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยในควน หมูท่ี่ 6

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกในการสัญจร ไป-มา
และปลอดภยั และและเพื่อ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร

 กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยในควน 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 643 เมตร หนา 
0.15 เมตร

เชิงปริมาณ 
มถีนน
เพิ่มขึน้ เชิง
คุณภาพ 
การ
คมนาคม
ขนส่ง 
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภยั

  เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร ไป-มา และ
ปลอดภยั

กองช่าง

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561 หน้าที ่123 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่124 

เปา้หมาย  ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

9  2,168,500  -    -    -   

10  1,420,200  -    -    -   

กองช่าง โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยวิเศษ หมู่ที่ 6

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกในการสัญจร ไป-มา
และปลอดภยั และและเพื่อ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร

 กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยวิเศษ 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 793 เมตร หนา 
0.15 เมตร

เชิงปริมาณ 
มถีนน
เพิ่มขึน้ เชิง
คุณภาพ 
การ
คมนาคม
ขนส่ง 
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภยั

  เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร ไป-มา และ
ปลอดภยั

 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายผังปาล์ม 8/3 (ช่วงที่ 3)    
 หมูท่ี่ 8

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกในการสัญจร ไป-มา
และปลอดภยั และและเพื่อ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร

กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายผังปาล์ม 
8/3 ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 550 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

เชิงปริมาณ 
มถีนน
เพิ่มขึน้ เชิง
คุณภาพ 
การ
คมนาคม
ขนส่ง 
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภยั

  เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร ไป-มา และ
ปลอดภยั

กองช่าง

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561 หน้าที ่124 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่125 

เปา้หมาย  ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

11  450,600  -    -    -   

12  426,700  -    -    -   

 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายปลายซอยวังผาสามคัคี 2 –
 วังผาสามัคคี 1
หมูท่ี่ 9

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกในการสัญจร ไป-มา
และปลอดภยั และและเพื่อ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร

    กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายปลาย
ซอยวังผาสามคัคี 2 – 
วังผาสามคัคี 1 ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
183 เมตร หนา 0.15 
เมตร

เชิงปริมาณ 
มถีนน
เพิ่มขึน้ เชิง
คุณภาพ 
การ
คมนาคม
ขนส่ง 
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภยั

  เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร ไป-มา และ
ปลอดภยั

กองช่าง

 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายปลายซอยวังผาสามคัคี 4 
 -ซอยวังผาสามคัคี 5 (ซอยหลังวัด)  
หมูท่ี่ 9

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกในการสัญจร ไป-มา
และปลอดภยั และและเพื่อ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร

   กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายปลาย
ซอยวังผาสามคัคี 4 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 173 เมตร หนา 
0.15 เมตร

เชิงปริมาณ 
มถีนน
เพิ่มขึน้ เชิง
คุณภาพ 
การ
คมนาคม
ขนส่ง 
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภยั

  เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร ไป-มา และ
ปลอดภยั

กองช่าง

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561 หน้าที ่125 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่126 

เปา้หมาย  ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

13  1,166,000  -    -    -   

14  3,177,000  -    -    -     เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร ไป-มา และ
ปลอดภยั

กองช่าง

โครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอส
ฟัลท์คอนกรีตสายวังผาสามคัคี 10 
หมูท่ี่ 9

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกในการสัญจร ไป-มา
และปลอดภยั และและเพื่อ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร

 ซ่อมสร้างถนนพารา
แอสฟัลท์คอนกรีตสาย
วังผาสามคัคี 10 ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
310 เมตร
หนา 0.04 เมตร

เชิงปริมาณ 
มถีนน
เพิ่มขึน้ เชิง
คุณภาพ 
การ
คมนาคม
ขนส่ง 
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภยั

  เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร ไป-มา และ
ปลอดภยั

กองช่าง

 โครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอส
ฟัลท์คอนกรีตสายวังไอหลาด
หมูท่ี่ 10

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกในการสัญจร ไป-มา
และปลอดภยั และและเพื่อ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร

 ซ่อมสร้างถนนพารา
แอสฟัลท์คอนกรีตสายวัง
ไอหลาด ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร 
ยาว 990 เมตร 
หนา 0.04 เมตร

เชิงปริมาณ มี
ถนนเพิม่ขึน้ 
เชิงคุณภาพ 
การคมนาคม
ขนส่ง สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภยั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561 หน้าที ่126 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่127 

เปา้หมาย  ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

15  242,000  -   
 -    -   

16  1,135,600  -    -    -   

 15,053,900  -    -    -   

โครงการปรับปรุงเส้นทางสาย
กโุบว์ หมู่ที่ 11

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกในการสัญจร ไป-มา
และปลอดภยั และและเพื่อ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร

 ปรับปรุงเส้นทางโดย
การถมหนิผุสายกโุบว์ 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 2,125 เมตร หนา
ไมน่อ้ยกว่า 0.20 เมตร

เชิงปริมาณ 
มถีนน
เพิ่มขึน้ เชิง
คุณภาพ 
การ
คมนาคม
ขนส่ง 
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภยั

  เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร ไป-มา และ
ปลอดภยั

กองช่าง

โครงการกอ่สร้างถนนหนิผุ
สายซอยตรงข้ามวัดกมุภลีบรรพต 
(ต่อเนือ่ง) หมู่ที่ 10

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกในการสัญจร ไป-มา
และปลอดภยั และและเพื่อ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร

กอ่สร้างถนนหนิผุสาย
ซอยตรงข้ามวัดกมุภลีบร
รพต (ต่อเนือ่ง) หมูท่ี่ 10
 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 650 เมตร หนาไม่
นอ้ยกว่า 0.30 เมตร

รวม

เชิงปริมาณ 
มถีนน
เพิ่มขึน้ เชิง
คุณภาพ 
การ
คมนาคม
ขนส่ง 
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภยั

  เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร ไป-มา และ
ปลอดภยั

กองช่าง

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561 หน้าที ่127 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่128 

เปา้หมาย  ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

19 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างรอบ
อาคารส านกังานอบต.ควนกาหลง

เพื่อใหม้คีวามปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ควนกาหลงและการดูแล
ความเรียบร้อยโดยรอบ
อาคารที่ท าการ

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
รอบอาคารที่ท าการ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลควนกาหลง 
ระยะทาง 235 เมตร

 -    300,000  -    -   ติดต้ังไฟฟ้า
ส่องสว่าง
ระยะทาง 
235 เมตร

ส านกัปลัด

20 โครงการกอ่สร้างโรงซ่อมบ ารุง
เคร่ืองจักรกล

เพื่อเปน็สถานที่ซ่อมบ ารุง
เครืองจักรกลของอบต.ควน
กาหลง

กอ่สร้างโรงซ่อมบ ารุง
เคร่ืองจักรกล ขนาด
กว้าง 10 X ยาว30 เมตร
 ตามแบบที่อบต.ก าหนด

 -    500,000  -    -    จ านวน 1 
หลัง

เคร่ืองจักรกลที่ใช้
งานไมไ่ด้มโีรงซ่อม
เพื่อใหใ้ช้งานได้
ทันท่วงที

ส านกัปลัด

21 โครงการต่อเติมบริเวณพื้นที่
ด้านหลังอาคารอบต.ควนกาหลง
พร้อมครุภณัฑ์

เพื่อเปน็สถานที่จัดกจิกรรม
ฝึกอบรม ,/เวทีประชาคม/ 
หอ้งICT  เพื่อบริการ
ประชาชน  และเปน็พื้นที่
เอนกประสงค์ของอบต.ค
วนกาหลงในการด าเนนิงาน
ต่าง ๆ

ต่อเติมบริเวณพื้นที่
ด้านหลังอาคารอบต.ค
วนกาหลง ตามแบบที่
อบต.ก าหนด

 -    1,000,000  -    -   จ านวน 1 
แหง่

 อบต.ควนกาหลง
มพีื้นที่ใช้สอย
เอนกประสงค์
เพิ่มขึน้

ส านกัปลัด

 -    1,800,000  -    -   
 15,053,900  1,800,000  -    -   

รวม

รวม ยทุธศาสตร์ที ่ 5    จ านวน  22  โครงการ

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561 หน้าที ่128 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่129 

เปา้หมาย  ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1  -    153,500  -    -   

2  213,200  -    -    -   

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การทอ่งเทีย่ว การเกษตร ทีม่มีลูค่าสงู  3. การสร้างสงัคมพอเพียง และคนทีม่คุีณภาพ สูส่นัตสิขุทีย่ัง่ยนื

6
แผนงานเคหะและชมุชน

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่: 3. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหไ้ดม้าตรฐานและเชือ่มโยงอยา่งทัว่ถึง
ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่6 : ดา้นแหลง่น้ า

โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ าประปา
ซอยปลักสาวสูง
หมูท่ี่ 1

1.เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้น้ า
ในการอปุโภคอย่างเพียงพอ
2.เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่
มคุีณภาพชีวิตที่ดีขึน้

ขุดวางท่อจ่ายน้ าประปา
 ท่อพีวีซี Ø 1.5 นิว้ 
ความยาวไมน่อ้ยกว่า 
2,264 เมตร

  ระบบจ่าย
น้ าประปา
สามารถใช้
งานได้

  1.สามารถแกไ้ข
ปญัหาน้ าเพือ่การ
อปุโภค บริโภค
2.ประชาชนมีน้ า
ส าหรับการอปุโภค 
บริโภค อยา่งเพยีงพอ

กองช่าง

โครงการขุดเจาะบอ่น้ าบาดาลบา้น
หว้ยน้ าด า หมูท่ี่ 10

1.เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้น้ า
ในการอปุโภคอย่างเพียงพอ
2.เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่
มคุีณภาพชีวิตที่ดีขึน้

 ขุดเจาะบอ่น้ าบาดาล
บา้นหว้ยน้ าด า ความลึก
เฉล่ีย ต้ังแต่ 43-100 
เมตร ขนาด 6 นิว้ ท่อ 
PVC  . ชัน้ 13.5 มอก. 
17-2532 ปริมาณน้ าไม่
นอ้ยกว่า 2     ลบ.ม./
ชัว่โมง

 เชิงปริมาณ
 มปีริมาณ
น้ าที่
เพียงพอต่อ
การอปุโภค 
บริโภค

  1. สามารถแกไ้ข
ปญัหาน้ าเพือ่การ
อปุโภค บริโภค
2. ประชาชนมีน้ า
ส าหรับการอปุโภค 
บริโภค อยา่งเพยีงพอ

กองช่าง

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561 หน้าที ่129 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่130 

เปา้หมาย  ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

3  -    1,384,000  -    -   

4  -    600,000  -    -   กองช่างโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ าประปา
หว้ย  ลุตง หมู่ที่ 8

 วางท่อเมนจ่าย
น้ าประปา ท่อ PVC 
ขนาด Ø 4 นิว้ ชัน้
คุณภาพ 8.5 ,ท่อPVC Ø
 2 นิว้ ชัน้คุณภาพ 8.5

 เชิงปริมาณ
 มปีริมาณ
น้ าที่
เพียงพอต่อ
การอปุโภค 
บริโภค

  1. สามารถแกไ้ข
ปญัหาน้ าเพือ่การ
อปุโภค บริโภค
2. ประชาชนมีน้ า
ส าหรับการอปุโภค 
บริโภค อยา่งเพยีงพอ

1.เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้น้ า
ในการอปุโภคอย่างเพียงพอ
2.เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่
มคุีณภาพชีวิตที่ดีขึน้

  1.สามารถแกไ้ข
ปญัหาน้ าเพือ่การ
อปุโภค บริโภค
2.ประชาชนมีน้ า
ส าหรับการอปุโภค 
บริโภค อยา่งเพยีงพอ

กองช่างโครงการกอ่สร้างระบบประบาดาล
ขนาดเล็กบา้นหว้ยน้ าด า หมูท่ี่ 10

1.เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้น้ า
ในการอปุโภคอย่างเพียงพอ
2.เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่
มคุีณภาพชีวิตที่ดีขึน้

กอ่สร้างระบบกรองน้ า 
ขนาด
2.50 ลบ.ม./ชัว่โมง
- กอ่สร้างถังน้ าใส ขนาด 
14 ลบ.ม.
- กอ่สร้างหอถัง ขนาด 
10 ลบ.ม.

 เชิงปริมาณ
 มปีริมาณ
น้ าที่
เพียงพอต่อ
การอปุโภค 
บริโภค

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561 หน้าที ่130 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่131 

เปา้หมาย  ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

5 โครงการอปท.ต้นแบบจัดการน้ าตาม
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง         
("ธนาคารน้ าใต้ดิน")

1.เพือ่น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงพฒันาอปท.ใหม้ีการบริหาร
จัดการน้ าเพือ่ยกระดับคุณภาพชีวติ 
และสร้างรายได้กับประชาชน          
   2. เพือ่ลดความเล่ือมล้ าในสังคม 
โดยการสร้างโอกาสใหค้นยากจนได้
ใช้ประโยชน์จากน้ าและดินสู่แปลง
เกษตรผสมผสานด้วยการพงึพาตนเอง
 3. เพือ่พฒันายกระดับอปท. เปน็
ศูนย์การเรียนรู้อบต.ต้นแบบจัดการ
น้ าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
 "ธนาคารน้ าใต้ดิน" เปน็แบบอย่าง
และขยายผลการพฒันาสู่อปท.อื่น

ด าเนนิการ "ธนาคารน้ า
ใต้ดิน "

 20,000  60,000  -    -   จ านวน 1 
คร้ัง /ปี

เปน็พืน้ที่ต้นแบบการ
เรียนรู้ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
ในจงัหวดัสตูล

กองช่าง

 233,200  2,197,500  -    -   

1 40,000 40,000 40,000 40,000

 40,000  40,000  40,000  40,000

รวม ยทุธศาสตร์ที ่ 6    จ านวน 5  โครงการ

รวม ยทุธศาสตร์ที ่ 7    จ านวน 1 โครงการ

จ านวนประชากรสุนขั/
แมว จากการส ารวจ

 โรคพิษสุนขับา้ใน
พื้นที่ต าบลควน
กาหลงลดลง

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั
 จากโรคพิษสุนขับา้ ตามพระ
ปณิธานของ ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อคัร
ราชกมุารี

จ านวน
ประชากร
สุนขั/แมว 
ได้รับการ
ปอ้งกนั
ควบคุมโรค

7
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที:่  3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหายาเสพติ

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน :  7 การบริหารจดัการองค์กรอยา่งมธีรรมาภบิาล
ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่8  : ดา้นการเมอืง การบริหาร และการจดัการ
 แผนงานสาธารณสขุ

1.เพือ่ด าเนินการส ารวจขอ้มูล
สัตวแ์ละขึน้ทะเบยีนจ านวนสัตว์
  2.ขบัเคล่ือนโครงการฯ เพือ่
ปอ้งกนัควบคุมโรคเปน็ค่า
วคัซีนพร้อมวสัดุอปุกรณ์ในการ
ฉดี

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561 หน้าที ่131 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่132 

เปา้หมาย  ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1  -    10,000  10,000  10,000 ส านกัปลัดฯ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที:่ 3. การสร้างสังคมพอเพียง และคนทีม่ีคุณภาพ สูส่ันติสุขทีย่ัง่ยืน

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน :  7 การบริหารจดัการองค์กรอยา่งมธีรรมาภบิาล
ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่8  : ดา้นการเมอืง การบริหาร และการจดัการ
 แผนงานบริหารทัว่ไป
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
บคุลากรองค์การบริหารส่วนต าบล
ควนกาหลง

 ฝึกอบรมมาตรฐาน
คุณธรรมและจริยธรรม
พนักงานส่วนต าบลและ
บคุลากรองค์การบริหาร
ส่วนต าบลควนกาหลง อยา่ง
น้อยปลีะ 1 คร้ัง

8

 1.การด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ควนกาหลง เป็นเป็นไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลท าให้มีความ
โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ท าให้องค์การ
เป็นที่ยอมรับเพิม่ความ
น่าเชื่อถอืมากยิ่งขึ้น           
            2.การปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนต าบลได้น า
หลักคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลมาปรับใช้มาก
ขึ้น ท าให้การปฏิบัติงานมี
ความโปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น       
                      3.เพือ่ให้
พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง ได้ระลึกในการปฏิบัติตน
ในฐานะ "ผู้รับใช้ประชาชน 
ไม่ใช่นายของประชาชน" 
โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต ไม่เบียดบัง
ผลประโยชน์ของส่วนรวม

ร้อยละ50ของ
เจ้าหน้าที่มี
คุณธรรม
จริยธรรมเพืม่
ขึน้

1.น าหลักคุณธรรม จริยธรรม 
มาใช้เพือ่เปน็กรอบในการ
ประพฤติ ปฏบิติั ในการท างาน
เพือ่ใหเ้กดิความซ่ือสัตยสุ์จริต

2.เพือ่การด าเนินงานเปน็ไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มี
ประสิทธภิาพ ประสิทธผิล ท า
ใหอ้งค์กรเปน็ที่ยอมรับ เพิม่
ความน่าเชื่อถอื จากทุกภาคส่วน
 และสร้างความมั่นใจใหแ้ก่
ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป
                              3.
ผู้บริหารเปน็แบบอยา่งที่ดี ทั้ง
คุณธรรมจริยธรรมและความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวสัิยทัศน์ในการ
บริหารงานที่ดี ท าใหบ้คุลากร
ในองค์กรน าไปเปน็แบบอยา่งที่ดี

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561 หน้าที ่132 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่133 

เปา้หมาย  ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2  -    20,000  20,000  20,000โครงการสร้างความปรองดองสมาณ
ฉันท์

1.เพือ่เปน็การแสดงเจตนารมณ์
ปรองดองสมานฉนัท์ ด้วย
กจิกรรมการกฬีาและ
นันทนาการ ซ่ืงเปน็กจิกรรมที่
มุ่งสร้างความรัก ความสามัคคี 
ความปรองดอง โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชน เพือ่
สร้างความเขา้ใจและทัศนคติที่ดี
 ในการอยูร่่วมกนัอยา่ง
สมานฉนัท์           2.เพือ่
ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในต าบลควน
กาหลงในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในพืน้ที่อนุรักษ ์
พร้อมทั้งฟืน้ฟทูรัพยากรแหล่ง
น้ าใหย้ัง่ยนื และปล่อยพนัธุสั์ตว์
น้ าเพือ่ถวายเปน็พระราชกศุล
ในวโรกาสวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั

1.กจิกรรมปรับปรุงและ
พัฒนาพื้นที่
สาธารณประโยชน ์สระ
เกบ็น้ าสาธารณะ ใน
พื้นที่ต าบลควนกาหลง 
อ าเภอควนกาหลง 
จังหวัดสตูล (พนกังาน
ส่วนต าบล ผู้น าหมูบ่า้น 
และประชาชนร่วมด้วย
ช่วยกนั)                  
2.กจิกรรมกฬีาและ
นนัทนาการ

ร้อยละ50
ของ
ผู้เข้าร่วม
อบรมมคีวาม
เข้าใจการ
ปรองดอง
ความ
สมานฉันท์

ส านกัปลัดฯ1.ประชาชนในพืน้ที่
ต าบลควนกาหลง มี
ความรัก ความสามัคคี
 ความปรองดอง และ
มีทัศนคติที่ดี ในการ
อยูร่่วมกนัอยา่ง
สมานฉนัท์และมี
ความสุขมากยิง่ขึน้     
 2.ประชาชนในพืน้ที่
ต าบลควนกาหลง มี
พืน้ที่
สาธารณประโยชน์ 
และมีสระเกบ็น้ า
สาธารณะ เพือ่ใช้
ประโยชน์ร่วมกนัอยา่ง
ยัย่ยนื ทั้งยงัใช้เปน็
สถานที่พกัผ่อนหยอ่น
ใจใหแ้กป่ระชาชนใน
พืน้ที่

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561 หน้าที ่133 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่134 

เปา้หมาย  ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

3  -    20,000  -    -   ส านกัปลัดฯการตรวจสอบจาก
ภาคประชาชนมี
ประสิทธภิาพมาก
ยิง่ขึน้ เนื่องจากมี
ความรู้ระเบยีบและขอ้
กฏหมายที่เกีย่วขอ้ง
มากขึน้

 1.เพือ่เสริมสร้างกลไกการ
ตรวจสอบภาคประชาชนใหม้ี
ประสิทธภิาพเขม้แขง็           
2.เพือ่อบรมใหค้วามรู้แก่
ตัวแทนประชาคม ในระเบยีบที่
เกีย่วขอ้งกบัการปฏบิติัหน้าที่   
 3. เพือ่ส่งเสริมใหอ้บต.ควน
กาหลงเปน็องค์กรปลอดการ
ทุจริต

 1.เพื่อเสริมสร้างกลไก
การตรวจสอบภาค
ประชาชนใหม้ี
ประสิทธิภาพเข้มแข็ง   
2.เพื่ออบรมใหค้วามรู้
แกตั่วแทนประชาคม ใน
ระเบยีบที่เกีย่วข้องกบั
การปฏบิติัหนา้ที่   
พนกังาน ข้าราชการ 
อบต.ควนกาหลง

โครงการอบรมใหค้วามรู้แนวทาง
ส่งเสริมการปอ้งกนัทุจริตในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคประชาชน

ร้อยละ50 
ของ
ผู้เข้าร่วม
อบรมมคีวาม
เข้าใจการ
ปอ้งกนัทุจริต

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561 หน้าที ่134 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่135 

เปา้หมาย  ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

4

 -    20,000  20,000  20,000 1.เด็กและเยาวชน
รวมถึงประชาชน
โดยทั่วไป มีจติส านึกใน
การท างานเพือ่สังคม 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต ท าคุณ
งามความดี เสียสละแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมาก
ยิง่ขึ้น      2.เด็กและ
เยาวชนรวมถึง
ประชาชนโดยทั่วไป 
น าเอาบุคคลต้นแบบ มา
ยดึเป็นแบบอยา่งและ
ปฏิบัติตาม

ส านกัปลัดฯโครงการคัดเลือกบคุคลต้นแบบ
ต าบลควนกาหลง

1.สร้างจิตส านึกให้คนใน
ท้องถิน่ ท างานช่วยเหลือเพือ่
สังคม และให้ความส าคัญเชิด
ชูเกียรติแก่บุคคล ที่เป็น
ต้นแบบด้านความซ่ือสัตย์
สุจริต ท าคุณงามความดี 
เสียสละแก่ประโยชน์
ส่วนรวมและมีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ซ่ึงถือเป็นบุคลากร
อันมีคุณค่าต่อประชาชน      
   2. เพือ่ส่งเสริม สนับสนุน
ยกย่องและประกาศเกียรติ
คุณแก่ผู้ที่มีความซ่ือสัตย์
สุจริต ท าคุณงามความดี 
เสียสละแก่ประโยชน์ส่วนรวม
 และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
   3.เพือ่เป็นตัวอย่างแก่
บุคคลอืน่ ที่จะยึดเป็น
แบบอย่างและปฏิบัติตาม

พิจารณาคัดเลือกบุคคล
ต้นแบบ ซ่ึงมีความซ่ือสัตย์
สุจริต ด ารงตนด้วยความ
พอเพียง รู้จัก เสียสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพือ่
ประโยชน์ส่วนรวม จาก
บุคคลอาชีพต่างๆ 5 สาขา
อาชีพ คือ  1.สาขา
อาสาสมัคร จิตอาสาและ
ประชาชนทั่วไป  2. นัก
ปกครองท้องที่  3. นัก
ปกครองท้องถิน่  4. 
เยาวชน  5. ผู้น ากลุ่มอาชีพ

อบต.ควน
กาหลง 
คัดเลือก
บคุคล
ต้นแบบได้

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561 หน้าที ่135 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่136 

เปา้หมาย  ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

5  -    10,000  10,000  10,000

6  30,000  -    -    -   

ส านกัปลัดฯ

 ประชาชนสามารถ
มองเหน็ปา้ย
ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลควน
กาหลงได้ชัดเจนและ
เปน็ประโยชน์ในการ
ติดต่อราชการ

เพือ่เปน็การปลุกจติส านึกใหแ้ก่
เด็กและกระตุ้นใหสั้งคมทุกภาค
ส่วน ตระหนักและต่ืนตัวในการ
ปฏบิติัหน้าที่ด้วยความโปร่งใส 
และไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริต
คอร์รัปชั่นและการโกงทุก
รูปแบบ อกีทั้งเพือ่ปลูกฝัง
จติส านึกด้านคุณธรรม 
จริยธรรมอยา่งยัง่ยนื

ส านกัปลัดฯ

 เด็กนักเรียนและ
สังคมทุกภาคส่วน 
ตระหนักและมี
จติส านึกต่ืนตัวในการ
ต่อต้านการทุจริต ไม่
ยอมรับพฤติกรรม
ทุจริตคอร์รัปชั่นและ
การโกงทุกรูปแบบ 
และมีช่องทางในการ
ตรวจสอบการทุจริตท า
ใหก้ารตรวจสอบมี
ประสิทธภิาพมากยิง่ขึน้

จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ รณรงค์ต้าน
การทุจริตคอรัปชัน่

จดัท าส่ือประชาสัมพนัธ ์
รณรงค์ต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น ประกอบด้วย   -
 จดัท าสต๊ิกเกอร์รณรงค์
ต่อต้านการทุจริต และ
สต๊ิกเกอร์ช่องทางแจง้
เบาะแสการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ควนกาหลงเพือ่มอบใหแ้ก่
ส่วนราชการ ร้านค้าต่างๆ 
รวมถงึ ก านัน ผู้ใหญบ่า้น 
ติดประชาสัมพนัธต์ามแหล่ง
ชุมชน

ร้อยละ50
ของผู้เข้าร่วม
ได้รับ
ประโยชน์

โครงการติดต้ังปา้ยส านกังานอบต.   
ควนกาหลง

 เพื่อประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนต าบล
ควนกาหลง

ติดต้ังปา้ยชือ่ส านกังาน
องค์การบริหารส่วน
ต าบลควนกาหลง 
บริเวณด้านหนา้อาคาร

จ านวน 1 
แหง่ 
ประชาชน
ได้รับการ
ประชาสัมพัน
ธ์ทั่วถึง

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561 หน้าที ่136 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่137 

เปา้หมาย  ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 -    850,000  -    -   

8  -    950,000  -    -   

9  -    900,000  -    -   

 250,000  -    -    -   

7

10

ส านกัปลัดฯ

โครงการกอ่สร้างอาคารละหมาด เพื่อใหม้สีถานที่ละหมาด
ใหก้บัผู้มาติดต่อราชการ 
หรือนกัท่องเที่ยว นกั
เดินทาง

 กอ่สร้างอาคาร
ละหมาดขนาดกว้าง 6 
เมตร ยาว 10 เมตร  
ตามแบบอบต.ก าหนด

  อาคาร
ละหมาด   
จ านวน 1 
หลัง

 มีอาคารหอ้ง
ละหมาดที่ได้
มาตรฐานรองรับ
บริการประชาชน
เพยีงพอ

ส านกัปลัดฯ

โครงการกอ่สร้างโรงจอดรถ

โครงการติดต้ังระบกล้องวงจรปดิ     
(CCTV ) ส านกังานอบต.ควนกาหลง

เพื่อความปลอดภยัและการ
ดูแลความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย

 ส านกังานอบต.ควน
กาหลง  จ านวน 8 จุด  
ตามแบบอบต.ก าหนด

 ติดต้ังระบบ
กล้องวงจร
ปดิ  จ านวน
 8 จุด

ส านักงาน องค์การ
บริหารส่วนต าบลควน
กาหลงมีความปลอดภัย
ทั้งชีวติและทรัพยสิ์น
รวมทั้งสามารถดูแล
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยได้ดียิง่ขึ้น

ส านกัปลัดฯ

ส านกัปลัดฯ

โครงการกอ่สร้างหอ้งเกบ็พัสดุ เพื่อใหม้สีถานที่จัดเกบ็
พัสดุที่ได้มาตรฐาน

 กอ่สร้างหอ้งเกบ็พัสดุ 
ขนาดกว้าง 30 เมตร 
ยาว 12 เมตร  ตามแบบ
อบต.ก าหนด

 มอีาคาร
จัดเกบ็พัสดุ  
 จ านวน 1 
หลัง

การจดัเกบ็พสัดุได้
มาตรฐาน

เพือ่กอ่สร้างโรงจอดรถส าหรับ
บริการประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ

กอ่สร้างโรงจอดรถ 
จ านวน 1 หลังขนาด 24 
เมตร ยาว 15.00 เมตร 
ตามแบบอบต.ก าหนด

มโีรงจอดรถ
 จ านวน 1 
หลัง

 มีที่จอดรถได้เพยีงพอ
ส าหรับประชาชน
ติดต่อส่ือสารการ
ใหบ้ริการประชาชน
สะดวก

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561 หน้าที ่137 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่138 

เปา้หมาย  ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

11  -    -    100,000  -   

12 โครงการกอ่สร้างระบบกรองน้ า
ส านกังานอบต.ควนกาหลง

กอ่งสร้างระบบกรองน้ า  
เพื่อใหอ้บต.ควนกาหลงมี
น้ าที่สะอาดส าหรับอปุโภค
บริโภค และบริการ
ประชาชน

กอ่สร้างระบบกรองน้ า 
ตามแบบที่อบต.ก าหนด

 -    100,000  -    -   มีระบบกรอง
น้ าที่สะอาด

 อบต.ควนกาหลง 
มนี้ าอปุโภค บริโภค
 ที่สะอาดและใช้
บริการประชาชน

ส านกัปลัดฯ

13 โครงการปรับปรุงภมูทิัศนบ์ริเวณ
รอบอาคารส านกังานอบต.ควนกาหลง

เพื่อใหภ้มูทิัศนอ์บต.ควน
กาหลงสวยงาม ร้อมรองรับ
บริการประชาชน

ปรับปรุงภมูทิัศนท์ี่ท า
การอบต.ใหส้วยงาม  
ตามแบบที่อบต.ก าหนด

 -    150,000  -    -   อบต.มภีมูิ
ทัศนท์ี่
สวยงาม

ประชาชนผู้รับบริการ
มีความสะดวก  และ
เกดิความประทับใจใน
การมาติดต่อราชการ

ส านกัปลัดฯ

โครงการ กอ่สร้างปอ้มยาม เพื่อเปน็สถานที่ปฏบิติังาน 
รักษาความปลอดภยั

กอ่สร้างปอ้มยาม
รักษาการณ์ ขนาด 3x3 
เมตร   ตามแบบที่อบต.
ก าหนด

 จ านวน 1  
หลัง

มีปอ้มยามรักษาการณ์
เพือ่ใหเ้จา้หน้าที่ยาม
รักษาการณ์ มีปอ้ม
ยามในการรักษาความ
เปน็ะเบยีบเรียบร้อย
บริเวณรอบๆ องค์การ
บริหารส่วนต าบลควน
กาหลง

ส านกัปลัดฯ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561 หน้าที ่138 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่139 

เปา้หมาย  ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

14 โครงการติดต้ังระบบส่ือสารและ
สารสนเทศภายในส านกังานอบต.    
 ควนกาหลง

 เพื่อใหก้ารติดต่อส่ือสาร
ของอบต.ควนกาหลง
สะดวก รวดเร็ว พร้อม
ใหบ้ริการประชาชน

ติดต้ังระบบส่ือสาร 
ระบบโทรศัพท์  ระบบ
อนิเตอร์เนต็ สารสนเทศ
ที่มปีระสิทธิภาพเพื่อ
รองรับการบริการ
ประชาชน   ตามแบบ
อบต.ก าหนด

 240,000  -    -    -   อบต.ควน
การหลงมี
ระบบส่ือสาร
 ระบบ
อนิเตอร์เนต็ 
ระบบ
โทรศัพท์ ที่
ได้มาตรฐาน

อบต.มีระบบส่ืสาร
และสารสนเทศที่มี
มาตรฐานสามารถ
บริการประชาชนได้
อยา่งมีประสิทธภิาพ

ส านกัปลัดฯ

15 โครงการติดต้ังมา่นมูล่ีส านกังาน     
อบต.ควนกาหลง

ติดต้ังมา่นมล่ีูส านกังาน
อบต.ควนกาหลง

ติดต้ังมา่นมล่ีูส านกังาน
อบต.ควนกาหลง  ตาม
แบบอบต.ก าหนด

 -    380,000  -    -    มา่นปรับ
แสง ตาม
แบบที่ก าหนด

ส านกัปลัดฯ

16 โครงการชดใช้เงินทุนโครงการ
เศรษฐกจิชุมชน

เพื่อชดใช้คืนเงินทุน
โครงการเศรษฐกจิชุมชน
จ านวน 1 กลุ่ม (กลุ่มสง
เสริมการท่องเที่ยวน้ าตก
ดาวกระจาย หมูท่ี่11)

 ชดใช้คืนเงินทุนโครงการ
เศรษฐกจิชุมชน กลุ่มสง
เสริมการท่องเที่ยว
น้ าตกดาวกระจาย หมูท่ี่
11

 70,000  -    -    -     จ านวน
กลุ่มที่ได้
ชดใช้คืนเงิน

ส านกัปลัดฯ

 590,000  3,410,000  160,000  60,000

16,796,100     9,103,800     1,512,400    735,000        

รวม

รวมยทุธศาสตร์ที ่1-8

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561 หน้าที ่139 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561 หน้าที ่140 

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (2561-2564)  เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 2   พ.ศ.2561
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง  อ าเภอควนกาหลง  จงัหวัดสตูล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่140 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  หน้าที ่141 

แบบ ผ.02

เปา้หมาย  ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กร

1 อดุหนนุการไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาคเพื่อขยาย
เขตไฟฟ้า

 -    250,000  -    -   จ านวน
โครงการที่
อดุหนนุกฝผ.

 -    250,000  -    -   

 -    250,000  -    -   

: 3. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหไ้ดม้าตรฐานและเชือ่มโยงอยา่งทัว่ถึง

รวม ยทุธศาสตร์ที ่ 5  จ านวน  1 โครงการ

 1.  เพื่อใหป้ระชาชน มี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึง              
2.ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน                   
3. ประชาชนมคีวาม
สะดวกในการใช้เส้นทาง
สัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (2561-2564)  เพ่ิมเตมิ   ครั้งที่ 2  พ.ศ.2561

 ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง  อ าเภอควนกาหลง  จังหวัดสตลู

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

อดุหนนุส านกังานการ
ไฟฟ้าส่วนภมิูภาคอ าเภอ
ควนกาหลง ตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง 
หมู่ที่ 10

1.ประชาชนมไีฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง            
2.ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภยั ในการ
สัญจรและคมนาคม

กองช่าง

5
ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่5 : ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

 แผนงานเคหะและชมุชน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที:่  1. การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การท่องเทีย่ว การเกษตร ทีม่ีมูลค่าสูง   3. การสร้างสังคมพอเพียง และคนทีม่ีคุณภาพ สูส่ันติสุขทีย่ัง่ยืน

รวม   1  โครงการ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  หน้าที ่141 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  หน้าที ่142 

เปา้หมาย  ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 7,500  -    -    -   กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

 5,000  -    -    -   

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที:่  3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหายา
เสพติ

7 ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน :  7 การบริหารจดัการองค์กรอยา่งมธีรรมาภบิาล

ประชาชนมคีวามรู้และ
เข้าใจในการใช้เกลือ
เสริมไอโอดีน

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

1.ประชาชนได้รับประทาน
เกลือไอโอดีนในครัวเรือน
 2.ลดอตัราการเกดิ
ภาวะการณ์ขาดสาร
ไอโอดีน

อสม.แกนน า
ครอบครัว และ
ประชาชนจ านวน 
150 คน

7.ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสขุ
แผนงานสาธารณสขุ

2 1.เพือ่พฒันา อสม.ปฏบิติังาน
ร่วมกนัเปน็ "หมอหมู่บา้น" 
อยา่งมีคุณภาพ                 
2.เพือ่ใหทุ้กกลุ่มเปา้หมาย WE
 CAN DO เขา้ถงึบริการ
สุขภาพและพึง่ตนเองด้าน
สุขภาพ                          
3.เพือ่พฒันา Communi 
Folder และฐานขอ้มูล
กลุ่มเปา้หมาย

อสม.หมูท่ี่ 1 บา้น
หว้ยน้ าด า ต.ควน
กาหลง อ.ควนกาหลง
 จ. สตูล จ านวน 25 
คน

 จ านวน
โครงการที่
ได้รับการ
อดุหนนุ

อสม.ประจ าหมูบ่า้น
สามารถพัฒนา
ศักยภาพเปน็ อสม. 
เชีย่วชาญและสามารถ
เปน็นกัจัดการสุขภาพ
 และ เยีย่มบา้น
ภายในหมูบ่า้นของ
ตนเองได้

จ านวน
โครงการที่
ได้รับการ
อดุหนนุ

อดุหนนุคณะกรรมการ
หมู่บา้น  หมูท่ี่ 1 ตาม
โครงการ อบรมหมอ
หมู่บา้นในพระราชประสงค์

อดุหนนุคณะกรรมการ
หมู่บา้น  หมูท่ี่ 1 ตาม
โครงการ ควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกมุารี

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  หน้าที ่142 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  หน้าที ่143 

เปา้หมาย  ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

3 1.สตรีอายุ 30-40 ปี 
ตรวจเต้านมด้วย
ตนเองและผ่านการ
ประเมินทักษะการ

7,500             -    -    -   กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

   

เพื่อรณรงค์ใหค้วามรู้และ
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้า
นมแกส่ตรีกลุ่มเปา้หมาย
ในหมูบ่า้น

อดุหนนุคณะกรรมการ
หมู่บา้น  หมูท่ี่ 1 ตาม
โครงการ สืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั
มะเร็งเต้านม

จ านวน
โครงการที่
ได้รับการ
อดุหนนุ

สตรีอายุ 30- 40 ป ี
ตรวจเต้านมด้วย
ตนเองและผ่านการ
ประเมนิทักษะการ
ตรวจเต้านมจาก
บคุคลกรสาธารณสุข
ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80
 จ านวน 150 ราย

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  หน้าที ่143 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  หน้าที ่144 

เปา้หมาย  ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

4 อดุหนนุคณะกรรมการ
หมู่บา้น  หมูท่ี่ 2 ตาม
โครงการ การตรวจสุขภาพ
เคล่ือนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ว
ลักษณ์ อคัรราชกมุารี

5,000  -    -    -   จ านวน
โครงการที่
ได้รับการ
อดุหนนุ

สตรีอายุ 30- 40 ป ี
ตรวจเต้านมด้วย
ตนเองและผ่านการ
ประเมนิทักษะการ
ตรวจเต้านมจาก
บคุคลกรสาธารณสุข
ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80
 จ านวน 150 ราย

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

1.ประชาชนกลุ่มเส่ียง
และกลุ่มเปา้หมาย
จ านวน 80 คนได้รับ
การคัดกรอง
โรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหติสูง      
  2.ประชาชนมคีวามรู้
เร่ืองโรคเบาหวาน
และโรคความดัน
โลหติสูงเกดิการ
เปล่ียนแปลง
พฤติกรรมด้าน
สุขภาพของคนใน
ชุมชน                  
3. ลดต้นทุนการสร้าง
สุขภาพของคนใน
ชุมชน

1. เพื่อใหป้ระชาชนอายุ 
15 ป ีขึน้ไปและกลุ่มเส่ียง
 ได้รับการคัดกรอง         
 2. เพื่อใหป้ระชาชนกลุ่ม
เส่ียงมคีวามรู้ด้าน
โรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหติสูงและมี
พฤติกรรมด้านสุขภาพที่
เหมาะสมเพื่อควบคุม
ภาวะเส่ียงต่อการเกดิโรค 
 3. เพื่อใหป้ระชาชนเกดิ
ความตระหนกัและมส่ีวน
ร่วมในการด าเนนิงานและ
เกดิการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมด้านสุขภาพ
อย่างต่อเนือ่ง

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  หน้าที ่144 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  หน้าที ่145 

เปา้หมาย  ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

5 5,000  -    -    -   จ านวน
โครงการที่
ได้รับการ
อดุหนนุ

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

6 10,000  -    -    -   จ านวน
โครงการที่

โรงเรียนปลอดจาก
ปญัหายาเสพติด การ
พนนั ส่ือลามกอนาจาร
 และเหตุทะเลาะวิวาท
 และใหน้กัเรียน
หา่งไกลจากปญัหายา
เสพติด

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

อดุหนนุคณะกรรมการ
หมู่บา้น  หมูท่ี่ 2 ตาม
โครงการ รณรงค์แกไ้ข
ปญัหายาเสพติด To be 
number one (ศูนย์เพื่อน
ใจวัยรุ่นในชุมชน/ หมูบ่า้น)
 ทูลกระหมอ่มหญิงอบุลรัต
นราชกญัญาศิริวัฒนา
พรรณวดี

1.เพือ่นักเรียนและเยาวชน
หา่งไกลจากยาเสพติด          
 2.เพือ่ใหน้ักเรียนหา่งไกล
จากส่ือลามกอนาจารและ
ปจัจยัเส่ียง                      
3.เพือ่ใหน้ักเรียนหา่งไกลจาก
การพนันและไม่กอ่เหตุ
ทะเลาะววิาท                   
4.เพือ่ใหโ้รงเปน็สถานศึกษาที่
ปลอดภยัจากยาเสพติด ส่ือ
ลามกอนาจาร การพนัน เหตุ
ทะเลาะววิาท

นกัเรียนในโรงเรียน
นคิมซอย 10 
เยาวชนพื้นที่ที่มกีลุ่ม
เส่ียง จ านวน 50 คน

อดุหนนุคณะกรรมการ
หมู่บา้น  หมูท่ี่ 2 ตาม
โครงการ สืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั
มะเร็งเต้านม

 1.เพื่อใหส้ตรี
กลุ่มเปา้หมาย มคีวามรู้
เกีย่วกบัมะเร็งเต้านม     
 2.เพื่อใหส้ตรี
กลุ่มเปา้หมายได้รับการ
ตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง
เต้านม                       
3.เพื่อใหส้ตรี
กลุ่มเปา้หมายสามารถ
ตรวจมะเร็งเต้านมได้ด้วย
ตัวเอง

สตรีกลุ่มเปา้หมายที่
ต้องการมคีวามรู้
เกีย่วกบัโรคมะเร็ง
เต้านมประมาณ 40 
คน

สตรีกลุ่มเปา้หมายอายุ
 35 ป ีขึน้ไปมคีวามรู้
เร่ืองมะเร็งเต้านมและ
มทีักษะการตรวจเต้า
นมด้วยตัวเอง และ
ได้รับการตรวจพบ
มะเร็งในระยะเร่ิมต้น

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  หน้าที ่145 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  หน้าที ่146 

เปา้หมาย  ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

7

8

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าไปใช้ปฏบิติั
ในชีวิตประจ าวันได้    
  2.ลดรายจ่ายในการ
รักษาโรคที่เกีย่วข้อง
กบัโรคพยาธิได้

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

อดุหนนุคณะกรรมการ
หมู่บา้น  หมูท่ี่ 3 ตาม
โครงการการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกมุารี

 1.เพื่อใหก้ลุ่มเปา้หมายมี
ความเข้าใจถึงการปอ้งกนั
โรคจากหนอนพยาธิได้    
2.เพื่อใหก้ลุ่มเปา้หมาย
สามารถหลีกเล่ียง และ
ปอ้งกนัโรคหนอนพยาธิได้

ราษฎรกลุ่มเปา้หมาย
 จ านวน 44 คน

3,250  -    -    -   จ านวน
โครงการที่
ได้รับการ
อดุหนนุ

อดุหนนุคณะกรรมการ
หมู่บา้น  หมูท่ี่ 3 ตาม
โครงการอบรมหมอหมูบ่า้น
ในพระราชประสงค์

1.เพื่อใหผู้้เข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้ในการ
ปฐมพยาบาลเบือ้งต้นโดย
ถูกวิธี                      
2.ลดความสูญเสียของผู้
ประสพภยัได้ในระดับหนึง่
 3.สามารถใช้ชีวิตและ
ถ่ายทอดความรู้เบือ้งต้น
เพื่อต่อสู้กบัภาวะปจัจุบนั
ได้

1.ช.ร.บ.หมูบ่า้น 
จ านวน 20 คน      
2.กรรมการหมูบ่า้น 
จ านวน 15คน         
 3.อสม.  จ านวน 31 
คน                    
4.ประชาชน  จ านวน
 44 คน              
รวมทั้งส้ิน 110 คน

13,500  -    -    -   จ านวน
โครงการที่
ได้รับการ
อดุหนนุ

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าไปใช้ปฏบิติั
ในชีวิตประจ าวันได้   
2.ลดการสูญเสียชีวิต
ของประชาชนได้

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  หน้าที ่146 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  หน้าที ่147 

เปา้หมาย  ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

9

10

อดุหนนุคณะกรรมการ
หมู่บา้น  หมูท่ี่ 3 ตาม
โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราช
กมุารี

 1.เพื่อใหผู้้เข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้ในการ
ปฐมพยาบาลเบือ้งต้นโดย
ถูกวิธี                        
2.ลดความสูญเสียของผู้
ประสพภยัได้ในระดับหนึง่
3.สามารถใช้ชีวิตและ
ถ่ายทอดความรู้เบือ้งต้น
เพื่อต่อสู้กบัภาวะปจัจุบนั
ได้

1.นกัเรียนโรงเรียน
ควนล่อน จ านวน 22
 คน                   
2.ผู้ปกครอง จ านวน 
22 คน    รวมทั้งส้ิน 
44 คน

3,250  -    -    -   จ านวน
โครงการที่
ได้รับการ
อดุหนนุ

1.เด็กเติบโตตามวัย
อย่างมคุีณภาพ         
 2.ลดรายจ่าย
ครัวเรือนในการรักษา
โรค

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

อดุหนนุคณะกรรมการ
หมู่บา้น  หมูท่ี่ 4 ตาม
โครงการ ควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกมุารี

1.ประชาชนได้รับประทาน
เกลือไอโอดีนในครัวเรือน
 2.เพื่อลดอตัราการเกดิ
ภาวะการณ์ขาดสาร
ไอโอดีน

เครือขา่ยอาสาสมัคร
สาธารณสุข/ประชาชน
ในพืน้ที่ หมู่ที่ 4  ต. ควน
กาหลง อ.ควนกาหลง จ.
สตูล จ านวน 60 คน

7,000  -    -    -   จ านวน
โครงการที่
ได้รับการ
อดุหนนุ

1.ประชาชนได้
รับประทานเกลือ
ไอโอดีนในครัวเรือน  
2.ลดอตัราการเกดิ
ภาวะการณ์ขาดสาร
ไอโอดีน

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  หน้าที ่147 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  หน้าที ่148 

เปา้หมาย  ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

11 6,000  -    -    -   กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

12 7,000  -    -    -   กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

อดุหนนุคณะกรรมการ
หมู่บา้น  หมูท่ี่ 4 ตาม
โครงการ พัฒนาระบบ
สุขาภบิาลในชุมชนสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกมุารี

 1.เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชน
ได้ท ากจิกรรมในการพฒันา
ระบบสุขภาพสุขาภบิาล       
 2.เพือ่ใหป้ระชาชนตระหนัก
และเล็งเหน็คุณค่าของการ
อนุรักษส่ิ์งแวดล้อม

ประชาชน/เครือข่าย
อาสาสมคัร
สาธารณสุขในพื้นที่
หมูท่ี่ 4 จ านวน 50 คน

จ านวน
โครงการที่
ได้รับการ
อดุหนนุ

1.ประชาชนได้ท า
กจิกรรมในการพัฒนา
ระบบสุขาภบิาล        
 2.ประชาชนตระหนกั
และเล็งเหน็คุณค่าของ
การอนรัุกษส่ิ์งแวดล้อม

อดุหนนุคณะกรรมการ
หมู่บา้น  หมูท่ี่ 4 ตาม
โครงการ ส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามยัแมแ่ละเด็ก สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกมุารี

เครือข่ายอาสาสมคัร
สาธารณสุข/หญิง
เตรียมพร้อมที่จะมี
บตุร/หญิงมคีรรภ/์
หญิงหลังคลอด/ใน
พื้นที่หมูท่ี่4

จ านวน
โครงการที่
ได้รับการ
อดุหนนุ

1.ส่งเสริมสุขภาพแม่และ
เด็กด้านโภชนาการ การ
ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
 การบริการสุขภาพ 
อนามัยส่ิงแวดล้อม ส่งผล
ใหเ้จริญเติบโต             
2.เครือขา่ยอาสาสมัคร
สาธารณสุข/หญงิ
เตรียมพร้อมที่จะมีบตุร/
หญงิมีครรภ์/หญงิหลัง
คลอดมีความรู้ด้าน
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

1.เพือ่ส่งเสริมสุขภาพแม่และ
เด็กด้านโภชนาการ การ
ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ 
การบริการสุขภาพ อนามัย
ส่ิงแวดล้อม ส่งผลให้
เจริญเติบโตและพฒันาการ
สมวยั                             
2.เพือ่ใหเ้ครือขา่ยอาสาสมัคร
สาธารณสุข/หญงิ
เตรียมพร้อมที่จะมีบตุร/หญงิ
มีครรภ์/หญงิหลังคลอดมี
ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแม่
และเด็ก

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  หน้าที ่148 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  หน้าที ่149 

เปา้หมาย  ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

13

14

อดุหนนุคณะกรรมการ
หมู่บา้น  หมูท่ี่ 5 ตาม
โครงการ ช่วยลดการติดเชือ้
เอดส์จากแม่สู่ลูก
สภากาชาดไทย พระเจ้าว
รวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมส
วลี พระวรราชาทินดัดามาตุ

1.เพื่อลดพฤติกรรมเส่ียง
การติดเชือ้เอดส์           
2.เพื่อส่งเสริมใหคู่้สาม ี
ภรรยาได้มส่ีวนร่วมใน
การปอ้งกนัการรับและ
ถ่ายทอดเชือ้และการดูแล
ครอบครัว

คู่สาม ีภรรยา หญิงวัย
เจริญพันธุ์ที่ต้องการ
มบีตุร  หญิงทีครรภ ์
จ านวน 30 คน

2,550  -    -    -   จ านวน
โครงการที่
ได้รับการ
อดุหนนุ

กลุ่มเปา้หมายมี
ความรู้ความเข้าใจจน
สามารถลดพฤติกรรม
เส่ียงและมส่ีวนร่วมใน
การปอ้งกนัและรับ
การถ่ายทอดเชือ้และ
การดูแลครอบครัวได้

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

อดุหนนุคณะกรรมการ
หมู่บา้น  หมูท่ี่ 5  ตาม
โครงการ อบรมหมอ
หมู่บา้นในพระราชประสงค์

1.เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถใหก้บั       
อ.ส.ม. ยกระดับเปน็หมอ
หมูบ่า้น                     
2.เพื่อเพิ่มการเข้าถึง
บริการสุขภาพของ
ประชาชนในหมูบ่า้น

อ.ส.ม.(อาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ า
หมูบ่า้น) จ านวน 25 
คน

2,525  -    -   หมู่บา้น/ชุมชน มี
บคุคลากรที่มีความรู้ความ
เขา้ใจด้านสุขภาพยิง่ขึน้
และมีทักษะการช่วยเหลือ
ประชาชนทั้งในยามปกติ
และกรณีเจบ็ปว่ยฉกุเฉนิ 
อกีทั้งประชาชนสามารถ
เขา้ถงึบริการสุขภาพได้
ง่ายเพราะมีผู้ใหบ้ริการ
ด้านสุขภาพในหมู่บา้นที่
ใกล้ชิดประชาชนที่มี
ความรู้ความสามารถมี
ทักษะที่พงึประสงค์

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

 -   จ านวน
โครงการที่
ได้รับการ
อดุหนนุ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  หน้าที ่149 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  หน้าที ่150 

เปา้หมาย  ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

15

16

 

1.ประชาชนในหมูบ่า้น
ได้มคีวามรู้กีย่วกบัสาร
ไอโอดีน                
2.ประชนในหมูบ่า้น
รู้จักเลือกรับประทาน
อาหารที่มสีารไอโอดีน
 3.เปน็การส่งเสริมให้
ประชาชนปอ้งกนัการ
เกดิโรคขาดสารไอโอดีน

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

โครงการ ควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกมุารี หมูท่ี่ 6

1.เพื่อใหป้ระชาชนใน
หมูบ่า้นได้มคีวามรู้กีย่ว
กบัสารไอโอดีน             
  2.เพื่อใหป้ระชนใน
หมูบ่า้นรู้จักเลือก
รับประทานอาหารที่มสีาร
ไอโอดีน                     
 3.เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนปอ้งกนัการเกดิ
โรคขาดสารไอโอดีน

1.เครือข่าย
อาสาสมคัร
สาธารณสุข     
จ านวน 40 คน      
2.ตัวแทนครัวเรือน 
จ านวน 20 คน

6,550  -    -   

อดุหนนุคณะกรรมการ
หมู่บา้น  หมูท่ี่ 5 ตาม
โครงการ การปรับภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก
 ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกมุารี

1.เพื่อแกไ้ขปญัหาภาวะ
โภชนาการและการ
รับประทานอาหารไมถู่ก
หลักโภชนาการของเด็ก   
  2.เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กใหม้ี
พัฒนาการสมวัย            
   3.เพื่อส่งเสริมใหพ้่อแม่
 ผู้ปกครองสามารถ
ประเมนิภาวะโภชนาการ
และประเมนิพัฒนาการ
เด็กได้

1.ผู้ปกครองของเด็ก
อายุ 3-5 ป ีจ านวน 
173 คน (เด็ก 1 คน/
ผู้ปกครอง 1 คน)     
2.เด็กอายุ 3-5 ป ีที่มี
ภาวะทุพโภชนาการ 
จ านวน 33 คน

14,925  -    -    -   จ านวน
โครงการที่
ได้รับการ
อดุหนนุ

1.ผู้ปกครองมีความรู้ความ
เขา้ใจด้านโภชนาการ
สามารถส่งเสริมใหเ้ด็ก
ได้รับอาหารที่ถกูหลัก
โภชนาการ                
2.ลดปญัหาภาวะ
โภชนาการของเด็กซ่ึงจะ
ส่งผลถงึพฒันาการเด็ก
ตามวยัที่ถกูต้อง           
3.เด็กได้รับการประเมิน
พฒันาการตลอดจน
สามารถส่งเสริมใหเ้ด็กสม
พฒันาการสมวยัตามเกณฑ์

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

 -   จ านวน
โครงการที่
ได้รับการ
อดุหนนุ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  หน้าที ่150 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  หน้าที ่151 

เปา้หมาย  ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

17

18 6,900  -    -    -   จ านวน
โครงการที่
ได้รับการ
อดุหนนุ

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

 -    -    -   จ านวน
โครงการที่
ได้รับการ
อดุหนนุ

1.ประชาชนในหมูบ่า้น
มคีวามรู้ในการ
ควบคุมปอ้งกนัโรค
มาลาเรีย              
2.ชุมชนมส่ีวนร่วมใน
การแกไ้ขปญัหา      
3.ประชาชนต่ืนตัวและ
เฝ้าระวังในการดูแล
ตนเองใหป้ลอดภยัจาก
โรคติดต่อที่น าโดยแมลง

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

อดุหนนุคณะกรรมการ
หมู่บา้น  หมูท่ี่ 6 ตาม
โครงการ สืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้าน
มะเร็งเต้านม

1.เพือ่สนับสนุน อ.ส.ม.และสตรี
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความ
เข้าใจที่ถูกต้องและมีทักษะใน
การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้า
นมด้วยตัวเอง                      
 2.เพือ่ให้สตรีกลุ่มเป้าหมายได้
ตระหนักและเล็งเห็น
ความส าคัญของการตรวจคัด
กรองโรคมะเร็งเต้านม            
  3.เพือ่ให้ อ.ส.ม.และสตรี
กลุ่มเป้าหมายสมารถน าไป
เผยแพร่ให้กับผู้อื่นได้

1.เครือข่าย
อาสาสมคัร
สาธารณสุข    จ านวน
 30 คน     2.สตรี
กลุ่มเปา้หมายอายุ 
30-60 ป ี จ านวน 40
 คน

1.อ.ส.ม.และสตรี
กลุ่มเปา้หมายมีความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องและมีทักษะใน
การตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง
เต้านมด้วยตัวเอง                 
   2.สตรีกลุ่มเปน้หมายได้
ตระหนักและเหน็ความส าคัญ
ของการตรวจคัดกรอง
โรคมะเร็งเต้านม                 
  3.อ.ส.ม.และสตรี
กลุ่มเปา้หมายสามารถน าไป
เผยแพร่ใหก้ับผู้อื่นได้

อดุหนนุคณะกรรมการ
หมู่บา้น  หมูท่ี่ 6  ตาม
โครงการ ควบคุมโรค
มาลาเรียของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกมุารี

1.ประชาชนในหมูบ่า้นมี
ความรู้ในการควบคุม
ปอ้งกนัโรคมาลาเรีย      
2.ชุมชนมส่ีวนร่วมในการ
แกไ้ขปญัหา                 
 3.เพื่อใหป้ระชาชนต่ืนตัว
และเฝ้าระวังในการดูแล
ตนเองใหป้ลอดภยัจาก
โรคติดต่อที่น าโดยแมลง

1.เครือข่าย
อาสาสมคัร
สาธารณสุข     
จ านวน 40 คน      
2.ตัวแทนครัวเรือน 
จ านวน 20 คน

6,550

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  หน้าที ่151 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  หน้าที ่152 

เปา้หมาย  ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

19  -   จ านวน
โครงการที่
ได้รับการ
อดุหนนุ

1.ประชาชนได้มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกบัยาเสพติดทั้ง
ในด้านลักษณะและ
ชนดิของสารเสพติด
สถานการณ์แพร่
ระบาดวิธีปอ้งกนั
บ าบดัรักษาผู้ติดยา
เสพติด/สารเสพติด    
   2.ประชาชนสามารถ
เผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจเกีย่วกบัยา/สาร
เสพติดและการปอ้งกนั
ไปยังครอบครัว ชุมชน

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

อดุหนนุคณะกรรมการ
หมู่บา้น  หมูท่ี่ 7 ตาม
โครงการรณรงค์และ
แกป้ญัหายาเสพติด 
ทูลกระหม่อมหญิงอบุลรัต
นราชกญัญาศิริวัฒนา
พรรณวดี

1เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกบัยาเสพติดทั้งใน
ด้านลักษณะและชนดิของ
สารเสพติดสถานการณ์
แพร่ระบาดวิธีปอ้งกนั
บ าบดัรักษาผู้ติดยาเสพติด
   2.เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความสามารถในการ
เผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจเกีย่วกบัยาเสพติด
และการปอ้งกนั

ประชาชน ในหมูท่ี่ 7 
ต. ควนกาหลง อ. 
ควนกาหลง จ. สตูล 
จ านวน 60 คน

7,000  -    -   

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  หน้าที ่152 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  หน้าที ่153 

เปา้หมาย  ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

20

21

อดุหนนุคณะกรรมการ
หมู่บา้น  หมูท่ี่ 7 ตาม
โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก
 สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกมุารี

1.พัฒนาศักยภาพ
ผู้ปกครองผู้เล้ียงดูเด็ก 
และ เครือข่ายสาธารณสุข
 ใหม้คีวามรู้ความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องเกีย่วกบัการ
ส่งเสริมพัฒนาการ         
2.เพื่อเฝ้าระวังและ
ติดตามทางโภชนาการที่
เส่ียงต่อการมภีาวะทุพ
โภชนาการ

ผู้ปกครอง ผู้เล้ียงดู
เด็กและเครือข่าย
สาธารณะสุข กมูท่ี่ 7 
จ านวน 60 คน

7,000  -    -    -   จ านวน
โครงการที่
ได้รับการ
อดุหนนุ

1.ผู้ปกครอง/ผู้เล้ียงดู
เด็ก และ เครือข่าย
สาธารณสุขมคีวามรู้
ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง
เกีย่วกบัการส่งเสริม
พัฒนาการ             
2.เฝ้าระวังและ
ติดตามทาง
โภชนาการที่เส่ียงต่อ
การมภีาวะทุพ
โภชนาการ

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

อดุหนนุคณะกรรมการ
หมู่บา้น  หมูท่ี่ 7 ตาม
โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีน สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกมุารี

1.ทุกหลังคาเรือนรู้จักและ
ใช้เกลือเสริมไอโอดีน     
2.ร้านค้าจ าหนา่ยเกลือ
เสริมไอโอดีน

ประชาชน/ เครือข่าย
สาธารณสุข หมูท่ี่ 7 
จ านวน 50 คน

6,000  -    -    -   จ านวน
โครงการที่
ได้รับการ
อดุหนนุ

1.ประชาชนใช้เกลือ
เสริมไอโอดีนทุก
ครัวเรือน              
2.ลดการเกดิ
ภาวการณ์ขาดสาร
ไอโอดีน

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  หน้าที ่153 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  หน้าที ่154 

เปา้หมาย  ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

22

23

อดุหนนุคณะกรรมการ
หมู่บา้น  หมูท่ี่ 8 ตาม
โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีน สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกมุารี

1.เพื่อใหค้วามรู้เร่ืองการ
ควบคุมปอ้งกนัโรคขาด
สารไอโอดีน               
2.ใหค้นในชุมชนหนัมา
บริโภคเกลือที่ผสมสาร
ไอโอดีน                    
3.เพื่อควบคุมปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหาโรคขาดสาร
ไอโอดีนในพื้นที่

ประชาชนในพื้นที่ 
หมูท่ี่ 8 ต ควนกาหลง
 อ. ควนกาหลง จ. 
สตูล จ านวน 100 คน

3,400  -    -    -   จ านวน
โครงการที่
ได้รับการ
อดุหนนุ

1.คนในชุมชนไมข่าด
สารไอโอดีน           
2.คนในชุมชนไมเ่ปน็
โรคคอพอก            
3.ผู้ที่ได้ผ่านการอบรม
สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปเผยแพร่ใหแ้ก่
คนในครอบครัวและ
ชุมชนได้

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

อดุหนนุคณะกรรมการ
หมู่บา้น  หมูท่ี่ 8 ตาม
โครงการการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามยัแมแ่ละเด็กของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกมุารี

เพื่อส่งเสริมใหห้ญิงมี
ครรภ/์หญิงใหน้มบตุร 
และเด็กทารกแรกเกดิ
จนถึงอายุ 3 ปไีด้รับการ
บริการที่เหมาะสมและ
ได้รับความรู้ด้านอาหาร
และโภชนาการ เพื่อช่วย
ใหแ้มม่ภีาวะโภชนาการ
และสูขภาพอนามยัที่ดีเด็ก
เกดิรอด มกีาร
เจริญเติบโตและ
พัฒนาการได้เต็มศักยภาพ

หญิงมคีรรถ์,หญิงให้
นมนบตุรและเด็ก
ทารกแรกเกดิจนถึง
อายุ 3 ป ีจ านวน 100
 คน

4,200  -    -    -   จ านวน
โครงการที่
ได้รับการ
อดุหนนุ

1.ช่วยเสริมสร้าง
พัฒนาการของเด็กให้
สมวัย                    
  2.ช่วยดูแลอนามยั
แมแ่ละเด็กขัน้พื้นฐาน

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม
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เปา้หมาย  ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

24

25

อดุหนนุคณะกรรมการ
หมู่บา้น  หมูท่ี่ 8 ตาม
โครงการตรวจสุขภาพ
เคล่ือนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์อคัรราชกมุารี

1.ชัง่น้ าหนกั วัดส่วนสูง
เทียบดัชนมีวลกาย        
2.วัดความดัน             
3.ตรวจค่าน้ าตาลในเลือด

กลุ่มเส่ียงอายุ 15 ปี
ขึน้ไปจ านวน 60 คน

12,400  -    -    -   จ านวน
โครงการที่
ได้รับการ
อดุหนนุ

1.ท าใหค้นในชุมชน
รู้จักดูแลและปอ้งกนั
ตัวเอง                  
2.ลดความเส่ียงของ
การเกดิโรค              
  3.ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมตนเองใน
การใช้ชีวิตประวัน

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

อดุหนนุคณะกรรมการ
หมู่บา้น  หมูท่ี่ 9 ตาม
โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกมุารี

1.เพื่อแกป้ญัหาภาวะ
โภชนาการและการ
รับประทานอาหารไมถู่ก
หลักโภชนาการของเด็ก   
  2.เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กใหม้พีัฒนาการสมวัย  
   3.เพื่อส่งเสริมใหพ้่อแม่
 ผู้ปกครองสามารถ
ประเมนิภาวะโภชนาการ
และประเมนิพัฒนาการ
เด็กได้

1.ผู้ปกครองเด็กอายุ 
3- 5 ป ีจ านวน 173 
คน (เด็ก 1 คน /
ผู้ปกครอง 1 คน ) 2.
เด็กอายุ 3 - 5 ป ีที่มี
ภาวะทุพโภชนาการ 
จ านวน 37 คน

14,525  -    -    -   จ านวน
โครงการที่
ได้รับการ
อดุหนนุ

1.ผู้ปกครองมีความรู้ความ
เขา้ใจด้านโภชนาการ
สามารถส่งเสริมใหเ้ด็ก
ได้รับอาหารที่ถกูหลัก
โภชนาการ                
2.ลดปญัหาภาวะ
โภชนาการเด็ก ซ่ึงจะ
ส่งผลถงึพฒันาการเด็ก
ตามวยัที่ถกูต้อง           
3.เด็กได้รับการประเมิน
พฒันาการตลอดจนสามา
ราถส่งเสริมใหเ้ด็กมี
พฒันาการสมวยัตามเกณฑ์

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม
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เปา้หมาย  ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

26

27

อดุหนนุคณะกรรมการ
หมู่บา้น  หมูท่ี่ 9 ตาม
โครงการช่วยลดการติดเชือ้
เอดส์จากแม่สู่ลูก
สภากาชาดไทย พระเจ้าว
รวงศ์เธอพระเจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินดดามาตุ

1.เพื่อลดพฤติกรรมเส่ียง
การติดเชือ้เอดส์           
2.เพื่อส่งเสริมใหคู่้สาม ี
และภรรยาได้มส่ีวนร่วม
ในการปอ้งกนัการรับและ
ถ่ายทอดเชือ้และการดูแล
ครอบครัว

คู่สามแีละภรรยา
,หญิงวัยเจริญพันธุ์
ต้องการมบีตุร,หญิงมี
ครรภ ์จ านวน 30 คน

2,550  -    -    -   จ านวน
โครงการที่
ได้รับการ
อดุหนนุ

กลุ่มเปา้หมายมี
ความรู้ความเข้าใจจน
สามารถลดพฤติกรรม
เส่ียงและมส่ัวนร่วมใน
การปอ้งกนัการรับ
และถ่ายทอดเชือ้และ
การดูแลครอบครัว

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

อดุหนนุคณะกรรมการ
หมู่บา้น  หมูท่ี่ 9 ตาม
โครงการอบรมหมอหมูบ่า้น
ในพระราชประสงค์

1.เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถใหก้บั อสม.
ยกระดับเปน็หมอหมูบ่า้น 
 2.เพื่อเพิ่มการเข้าถึง
บริการสุขภาพของ
ประชาชน

อสม. จ านวน 30 คน 2,925  -    -    -   จ านวน
โครงการที่
ได้รับการ
อดุหนนุ

หมู่บา้น/ชุมชนมี
บคุคลากรที่มีความรู้ความ
เขา้ใจด้านสุขภาพมาก
ยิง่ขึน้และมีทักษะการ
ช่วยเหลือประชาชนใน
ยามปกติและเจบ็ปว่ย
ฉกุเฉนิอกีทั้งประชาชน
สามารถเขา้ถงึบริการ
สุขภาพในหมู่บา้นที่
ใกล้ชิดประชาชนที่มี
ความรู้ความสามารถมี
ทักษะที่พงึประสงค์

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  หน้าที ่156 
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เปา้หมาย  ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

28

29

อดุหนนุคณะกรรมการ
หมู่บา้น  หมูท่ี่ 10 ตาม
โครงการอบรมหมอหมูบ่า้น
ในพระราชประสงค์

1.เพือ่เพิม่ความรู้
ความสามารถในด้าน
สาธารณสุขใหแ้กห่มอหมู่บา้น
 2.เพือ่บรรเทาทุกขใ์หร้าษฎร 
ในพิน้ที่ในเบือ้งต้นได้ กอ่น
การน าไปตรวจรักษาที่
โรงพยาบาล                    
3.เพือ่ลดจ านวนอตัรารุนแรง
การเจบ็ปว่ยของราษฎรใน
พืน้ที่กอ่นการน าไปส่งรักษาที่
โรงพยาบาลอกีต่อไป

แกนน าครอบครัว/
อสม.หมูท่ี่ 10 จ านวน
 25 คน

7,000  -    -    -   จ านวน
โครงการที่
ได้รับการ
อดุหนนุ

1.เสริมสร้างศักยภาพ
ของหมอหมูบ่า้น       
  2.อตัราการเจ็บปว่ย
ของราษฎรที่ประสบ
โรคภยัไข้เจ็บ          
3.ราษฎรมขีวัญและ
ก าลังใจในการด าเนนิ
ชีวิต

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

อดุหนนุคณะกรรมการ
หมู่บา้น  หมูท่ี่ 10 ตาม
โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั
มะเร็งเต้านม

1.ลดอตัราการเสียชีวิต
ของราษฎรจากมะเร็งเต้า
นม                           
2.ใหร้าษฎรรู้จักดูแล
ตัวเองในด้านการบริโภค
ส่ิงที่เส่ียงเกดิมะเร็ง        
 3.ใหร้าษฎรรู้เท่าทันโรค
และวิธีปอ้งกนัการ
ปอ้งกนัการเกดิโรค

แกนน าสตรี จ านวน 
30 คน

6,500  -    -    -   จ านวน
โครงการที่
ได้รับการ
อดุหนนุ

ประชาชนรู้สาเหตุการ
เกดิโรควิธีเล่ียง และ
วิธีตรวจเบือ้งต้น

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม
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เปา้หมาย  ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

30 อดุหนนุคณะกรรมการ
หมู่บา้น  หมูท่ี่ 10 ตาม
โครงการรณรงค์และแกไ้ข
ปญัหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE 
ทูลกระหม่อมหญิงอบุลรัตน์
ราชกญัญาสิริวัตนาพรรวดี

1.เพื่อลดอตัราการใช้ยา
เสพติดทุกประเภทของ
กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน    
2.เพื่อใหค้รอบครัวสร้าง
ฝัน สร้างสุขใหส้ถาบนั
ครอบครัว                  
3.เพื่อลดอตัราการ
เสียชีวิตและบาดเจ็บใน
กลุ่มวัยรุ่น เยาวชน         
 4.เพื่อประหยัด
งบประมาณของ
ประเทศชาติ

1.กลุ่มเยาวชน หมูท่ี่ 
10 จ านวน 26 คน  
2.แกนน าครอบครัว
หมู ่10 จ านวน 10 คน

6,500  -    -   กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

1.กลุ่มวัยรุ่นเยาวชน
ในพื้นที่มคีวามรู้และ
ตระหนกัถึงพิษภยัของ
การใช้ยาเสพติด       
2.สถาบนัครอบครัวจะ
เข้มแข็งและมคีวามสุข
 3.ปญัหายาเสพติดจะ
ค่อยๆหมดไปจาก
ชุมชนและประเทศ     
  4.ชุมชนและ
ประเทศชาติจะเปน็
ประเทศที่เจริญแล้ว   
5.เศรษฐกจิจะดีขึน้
ความเปน็อยูข่อง
ประชาชนจะยกระดับ

 -   จ านวน
โครงการที่
ได้รับการ
อดุหนนุ
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เปา้หมาย  ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

31

32

อดุหนนุคณะกรรมการ
หมู่บา้น  หมูท่ี่ 11 ตาม
โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารี

1.เพือ่ใหป้ระชาชนหมู่บา้นมี
ความรู้เกีย่วกบัสารไอโอดีน   
 2.เพือ่ใหป้ระชาชนในหมู่บา้น
รู้จกัเลือกรับประทานอาหาร
ที่มีสารไอโอดีน                  
  3.เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชน
ปอ้งกนัการเกดิโรคขาดสาร
ไอโอดีน

1.อสม. จ านวน 19 
คน 2.ตัวแทน
ครัวเรือน จ านวน  51
 คน

7,250  -   

1.ประชาชนในหมูบ่า้นมี
ความรู้ในการควบคุม
ปอ้งกนัโรคมาลาเรีย     
2.ชุมชนมส่ีวนร่วมในการ
แกไ้ขปญัหา                
 3.เพื่อใหป้ระชาชนต่ืนตัว
และเฝ้าระวังในการดูแล
ตนเองใหป้ลอดภยัจาก
โรคติดต่อที่น าโดยแมลง

1.อสม. จ านวน 19 
คน                    
2.ตัวแทนครัวเรือน 
จ านวน  51 คน

7,250  -    -   

 -   

 -   จ านวน
โครงการที่
ได้รับการ
อดุหนนุ

1.อสม.และผู้ปกครอง
กลุ่มเปา้หมายสามารถ
แกไ้ขปญัหาการ
รับประทานอาหารถกูหลัก
โภชนาการของเด็กได้    
2.อสม.และผู้ปกครอง
กลุ่มเปา้หมายมีความรู้
ความเขา้ใจที่ถกูต้อง
เกีย่วกบัหลักโภชนาการ   
  3.อสม.และผู้ปกครอง
กลุ่มเปา้หมายสามารถ
น าไปเผยแพร่ใหก้บัผู้อืน่ได้

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

 -   จ านวน
โครงการที่
ได้รับการ
อดุหนนุ

1.ประชาชนในหมู่บา้นมี
ความรู้เกีย่วกบัสาร
ไอโอดีน                      
  2.ประชาชนในหมู่บา้น
รู้จกัเลือกรับประทาน
อาหารที่มีสารไอโอดีน     
  3.เปน็การส่งเสริมให้
ประชาชนปอ้งกนัการเกดิ
โรคขาดสารไอโอดีน

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

อดุหนนุคณะกรรมการ
หมู่บา้น  หมูท่ี่ 11 ตาม
โครงการควบคุมโรค
มาลาเรีย ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารี

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  หน้าที ่159 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  หน้าที ่160 

เปา้หมาย  ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

33

34 โครงการอดุหนนุ
คณะกรรมการหมูบ่า้น    
หมู่ที่ 1-11 ตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่
ต าบลควนกาหลงมี
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ
อนามยัทีด่ี และการ
บริการสาธารณสุขเกดิ
ประโยชนแ์กป่ระชาชาชน
สูงสุด

เพื่ออดุหนนุ
งบประมาณใหแ้ก่
คณะกรรมการ
หมูบ่า้น หมูบ่า้น ละ 
20,000 บาท  รวม 
11 หมูบ่า้น

 -    220,000  220,000  220,000  จ านวน
หมูบ่า้นที่
ได้รับการ
สนบัสนนุ

ประชาชนมคุีณภาพ
ชีวิตด้านสุขภาพ
อนามยัที่ดีขึน้ และ
การบริการสาธารณสุข
เกดิประโยชนแ์ก่
ประชาชาชนสูงสุด

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

 220,000  220,000  220,000  220,000

220,000 470,000 220,000 220,000

1.อสม.และผู้ปกครอง
กลุ่มเปา้หมายสามารถ
แกไ้ขปญัหาการ
รับประทานอาหารถกูหลัก
โภชนาการของเด็กได้      
 2.อสม.และผู้ปกครอง
กลุ่มเปา้หมายมีความรู้
ความเขา้ใจที่ถกูต้อง
เกีย่วกบัหลักโภชนาการ  
 3.อสม.และผู้ปกครอง
กลุ่มเปา้หมายสามารถ
น าไปเผยแพร่ใหก้บัผู้อืน่ได้

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

 -   

รวม   34  โครงการ

รวม ยทุธศาสตร์ที ่ 5,7  จ านวน  35  โครงการ

 -   อดุหนนุคณะกรรมการ
หมู่บา้น  หมูท่ี่ 11 ตาม
โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามยัแมแ่ละเด็กของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกมุารี

1.เพื่อแกป้ญัหาการ
รับประทานอาหารถูกหลัก
โภชนาการของเด็ก       
2.เพื่อใหผู้้ปกครองมี
ความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องเกีย่วกบัหลัก
โภชนาการ                  
3.เพื่อให ้อสม. และ
ผู้ปกครองกลุ่มเปา้หมาย
สามารถน าไปเผยแพร่
ใหก้บัผู้อืน่ได้

1.อสม. จ านวน 19 
คน 2.ผู้ปกครอง
กลุ่มเปา้หมายจ านวน 
 31 คน

5,500  -   จ านวน
โครงการที่
ได้รับการ
อดุหนนุ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  หน้าที ่160 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  หน้าที1่62 

แบบ ผ.05

เปา้หมาย  ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กร

1  100,000  100,000  100,000  100,000

 100,000  100,000  100,000  100,000

: 4. การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มสูส่งัคมน่าอยูอ่ยา่งยัง่ยนื

1. เพือ่เสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจในเร่ืองการท่องเที่ยวชุมชน
ให้แก่ผู้น าชุมชนต าบลควนกาหลง

2. เพือ่ให้ผู้น าชุมชนได้รับความรู้
และทักษะการเป็นมัคคุเทศก์
ท้องถิ่นในการแนะน าและ
ประชาสัมพันธช์ุมชน ด้วย
จติส านึกในคุณค่าและภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่นตน น าไปสู่การอนุรักษ์
และประชาสัมพันธท์รัพยากรการ
ท่องเที่ยวท้องถิ่นได้อยา่งถูกต้อง
และเกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นตน

1. ผู้น า
ชุมชนได้รับ
ความรู้ ความ
เข้าใจใน
เร่ืองการ
ท่องเที่ยว
ชุมชน
2. ผู้น า
ชุมชนมี
ทักษะในการ
ใหบ้ริการ

กองการศึกษา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 :  ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรณธ์รรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

 1. จดัฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
สร้างเสริมความรู้และความ
เข้าใจในเร่ืองการท่องเที่ยวชุมชน
2. ศึกษาดูงานด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเพือ่
ศึกษาการบริหารจดัการด้าน
การท่องเที่ยวชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (2561-2564)  เพ่ิมเตมิ   ฉบับที่ 2  พ.ศ.2561

ส าหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง  อ าเภอควนกาหลง  จังหวัดสตลู

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชน

1.ชุมชนมคีวามรู้
ความเข้าใจใน
การจัดการ
ท่องเที่ยวโดย
ชุมชน
2.ชุมชนได้น า
ความรู้และทักษะ
จากการศึกษา  ดู
งานมาปรับใช้กบั
ชุมชน

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่: 2. การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม และอุทยานธรณโีลกอยา่งสมดลุ และยัง่ยนื

รวม   1  โครงการ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  หน้าที1่62 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  หน้าที1่63 

เปา้หมาย  ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กร

1  -    1,200,000  -    -   

 -    1,200,000  -    -   

: 3. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหไ้ดม้าตรฐานและเชือ่มโยงอยา่งทัว่ถึง

รวม  1 โครงการ

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม
สะดวกในการสัญจร ไป-มา
และปลอดภยั และและเพื่อ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร

    กอ่สร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็กบา้น
ซอย 8
ชนดิไมม่ทีางเท้า ผิว
จราจร กว้าง 8.00 เมตร 
ยาว 7.00 เมตร

เชิงปริมาณ 
มถีนน
เพิ่มขึน้ เชิง
คุณภาพ 
การ
คมนาคม
ขนส่ง 
สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภยั

  เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกในการ
สัญจร ไป-มา และ
ปลอดภยั

กองช่าง โครงการกอ่สร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็กบา้น
ซอย 8 หมูท่ี่ 7

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที:่  1. การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การท่องเทีย่ว การเกษตร ทีม่ีมูลค่าสูง   3. การสร้างสังคมพอเพียง และคนทีม่ีคุณภาพ สูส่ันติสุขทีย่ัง่ยืน

5 ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 : ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  หน้าที1่63 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  หน้าที1่64 

เปา้หมาย  ตวัชีว้ัด

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

1  -    900,000  -    -   

 -    900,000  -    -   

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กร

1  -    12,000,000  -    -   ส านกัปลัดฯ

-            12,000,000  -    -   
100,000 14,200,000 100,000 100,000

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่6 : ดา้นแหลง่น้ า
แผนงานเคหะและชมุชน

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่:  3. การสร้างสงัคมพอเพียง และคนทีม่คุีณภาพ สูส่นัตสิขุทีย่ัง่ยนื
: ๖  การพัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชนใหเ้กิดความยัง่ยนื  สงัคมสงบสขุ

รวม   1 โครงการ

กองช่าง

6

1.เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้น้ า
ในการอปุโภคอย่างเพียงพอ
2.เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่
มคุีณภาพชีวิตที่ดีขึน้

มอีาคาร
หอ้งประชุม 
จ านวน 1 
หลัง

มอีาคารหอ้ง
ประชุมที่ได้
มาตรฐานรองรับ
บริการประชาชน
เพียงพอ

โครงการกอ่สร้างทางน้ าล้น
 ซอยเพชรกาฬ หมูท่ี่ 2

  1. สามารถแกไ้ข
ปญัหาน้ าเพือ่การ
อปุโภค บริโภค
2. ประชาชนมีน้ า
ส าหรับการอปุโภค 
บริโภค อยา่งเพยีงพอ

 เชิงปริมาณ
 มปีริมาณ
น้ าที่
เพียงพอต่อ
การอปุโภค 
บริโภค

กอ่สร้างทางน้ าล้น ผิว
จราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 
20 เมตร

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่ : 1. การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การทอ่งเทีย่ว การเกษตร ทีม่มีลูค่าสงู  3. การสร้างสงัคมพอเพียง และคนทีม่คุีณภาพ สูส่นัตสิขุทีย่ัง่ยนื

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่: 3. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหไ้ดม้าตรฐานและเชือ่มโยงอยา่งทัว่ถึง

8

รวม ยทุธศาสตร์ที ่ 2,5,8  จ านวน    โครงการ
รวม   1  โครงการ

ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่8  : ดา้นการเมอืง การบริหาร และการจดัการ
 แผนงานบริหารทัว่ไป
โครงการกอ่สร้างอาคาร
หอ้งประชุม

 เพื่อใหม้สีถานที่ประชุม
เพียงพอและได้มารตฐาน
ระดับต าบล/อ าเภอ

กอ่สร้างอาคารหอ้ง
ประชุมขนาดกว้าง 20 
เมตร ยาว 40 เมตร  ตาม
แบบอบต.ก าหนด

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  หน้าที1่64 



แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)  หน้าที่ 161 

แบบ ผ.05

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(2561-2564)  เพ่ิมเตมิ   ฉบบัที ่2  พ.ศ.2561
ส าหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง  อ าเภอควนกาหลง  จังหวัดสตลู

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)  หน้าที่ 161 



แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561  หน้าที่ 165 

แบบ ผ.08

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(2561-2564)  เพ่ิมเตมิ   ฉบบัที ่2  พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง  อ าเภอควนกาหลง  จังหวัดสตลู
บญัชคีรุภัณฑ์

บญัชีครภุณัฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561  หน้าที่ 165 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่166 

แบบ ผ.08

เปา้หมาย
แผนงาน หมวด (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 บริหารงานทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์
เพื่อใช้ปฏบิติังาน
ราชการในส านกังาน

1.จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานส านกังาน จ านวน
 2ชุด

 -   34,000      -          -          

2.จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนดิ
เลเซอร์หรือ lED ขาวด า 
ชนดิ network  จ านวน 2 
เคร่ือง

 -   30,000      -          -          

3.จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีด
หมกึ พร้อมติดต้ังถังหมกึ
พิมพ์ จ านวน 2 เคร่ือง

 -   8,600        -          -          

4.จัดซ้ือส ารองไฟฟ้า     
จ านวน  3 เคร่ือง

 -   7,500        -          -          

  ส านกัปลัดฯ       
1.งานกฏหมาย       
2.งานพัฒนาชุมชน 
3.งานปอ้งกนัฯ       
4.งานบริหารทั่วไป

วัตถุประสงค์
 งบประมาณและทีผ่่านมา

บัญชคีรภุณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(2561-2564)  เพ่ิมเตมิ   ฉบบัที ่2   พ.ศ.2561

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ ประเภท

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่166 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่167 

เปา้หมาย
แผนงาน หมวด (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
วัตถุประสงค์

 งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ ประเภท

2 บริหารงานทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน 1.เพื่อใช้ปฏบิติังาน
ราชการในส านกังาน 
 2.เพื่อใช้เกบ็เอกสาร
ในส านกังาน

จัดซ้ือ                           
 1.ตู้เกบ็เอกสารแบบราง
เล่ือนพวงมาลัย
มาตรฐานมอก.  จ านวน 1 ตู้
2.โต๊ะท างาน  จ านวน  1  ตัว
3.เกา้อีท้ างานแบบพนกัพิง
จ านวน 9 ตัว     

 -   230,000     -           -           กองคลัง

ครุภณัฑ์ส านกังาน  15,000  -    -    -   ครุภณัฑ์การศึกษา  โครงการจัดซ้ือพัดลมติดฝา
ผนงั จ านวน 10 ตัว ใหแ้ก ่
ศพด.และศดม.

กองการศึกษา3  เพื่อแก้ปัญหาอากาศ
ร้อนและการระบาย
ถ่ายเทอากาศในห้องเรียน
 ทั้งนี้เพื่อให้การจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนของศพด.และศดม.
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 และเกิดผลสัมฤทธิท์าง
การศึกษาส่งผลให้เด็กมี
พัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาเป็นไปตามวัย

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่167 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่168 

เปา้หมาย
แผนงาน หมวด (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
วัตถุประสงค์

 งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ ประเภท

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์

เพื่อใช้ปฏบิติังาน
ราชการในส านกังาน

- จัดซ้ือ                         
1.เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมกึ 
Multifunction จ านวน 1 
เคร่ือง

 7,900 -          -          -          

กองการศึกษา

2.จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์  -   43,000      -          -          

แบบฉีดหมกึพร้อมติดต้ัง

ถังหมกึพิมพ์
จ านวน  10 เคร่ือง

5 สาธารณสขุ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์

เพื่อใช้ปฏบิติังาน
ราชการในส านกังาน

-จัดซ้ือ                           
  1.เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมกึ
 Multifunction จ านวน 1 
เคร่ือง

 -   7,900        -          -          

กองสาธารณสุขฯ

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน -จัดซ้ือ กองสาธารณสุขฯ

1.จัดซ้ือเกา้อีท้ างาน  จ านวน
 4 ตัว

 -   16,000      -          -          

2..จัดซ้ือโต๊ะท างาน จ านวน 
2.ตัว

 -   19,000      -          -          

4 การศึกษา

6 สาธารณสขุ เพื่อใช้ปฏบิติังาน
ราชการในส านกังาน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่168 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่169 

เปา้หมาย
แผนงาน หมวด (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
วัตถุประสงค์

 งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ ประเภท

7 บริหารงานทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์

เพื่อปฎบิติังานใน
โครงการแผนที่ภาษฯี

โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์(ตามโครงการ
จัดท าแผนที่ภาษแีละ
ทะเบยีนทรัพย์สิน)

-          -          

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์
แบบโนค๊บุค๊ ส าหรับงาน
ประมวลผล

 -   25,000      -          -          

8 บริหารงานทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน 1.จัดซ้ือตู้เหล็กเกบ็ระวาง
แผนที่ภาษ ี จ านวน 2 ตู้

-          30,000      -          -          

 2. จัดซ้ือตู้เกบ็สารบบที่ดิน
แบบรางเล่ือนพวงมาลัย 
มาตรฐาน มอก. จ านวน 1 ตู้

-          165,000     -          -          

9 บริหารงานทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน 1.เกา้อีพ้ักคอย 4 ที่นัง่ 
จ านวน 2 ชุด

-          12,000      -          -          

2.ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร 
กระจกบานเล่ือน 5 ฟุต 
จ านวน 7 ตู้

-          41,300      -          -          

3.ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร 2 บาน 
เปดิมอืจับปดิ  จ านวน 1 ตู้

-          4,900        

กองคลัง เพื่อปฎบิติังานใน
โครงการแผนที่ภาษฯี

โครงการจัดซ้ือ
ครุภณัฑ์ส านกังาน
 

ส านกัปลัด ฯ

กองคลัง

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่169 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่170 

เปา้หมาย
แผนงาน หมวด (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
วัตถุประสงค์

 งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ ประเภท

4. ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร 
กระจกสูง ชนดิบานเล่ือนสูง 
 จ านวน 2 ตู้

-          15,800      -          -          

5.ชัน้วางหนงัสือพิมพ์  
จ านวน 2 ตัว

-          7,000        -          -          

10 บริหารงานทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์

จัดซ้ือ                           
1.เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานประมวลผล จ านวน 2 ชุด

-          34,000      -          -          

2. เคร่ืองพิมพ์ชนดิเลเซอร์ 
หรือ LED ขาวด า ชนดิ 
network จ านวน 2 เคร่ือง

-          30,000      -          -          

3.เคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 2 
เคร่ือง

-          5,000        -          -          

11 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

จัดซ้ือ รถบรรทุก (ดีเซล)  
จ านวน  1  คัน

 662,000 -           -          -          

 684,900  766,000  -    -   

กองการศึกษา

กองคลัง

รวม 11 โครงการ

โครงการจัดซ้ือ
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
 

โครงการจัดซ้ือ
ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง( รถบรรทุก
 (ดีเซล) ) จ านวน  1 
 คัน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่170 



แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561  หน้าที่ 171 

บญัชีสรปุ (ผ.07)/ รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.01-ผ.08)

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี(พ.ศ. 2561 – 2564) 
เปลีย่นแปลง   (ฉบบัที่ 2)  พ.ศ.2561
องค์การบรหิารส่วนต าบลควนกาหลง

อ าเภอควนกาหลง  จังหวัดสตลู

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2561 หน้าที1่71 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่172 

แบบ  ผ.07

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

เปลีย่นแปลง
แบบ ผ 01
ยทุธศาสตร์ที่ 1                
การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ

สร้างความเขม้แขง็ชุมชน -      -               1         110,000          1           110,000       1           110,000        3           330,000           

ยทุธศาสตร์ที่ 4                
การพัฒนาด้านสังคม

สร้างความเขม้แขง็ชุมชน -      -               1         200,000          1           200,000       1           200,000        3           600,000           

ยทุธศาสตร์ที่ 5                
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เคหะและชุมชน -      -               1         343,100          -         -              -         -              1           343,100           

ยทุธศาสตร์ที่ 8                
การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหารและการจดัการ

บริหารงานทั่วไป -      -               2         870,000          2           870,000       2           870,000        6           2,610,000        

-     -              5         1,523,100       4           1,180,000    4           1,180,000     13         3,883,100       

ปี  2564 รวม 4 ปี

รวม

แบบ ผ.

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  ( พ.ศ. 2561-2564)  เปลีย่นแปลง ฉบับที่ 2  พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง
ยทุธศาสตร์ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561   หน้าที ่172 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่173 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ปี  2564 รวม 4 ปี

แบบ ผ.
ยทุธศาสตร์ ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563

แบบ ผ 05
ยทุธศาสตร์ที่ 1                
การพัฒนาด้านเศรฐกจิ

สร้างความเขม้แขง็ชุมชน -      -               1         15,900,000      1           15,900,000   1           15,900,000    3           47,700,000       

ยทุธศาสตร์ที่ 3               
การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

-      -               1         48,727,000      1           48,727,000   1           48,727,000    3           146,181,000     

ยทุธศาสตร์ที่ 5                
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เคหะและชุมชน -      -               1         6,646,000        -         -              -         -              1           6,646,000        

-     -              3         71,273,000     2           64,627,000  2           64,627,000   7           200,527,000    

แบบ ผ 08
ยทุธศาสตร์ที่ 8               
การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหารและการจดัการ

แผนงานบริหารทั่วไป -      -               1         189,400          -         -              -         -              1           189,400           

ยทุธศาสตร์ที่ 8               
การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหารและการจดัการ

แผนงานบริหารทั่วไป -      -               1         8,500              -         -              -         -              1           8,500              

-     -              2         197,900         -        -             -        -              2           197,900          

-     -              10       72,994,000     6           65,807,000  6           65,807,000   22         204,608,000    

รวม

รวม

รวม ผ 01 - ผ.08 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561   หน้าที ่173 



แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 หน้าที่ 174 

แบบ ผ.01

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(2561-2564)  เปลี่ยนแปลง ฉบบัที ่2  พ.ศ.2561
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง  อ าเภอควนกาหลง  จังหวัดสตลู

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561  หน้าที่ 174 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่175 

รายละเอยีดในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี รายละเอยีดในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี เหตุผล ยุทธศาสตร์ แผนงาน
 (ปจัจุบนั)  (เปล่ียนแปลง) การเปล่ียนแปลง

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ

 (ส านกัปลัดฯ)

เปา้หมาย :                                          
 1.จัดแสดงสินค้ากลุ่มอาชีพ  จ านวน 5 กลุ่ม  
 2.สาธิตการผลิตสินค้าแกป่ระชาชนที่สนใจ  
จ านวน 100 คน

เปา้หมาย:                                         
1.จัดแสดงสินค้ากลุ่มอาชีพ  จ านวน 5 กลุ่ม   
 2.สาธิตการผลิตสินค้าแกป่ระชาชนที่สนใจ  
จ านวน 100 คน                                   
3.ศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพนอกสถานที่ จ านวน 1
 รุ่น

ที่

วัตถุประสงค์ :                                     
1.จัดตลาดนดัแสดงสินค้าของกลุ่มอาชีพ
แลกเปล่ียนประสบการณ์                          
2. สาธิตการผลิตสินค้าของกลุ่มอาชีพ           
3. เพื่อเพิ่มวิสัยทัศนใ์หก้บักลุ่มอาชีพ และ 
ผู้น าชุมชน

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (2561-2564)  เปลีย่นแปลง ฉบับที่  2  พ.ศ.2561
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง  อ าเภอควนกาหลง  จังหวัดสตลู

โครงการมหกรรมอาชีพเพื่อนอ้มน าเศรษฐกจิ
พอเพียง

โครงการมหกรรมอาชพีเพ่ือน้อมน า
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อใหค้รอบคลุม  และสอดคล้องกบังานใน
ปจัจุบนัและเพิ่มศักยภาพกลุ่มอาชีพ  ผู้น า
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

วัตถุประสงค์ :                                      
1.จัดตลาดนดัแสดงสินค้าของกลุ่มอาชีพ
แลกเปล่ียนประสบการณ์                          
 2. สาธิตการผลิตสินค้าของกลุ่มอาชีพ

                       
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่ส่ีป ี             
(พ.ศ.2561-2564) ผ.01 
หนา้ที่  97 ข้อที่ 1

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561 หน้าที ่175 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่176 

รายละเอยีดในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี รายละเอยีดในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี เหตุผล ยุทธศาสตร์ แผนงาน
 (ปจัจุบนั)  (เปล่ียนแปลง) การเปล่ียนแปลง

ที่

งบประมาณ : งบประมาณ
พ.ศ. 2561 :   50,000 บาท พ.ศ. 2561 :                    -        บาท
พ.ศ. 2562 :   50,000 บาท พ.ศ. 2562 :               110,000   บาท
พ.ศ. 2563 :   50,000 บาท พ.ศ. 2563 :               110,000   บาท
พ.ศ. 2564 :   50,000 บาท พ.ศ. 2564 :               110,000   บาท

ตัวชีว้ัด :  ร้อยละ 50ของประชาชนได้รับ 
ประโยชน์

ตวัชีว้ัด: ร้อยละ 80 ของผู้เขา้ร่วมโครงการ
ไดร้ับประโยชน์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :                              
1.ประชาชนได้รับทราบข้อมลูสินค้าในต าบล   
 2.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการฝึกอาชีพและ
ฝึกทักษะ

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ:   
1.ประชาชนได้รับทราบข้อมลูสินค้าในต าบล  
2.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการฝึกอาชีพและฝึก
ทักษะ                                                
 3. สามารถน าประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้
กบัชุมชน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561 หน้าที ่176 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่177 

รายละเอยีดในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี รายละเอยีดในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี เหตุผล ยุทธศาสตร์ แผนงาน
 (ปจัจุบนั)  (เปล่ียนแปลง) การเปล่ียนแปลง

ที่

2 ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้านสังคม

วัตถุประสงค์:                                    
   1.อบรมใหค้วามรู้ด้านการดูแลสุขภาพ การ
ออกก าลังกาย สิทธิ ตามพรบ. ฯ                  
  2. เพื่อส่งเสริมกจิกรรมสันทนาการ

 (ส านกัปลัดฯ)

เพื่อส่งเสริมใหผู้้สูงอายุมคีวามรู้ ในการดูแล
สุขภาพ และสิทธิตามพรบ. ฯ มกีจิกรรม
สันทนาการร่วมกนั  สามารถใช้ชีวิตอย่างมี
ความสุข

เปา้หมาย :                                          
 1.จัดอบรมใหค้วามรู้                              
2.จัดกจิกรรมสันทนาการ                        
3.จัดศึกษาดูงานนอกสถานที่

เปา้หมาย:                                          
1.จัดอบรมใหค้วามรู้                              
2.จัดกจิกรรมสันทนาการ                         
3จัดศึกษาดูงานนอกสถานที่

งบประมาณ : งบประมาณ

พ.ศ. 2561 :   15,000 บาท พ.ศ. 2561 :                    -        บาท

พ.ศ. 2562 :   15,000 บาท พ.ศ. 2562 :               200,000   บาท

พ.ศ. 2563 :   15,000 บาท พ.ศ. 2562 :               200,000   บาท

พ.ศ. 2564 :   15,000 บาท พ.ศ. 2562 :               200,000   บาท

                       
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่ส่ีป ี             
(พ.ศ.2561-2564) ผ.01 
หนา้ที่  125 ข้อที่ 4

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สงูอายุ เพื่อใหค้รอบคลุม  และสอดคล้องกบังานใน
ปจัจุบนัและเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

วัตถุประสงค์ :                                       
  1.อบรมใหค้วามรู้ด้านการดูแลสุขภาพ การ
ออกก าลังกาย สิทธิ ตามพรบ. ฯ                  
 2. เพื่อส่งเสริมกจิกรรมสันทนาการ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561 หน้าที ่177 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่178 

รายละเอยีดในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี รายละเอยีดในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี เหตุผล ยุทธศาสตร์ แผนงาน
 (ปจัจุบนั)  (เปล่ียนแปลง) การเปล่ียนแปลง

ที่

ตัวชีว้ัด :  ร้อยละ80 ของผู้สูงอายุได้รับ
ประโยชน์

ตวัชีว้ัด: ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุเข้าร่วม
โครงการได้รับประโยชน์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :                             
1.ผู้สุงอายุได้รับความรู้                             
 2.ผู้สูงอายุเกดิการแลกเปล่ียนเรียนรู้  และ
เชือ่มความสัมพันธ์ระหว่างกนั

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ:   
  1.ผู้สุงอายุได้รับความรู้                           
 2.ผู้สูงอายุเกดิการแลกเปล่ียนเรียนรู้  และ
เชือ่มความสัมพันธ์ระหว่างกนั

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561 หน้าที ่178 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่179 

รายละเอยีดในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี รายละเอยีดในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี เหตุผล ยุทธศาสตร์ แผนงาน
 (ปจัจุบนั)  (เปล่ียนแปลง) การเปล่ียนแปลง

ที่

3 ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

วัตถุประสงค์:  (กองช่าง)
เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามปลอดภยัและเปน็การ
อ านวยความสะดวกในการใช้เส้นทางใหก้บั
ประชาชน

เปา้หมาย :                                        
ติดต้ังดวงโคมไฟฟ้าบริเวณแยกซอยวังวน  หมู่
ที่ 10

เปา้หมาย:                                          
ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างโคมไฟ LED ขนาด 18 
วัตต์ จ านวน 72 จุด

งบประมาณ : งบประมาณ
พ.ศ. 2561 :     -         บาท พ.ศ. 2561 :                -        บาท
พ.ศ. 2562 :    300,000 บาท พ.ศ. 2562 :          343,100    บาท
พ.ศ. 2563 :     -         บาท พ.ศ. 2563 :                -        บาท
พ.ศ. 2564 :     -         บาท พ.ศ. 2564 :                -        บาท
ตัวชีว้ัด :  ร้อยละ 50 ของประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ตวัชีว้ัด: ร้อยละ 50 ของประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :                             
ประชาชนมคีวามสะดวกในการสัญจรไปมา
และปลอดภยั

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ:   
 ตัวชีว้ัด :  ร้อยละ 50 ของประชาชนได้รับ
ประโยชน์

โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะ พื้นที่หมูท่ี่ 10

โครงการตดิตัง้ไฟฟ้าสอ่งสว่างสาธารณะ 
พ้ืนทีห่มูท่ี ่10

เพื่อใหค้ลอบคลุม และสอดคล้องกบั
สถานการณ์ปจัจุบนัเนือ่งจากระบบไฟฟ้าส่อง
สว่างภายในหมูบ่า้นมไีมเ่พียงพอในการอ านวย
สะดวก การใช้เส้นทางของประชาชนจึง
จ าเปน็ต้องติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชน
ใหม้คีวามมัน่คง ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

วัตถุประสงค์ :                                    
เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามปลอดภยัและมคีวาม
สะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรและการคมนาคม

                       
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่ส่ีป ี             
(พ.ศ.2561-2564) ผ.05 
หนา้ที่  137 ข้อที่ 5

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561 หน้าที ่179 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่180 

รายละเอยีดในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี รายละเอยีดในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี เหตุผล ยุทธศาสตร์ แผนงาน
 (ปจัจุบนั)  (เปล่ียนแปลง) การเปล่ียนแปลง

ที่

4 โครงการ: อบรมสัมมนาเชิงปฏบิติัการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิน่

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมทกัษะใน
การปฏบิตังิานของคณะผู้บริหาร สมาชกิ
สภาและบคุลากรของ อบต.ควนกาหลง

1.เนือ่งจากต้องเปล่ียนชือ่โครงการและ
กลุ่มเปา้หมาย เพราะต้องการใหก้ารด าเนนิการ
โครงการสอดคล้องกบักลุ่มเปา้หมายจึงขอ
ปรับเปล่ียนจากแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีป ี      
(พ.ศ.2561-2564)

ยุธศาสตร์ที่ 8 ด้าน
การเมอืง การบริหารและ
การจัดการ

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป           
(ส านกัปลัดฯ)

วัตถุประสงค์                                        
    1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ และ
ศักยภาพแกค่ณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล และบคุลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลควนกาหลง

2.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
 พ.ศ.2562-2564

    2.เพื่อส่งเสริมและสนบัสนนุใหค้ณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและ
บคุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลควน
กาหลง ได้ศึกษาหาความรู้น ามาพัฒนาองค์กร
และชุมชน

 วัตถุประสงค์                                        
   1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสัมพันธ์และการ
แลกเปล่ียนความรู้ระหว่างพนกังาน ผู้บริหาร 
ส.อบต. และผู้ที่เกีย่วข้อง                          
    2.เพื่อศึกษาความรู้เพิ่มเติมและ
ประสบการณ์จากสถานที่ต่าง ๆ และน ามา
ประยุกต์ใช้ในองค์กร

ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่ส่ีป ี            
(พ.ศ.2561-2564) ผ.01  
หนา้ที่ 143  ข้อที่ 1

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561 หน้าที ่180 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่181 

รายละเอยีดในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี รายละเอยีดในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี เหตุผล ยุทธศาสตร์ แผนงาน
 (ปจัจุบนั)  (เปล่ียนแปลง) การเปล่ียนแปลง

ที่

       ๓.  เพื่อเปน็การสร้างความสัมพันธ์  
แลกเปล่ียนเรียนรู้  ระหว่างคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและ
บคุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลควน
กาหลง                                                
     ๔.  เพื่อน าความรู้และประสบการณ์มาใช้
ในการพัฒนาองค์กาบริหารส่วนต าบลใหม้ี
ความเจริญกา้วหนา้พัฒนาต่อไปอย่างยัง่ยืน

เปา้หมาย เปา้หมาย

1.จัดอบรมใหค้วามรู้  พนกังาน ผู้บริหาร ส.
อบต. และผู้ที่เกีย่วข้อง

1.จัดอบรมใหค้วามรู้  คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาและบคุลากรของ อบต.ควนกาหลง

2.ศึกษาดูงาน 1 คร้ัง/ปี 2.ศึกษาดูงาน 1 คร้ัง/ปี

งบประมาณ : งบประมาณ

พ.ศ. 2561 :     355,000 บาท พ.ศ. 2561 :          -      บาท
พ.ศ. 2562 :     355,000 บาท พ.ศ. 2562 :     320,000  บาท

พ.ศ. 2563 :     355,000 บาท พ.ศ. 2563 :     320,000  บาท
พ.ศ. 2564 :     355,000 บาท พ.ศ. 2564 :     320000  บาท

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561 หน้าที ่181 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่182 

รายละเอยีดในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี รายละเอยีดในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี เหตุผล ยุทธศาสตร์ แผนงาน
 (ปจัจุบนั)  (เปล่ียนแปลง) การเปล่ียนแปลง

ที่

ตัวชีว้ัด : ร้อยละ 100 ของบคุลากรที่มี
ความสามารถเพิ่มขึน้

ตวัชีว้ัด:  ร้อยละ 100 ของบคุลากรที่มี
ความสามารถเพิ่มขึน้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :                               
   1.เพิ่มพูนความรู้ความสัมพันธ์และการ
แลกเปล่ียนความรู้ระหว่าง พนกังาน ผู้บริหาร  
 ส.อบต.และผู้ที่เกีย่วข้อง ตามอ านาจหนา้ที่    
     2.มคีวามรู้เพิ่มเติมและประสบการณ์จาก
สถานที่ต่าง ๆ และน ามาใช้ในองค์กรได้

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ:                            
  1.ท าให ้อบต.เปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้อย่าง
ต่อเนือ่ง
 2.บลุลากรของ อบต.ควนกาหลงมส่ีวนร่วมใน
การแลกเปล่ียนเรียนรู้
3.บคุลากรของ อบต.ควนกาหลงได้รับการ
พัฒนาความรู้เพิ่มขึน้                             
4.มคู่ีมอืในการท างานเพิ่มขึน้
5.ท าใหบ้คุลากรของ อบต.ควนกาหลง เกดิ
ความกระตือรือร้นในการปฏบิติังาน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561 หน้าที ่182 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่183 

รายละเอยีดในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี รายละเอยีดในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี เหตุผล ยุทธศาสตร์ แผนงาน
 (ปจัจุบนั)  (เปล่ียนแปลง) การเปล่ียนแปลง

ที่

5 โครงการ : จัดท าแผนที่ภาษแีละทะเบยีน
ทรัพย์สิน

โครงการ : จัดท าแผนที่ภาษแีละทะเบยีน
ทรัพย์สิน

1.เนือ่งจากต้องเปล่ียนเปา้หมายและตัวชีว้ัด 
เพราะต้องด าเนนิกาจัดท าแผนที่ภาษแีละ
ทะเบยีนทรัพย์สิน ใหแ้ล้วเสร็จเพื่อรองรับการ
จัดเกบ็รายได้ตาม พรบ.ที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง

ยุธศาสตร์ที่ 8 ด้าน
การเมอืง การบริหารและ
การจัดการ

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป             
(กองคลัง)

 วัตถุประสงค์ :                                     
   1.เพื่อรวบรวมข้อมลูในด้านภาษแีละ
ค่าธรรมเนยีม

 วัตถุประสงค์ :                                    
 1.เพื่อรวบรวมข้อมลูในด้านภาษแีละ
ค่าธรรมเนยีม

2.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
 พ.ศ.2562-2564

   2.เพื่อเพิ่มรายได้และจัดเกบ็ภาษแีละ
ค่าธรรมเนยีมได้อย่างครบถ้วน

   2.เพื่อเพิ่มรายได้และจัดเกบ็ภาษแีละ
ค่าธรรมเนยีมได้อย่างครบถ้วน

   3.เพื่อใหจ้ัดเกบ็ภาษมีรีะบบที่แนน่นอนและ
สามารถตรวจสอบได้

3.เพื่อใหจ้ัดเกบ็ภาษมีรีะบบที่แนน่นอนและ
สามารถตรวจสอบได้

เปา้หมาย : เปา้หมาย :
1.จัดซ้ือวัสดุที่เกีย่วข้องกบัการจัดท าโครงการ
2.จ้างลูกจ้างตามโครงการ จ านวน 4 คน ในการ
จัดท าแผนที่แม่บท หมูท่ี่ 2,3,4 และ 7 คัดลอก
ระวางที่ดินในเขตต าบล คัดลอกสารบบที่ดิน หมูท่ี่
 1และ 2 ทุกแปลง ส ารวจข้อมูลภาคสนามเพือ่
การจัดท าชัน้ข้อมูลกายภาพพร้อมทั้งจัดท า
ฐานข้อมูลแปลงที่ดินและคีย์ข้อมูลลงระบบ

ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่ส่ีป ี(พ.ศ.
2561-2564) ผ.01  หนา้ที่
 149  ข้อที่ 11

ส ารวจภาคสนามและคัดลอกข้อมลูที่ดิน 
จ านวน 1,800 แปลง

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561 หน้าที ่183 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่184 

รายละเอยีดในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี รายละเอยีดในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี เหตุผล ยุทธศาสตร์ แผนงาน
 (ปจัจุบนั)  (เปล่ียนแปลง) การเปล่ียนแปลง

ที่

งบประมาณ : งบประมาณ :
พ.ศ. 2561 :     200,000  บาท พ.ศ. 2561 :     200,000 บาท

พ.ศ. 2562 :     200,000  บาท พ.ศ. 2562 :     550,000  บาท
พ.ศ. 2563 :     200,000 บาท พ.ศ. 2563 :     550,000 บาท
พ.ศ. 2564 :     200,000 บาท พ.ศ. 2564 :     550,000 บาท
ตวัชีว้ัด : ร้อยละ 100 จัดท าครบ จ านวน 
1,800 แปลง

ตวัชีว้ัด:  ร้อยละ 100 ของจัดซ้ือวัสดุที่
เกีย่วข้องกบัการจัดท าโครงการและการจ้าง
ลูกจ้างตามโครงการ จ านวน 4 คน ในการ
จัดท าแผนที่แมบ่ท หมูท่ี่ 2,3,4 และ 7 คัดลอก
ระวางที่ดินในเขตต าบล คัดลอกสารบบที่ดิน 
หมูท่ี่ 1และ 2 ทุกแปลง ส ารวจข้อมลู
ภาคสนามเพื่อการจัดท าชัน้ข้อมลูกายภาพ
พร้อมทั้งจัดท าฐานข้อมลูแปลงที่ดินและคีย์
ข้อมลูลงระบบ

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ : ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ:
1.มีข้อมูลในด้านภาษแีละค่าธรรมเนยีมอย่าง
ครบถ้วน

1.มขี้อมลูในด้านภาษแีละค่าธรรมเนยีมอย่าง
ครบถ้วน

2.มีรายได้เพิ่มขึน้ 2.มรีายได้เพิ่มขึน้
3.มีระบบการจัดเกบ็ภาษทีี่แนน่นอนถูกต้อง
และเปน็ธรรม

3.มรีะบบการจัดเกบ็ภาษทีี่แนน่นอนถูกต้อง
และเปน็ธรรม

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561 หน้าที ่184 



แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 หน้าที่ 185 

แบบ ผ.05

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี(2561-2564)  เปลี่ยนแปลง ฉบบัที ่2 พ.ศ.2561
ส าหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง  อ าเภอควนกาหลง  จังหวัดสตลู

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2561  หน้าที่  185 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561   หน้าที ่186 

รายละเอยีดในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี รายละเอยีดในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี เหตุผล ยุทธศาสตร์ แผนงาน

 (ปจัจุบนั)  (เปล่ียนแปลง) การเปล่ียนแปลง

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกจิ

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อใหป้ระชาชน  นกัท่องเที่ยว  นกัเดินทาง 
ได้มศูีนย์อาหาร  ตลาดสดและตลาดนดัที่สะอาด
  สะดวก  มสิีนค้าและบริการครบถ้วน  
2. เพื่อพัฒนาต าบลควนกาหลงเปน็เมอืง
เศรษฐกจิการท่องเที่ยว    
3. เพื่อสร้างอาชีพ  พัฒนารายได้  และสร้าง
มลูค่าทางเศรษฐกจิใหก้บัประชาชน 
4. เพื่อแกป้ญัหา  อปุสรรค  ความแออดั  ของ
ตลาดนดัซอยสิบ  

ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่ส่ีป ี        
(พ.ศ.2561-2564)     
ผ.05               
หนา้ที่  164 ข้อที่ 1

โครงการกอ่สร้างอาคารศูนย์จ าหนา่ยผลิตภณัฑ์
ชุมชน

กอ่สร้างศูนย์จ าหนา่ยและกระจายสินค้าชุมชน
ครบวงจรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสตูล อ าเภอ
ควนกาหลง  จังหวัดสตูล

เพื่อใหส้อดคล้องกบัการขอรับการสนบัสนนุ
งบประมาณจากหนว่ยงานอืน่

วัตถุประสงค์ :                                         
 1.เพื่อเปน็จ าหนา่ยสินค้าผลิตภณัฑ์ชุมชน
ประจ าต าบล                                          
  2.เพื่อใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิต ที่ดีขึน้ และ
สามารถแกไ้ขปญัหาทางเศรษฐกจิของประชาชน
ในพื้นที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (2561-2564)  เปลีย่นแปลง ฉบับที่  2  พ.ศ.2561

ส าหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง  อ าเภอควนกาหลง  จังหวัดสตลู

ที่

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่ 186 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561   หน้าที ่187 

รายละเอยีดในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี รายละเอยีดในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี เหตุผล ยุทธศาสตร์ แผนงาน

 (ปจัจุบนั)  (เปล่ียนแปลง) การเปล่ียนแปลง
ที่

เปา้หมาย :                                        
กอ่สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
15 เมตร ยาว 30 เมตร

เปา้หมาย:                                          
กจิกรรมที่ 1. ศูนย์จ าหนา่ยและกระจายสินค้า
ชุมชนครบวงจร   ขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว 10
เมตร จ านวน 1 หลัง พร้อมปา้ยอกัษรวิ่งขนาด
ใหญ่ ตามแบบทีอบต.ก าหนด

กจิกรรมที่ :2. กอ่สร้างลานตลาดนดั (คสล.) 
ขนาดกว้าง 65 เมตร ยาว 100 เมตร พร้อมคู
ระบายน้ า ร่องระบายน้ า ตามแบบที่อบต.ก าหนด

กจิกรรมที่ 3. กอ่สร้างลานตลาดนดั (คสล.) 
ขนาดกว้าง 65 เมตร ยาว 100 เมตร พร้อมคู
ระบายน้ า ร่องระบายน้ า ตามแบบที่อบต.ก าหนด

กจิกรรมที่4. ปรับปรุงภมูทิัศนร์อบบริเวณ
โครงการ  รายละเอยีดตามแบบที่อบต.ก าหนด

งบประมาณ : งบประมาณ

พ.ศ. 2561 :   4,000,000 บาท พ.ศ. 2561 :                    -        บาท

พ.ศ. 2562 :         -       บาท พ.ศ. 2562 :               15,900,000 บาท

พ.ศ. 2563 :         -       บาท พ.ศ. 2563 :               15,900,000 บาท

พ.ศ. 2564 :         -       บาท พ.ศ. 2564 :               15,900,000 บาท

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่ 187 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561   หน้าที ่188 

รายละเอยีดในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี รายละเอยีดในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี เหตุผล ยุทธศาสตร์ แผนงาน

 (ปจัจุบนั)  (เปล่ียนแปลง) การเปล่ียนแปลง
ที่

ตัวชีว้ัด :  เชิงปริมาณ  มอีาคารเพิ่มขึน้ เชิง
คุณภาพ ร้อยละ 100 ของประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ตวัชีว้ัด:                                           
1. ประชาชน  นกัท่องเที่ยว  นกัเดินทาง  
ผู้ประกอบการขนส่ง  ได้รับประโยชนจ์ากการได้
ใช้บริการจากศูนย์อาหาร  ตลาดสดและตลาด
นดัต าบลควนกาหลง                                
 2. เพิ่มจ านวนนกัท่องเที่ยวและรายได้จากการ
ท่องเที่ยว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :                              
1.มีอาคารศูย์จ าหนา่ยสินค้าผลิตภณัฑ์ชุมชน    
2.สินค้าชุมชนเปน็ที่รู้จัก                            
3. ประชาชนและกลุ่มอาชีพมรีายได้เพิ่มขึน้     
4. มกีารกระจายสินค้าดีมคุีณภาพสู่ชุมชน

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ:   
ประชาชน  นกัท่องเที่ยว  นกัเดินทาง  
ผู้ประกอบการขนส่งได้รับประโยชนจ์ากการได้
ใช้บริการจากศูนย์อาหาร  ตลาดสดและตลาด
นดัต าบลควนกาหลง    

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่ 188 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561   หน้าที ่189 

รายละเอยีดในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี รายละเอยีดในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี เหตุผล ยุทธศาสตร์ แผนงาน

 (ปจัจุบนั)  (เปล่ียนแปลง) การเปล่ียนแปลง
ที่

2 ยุทธศาสตร์ที่ 3

วัตถุประสงค์:
    เพื่อใหม้สีนามกฬีากลางที่มมีาตรฐานใช้ใน
การออกก าลังกาย

เปา้หมาย :                                         
กอ่สร้างสนามกฬีากลางต าบลควนกาหลง ขนา
มาตรฐาน กกท.

เปา้หมาย:                                             
 กอ่สร้างสนามกฬีากลางอ าเภอควนกาหลง 
พร้อมจัดซ้ือครุภณัฑ์สนาม ตามแบบมาตรฐาน 
กกท. จ านวน 1 แหง่

งบประมาณ : งบประมาณ
พ.ศ. 2561 :   45,700,000 บาท พ.ศ. 2561 :                    -        บาท
พ.ศ. 2562 :   45,700,000 บาท พ.ศ. 2562 :               48,727,000 บาท
พ.ศ. 2563 :   45,700,000 บาท พ.ศ. 2563 :               48,727,000 บาท
พ.ศ. 2564 :   45,700,000 บาท พ.ศ. 2564 :               48,727,000 บาท
ตัวชีว้ัด :  ร้อยละ100 ของประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ตวัชีว้ัด: ร้อยละ 100 ของประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :                               
 ประชาชน เยาวชน มสีถานทีออกก าลังกายและ
เล่นกฬีาที่ได้มาตรฐาน

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ:   
   ประชาชน เยาวชน มสีถานทีออกก าลังกาย
และเล่นกฬีาที่ได้มาตรฐาน           

โครงการกอ่สร้างสนามกฬีากลางอ าเภอควน
กาหลง

วัตถุประสงค์ :                                         
  เพื่อใหมี้สนามกฬีากลางที่มมีาตรฐานใช้ใน
การออกก าลังกาย

ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่ส่ีป ี        
(พ.ศ.2561-2564)     
ผ.05               
หนา้ที่  168 ข้อที่ 1

เนือ่งจากราคาวัสดุกอ่สร้าง ตามโครงการ
เปล่ียนแปลงไป จึงมคีวามจ าเปน็ต้องแกไ้ขให้
สอดคล้องกบังบประมาณที่ต้ังไว้  และเพื่อให้
สามารถขอรับการสนบัสนนุจากหนว่ยงานอืน่

โครงการก่อสร้างสนามกีฬากลางอ าเภอควน
กาหลง

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นนัทนาการ

การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่ 189 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561   หน้าที ่190 

รายละเอยีดในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี รายละเอยีดในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี เหตุผล ยุทธศาสตร์ แผนงาน

 (ปจัจุบนั)  (เปล่ียนแปลง) การเปล่ียนแปลง
ที่

3 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานเคหะและ
ชุมชนการพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน
(กองช่าง)

วัตถุประสงค์:

 1.เพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร
2.เพื่อความปลอดภยัในการใช้เส้นทาง
3.เพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่ส่ีป ี        
(พ.ศ.2561-2564)     
ผ.05               
หนา้ที่   171 ข้อที่ 2

เปา้หมาย :                                   
กอ่สร้างถนน
แอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้าง
8.00 เมตร ยาว 1,130 เมตร
หนา 0.04 เมตร
ตามแบบ อบต.ก าหนด

เปา้หมาย:                                    
กอ่สร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหสัทาง
หลวงท้องถิน่ สต.ถ. 14003 สายบา้นซอย 6 – 
ปลักหว้า ขนาดกว้าง  8.00 เมตร  ระยะทาง 
1,130 เมตร หนา 0.04 เมตร

งบประมาณ : งบประมาณ
พ.ศ. 2561 :     -         บาท พ.ศ. 2561 :                    -        บาท
พ.ศ. 2562 : 2,500,000 บาท พ.ศ. 2562 :               6,646,000 บาท
พ.ศ. 2563 :  2,000,000 บาท พ.ศ. 2563 :                   -         บาท
พ.ศ. 2564 :  2,000,000 บาท พ.ศ. 2564 :                    -        บาท

 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตสาย
บา้นซอย 6 – ปลักหว้า (ต่อเนือ่ง) หมูท่ี่ 4

โครงการกอ่สร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต 
รหสัทางหลวงท้องถิน่ สต.ถ. 14003
สายบา้นซอย 6 – ปลักหว้า 
หมูท่ี่ 4

เพื่อใหส้อดคล้องกบัการขอรับการสนบัสนนุ
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่ (งบอดุหนนุเฉพาะกจิ)
ประจ าปงีบประมาณ 2562

วัตถุประสงค์ :                                         
  1.เพื่อขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร    
  2.เพื่อความปลอดภยัในการใช้เส้นทาง
  3.เพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่ 190 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2561   หน้าที ่191 

รายละเอยีดในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี รายละเอยีดในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี เหตุผล ยุทธศาสตร์ แผนงาน

 (ปจัจุบนั)  (เปล่ียนแปลง) การเปล่ียนแปลง
ที่

ตัวชีว้ัด :   การคมนาคมขนส่งสะดวก ปลอดภยั ตวัชีว้ัด:   การคมนาคมขนส่งสะดวก ปลอดภยั

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :                      
ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภยัจากการใช้
เส้นทางสัญจร และเพื่อการขนส่งผลิตผล
ทางการเกษตร

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ:   
ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภยัจากการใช้
เส้นทางสัญจร และเพื่อการขนส่งผลิตผล
ทางการเกษตร

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่ 191 



แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที่ 2)  หน้าที่ 192 

แบบ ผ.08

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ ี(2561-2564)  เปลีย่นแปลง ฉบบัที่ 2  พ.ศ.2561
บญัชีครภุัณฑ์

องค์การบรหิารส่วนต าบลควนกาหลง  อ าเภอควนกาหลง  จังหวัดสตลู

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที่ 2)  หน้าที่ 192 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่193 

รายละเอยีดในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี รายละเอยีดในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี เหตุผล ยุทธศาสตร์ แผนงาน

 (ปจัจุบนั)  (เปล่ียนแปลง) การเปล่ียนแปลง

1 แผนงานบริหารทั่วไป    

วัตถุประสงค์:

เพื่อใช้ส าหรับส านกังานในการใหบ้ริการประชาชน

เปา้หมาย :                                             
จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนดิต้ังพื้น
หรือชนดิแขวน มรีะบบฟอกอากาศ (ขนาด 
18000 บทีี่ยู)

เปา้หมาย:                               
เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนดิต้ังพื้นหรือ
ชนดิแขวน มรีะบบฟอกอากาศ ขนาด 30,000 บี
ทียู จ านวน 4 เคร่ือง 18,000 บทีี่ยู  จ านวน  1 
เคร่ือง

ความจ าเปน็เร่งดว่น 
 จึงมคีวามจ าเปน็ต้องต้ังจ่ายในปงีบประมาณ
 พ.ศ.2562  เพื่อจักด าเนนิการติดต้ัง
เคร่ืองปรับอากาศใหส่้วนราชการของอบต. 
ฯลฯ

ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่ส่ีป ี       
(พ.ศ.2561-2564)  
ผ.08 หนา้ที่ 186  
ข้อที่ 3

งบประมาณ : งบประมาณ
พ.ศ. 2561 :  350,000 บาท พ.ศ. 2561 :         -       บาท

พ.ศ. 2562 :     -       บาท พ.ศ. 2562 :   189,400   บาท

พ.ศ. 2563 :     -       บาท พ.ศ. 2563 :          -      บาท

พ.ศ. 2564 :     -       บาท พ.ศ. 2564 :          -      บาท

ครุภณัฑ์ส านกังาน(จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ) ครุภณัฑ์ส านักงาน   (จดัซ้ือเครื่องปรับอากาศ)

วัตถุประสงค์ :                                          
เพื่อใช้ส าหรับส านกังานในการใหบ้ริการประชาชน

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (2561-2564)  เปลีย่นแปลง   ฉบับที่ 2   พ.ศ.2561
บัญชคีรุภณัฑ์

องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง  อ าเภอควนกาหลง  จังหวัดสตลู

ที่

  (ส านกัปลัดฯ)

เหตผุลทีต่อ้งเปลีย่นแปลง
 เนือ่งจากได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีป ี
(พ.ศ.2561-2564) ด าเนนิการในปงีบประมาณ
 พ.ศ.2561  ไมไ่ด้ต้ังจ่ายในข้อบญัญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าป ีพ.ศ.2561
เพราะงบประมาณไมเ่พียงพอ

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
ด้านการเมอืงการ
บริหารและการจัดการ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป ี(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561  หน้าที ่ 193 
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รายละเอยีดในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี รายละเอยีดในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี เหตุผล ยุทธศาสตร์ แผนงาน

 (ปจัจุบนั)  (เปล่ียนแปลง) การเปล่ียนแปลง
ที่

ตวัชีว้ัด:                                       
จ านวนเคร่ืองปรับอากาศ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ส านกังานอบต.ฯ /หรือส่วน
ราชการของอบต. มคีวามพร้อมในการบริการ
ประชาชน

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ:   
 ส านกังานอบต.ฯ /หรือส่วนราชการของอบต. มี
ความพร้อมในการบริการประชาชน      

ตัวชีว้ัด :                                            
จ านวนเคร่ืองปรับอากาศ
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รายละเอยีดในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี รายละเอยีดในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี เหตุผล ยุทธศาสตร์ แผนงาน

 (ปจัจุบนั)  (เปล่ียนแปลง) การเปล่ียนแปลง
ที่

2 แผนงานบริหารทั่วไป    

วัตถุประสงค์:
เพื่อใช้ส าหรับส านกังานในการใหบ้ริการประชาชน

เปา้หมาย :                                          
จัดซ้ือโต๊ะหมูบ่ชูา    จ านวน 1 ชุด

เปา้หมาย:                                      
จัดซ้ือโต๊ะหมูบ่ชูา     จ านวน 1 ชุด

งบประมาณ : งบประมาณ

พ.ศ. 2561 :     8,500    บาท พ.ศ. 2561 :         -       บาท

พ.ศ. 2562 :      -         บาท พ.ศ. 2562 :   8,500   บาท
พ.ศ. 2563 :      -         บาท พ.ศ. 2563 :          -      บาท

พ.ศ. 2564 :      -         บาท พ.ศ. 2564 :          -      บาท

ตวัชีว้ัด:   โต๊ะหมูบ่ชูา 1 ชุด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :                                 
เพื่อใช้ในส านกังานในการจัดงาน และพิธีกรรม
ทางศาสนา

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ:   
  เพื่อใช้ในส านกังานในการจัดงาน และพิธีกรรม
ทางศาสนา

 (ส านกัปลัดฯ)

ความจ าเปน็เร่งดว่น 
 จึงมคีวามจ าเปน็ต้องต้ังจ่ายในปงีบประมาณ
 พ.ศ.2562  เพื่อจักด าเนนิการติดต้ัง
เคร่ืองปรับอากาศใหส่้วนราชการของอบต. 
ฯลฯ

ครุภณัฑ์ส านกังาน                                  
(จัดซ้ือโต๊ะหมูบ่ชูา)

ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิน่ส่ีป ี        
(พ.ศ.2561-2564)   
ผ.08               
หนา้ที่ 187 ข้อที่ 4

วัตถุประสงค์ :                                        
เพื่อใช้ส าหรับส านกังานในการใหบ้ริการประชาชน

เหตผุลทีต่อ้งเปลีย่นแปลง
 เนือ่งจากได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีป ี
(พ.ศ.2561-2564) ด าเนนิการในปงีบประมาณ
 พ.ศ.2561  ไมไ่ด้ต้ังจ่ายในข้อบญัญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าป ีพ.ศ.2561
เพราะงบประมาณไมเ่พียงพอ

ตัวชีว้ัด :   โต๊ะหมูบ่ชูา 1 ชุด

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
ด้านการเมอืงการ
บริหารและการจัดการ

ครุภณัฑ์ส านักงาน                            
(จดัซ้ือโตะ๊หมูบ่ชูา)
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