
 

 

ประกาศเทศบาลตําบลชุมโค 

เร่ือง  การประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  

เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
 

 

 

ตามท่ีเทศบาลตําบลชุมโค ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ.2559(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม เพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตาม

โครงการพัฒนาที่กําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง โดย

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลชุมโค และประชาคมทองถ่ิน ไดพิจารณาเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่

ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1  ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 15  กันยายน  2560   

ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีตําบลชุมโคไดอนุมัติรางแผนฯดังกลาว วันที่ 18  กันยายน  2560 เปนที่เรียบรอยแลว

นั้น 
 

ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงานของเทศบาลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถนํา

แผนพัฒนาไปใชไดอยางถูกตอง รวมท้ังใหหนวยงานที่เก่ียวของและประชาชนท่ัวไปไดรับทราบ เทศบาลตําบล

ชุมโค จึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1 ซึ่งมีผล ณ 

วันที่ 18 กันยายน  พ.ศ. 2560  เปนตนไป  และสามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมไดที่ ศูนยขอมูลขาวสาร

เทศบาลตําบล 

ชุมโค  สํานักงานเทศบาลตําบลชุมโค หรือทางเว็บไซตของเทศบาลตําบลชุมโค www.chumco.go.th 
   

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
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คํานํา 

   การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561 – 2564  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1 

ของเทศบาลตําบลชุมโค ฉบับนี้เปนแผนปฏิบัติการพัฒนาทองถิ่นระดับตําบล  ภายใตวิสัยทัศนการพัฒนา

เทศบาลตําบลชุมโค  ซึ่งไดกําหนดแผนงาน  การพัฒนาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด  

นโยบายของรัฐ  นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลชุมโค  โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อแกไขปญหาความตองการของประชาชนในทองถิ่น  ใหบรรลุเปาหมายตามภารกิจและอํานาจหนาท่ีของ

เทศบาลตําบลชุมโคอยางเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 
 

                   เทศบาลตําบลชุมโคจึงมีความจําเปนตองเพ่ิมโครงการ กิจกรรม เปลี่ยนแปลงรายละเอียด ใน

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  พ.ศ.2561 – 2564  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1  ขึ้น  โดยถือปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2548  และ

แกไขเพิ่มเตมิ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ขอ 22 การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปใหดําเนินการตาม

ระเบียบน้ี  โดยมีขั้นตอนตาม (1) (2) (3)  เทศบาลตําบลชุมโคจึงหวังเปนอยางยิ่งวาการเพิ่มเติมแผนพัฒนา

ทองถ่ินดังกลาวจะเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและทองถิ่นตอไป  
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หลักการและเหตุผล 
********************************************************* 

เทศบาลตําบลชุมโค มีภารกิจสําคัญในการพัฒนาทองถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในสวนรวมใหดีขึ้น และไดมีการจัดทําและประกาศการใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
พ.ศ.2561-2564 เมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งมีผล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 นั้น 
 

เนื่องจากเทศบาลตําบลชุมโค มีความจําเปนในการเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง โครงการตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลชุมโค เพื่อใหสอดคลองกับขอเท็จจริงและสถานการณปจจุบันตาม
ภารกิจและอํานาจหนาที่ และเพื่อเปนการเชื่อมโยงโครงการ/ กิจกรรม ใหสอดคลองกับการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป เพื่อใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชน ทั้งนี้เพื่อ
นําไปใชเปนกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดําเนินการโครงการ/กิจกรรมตางๆตามระเบียบกฎหมาย
ตอไปตอไป 
 

ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 กําหนดใหทองถิ่นดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปเพื่อเปนแนว
ทางการพัฒนาทองถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแกไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปนและความ
เหมาะสม โดยใหเปนไปตามระเบียบน้ี 

ขอ 22 การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ใหดําเนินการตามระเบียบนี้โดย
มีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่
เพิ่มเตมิหรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

(2) คณะกรรมการพัฒนาทอง ถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป เพิ่ม เติมหรือ
เปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

(3) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปที่เพ่ิมเตมิหรือเปลี่ยนแปลง 
 

ดังน้ัน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบฯ และเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เทศบาลตําบลชุมโค จึงไดเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง โครงการเพื่อบรรจุใน
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 
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สวนที่ 1 
บทนาํ 

 

ความหมายของแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
ดวยพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติใหองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง ภายใตการกํากับตรวจสอบ ดูแล ของหนวยงานรัฐ และผานการมีสวนรวม
ของประชาชน และระเบียบของกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ กําหนดวา “แผนพัฒนา” หมายความวา แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน โดยใหความหมายของแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ไวดังนี้ “แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป” 
หมายความวา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่ กําหนดวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร 
เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผน
ชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแต
ละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาและใหหมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เทศบาลตําบลชุมโค ไดเล็งเห็นความจําเปนและความสําคัญเก่ียวกับการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป จึงจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2564)ข้ึน ซึ่งถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ขอ 
17 โดยผานกระบวนการจัดทําประชาคมทองถ่ิน และสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมูบานหรือ
แผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณ
แตละป ซึ่งมีความตอเน่ืองและเปนแผนกาวหนา 
 

แผนพัฒนาสี่ป มีลักษณะกวางดังตอไปนี้ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป หมายถึง แผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน ทองถิ่นที่กําหนดวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกล
ยุทธ โดยสอดคลองกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 
แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนด
รายละเอียดแผนงานโครงการ พัฒนา ที่จัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละปซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผน
กาวหนา และใหหมายความรวมถึง การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ดังนั้น แผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป จึงควรมีลักษณะกวางๆ ดังตอไปนี้  

1. เปนเอกสารที่แสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  
2. เปนเอกสารท่ีแสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของการพัฒนาที่ชัดเจน และมี

ลักษณะ เฉพาะตัวที่จะ ตองดาํเนินการใหเกิดผล  
3. เปนเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดาํเนินการเปนหวงระยะเวลา 4 ป 
4. เปนเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณ 

รายจายประจาํป 
 

/การจัดทํา… 
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การจัดทํา แกไข  เพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  
การจัดทํา แกไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง แผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป

ที่ อยูระหวางดําเนินการหรือยังดําเนินการไมแลวเสร็จ ใหดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การ จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 สําหรับ แผนดําเนินงาน การติดตามและ
ประเมินผล แผนพัฒนา ใหดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวน ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ดวย การพิจารณาอนุมัติ/ประกาศใชแผนพัฒนาสี่ปที่เพิ่มเติม 
เปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป มีขั้นตอน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ี 
เพิ่มเตมิหรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและ ความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  

2. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถิ่น พิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปที่ 
เพิ่มเตมิหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ิน  

3. ผูบริหารทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง และ 
ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสาํหรับองคการบริหารสวนตําบล ผูบริหารทองถิ่น
ตองเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตอสภาองคการ บริหารสวนตําบลเพื่อใหความ
เห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและ ประกาศใช กรณีแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป มีระยะเวลา
การใชบังคบัเหลืออยูไมถึง 180 วัน ไมให ดําเนินการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
 

วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป  
1. เพื่อใหการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปเพื่อประโยชนของ

ประชาชน โดยมี แผนพัฒนาเปนเครื่องมือชวยผลักดัน และสนับสนุน  
2. เพื่อแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

และการจัดทํา งบประมาณประจําป  
3. เพื่อแสดงแนวทางและทิศทาง รวมทั้งเพื่อเปนการประเมินผลการพัฒนาในชวงเวลาสีป่ 

วาสามารถสนองตอบ ตอยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพตามเปาหมายหรือไม  
4. เพื่อเปนการจัดเตรียมแผนงาน โครงการพัฒนาตาง ๆ ใหอยูในลักษณะที่พรอมจะบรรจุใน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และสามารถ นําไปสูการปฏิบัติไดทนัทีที่ไดรับงบประมาณ 
5. เพื่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นท่ี  

 

ขั้นตอนของการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 



ผ.07 

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลตําบลชมุโค  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

ยุทธศาสตร 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน           

1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 45   41,168,830 47 38,722,000 34 23,112,000 32 19,012,000 156 122,014,830 

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต           

2.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 5 80,318,000 5 81,424,250 4 79,917,000 4 79,917,000 18 321,575,250    

2.2 แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน 7 355,000 7 355,000 7 355,000 7 355,000 28   1,420,000 

3) ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา 

ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

          

3.1 แผนงานการศึกษา 6 1,992,544 6  1,992,544 6  1,992,544 6  1,992,544 15 7,970,176 

3.2แผนงานบริหารทั่วไป 2 50,000 2 50,000 2 50,000 2 50,000 6 200,000 
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ผ.07 

บัญชสีรปุโครงการพัฒนา      

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลตําบลชมุโค  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

ยุทธศาสตร 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

5) ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ การสงเสริมอาชีพ 

และการทองเท่ียว 

          

5.1แผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน 1 100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 4 400,000,000 

6) ยุทธศาสตรการพัฒนา การเมือง การบริหาร และการ

พัฒนาบุคลากร 

          

6.1 แผนงานบริหารทั่วไป 4 600,000 4 600,000 4 600,000 4 600,000 16 24000,000 

6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 300,000 1 300,000 1 300,000 - - 3 900,000 

7) ยุทธศาสตรการพัฒนาการการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 

และการรักษาความสงบเรียบรอย 

          

7.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000 

รวมจํานวนโครงการและงบประมาณ 61  224,833,374 112 223,493,794 55 206,376,544 53 201,976,544 232 856,680,256 
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ผ.01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1 
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลตําบลชมุโค  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงการปรับสมดุลและพัฒนาการบริหารจัดการสูประชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 7 การบริหารจัดการ        

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร 
1.1 แผนงาน  บริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวชี้วัด (KPL) ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 อบรมมาตรฐานคุณธรรม

จริยธรรม 

-สงเสรมิคุณธรรม 
จริยธรรม 
-ปองกันการทุจริต 
 

ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล 

ลูกจาง พนักงานจางของเทศบาลตําบลชุมโค 

100,000 100,000 100,000 100,000 กลุมเปาหมายเขา

รวมโครงการไมนอย

กวา 90% 

ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 

พนักงานเทศบาล 

ลูกจาง พนักงานจาง มี

ความเขาใจถึงคณุธรรม 

จริยธรรม และมีการ

ปองกันการทุจริตมาก

ข้ึน 

สนป. 

2 เขาคายคณุธรรมเฉลิมพระ

เกียรติระดับประถมศึกษา 

-สงเสรมิคุณธรรม 

จริยธรรม 

นักเรียนในระดับประถมศึกษาในเขต 

ตําบลชุมโค 

50,000 50,000 50,000 50,000 กลุมเปาหมายเขา

รวมโครงการไมนอย

กวา 90% 

นักเรียนในตําบลชุมโค 

มีความเขาใจถึง

คุณธรรม จริยธรรม 

มากขึ้น 

สนป. 

3 ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสาร -เผยแพรขอมูลขาวสาร

ของเทศบาลเปนไปอยาง

ถูกตอง 

-ปรับปรุงศูนยฯใหมีความ

สะดวก เปนแหลงศึกษา

ขอมูล 

ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสาร  50,000 50,000 

 

 

50,000 50,000 ความพึงพอใจของ

ผูใชบริการศูนยขอมูล

ขาวสาร 

ประชาชน นักเรียน 

นักศึกษา มีสถานท่ีใน

การศึกษาขอมูล 

สนป. 

-42- 



ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลชมุโค  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่  5  การเสริมสรางความมั่นคงการปรับสมดุลและพัฒนาการบริหารจัดการสูประชาคมอาเซียน   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ที่   7  การบริหารจัดการ             

1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาการเมือง การบรหิาร และการพัฒนาบุคลากร 
1.1 แผนงาน   บริหารทั่วไป 

ที ่
รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิน่

สี่ป พ.ศ.2561-2564 (ปจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิน่สี่

ป พ.ศ.2561-2564 (แกไข

เปลี่ยนแปลงใหม) 

เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวชี้วัด (KPL) ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

4 ปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน 

งบประมาณ  400,000 บาท 

วตัถุประสงค  เพ่ือเปนคาใชจายใน

การปรับปรุงแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน จาก จาก 

LTAX2005 เปนโปรแกรม 

LTAX3000 และโปรแกรม 

ประยุกตระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร LTAX GISจาก

ฐานขอมูลที่มีอยูเดิมทั้งหมด 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

พ.ศ.2562,2563  ผ.01 หนา 

191 

 

ปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน 

งบประมาณ  400,000 บาท 

วตัถุประสงค  เพ่ือเปนคาใชจายใน

การปรบัปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน จาก จาก LTAX2005 

เปนโปรแกรม LTAX3000 และ

โปรแกรม ประยุกตระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร LTAX GISจากฐานขอมูล

ท่ีมีอยูเดิมทั้งหมด 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ.

2561-2564  ผ.01  

 

เพื่อนําไปจัดทํา

งบประมาณ

รายจายประจําป 

400,000 400,000 400,000 400,000 รอยละของความพึง

พอใจของ

ผูรับบริการชําระ

ภาษี                 

-ประชาชนไดรับความ

สะดวกมากข้ึนในการ

ชําระภาษ ี

-สามารถจัดเก็บภาษี

ไดตามเปาหมายท่ี

กําหนดไว 

งานจัดเก็บ

รายได กองคลัง 
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ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลชมุโค  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงการปรับสมดุลและพัฒนาการบริหารจัดการสูประชาคมอาเซียน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 7 การบริหารจัดการ        

6. ยุทธศาสตร การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร 
1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวชีวั้ด (KPL) ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 จัดซื้อ/จัดจาง ทําซุมรับเสด็จ

พระมหากษัตริย และพระ

บรมวงศานุวงศ 

เพื่อแสดงถึงความ
จงรักภักดีและเพ่ือการ
เตรียมการรับเสด็จ
พระมหากษัตริย และ
พระบรมวงศานวุงศ 
ใหเปนไปดวยความ
เรียบรอยและสมพระ
เกียรติ 

-ขาราชการ และประชาชนไดแสดงถึง

ความจงรกัภักดี ตอสถาบัน

พระมหากษัตริย 

-มีการจัดทําซุมเฉลิมพระเกียรติ ที่มี

เหมาะสม จํานวน 2 ซุม  

ขนาด  กวาง 1.2 เมตร ยาว 2.4 เมตร 

ขนาด กวาง 3 เมตร  ยาว 6 เมตร 

300,000 300,000 300,000 - ไดซุมจํานวน 2 ซุม 

เพื่อแสดงถึงความ

จงรักภักดี ตอ

สถาบัน

พระมหากษัตริย 

 

ขาราชการและ

ประชาชนไดรวมรับ

เสด็จ พระมหากษัตริย 

และพระบรมวงศานุ

วงศ 

งานธุรการ  

สํานักปลัด 
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ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลชมุโค  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศนจากฐานชุมชนสูนานาชาติ   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ที่   1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน    

1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวชี้วัด (KPL) ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 กอสรางระบบประปาหมูบาน  

หมูท่ี 5 

เพื่อใหประชาชน ม.5 
(บริเวณเทศบาล) มีน้ํา
ใชในการอุปโภคและ
บริโภค 

สรางระบบประปาหมูบาน แบบถัง 

แชมเปญ 20 ลบ.ม. ตามแบบที่เทศบาล

กําหนด 

800,000 800,000 - - ถังประปา 1 ถัง 

พรอมขยายเขต

ประปา 

ประชาชนใน ม.5 

(บริเวณเทศบาล)มีน้ํา

ใชเพียงพอ 

กองชาง 

2 กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก สายซอย 15 (ตอน2) 

หมูท่ี 12 

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชในการ
คมนาคมสะดวก 
เพื่อใหไดถนนท่ีได
มาตรฐาน 

ถนน คสล. สายซอย 15 (ตอน2) กวาง 

5 เมตร  ยาว  2,000 เมตร ตามแบบที่

เทศบาลกําหนด 

6,000,000 6,000,000 - - รอยละของ

ระยะทางที่ได

มาตรฐาน รอยละ

ของประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

มีถนนทีไ่ดมาตรฐาน 

กองชาง 

3 กอสรางทอลอดเหล่ียม 

(หนาวัด) หมูท่ี 3 

เพื่อแกไขปญหาน้ํา
ทวมขัง  

ทอลอดเหลี่ยมขนาด 

1.801.8020.00 เมตร และ 

ถนนคสล. ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 20 

เมตร หนา 0.15 เมตร  

300,000 300,000 - - รอยละของ

ระยะทางที่ได

มาตรฐาน รอยละ

ของประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

มีถนนทีไ่ดมาตรฐาน 

กองชาง 
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ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลชมุโค  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศนจากฐานชุมชนสูนานาชาติ   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจงัหวัด ที่   1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน    

1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวชี้วัด (KPL) ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

4 กอสราง ถนน คอนกรีตเสริม

เหล็ก สายดอนทราย-คลอง

วงัชาง หมูท่ี 10 

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชในการ
คมนาคมสะดวก 
เพื่อใหไดถนนท่ีได
มาตรฐาน 

ถนน คสล. กวาง 5 เมตร ยาว 700 

เมตร,ทอลอดเหลี่ยมกวาง 1.20 เมตร 

ลึก 1.20 เมตร ยาว 7 เมตร  

2,600,000 2,600,000 2,600,000 - รอยละของ

ระยะทางที่ได

มาตรฐาน รอยละ

ของประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

มีถนนทีไ่ดมาตรฐาน 

กองชาง 

5 ซอมแซมถนนถูกรังและราง

ระบายนํ้า สายยายไอ-โปง

แดง ม.6 

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชในการ
คมนาคมสะดวก 
เพื่อใหไดถนนท่ีได
มาตรฐาน 

ถนนลูกรัง กวาง 5 เมตร ยาว 200 เมตร

และรางระบายนํ้า กวาง 2.5 เมตร  ยาว 

80 เมตร  

1,500,000 1,500,000 1,500,000 - รอยละของ

ระยะทางที่ได

มาตรฐาน รอยละ

ของประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

มีถนนทีไ่ดมาตรฐาน 

กองชาง 
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ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลชมุโค  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศนจากฐานชมุชนสูนานาชาติ   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ที่   1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน    

1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวชี้วัด (KPL) ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

6 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบาน

นายพราว หมูที่ 1                      

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชในการ
คมนาคมสะดวก 
เพื่อใหไดถนนท่ีได
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 2,000 เมตร หนา 0.20 เมตร(หรอื

มีพื้นที่ไมนอยกวา 10,000 ตารางเมตร) 

600,000 600,000 600,000 600,000 รอยละของ

ระยะทางที่ได

มาตรฐาน รอยละ

ของประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

มีถนนทีไ่ดมาตรฐาน 

กองชาง 

7 ปรบัปรุงถนนลูกรังสายซอย

บานนายไสว-นายสังข  

หมูท่ี 1      

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชในการ
คมนาคมสะดวก 
เพื่อใหไดถนนท่ีได
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 1,500 เมตร หนา 0.20 เมตร(หรอื

มีพื้นที่ไมนอยกวา 7,500 ตารางเมตร) 

450,000    450,000 450,000 450,000 รอยละของ

ระยะทางที่ได

มาตรฐาน รอยละ

ของประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

มีถนนทีไ่ดมาตรฐาน 

กองชาง 
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ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิน่ดําเนินการ 
เทศบาลตําบลชมุโค  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศนจากฐานชุมชนสูนานาชาติ   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ที่   1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน    

1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวชี้วัด (KPL) ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

8 ปรับปรุงถนนลูกรังสายซอย 

4 หมูท่ี 2   

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชในการ
คมนาคมสะดวก 
เพื่อใหไดถนนท่ีได
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร หนา 0.20 เมตร 

(หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 5,000 ตาราง

เมตร) 

300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละของ

ระยะทางที่ได

มาตรฐาน รอยละ

ของประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

มีถนนทีไ่ดมาตรฐาน 

กองชาง 

9 ปรับปรุงถนนลูกรังสายซอย

หลังเขาแมพรม หมูที่ 3          

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชในการ
คมนาคมสะดวก 
เพื่อใหไดถนนท่ีได
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร หนา 0.20 เมตร 

(หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 5,000 ตาราง

เมตร) 

300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละของ

ระยะทางที่ได

มาตรฐาน รอยละ

ของประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

มีถนนทีไ่ดมาตรฐาน 

กองชาง 
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ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลชมุโค  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศนจากฐานชุมชนสูนานาชาติ   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวดั ที่   1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน    

1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวช้ีวัด (KPL) ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

10 ปรับปรุงถนนลูกรังสายรอบ

ถ้ําเขาพลู หมูที่ 3   

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชในการ
คมนาคมสะดวก 
เพื่อใหไดถนนที่ได
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนลูกรงั กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 1,600 เมตร หนา 0.20 เมตร 

(หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 8,000 ตาราง

เมตร) 

480,000 480,000 480,000 480,000 รอยละของ

ระยะทางที่ได

มาตรฐาน รอยละ

ของประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

มีถนนทีไ่ดมาตรฐาน 

กองชาง 

11 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบาน

มั่นคง หมูท่ี 4                     

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชในการ
คมนาคมสะดวก 
เพื่อใหไดถนนที่ได
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนลูกรงั กวาง 5.00 เมตร 

ยาว  600 เมตร หนา 0.20 เมตร 

(หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,000 ตาราง

เมตร) 

180,000 180,000 180,000 180,000 รอยละของ

ระยะทางที่ได

มาตรฐาน รอยละ

ของประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

มีถนนทีไ่ดมาตรฐาน 

กองชาง 
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ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลชมุโค  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

 

ก. ยทุธศาสตรจังหวดัที่  2  การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศนจากฐานชุมชนสูนานาชาติ   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ที่   1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน    

1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวช้ีวัด (KPL) ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

12 ปรับปรุงถนนลูกรังสายซอย

แสงทิพย หมูท่ี 5                     

เพือ่ใหประชาชนมี
ถนนใชในการ
คมนาคมสะดวก 
เพื่อใหไดถนนที่ได
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนลูกรงั กวาง 4.00 เมตร 

ยาว 1,700 เมตร หนา 0.30 เมตร 

(หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 6,800 ตาราง

เมตร) 

612,000 612,000 612,000 612,000 รอยละของ

ระยะทางที่ได

มาตรฐาน รอยละ

ของประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

มีถนนทีไ่ดมาตรฐาน 

กองชาง 

13 ปรับปรุงถนนลูกรังสายเลียบ

เทคโนฯ หมูที่ 6           

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชในการ
คมนาคมสะดวก 
เพื่อใหไดถนนที่ได
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนลูกรงั กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 1,500 เมตร หนา 0.20 เมตร 

(หรือมีพืน้ที่ไมนอยกวา 7,500 ตาราง

เมตร) 

450,000 450,000 450,000 450,000 รอยละของ

ระยะทางที่ได

มาตรฐาน รอยละ

ของประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

มีถนนทีไ่ดมาตรฐาน 

กองชาง 
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ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลชมุโค  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศนจากฐานชุมชนสูนานาชาติ   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ที่   1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน    

1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวชี้วัด (KPL) ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

14 ปรับปรุงถนนลูกรังสายวรัิช-

คลองปกหลาว หมูที่ 6  

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชในการ
คมนาคมสะดวก 
เพื่อใหไดถนนที่ได
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 4,000 เมตร หนา 0.20 เมตร 

(หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 20,000ตาราง

เมตร) 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 รอยละของ

ระยะทางที่ได

มาตรฐาน รอยละ

ของประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

มีถนนทีไ่ดมาตรฐาน 

กองชาง 

15 ปรับปรุงถนนลูกรังสายซอย 

สุราษฎร หมูที่ 7                 

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชในการ
คมนาคมสะดวก 
เพื่อใหไดถนนที่ได
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 4,000 เมตร หนา 0.20 เมตร 

(หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 20,000ตาราง

เมตร) 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 รอยละของ

ระยะทางที่ได

มาตรฐาน รอยละ

ของประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

มีถนนทีไ่ดมาตรฐาน 

กองชาง 
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ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลชมุโค  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศนจากฐานชุมชนสูนานาชาติ   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ที่   1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน    

1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวช้ีวัด (KPL) ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

16 ปรับปรุงถนนลูกรังสายซอย 

9 หมูท่ี 8           

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชในการ
คมนาคมสะดวก 
เพื่อใหไดถนนที่ได
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนลูกรงั กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 1,500 เมตร หนา 0.20 เมตร 

(หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  7,500ตาราง

เมตร) 

450,000 450,000 450,000 450,000 รอยละของ

ระยะทางที่ได

มาตรฐาน รอยละ

ของประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

มีถนนทีไ่ดมาตรฐาน 

กองชาง 

17 ปรับปรุงถนนลูกรังสายซอย 

13 ตะวันตก หมูที่ 8              

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชในการ
คมนาคมสะดวก 
เพื่อใหไดถนนที่ได
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนลูกรงั กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 1,750 เมตร หนา 0.20 เมตร 

(หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  8,750ตาราง

เมตร) 

525,000 525,000 525,000 525,000 รอยละของ

ระยะทางที่ได

มาตรฐาน รอยละ

ของประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

มีถนนทไีดมาตรฐาน 

กองชาง 
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ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลชมุโค  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศนจากฐานชุมชนสูนานาชาติ   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ที่   1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน    

1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวช้ีวัด (KPL) ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

18 ปรับปรุงถนนลูกรังสายพรุ

คอ-ทุงไทย  หมูท่ี 11 

                  

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชในการ
คมนาคมสะดวก 
เพื่อใหไดถนนที่ได
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนลูกรงั กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 4,000 เมตร หนา 0.20 เมตร 

(หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 20,000ตาราง

เมตร) 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 รอยละของ

ระยะทางที่ได

มาตรฐาน รอยละ

ของประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

มีถนนที่ไดมาตรฐาน 

กองชาง 

19 กอสรางถังประปา หมูที่ 7 เพื่อใหประชาชนมีนํ้า
ใชเพ่ือการอุปโภค
บริโภคท่ัวถึง 

กอสรางหอถังแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม. 400,000 400,000 - - รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

การใชนํ้าอยาง

ทั่วถึง 

ประชาชนมีน้ําใชเพ่ือ

อุปโภคและบริโภค

อยางท่ัวถึง 

กองชาง 

20 กอสรางระบบประปาหมูบาน

หมูท่ี 7  

เพื่อใหประชาชน ม.7 
(ศาลาหมูบาน) มีนํ้าใช
ในการอุปโภคและ
บริโภค 

สรางระบบประปาหมูบาน แบบถัง 

แชมเปญ 20 ลบ.ม. ตามแบบที่เทศบาล

กําหนด 

- 800,000 800,000 800,000 ถังประปา 1 ถัง 

พรอมขยายเขต

ประปา 

ประชาชนใน ม.5 

(บรเิวณเทศบาล)มีนํ้า

ใชเพียงพอ 

กองชาง 
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ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลชมุโค  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศนจากฐานชุมชนสูนานาชาติ   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ที่   1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน    

1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวช้ีวัด (KPL) ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

21 ปรับปรุงถนนลูกรังสายซอย 

13 หมูที่ 8-บานทุงยอ  

หมูท่ี 11 

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชในการ
คมนาคมสะดวก 
เพื่อใหไดถนนที่ได
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนลูกรงั กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 2,500 เมตร หนา 0.20 เมตร 

(หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 12,500ตาราง

เมตร) 

750,000 750,000 750,000 750,000 รอยละของ

ระยะทางที่ได

มาตรฐาน รอยละ

ของประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

มีถนนทีไ่ดมาตรฐาน 

กองชาง 

22 ปรับปรุงถนนลูกรังสาย 

พรุคอ-วังทอง หมูที่ 11 

             

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชในการ
คมนาคมสะดวก 
เพื่อใหไดถนนที่ได
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนลูกรงั กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 1,200 เมตร หนา 0.20 เมตร 

(หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  6,000ตาราง

เมตร) 

360,000 360,000 360,000 360,000 รอยละของ

ระยะทางที่ได

มาตรฐาน รอยละ

ของประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

มีถนนทีไ่ดมาตรฐาน 

กองชาง 
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ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลชมุโค  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศนจากฐานชุมชนสูนานาชาติ   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ที่   1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน    

1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวช้ีวัด (KPL) ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

23 ปรับปรุงถนนลูกรังสาย 

รวมใจ 1  หมูที่ 9  

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชในการ
คมนาคมสะดวก 
เพื่อใหไดถนนที่ได
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนลูกรงั กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร หนา 0.20 เมตร 

(หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 5,000ตาราง

เมตร) 

300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละของ

ระยะทางที่ได

มาตรฐาน รอยละ

ของประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

มีถนนทีไ่ดมาตรฐาน 

กองชาง 

24 ปรับปรุงถนนลูกรังสาย

ประชาธิปไตย  หมูท่ี 14                

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชในการ
คมนาคมสะดวก 
เพื่อใหไดถนนที่ได
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนลูกรงั กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 2,600 เมตร หนา 0.20 เมตร 

(หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 13,000ตาราง

เมตร) 

780,000 780,000 780,000 780,000 รอยละของ

ระยะทางที่ได

มาตรฐาน รอยละ

ของประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

มีถนนทีไ่ดมาตรฐาน 

กองชาง 
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ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลชมุโค  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศนจากฐานชุมชนสูนานาชาติ   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ที่   1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน    

1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวช้ีวัด (KPL) ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

25 ปรับปรุงถนนลูกรังสายมวง

เฒา หมูที่ 13          

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชในการ
คมนาคมสะดวก 
เพื่อใหไดถนนที่ได
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนลูกรงั กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 2,200 เมตร หนา 0.20 เมตร 

(หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 11,000ตาราง

เมตร) 

660,000 660,000 660,000 660,000 รอยละของ

ระยะทางที่ได

มาตรฐาน รอยละ

ของประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

มีถนน่ีไดมาตรฐาน 

กองชาง 

26 ปรับปรุงถนนลูกรังสายซอย 

3  หมูท่ี 2                

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชในการ
คมนาคมสะดวก 
เพื่อใหไดถนนที่ได
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนลูกรงั กวาง 5.00 เมตร 

ยาว   800 เมตร หนา 0.20 เมตร 

(หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 4,000ตาราง

เมตร) 

240,000 240,000 240,000 240,000 รอยละของ

ระยะทางที่ได

มาตรฐาน รอยละ

ของประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

มีถนนทีไ่ดมาตรฐาน 

กองชาง 
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ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลชมุโค  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศนจากฐานชุมชนสูนานาชาติ   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ที่   1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน    

1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวช้ีวัด (KPL) ผลทีค่าดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

27 จัดทําปายซื้อถนนในเขต

เทศบาลตําบลชุมโค 

-เพื่อใหประชาชน
ทราบเสนทางและ
แบงแยกถนนใหมี
ความชัดเจน 
-เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวกใน
การใชเสนทางสัญจร  

-ปายบอกชื่อถนนในเขตเทศบาล 

ตําบลชุมโค จํานวน 129 ปาย        

ป 2562 = 43 ปาย 

ป 2563 = 43 ปาย 

ป 2564 = 43 ปาย 

- 1,505,000 1,505,000 1,505,000 -เกิดความสะดวก

ในการใชเสนทาง

จราจร 

-ลดระยะเวลาใน

การเดินทาง 

-ประชาชนทราบ

เสนทางและแบงแยก

ถนนมีความชัดเจน 

-ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจร 

กองชาง 

28 ปรับปรุงถนนลูกรังสายหู

ทํานบ-จงโกย หมูท่ี 2               

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชในการ
คมนาคมสะดวก 
เพื่อใหไดถนนที่ได
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร หนา 0.20 เมตร 

(หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 5,000ตาราง

เมตร) 

300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละของ

ระยะทางที่ได

มาตรฐาน รอยละ

ของประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

มีถนนทีไ่ดมาตรฐาน 

กองชาง 
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ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลชมุโค  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศนจากฐานชุมชนสูนานาชาติ   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ที่   1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน    

1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวช้ีวัด (KPL) ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

29 ปรับปรุงถนนลูกรังสายซอย1  

หมูท่ี 2 

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชในการ
คมนาคมสะดวก 
เพื่อใหไดถนนที่ได
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนลูกรงั กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 800 เมตร หนา 0.20 เมตร 

(หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 4,000ตาราง

เมตร) 

240,000 240,000 240,000 240,000 รอยละของ

ระยะทางที่ได

มาตรฐาน รอยละ

ของประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

มีถนนที่ไดมาตรฐาน 

กองชาง 

30 ปรับปรุงถนนลูกรังสายรอบ

แหลมแทน  หมูท่ี 1             

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชในการ
คมนาคมสะดวก 
เพื่อใหไดถนนที่ได
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนลูกรงั กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 2,200 เมตร หนา 0.20 เมตร 

(หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 11,000ตาราง

เมตร) 

660,000 660,000 660,000 660,000 รอยละของ

ระยะทางที่ได

มาตรฐาน รอยละ

ของประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

มีถนนทีไ่ดมาตรฐาน 

กองชาง 
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ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลชมุโค  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศนจากฐานชุมชนสูนานาชาติ   
ข. ยทุธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวดั ที่   1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน    

1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวช้ีวัด (KPL) ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

31 กอสรางสะพาน คสล.คลอง

ตาแมน หมูที่ 11 

เพื่อใหประชาชนมี
สะพานใชในการ
คมนาคมสะดวก 
เพื่อใหไดถนนที่ได
มาตรฐาน 

กอสรางสะพาน คสล. กวาง 7.00 เมตร 

ยาว 20 เมตร 

1,900,000 1,900,000 - - รอยละของ

ระยะทางที่ได

มาตรฐาน รอยละ

ของประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

ไดมาตรฐาน 

กองชาง 

32 ปรับปรุงถนนลูกรังสายมวง

ปา หมูที่ 13 

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชในการ
คมนาคมสะดวก 
เพื่อใหไดถนนที่ได
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง กวาง 5 เมตร ยาว 

1,500 เมตร หนา 0.20 เมตร (หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 7,500 ตารางเมตร 

450,000 450,000 450,000 450,000 รอยละของ

ระยะทางที่ได

มาตรฐาน รอยละ

ของประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

ไดมาตรฐาน 

กองชาง 

 
 
 
 
 

-29- 



ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลชมุโค  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศนจากฐานชุมชนสูนานาชาติ   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ที่   1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน    

1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวช้ีวัด (KPL) ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

33 ปรับปรุงถนนลูกรังสายวดั

เอราวัณ-พรุคอ  

หมูท่ี 11 

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชในการ
คมนาคมสะดวก 
เพื่อใหไดถนนที่ได
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 2,100 เมตร หนา 0.20 เมตร 

(หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 10,500ตาราง

เมตร) 

630,000 630,000 630,000 630,000 รอยละของ

ระยะทางที่ได

มาตรฐาน รอยละ

ของประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

มีถนน่ีไดมาตรฐาน 

กองชาง 

34 ปรับปรุงถนนลูกรัง 

สายซอยสามัคคี หมูที่ 11 

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชในการ
คมนาคมสะดวก 
เพื่อใหไดถนนที่ได
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร หนา 0.20 เมตร 

(หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 5,000 ตาราง

เมตร) 

300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละของ

ระยะทางที่ได

มาตรฐาน รอยละ

ของประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

มีถนน่ีไดมาตรฐาน 

กองชาง 
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ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลชมุโค  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศนจากฐานชุมชนสูนานาชาติ   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ที่   1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน    

1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวช้ีวัด (KPL) ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

35 ปรับปรุงถนนลูกรังสายทุง

กะทะ-บานนายณรงค หมูที่ 

11 

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชในการ
คมนาคมสะดวก 
เพื่อใหไดถนนที่ได
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง กวาง 4.00 เมตร 

ยาว 2,900 เมตร หนา 0.20 เมตร 

(หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 11,600 ตาราง

เมตร) 

670,000 670,000 670,000 670,000 รอยละของ

ระยะทางที่ได

มาตรฐาน รอยละ

ของประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

มีถนน่ีไดมาตรฐาน 

กองชาง 

36 ปรับปรุงถนนลูกรังสาย

สะพานแกงยาว-นํ้าตกทุงยอ 

หมูท่ี 11 

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชในการ
คมนาคมสะดวก 
เพื่อใหไดถนนที่ได
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 3,800 เมตร หนา 0.20 เมตร 

(หรือมีพื้นทีไ่มนอยกวา 19,000ตาราง

เมตร) 

1,140,000 1,140,000 1,140,000 1,140,000 รอยละของ

ระยะทางที่ได

มาตรฐาน รอยละ

ของประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

มีถนน่ีไดมาตรฐาน 

กองชาง 
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ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลชมุโค  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศนจากฐานชุมชนสูนานาชาติ   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ที่   1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน    

1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวช้ีวัด (KPL) ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

37 ปรับปรุงถนนลูกรังสายตา

เฟอง หมูที่ 11 

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชในการ
คมนาคมสะดวก 
เพื่อใหไดถนนที่ได
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนลูกรงั กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 2,000 เมตร หนา 0.20 เมตร 

(หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 10,000ตาราง

เมตร) 

600,000 600,000 600,000 600,000 รอยละของ

ระยะทางที่ได

มาตรฐาน รอยละ

ของประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

มีถนน่ีไดมาตรฐาน 

กองชาง 

38 ปรับปรุงถนนลูกรังสายวงั

ทอง-ทุงไท หมูที่ 11 

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชในการ
คมนาคมสะดวก 
เพื่อใหไดถนนที่ได
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนลูกรงั กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 2,100 เมตร หนา 0.20 เมตร 

(หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 10,500ตาราง

เมตร) 

630,000 630,000 630,000 630,000 รอยละของระยะทาง

ที่ไดมาตรฐาน รอย

ละของประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

มีถนน่ีไดมาตรฐาน 

กองชาง 

39 ปรับปรุงคอสะพาน คสล.

พรอมกอสรางรางระบายนํ้า 

คสล. สายสมบูรณสุข  

หมูท่ี 13 

  

เพื่อใหประชาชนมี
สะพานใชในการ
คมนาคมสะดวก 
เพื่อใหไดถนนที่ได
มาตรฐาน 

-ปรบัปรุงคอสะพาน  กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 100 เมตร   

-กอสรางรางระบายน้ํา คสล. ความยาว

รวม 100 เมตร 

550,000 550,000 - - รอยละของระยะทาง

ที่ไดมาตรฐาน รอย

ละของประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

มีถนนที่ไดมาตรฐาน 

กองชาง 
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ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลชมุโค  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศนจากฐานชุมชนสูนานาชาติ   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ที่   1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน    

1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวช้ีวัด (KPL) ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

40 ปรับปรุงถนนลูกรังสายแหลม

ทองหลาง  หมูที่ 6 

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชในการ
คมนาคมสะดวก 
เพื่อใหไดถนนที่ได
มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนลูกรงั กวาง 4.00 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร   

50,000 50,000 50,000 50,000  รอยละของ

ระยะทางที่ได

มาตรฐาน รอยละ

ของประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

มีถนน่ีไดมาตรฐาน 

กองชาง 

41 ปรับปรุงถนนลูกรังสายซอย 

14  หมูที่ 8  

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชในการ
คมนาคมสะดวก 
เพื่อใหไดถนนที่ได
มาตรฐาน 

กอสรางรางระบายนํ้ารูปตัวยู คสล. ความ

ยาวรวม 400 เมตร   

1,400,000 1,400,000 - - รอยละของ

ระยะทางทีไ่ด

มาตรฐาน รอยละ

ของประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

มีถนน่ีไดมาตรฐาน 

กองชาง 

42 ปรับปรุงไหลถนน สายหนอง

ยาง-หูทํานบ หมูที่ 9 ,หมูท่ี 

10  

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนใชในการ
คมนาคมสะดวก 
เพื่อใหไดถนนที่ได
มาตรฐาน 

ปรับปรุงไหลถนนโดยการลงลูกรังปรับ

ระดับและเรียงหินยาแนว ขนาดกวาง 

1.50 เมตร ยาว 1,500 เมตร  

460,000 460,000 - - รอยละของระยะทาง

ที่ไดมาตรฐาน รอย

ละของประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

มีถนน่ีไดมาตรฐาน 

กองชาง 
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ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลชมุโค  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศนจากฐานชุมชนสูนานาชาติ   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ที่   1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน    

1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวช้ีวัด (KPL) ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

43 กอสรางถนน คสล.และราง

ระบายนํ้า สายสะพานแกง

ยาว หมูท่ี 11 

เพื่อใหประชาชนมี
สะพานใชในการ
คมนาคมสะดวก 
เพื่อใหไดถนนที่ได
มาตรฐาน 

กอสรางถนน คสล. กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 100 เมตร ,กอสรางรางระบายนํ้า 

คสล. ความยาวรวม 100 เมตร  

450,000 450,000 - - รอยละของ

ระยะทางที่ได

มาตรฐาน รอยละ

ของประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

มีถนน่ีไดมาตรฐาน 

กองชาง 
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ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลชมุโค  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่  2  การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศนจากฐานชุมชนสูนานาชาติ   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ที่   1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน    

1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่
รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิน่

สี่ป พ.ศ.2561-2564 (ปจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิน่สี่

ป พ.ศ.2561-2564 (แกไข

เปลี่ยนแปลงใหม) 

เหตุผลการ

เปล่ียนแปลง 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวช้ีวัด (KPL) ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

44 กอสรางถนน คสล. สายรอบแหลม

แทน หมูที่ 1  

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 1,000 

เมตร งบประมาณ 7,000,000 

บาท 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

พ.ศ.2562 หนา 127 

กอสรางถนน คสล. สายรอบแหลมแทน 

หมูที่ 1 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

2,500 เมตร งบประมาณ 

6,000,000 บาท 

ป 2561 =กวาง 4 เมตร ยาว 1,250 

เมตร  

ป 2562 = กวาง 4 เมตร  ยาว 

1,250 เมตร 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.

2561 

เพื่อนําไปจัดทํา

งบประมาณจายเงิน

สะสม 

3,000,000 3,000,000 - - รอยละของ

ระยะทางที่ได

มาตรฐาน รอยละ

ของประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

มีถนนที่ไดมาตรฐาน 

กองชาง 

45 กอสรางถนน คสล. สายซอยแสงทิพย 

หมูที่ 5  

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 1,000 

เมตร งบประมาณ 3,500,000 บาท 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ.

2562 หนา 136 

กอสรางถนน คสล. สายซอยแสงทิพย  

หมูที่ 5  

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 100 เมตร 

งบประมาณ 8,790,000 บาท 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.

2561 

เพื่อนําไปจัดทํา

งบประมาณจายเงิน

สะสม 

350,000 350,000 - - รอยละของ

ระยะทางที่ได

มาตรฐาน รอยละ

ของประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนมีการ

คมนาคมที่สะดวก 

มีถนนที่ไดมาตรฐาน 

กองชาง 
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ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลชมุโค  อําเภอปะทวิ  จังหวัดชมุพร 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่  1  การเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจดวยผลผลิตและการพัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรและทุนทางปญญา และยุทธศาสตรจังหวดัที่3 การสรางและพัฒนาคน 
   คณุภาพสังคมนาอยู สูคณุภาพชีวิตที่ดีดวยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ที่   2  การสงเสริมคุณภาพชีวติ  

2. ยุทธศาสตร  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ       
2.1 แผนงาน   สรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวช้ีวัด (KPL) ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 ฝกอบรมอาชีพการหลอและ

ปนปูนซีเมนต 

1.สรางอาชีพใหกับ
ประชาชน 
2.มีรายไดเพิ่มขึ้น 

ประชาชนในหมูท่ี 1 และหมูบาน

ใกลเคียงในเขตเทศบาลตําบลชุมโค 

50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเขารับการอบรม

รอยละ 80 มี

ความรูมีทักษะ 

มีความรู มีทักษะใน

การประกอบอาชีพ 

สํานักปลัด 

2 อบรมสรางอาชีพจากวัสดุ

เหลือใช 

1.สรางอาชีพใหกับ
ประชาชน 
2.เปนการนําวัสดุ
เหลือใชใหเกิด
ประโยชน 

ประชาชนในหมูท่ี 9 และหมูบาน

ใกลเคียงในเขตเทศบาลตําบลชุมโค 

50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเขารับการอบรม

รอยละ 80 มี

ความรูมีทักษะ 

มีความรู มีทักษะใน

การประกอบอาชีพ 

สํานักปลัด 

3 สงเสริมอาชีพผลิตผลิตภัณฑ

ของใชในครัวเรือน 

1.สรางอาชีพใหกับ
ประชาชน 
2.มีรายไดเพิ่มขึ้น 
3.ลดรายจายใน
ครัวเรอืน 

ประชาชนในหมูท่ี 13 และหมูบาน

ใกลเคียงในเขตเทศบาลตําบลชุมโค 

40,000 40,000 40,000 40,000 ผูเขารับการอบรม

รอยละ 80 มี

ความรูมีทักษะ 

มีความรู มีทักษะใน

การประกอบอาชีพ 

สํานักปลัด 
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ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลชมุโค  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่  1  การเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจดวยผลผลิตและการพัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรและทุนทางปญญา และยุทธศาสตรจังหวดัที่3 การสรางและพัฒนาคน 
   คณุภาพสังคมนาอยู สูคณุภาพชีวิตที่ดีดวยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ที่   2  การสงเสริมคุณภาพชีวิต  

2. ยุทธศาสตร  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ       
2.1 แผนงาน   สรางความเขมแข็งของชมุชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวช้ีวัด (KPL) ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

4 ฝกอบรมสงเสริมอาชีพการ

เล้ียงสัตว    

1.สรางอาชีพใหกับ
ประชาชน 
2.มีรายไดเพิ่มขึ้น 
3.ลดรายจายใน
ครัวเรอืน 

ประชาชนในหมูท่ี 11 และหมูบาน

ใกลเคียงในเขตเทศบาลตําบลชุมโค 

50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเขารับการอบรม

รอยละ 80 มี

ความรูมีทักษะ 

มีความรู มีทักษะใน

การประกอบอาชีพ 

สํานักปลัด 

5 สงเสริมอาชีพแปรรูป

ผลิตภัณฑตนขลู 

1.สรางอาชีพใหกับ
ประชาชน 
2.มีรายไดเพิ่มขึ้น 

ประชาชนในหมูท่ี 2 และหมูบาน

ใกลเคียงในเขตเทศบาลตําบลชุมโค 

50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเขารับการอบรม

รอยละ 80 มี

ความรูมีทักษะ 

มีความรู มีทักษะใน

การประกอบอาชีพ 

สํานักปลัด 

6 อบรมสงเสริมคุณภาพชีวติ

ผูสูงอายุ          

1.เพ่ือเปนการพัฒนา
คุณภาพชีวติของ
ผูสูงอายุท้ังดาน
รางกายและจิตใจ 
 

ชมรมผูสูงอายุตําบลชุมโค 100,000 100,000 100,000 100,000 ผูเขารับการอบรม

รอยละ 80 มี

ความรูมีทักษะ 

ทําใหผูสูงอายุไดรับ

การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตที่ดีข้ึน ทั้งดาน

รางกายและจิตใจ 

สํานักปลัด 
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ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลชมุโค  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่  1  การเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจดวยผลผลิตและการพัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรและทุนทางปญญา และยุทธศาสตรจังหวดัที่3 การสรางและพัฒนาคน 
   คณุภาพสังคมนาอยู สูคณุภาพชีวิตที่ดีดวยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ที่   2  การสงเสริมคณุภาพชีวติ  

2. ยุทธศาสตร  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ       
2.1 แผนงาน   สรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวช้ีวัด (KPL) ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

7 พัฒนาศักยภาพกลุมสตรี 1. เพื่อเสรมิสรางศักยภาพในการ

พัฒนาตนเองของสตรี ใหเปนที่

ยอมรับตอสังคม  2. เพ่ือสงเสริม

การจัดกิจกรรมที่แสดงศักยภาพ

ของกลุมสตร ี

3. เพื่อเสริมสรางความรู ทักษะ 

และเพ่ิมขีดความสามารถตอการ

พัฒนาความเปนผูนําของสตรีใน

การท่ีจะบริหารจัดการองคกร

สตรีใหมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อ

พัฒนาและสรางความเชื่อมั่นให

ผูนําสตรีมีความเขมแข็ง เปนฐาน

พลังในการขับเคลือ่นกิจกรรมตาง 

ๆ เพ่ือแกไขปญหาใหกับชุมชน

และสังคม ตามนโยบายของ

รัฐบาลใหบรรลุผลสําเร็จตาม

เปาหมาย 

5. เ พ่ือกระตุนใหผู นําสตรีมี

ความรูความสามารถ และเปน

ตนแบบในการพัฒนาตน เพ่ือ

ขยายผลแกสตรีกลุมอื่น ๆ ตอไป 

 

ผูนําสตรีและกรรมการสตรีระดับหมูบาน  

ตําบลชุมโค  จํานวน 70 คน 

 

15,000 15,000 15,000 15,000 ผูเขารับการอบรม

รอยละ 80 มี

ความรู มีทักษะ 

 1. สตรีไดพัฒนาศักยภาพของตนเองไดดี

ยิ่งขึ้น  2. สตรีไดรับการสงเสริมใหสามารถ

แสดงออกซ่ึงความสามารถและศกัยภาพ 

สรางความภาคภูมิใจใหกับตนเอง ครอบครวั 

และสังคม   3. ผูเขารวมการกิจกรรมเกิด

แนวคิด วิสัยทัศน และทัศนคติที่ดีในการ

พัฒนาตนเองใหสูภาวะการเปนผูนําที่ดี   4. 

เกิดความสมานฉันทและเสริมสรางเครือขาย

ความรวมมือระหวางสมาชิกสภาสตรี

แหงชาติฯ องคกรสมาชิกและองคกรสตรีตาง 

ๆ ทั่วประเทศ   5. องคกรสตรีในทุกระดับมี

ความเขมแข็ง พรอมเปนฐานในการผลักดัน

การขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนา และพรอม

ชวยเหลือสังคมในการแกไขปญหาของสังคม

ในทุก ๆ ดานและทุกระดับ 

     6.กระตุนใหผูนําสตรีมีความรู

ความสามารถ และเปนตนแบบในการพัฒนา

ตน เพ่ือขยายผลแกสตรีกลุมอ่ืน ๆ ตอไป 

      7.เสริมสรางความรู ทักษะ และเพิ่มขีด

ความสามารถตอการพัฒนาความเปนผูนํา

ของสตรีในการท่ีจะบริหารจัดการองคกร

สตรีใหมีประสิทธิภาพ 

      8.พัฒนาและสรางความเช่ือมั่นใหผูนํา

สตรีมีความเขมแข็ง เปนฐานพลังในการ

ขับเคลื่อนกิจกรรมตาง ๆ เพื่อแกไขปญหา

ใหกับชุมชนและสังคม ตามนโยบายของ

รัฐบาลใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 

 

สํานักปลัด 
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ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1 
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

เทศบาลตําบลชมุโค  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3  การสรางและพัฒนาคน คุณภาพสังคมนาอยูสูคุณภาพชีวิตท่ีดีดวยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่  3  การจัดระเบียบชุมชน/และการรกัษาความสงบเรียบรอย 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

7.1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวชี้วัด (KPL) ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 พัฒนาศักยภาพทีมเครือขาย

เฝาระวังปองกันเด็กจมน้ํา

เทศบาลตําบลชุมโค 

1.เพ่ือพัฒนาและเพิ่ม
ทักษะอาสาสมัครใน
ชุมชน 
2.เพ่ิมทักษะใหกับเด็ก
ในการชวยเหลือ
ตนเองสามารถเอา
ชีวิตรอดจาการจมนํ้า
และชวยเหลือ
ผูประสบภัยจากการ
จมน้ําได 

กลุมอาสาสมัคร/เด็ก/อสม./อปพร. 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนเครือขาย ท่ี

เขารับการอบรม 

ตามจํานวน และ

ทักษะ

ความสามารถ 

1.ลดการเสียชีวติจาก

เด็กจมน้ํา อายุต่ํากวา 

15 ป 

2.มีเครือขายปองกัน

เด็กจมน้ําที่มีความรู

และทักษะเพิ่มขึ้น 
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ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเอง 

เทศบาลตําบลชมุโค  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3  การสรางและพัฒนาคน คุณภาพสังคมนาอยูสูคุณภาพชีวิตที่ดีดวยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่  3  การจัดระเบียบชุมชน/และการรักษาความสงบเรียบรอย 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

3.1 แผนงาน การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวชี้วัด (KPL) ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 ตอเติมหลังคา เช่ือมตอ

ระหวางอาคาร 

เพื่อใหเด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมี
อาคารที่เอ้ือตอการ
เรียนรูสําหรับเด็ก 

ตอเติมหลังคา ขนาด กวาง  9.60 เมตร         

ยาว 13.30 เมตร  

650,000 650,000 650,000 650,000 หลังคาเชื่อมตอ

ระหวางอาคาร 

จํานวน 1 หลัง 

เด็กในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีอาคารสถานที่

เอ้ือตอการเรียนรู

สําหรับเด็ก 

งานการศึกษา 

สํานักปลัด 

(ศพด.วังชาง) 

2 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน

คลองวงัชาง (ทางเทาเขา 

ศพด.) 

เพื่อความสะดวกใน
การรับ-สง เด็ก ของ
ผูปกครองและครูของ 
ศพด. 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3 

เมตร  ยาว 100 เมตร 

250,000 250,000 250,000 250,000 รอยละ 90 ของ

ผูใชบริการ 

ศพด.มีถนนเขา-ออกที่

สะดวก 

งานการศึกษา 

สํานักปลัด 

(ศพด.วังชาง) 

3 กอสรางอาคารอเนกประสงค -เพื่อความสะดวกแก
ผูปกครอง นักเรียน 
-เพื่อใชเปนที่
รับประทานอาหาร
กลางวันสําหรับเด็ก 

กอสรางอาคารอเนกประสงค กวาง 6 

เมตร ยาว 14 เมตร 

900,000 900,000 900,000 900,000 มีอาคาร

อเนกประสงคเพื่อ

ใชประกอบ

กิจกรรมตาม

วตัถุประสงค 

ครูและนักเรียนไดรับ

ความสะดวกในการ

ปฏิบัติกิจกรรม 

งานการศึกษา 

สํานักปลัด 

(ศพด.ชองมุด) 
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ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเอง 

เทศบาลตําบลชมุโค  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3  การสรางและพัฒนาคน คุณภาพสังคมนาอยูสูคุณภาพชีวิตที่ดีดวยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่  3  การจัดระเบียบชุมชน/และการรักษาความสงบเรียบรอย 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

3.1 แผนงาน การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวชี้วัด (KPL) ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

4 ตอเติมรั้ว เพื่อความปลอดภัยแก
นักเรียน 

ตอเติมรั้ว สูง 1.60 เมตร ยาว 6 เมตร 30,000 30,000 30,000 30,000 นักเรียนไดรับความ

ปลอดภัยรอยละ 

90 

นักเรียนไดรับความ

ปลอดภัย 

งานการศึกษา 

สํานักปลัด 

(ศพด.บานชอง

มุด) 

5 สมทบคาอาหารเสริม(นม) เพ่ือสมทบคาอาหาร
เสริม(นม) สําหรับเด็ก
ปฐมวัยและนักเรียนใน
สังกัด สพฐ. ใหไดรับ
อาหารเสริม(นม) อยาง
เพียงพอและทั่วถึง 

เพื่อสมทบคาอาหารเสริม(นม) สําหรับ

เด็กปฐมวัยและนักเรยีนในสังกัด สพฐ. 

คนละ 7.37 บาท   40 คน จํานวน 

280 วัน 

82,544 82,544 82,544 82,544 รอยละของเด็ก

ปฐมวัยและ

นักเรียนในสังกัด 

สพฐ. ไดรับอาหาร

เสริม(นม) 

เด็กปฐมวัยและนักเรียน

ในสังกัด สพฐ. ไดรับ

อาหารเสริม(นม)อยาง

เพียงพอและเหมาะสม

ตามวัย 

งานการศึกษา 

สํานักปลัด 

 

6 สมทบอาหารกลางวัน เพ่ือสมทบคาอาหาร
กลางวันแกนักเรียนใน
สังกัด สพฐ.ใหไดรับ
อาหารกลางวันท่ี
เพียงพอและทั่วถึง 

เพื่อสมทบคาอาหารกลางวัน สําหรับเด็ก

นักเรียนในสังกัด สพฐ. คนละ 20 บาท   

40 คน จํานวน 200 วัน 

80,000 80,000 80,000 80,000 รอยละของเด็ก

ปฐมวัยและนักเรียน

ในสังกัด สพฐ. ไดรับ

อาหารกลางวัน 

นักเรียนในสังกัด 

สพฐ. ไดรับอาหาร

กลางวันอยางเพียงพอ

และเหมาะสมตามวัย 

งานการศึกษา 

สํานักปลัด 
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ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเอง 

เทศบาลตําบลชมุโค  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3  การสรางและพัฒนาคน คุณภาพสังคมนาอยูสูคุณภาพชีวิตที่ดีดวยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่  3  การจัดระเบียบชุมชน/และการรักษาความสงบเรียบรอย 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

3.1 แผนงาน บริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 

ตัวชี้วัด (KPL) ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 โครงการ”เทิดพระเกียรติพล

เรือเอกพระเจาบรมวงศเธอ 

พระองคเจาอาภากรเกียรติ

วงศ กรมหลวงชุมพรเขตอุดม

ศักดิ์ และงานกาชาดจังหวดั

ชุมพร” 

เพื่อรวมนอมรําลึก
พระมาหากรุณาธิคุณ
และเชิดชูสถาบัน 

อุดหนุนที่วาการอําเภอปะทิว 10,000 10,000 10,000 10,000 -อุดหนุนงาน

เทิดพระเกียรติฯ

และงานกาชาด -

จํานวนผูเขารวม

กิจกรรม 

ประชาชนไดรวมพิธี

ถวายพระพรชัยมงคล

เปนการรวมพลัง

แสดงออกถึงความ

จงรักภักดีตอสถาบัน

ชาต ิ

สํานักปลัด 

2 โครงการ จัดกิจกรรมงาน

พระราชพิธี รัฐพิธี พิธกีาร

ตางๆวนัสําคัญตามนโยบาย

รัฐบาลและการสั่งการของ

จังหวัดชุมพร 

เพื่อรวมนอมรําลึก
พระมาหากรุณาธิคุณ
และเชิดชูสถาบันของ
ชาต ิ

อุดหนุนท่ีวาการอําเภอปะทิว 

-วันคลายวันสวรรคต และวันคลายวันพระราช

สมภพของพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลเดช   

-วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว 

มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ 

วรางกูร   -วันเฉลมพระชนมพรรษา 12 สิงหา

มหาราชิน ี–วันปยมหาราช -ถวายพระเพลิง

รัชกาล ท่ี 9            

 

40,000 40,000 40,000 40,000 -อุดหนุนงานรัฐพิธี

และวันสําคัญ -

จํานวนผูเขารวม

กิจกรรม 

 

ประชาชนไดรวมพิธี

ถวายพระพรชัยมงคล

เปนการรวมพลัง

แสดงออกถึงความ

จงรักภักดีตอสถาบัน

ชาต ิ

สํานักปลัด 
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ผ.05 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

เทศบาลตําบลชุมโค  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่  ที่  2  การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศนจากฐานชุมชนสูนานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ที่  4 พัฒนาการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 

5. ยทุธศาสตร การพัฒนาเศรษฐกิจ การสงเสริมอาชีพ และการทองเที่ยว 

1.1 แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตวัชีว้ดั (KPL) ผลทีค่าดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562  

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

1 พัฒนาแหลงทองเที่ยวและ

แหลงเรียนรูเชิงนิเวศ 

- นั ก ท อ ง เ ท่ี ย ว

สามารถเดินทางมา

เ ที่ ย ว ไ ด ส ะ ด ว ก  

ปลอดภัย  และมีสิ่ง

อํานวยความสะดวก

อยางครบครัน 

-สถานที่ทองเที่ยวใน

ตําบลชุมโคมีความ

หลากหลายขึ้น  ทั้ง

ทางธรรมชาติและ

แหลงเรียนรู 

 

นักทองเที่ยวในเขตพื้นท่ีตําบลชุมโค 

/  อําเภอปะทิว/จังหวัดชุมพร และ

ตางจังหวดั 

 

100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 รอยละของความ

พึงพอใจของ

นักทองเที่ยวที่มา

ทองเท่ียว 

-นักท อง เที่ ยวสะดวก  

ป ล อด ภั ย   แ ล ะ มี สิ่ ง

อํ า นวยคว าม สะ ด วก

อยางครบครัน 

-สถานท่ีทองเท่ียวใน

ตําบลชุมโคมีความ

หลากหลายขึ้น  ทั้งทาง

ธรรมชาติและแหลง

เรียนรู 

สนป./สํานัก

งบประมาณ/

หนวยงานท่ี

เก่ียวของ 
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ผ.05 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

เทศบาลตําบลชุมโค  อําเภอปะทิว  จังหวัดชมุพร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่  ที่  2  การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศนจากฐานชุมชนสูนานาชาติ 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ที่  1  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน 

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตวัชีว้ดั (KPL) ผลทีค่าดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562  

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

1 กอสรางถนน คสล. และ

สะพาน บานนางลําดวน  

หมูท่ี 1 

เพื่อใหประชาชนมี
สะพานใชในการ
คมนาคมสะดวก 
เพื่อใหไดถนนที่ได
มาตรฐาน 

-กอสรางถนน คสล. กวาง 4.00 เมตร 

ยาว 640 เมตร งบประมาณ 

1,482,050 บาท      

-กอสรางสะพาน งบประมาณ 

1,869,780  บาท 

3,351,830 3,351,830 - - รอยละของ

ระยะทางที่ได

มาตรฐาน รอยละ

ของประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนมีการคมนาคม

ท่ีสะดวก 

มีถนน่ีไดมาตรฐาน 

กองชาง/ 

โยธาธกิารและ

ผังเมือง 

2 กอสรางสะพาน คสล.คลอง

บางจาก หมูท่ี 5 

เพื่อใหประชาชนมี
สะพานใชในการ
คมนาคมสะดวก 
เพื่อใหไดถนนที่ได
มาตรฐาน 

กอสรางสะพาน คสล. กวาง 4.00 

เมตร ยาว 20 เมตร  

1,400,000 1,400,000 - - รอยละของ

ระยะทางท่ีได

มาตรฐาน รอยละ

ของประชาชน

เดินทางสะดวก 

ประชาชนมีการคมนาคม

ท่ีสะดวก 

มีถนน่ีไดมาตรฐาน 

กองชาง/ 

โยธาธกิารและ

ผังเมือง 
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ผ.05 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 1 
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

เทศบาลตําบลชมุโค  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ ที่   1  การเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจดวยผลผลิตและการพัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรและทุนทางปญญา  และยุทธศาสตรจังหวัดที่  3 การสรางและพัฒนาคน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ที่  2  การสงเสริมคุณภาพชีวิต  ยุทธศาสตรการพัฒนาฯที่ 3  การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบรอย 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ 

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตวัชีว้ดั (KPL) ผลทีค่าดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562  

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564  

(บาท) 

1 การบริหารจัดการขยะแบบ

มีสวนรวม 

-เ พ่ือบริหารจัดการ

ข ย ะ อ ย า ง มี

ประสิทธิภาพ 

-เพื่อสรางจิตสํานึกใน

การลดขยะในชุมชน 

-บรหิารจัดการขยะภายในเขตเทศบาล

ตําบลชุมโค 

-ประชาชนในพื้นที่ตําบลชุมโค 

50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 -ขยะมูลฝอยไดรับ

การบริหารจัดการ

ท่ีด ี

-รอยละของ

ปริมาณขยะที่

ลดลง 

-การบริหารจัดการขยะมี

ประสิทธิภาพ 

-ลดปริมาณขยะในพื้นท่ี 

สํานัก

งบประมาณ/

หนวยงานที่

เก่ียวของ 

2 ติดตั้งกลองวงจรปด CCTV 

ในเขตเทศบาลตําบลชุมโค 

เพื่อปองกันและแกไข

ป ญ ห า ย า เ ส พ ติ ด 

ร วม ทั้ ง เ พื่ อ ค ว า ม

ปลอดภัยในชีวิตและ

ท รั พ ย สิ น ข อ ง

ประชาชน 

ดําเนินการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) 

ในพ้ืนท่ีตําบลชุมโคตามแบบที่เทศบาล

ตําบลชุมโคกําหนด  

 

9,917,000 9,917,000 9,917,000 9,917,000 รอยละของความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

ประชาชนไดรับความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

สํานัก

งบประมาณ/

หนวยงานที่

เก่ียวของ 

3 บริหารจัดการแหลงนํ้า -เพื่อใหประชาชนมีนํ้า

เพ่ือการอุปโภค บริโภค 

และการเกษตร 

-เพื่อการระบายนํ้า

ไมใหทวมขัง 

แหลงนํ้าในเขตตําบลชุมโค 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 รอยละของความ

พึงพอใจในการ

ดําเนินโครงการ 

-ประชาชนมีนํ้าเพ่ือการ

อุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

-การระบายนํ้าไดดีไมให

ทวมขัง 

กองชาง/สํานัก

งบประมาณ/

หนวยงานที่

เก่ียวของ 
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ผ.05 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

เทศบาลตําบลชมุโค  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที ่ ที่   1  การเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจดวยผลผลิตและการพัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรและทุนทางปญญา  และยุทธศาสตรจังหวัดที่  3 การสรางและพัฒนาคน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ที่  2  การสงเสริมคุณภาพชีวิต  ยุทธศาสตรการพัฒนาฯที่ 3  การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบรอย 

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ 

1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค 
เปาหมาย  

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตวัชีว้ดั (KPL) ผลทีค่าดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563  

(บาท) 

2564 

(บาท) 

4 สงเสรมิการมีสวนรวมของชุมชน

ในการคัดแยกขยะท่ีตนทางแบบ

บูรณาการ 

1.เพื่อสงเสริมและใหความรูการ

คัดแยกประเภทขยะมูลฝอยกับ

ชุมชน หมูบาน สถานศึกษา ฯลฯ 

2.ใหมีการคัดแยกและ

กระบวนการจัดการขยะอินทรีย 

ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะ

ทั่วไป เพื่อลดปริมาณขยะใน

ชุมชนเปาหมาย 

3.เพื่อใหชุมชนสามารถลด

ปริมาณขยะที่ตองนําไปกําจัดลง

ไดไมนอยกวารอยละ 35 ของ

ปริมาณขยะที่เกิดข้ึนกอนเริ่ม

ดําเนินโครงการ 

4.เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชนใหสามารถลดปริมาณ

ขยะ คัดแยกขยะนําขยะมาใช

ประโยชนอยางมีรูปธรรมและ

เปนระบบ โดยใชหลักการ 3Rs 

-เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ

สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการคัด

แยกขยะที่ตนทางแบบบูรณาการ 

400,000 1,507,250 - - 1.รอยละ 60 ของ 

ครัวเรือนในเขต ทต.

ชุมโคมีสวนรวมในการ

คัดแยกขยะจากตน

ทาง 

2.การจดัทําน้าํหมัก

ชีวภาพเพื่อใชเอง 

3. ปริมาณขยะที่นําไป

กําจัด ณ สถานที่

กําจัดลดลงไมนอยกวา

รอยละ 30 

1.ประชาชนมีความรูเรื่องการ

คัดแยกขยะมูลฝอยที่ถูกตอง 

2.ประชาชนมีการคัดแยกและ

กระบวนการจัดการขยะอินทรีย 

ขยะ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย 

ขยะทั่วไป เพ่ือลดปริมาณขยะ

ในชุมชนเปาหมาย 

3.ชุมชนสามารถลดปริมาณ

ขยะที่ตองนําไปกําจัดลงไดไม

นอยกวารอยละ 35 ของ

ปริมาณขยะที่เกิดข้ึนกอนเริ่ม

ดําเนินโครงการ 

4.ประชาชนในการลดปริมาณ

ขยะ คัดแยกขยะนําขยะมาใช

ประโยชนอยางมีรูปธรรมและ

เปนระบบ โดยใชหลักการ 3Rs 

กองทุน

สิ่งแวดลอม/
หนวยงานที่

เกี่ยวของ 
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ผ.08 

บัญชีครุภัณฑ                  

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
เทศบาลตําบลชมุโค  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561

(บาท) 

2562

(บาท) 

2563

(บาท) 

2564

(บาท) 

1 บริหารท่ัวไป ครุภัณฑ

การเกษตร 

ปมน้ํา

อัตโนมัติ 

เพ่ือความสะดวก

ในการบริการ

ประชาชน 

ปมน้ําอัตโนมัติ  

ขนาด 300 วัตต หรือไม

นอยกวานี้ 

13,000 13,000 13,000 13,000 สํานักปลัด 

2  บรหิารทั่วไป ครุภัณฑ 

สํานักงาน 

โตะหมูบูชา -เพื่อใชในการ

เตรียมการรับ

เสด็จ 

-เพ่ือใชในพิธีการ 

-โตะหมู 9 จํานวน 1 ชุด 

-โตะหมู 7 จํานวน 1 ชุด 

60,000 60,000 60,000 60,000 สํานักปลัด 

3  บรหิารทั่วไป ครุภัณฑงาน

บานงานครัว 

พรม -เพ่ือใชในการ

เตรียมการรับ

เสด็จ 

-เพ่ือใชในพิธีการ 

พรม ขนาดไมนอยกวา 

130×190 ซม. 

จํานวน 3 ผืน 

15,000 15,000 15,000 15,000 สํานักปลัด 
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ผ.08 

บัญชีครุภัณฑ                  

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
เทศบาลตําบลชมุโค  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561

(บาท) 

2562

(บาท) 

2563

(บาท) 

2564

(บาท) 

4 บริหารงานคลัง ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

เครื่อง

คอมพิวเตอร 

เพ่ือใชในการ

ปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน

สํานักงาน จอขนาดไมนอยกวา 

19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 

- 16,000 - 20,000 กองคลัง 

5 บริหารงานคลัง ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

เครื่องปริ้น

เตอร 

เพ่ือใชในการ

ปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

เครื่องพิมพ Multifunction 

ชนิดเลเชอร หรือ LED จํานวน 

1 เครื่อง 

- 17,000 - 20,000 กองคลัง 

6 บริหารงานคลัง ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

เครื่องสํารอง

ไฟ 

เพ่ือใชในการ

ปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพ 

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 KVA 

600 Watt จํานวน 5 เครื่อง 

- 29,000 - 30,000 กองคลัง 

7 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ

สํานักงาน 

ตูเก็บเอกสาร   เพ่ือความสะดวกใน

การปฏิบัติงาน 

ตูเหล็กบานเปดสูง 2 แบบ 2 

บานเปด จํานวน 3 ตู 

- 18,000 18,000 18,000 งานธุรการ 

(สนป.) 
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ผ.08 

บัญชีครุภัณฑ                  

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
เทศบาลตําบลชมุโค  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ผลผลิตของ

ครุภณัฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561

(บาท) 

2562

(บาท) 

2563

(บาท) 

2564

(บาท) 

8 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

เคร่ืองปร้ินเตอร เพ่ือใชในการ

ปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

เคร่ืองพิมพ Multifunction 

ชนิดเลเชอร หรือ LED จํานวน 

1 เครื่อง 

- 17,000 - 20,000 งานการศึกษา 

(สนป.)  
(ศพด.บานชองมดุ) 

9 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ

สํานักงาน 

เคร่ืองปรับอากาศ

(แอร) 

เพื่อความสะดวกแก

นักเรียน 

เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 

26,000 บีทียู จํานวน 3 ตัว 

- 123,600 123,600 123,600 งานการศึกษา 

(สนป.) 
(ศพด.บานชองมดุ) 

10 บริหารทั่วไป ครุภัณฑงาน

บานงานครัว 

เคร่ืองทําน้ําเย็น เพ่ืออํานวยความ

สะดวกแกนักเรียน 

ผูปกครอง และผูมา

ติดตอราชการ 

เคร่ืองทําน้ําเย็น แบบตอทอ 

ขนาด 1 กอก 

- 15,000 17,000 17,000 งานการศึกษา 

(สนป.) 
(ศพด.บานชองมดุ) 

11 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ

สํานักงาน 

เกาอี้สํานักงาน เพ่ือความสะดวกใน

การปฏิบัติงาน 

เกาอี้สํานักงาน  

จํานวน 4 ตัว 

- 5,000 5,000 5,000 งานการศึกษา 

(สนป.)  
(ศพด.บานชองมดุ) 

12 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ

สํานักงาน 

ตูเก็บเอกสาร   เพื่อความสะดวกใน

การปฏิบัติงาน 

ตูเหล็กบานเปดสูง 2 แบบ 2 

บานเปด จํานวน 2 ตู 

- 12,000 12,000 - งาน

สาธารณสุขฯ 

(สนป.) 
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ผ.08 

บัญชีครุภัณฑ                  

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
เทศบาลตําบลชมุโค  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561

(บาท) 

2562

(บาท) 

2563

(บาท) 

2564

(บาท) 

13 บริหารทั่วไป วัสดุกอสราง มุงลวด เพื่อปองกันความ

ปลอดภัยจาก

โรคติดตอใหกับเด็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ติดตั้งมุงลวดหนาตาง และ

ประตู จํานวน 18 ชอง 

- 60,000 60,000 60,000 งานการศึกษา 

(สนป.)  
(ศพด.บานวังชาง) 

14 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ

สํานักงาน 

พัดลมตดิผนัง เพื่อการถายเท

อากาศและจําเปน

ตอสภาพแวดลอม

ภายในศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

พัดลมตดิผนัง(แบบโคจร) 

จํานวน 12 ตัว 

- 30,000 30,000 30,000 งานการศึกษา 

(สนป.)  
(ศพด.บานวังชาง) 

15 บริหารทั่วไป ครุภัณฑไฟฟา

และวทิย ุ

เครื่องบันทึกเสียง เพ่ือใชในการ

บันทึกเสียงการ

ประชุม 

เคร่ืองบันทึกเสียง  

จํานวน 1 เคร่ือง  

- 7,000 7,000 - งานกิจการ

สภา (สนป.) 

16 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ

สํานักงาน 

ตูเหล็กบานเลื่อน  เพื่อเก็บเอกสาร ตูเหล็กบานเลื่อนกระจกสูง 

ขนาด (กวาง×ลึก×สูง) 

ไมนอยกวา 91.4 x 45.7 x 

183 เซนติเมตร จํานวน 3 ใบ 

- 20,000 20,000 - กองชาง 
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ผ.08 

บัญชีครุภัณฑ                  

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
เทศบาลตําบลชมุโค  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561

(บาท) 

2562

(บาท) 

2563

(บาท) 

2564

(บาท) 

17 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ

สํานักงาน 

โตะพับ

อเนกประสงค 

เพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการ

ทํางาน 

โตะพับอเนกประสงค  จํานวน 

3 ตัว 

- 5,000 5,000 - กองชาง 

18 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ

สํานักงาน 

โตะทํางาน  เพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการ

ทํางาน 

โตะทํางานขนาด w150X D60 

X H75 cm  พรอมเกาอี ้

จํานวน 5 ชุด  

โตะทํางานผูบริหาร ขนาดกวาง 

170 ยาว 200 สูง 75  cm 

พรอมเกาอี ้จํานวน 1 ชุด 

- 50,000 50,000 - กองชาง 

19 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

เครื่องสํารองไฟฟา เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการ

ทํางาน 

เคร่ืองสํารองไฟฟา จาํนวน 1 

เคร่ือง 

- 3,500 3,500 - กองชาง 

20 การรักษาความสงบ

ภายใน 

ครุภัณฑ 

คอมพิวเตอร 

เครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ทํางาน 

จัดซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร

สําหรับประมวลผล 

- 25,000 - - งานปองกันฯ 

(สนป.) 
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ผ.08 

บัญชีครุภัณฑ                  

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
เทศบาลตําบลชมุโค  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561

(บาท) 

2562

(บาท) 

2563

(บาท) 

2564

(บาท) 

21 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครภุัณฑงานบาน

ครวั 

เพื่อใชในการ

อํานวยความ

สะดวกแกผูมา

ติดตอราชการ 

เคร่ืองทําน้ํารอน-น้ําเย็น 

แบบตอทอ ขนาด 2 กอก 
- 28,000 28,000 - กองชาง 

รวมจํานวนเงินงบประมาณรายการครุภัณฑทั้งสิน้ 1,438,000 1,919,100 1,817,000 1,781,600  
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ผ.08 
 

บัญชีครุภัณฑ                  

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลตําบลชมุโค  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

 

ที ่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิน่สี่ป 

พ.ศ.2561-2564 (ปจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิน่สี่ป 

พ.ศ.2561-2564 (แกไขเปลี่ยนแปลงใหม) 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

22 แผนงานเคหะและชุมชน     

หมวดคาครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง 

ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  

วตัถุประสงค เพ่ือใชในการปฏิบัติงานและ

ติดตอราชการ  

เปาหมาย รถยนตน่ังสวนกลาง 4 ประตู 

รถบรรทุก(ดีเซล)ขับเคลื่อน 2 ลอ ปริมาตร

กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี งบประมาณ 

1,200,000 บาท 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-

2564 ผ.08 หนา 222 

 

แผนงานเคหะและชุมชน     

หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 

ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  

วตัถุประสงค เพ่ือใชในการปฏิบัติงานและติดตอ

ราชการ  

เปาหมาย รถยนตนั่งสวนกลาง 4 ประตู รถบรรทกุ

(ดีเซล)ขับเคลื่อน 4 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 

2,400 ซีซี งบประมาณ 1,200,000 บาท 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561-2564  

ผ.08 หนา 222 

 

เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณ

รายจายประจําป 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 กองชาง 
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ผ.08 
 

บัญชีครุภัณฑ                  

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลตําบลชมุโค  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 
 

ที ่ รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิน่สี่ป 

พ.ศ.2561-2564 (ปจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิน่สี่ป 

พ.ศ.2561-2564 (แกไขเปลี่ยนแปลงใหม) 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

23 แผนงานการศึกษา         

หมวดบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 

ประเภท โตะ เกาอี้              

วตัถุประสงค เพ่ือใหเด็กมีโตะและเกาอี้ 

สําหรับนั่งรับประทานอาหารที่ถกูตองตาม

สุขลักษณะและปลอดภัย 

เปาหมาย โตะ เกาอ้ี จํานวน 12 ชุด (1ชุด

ประกอบดวยโตะ 1 ตัว เกาอ้ี 10 ตัว) 

งบประมาณ 150,000 บาท 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-

2564 ผ.08 หนา 219 

 

แผนงานการศึกษา         

หมวดบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 

ประเภท โตะ เกาอี้              

วตัถุประสงค เพ่ือใหเด็กมีโตะและเกาอ้ี สําหรับนั่ง

รับประทานอาหารที่ถูกตองตามสุขลักษณะและ

ปลอดภัย 

เปาหมาย โตะ เกาอี้  จํานวน 16 ชุด ( 1ชุด ประกอบ

ไปดวย โตะ 1 ตัว เกาอ้ี 2 ตัว) 

งบประมาณ 150,000 บาท 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561-2564  

ผ.08  

 

เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณ

รายจายประจําป 

150,000 150,000 150,000 150,000 งานการศึกษา 

สนป. 
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-4- 

สวนท่ี 2 

เหตุผลความจําเปน 
                  

ตามที่ เทศบาลตําบลชุมโค  ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 -2564) เพื่อ

ใชเปนกรอบในการกําหนดทิศทางของเทศบาลตําบลชุมโคใหมุงไปสูวิสัยทัศน  พันธกิจ  และแนวทางการ

พัฒนาที่กําหนดไว  ตั้งแตวันท่ี 30  พฤศจิกายน 2559 ไปแลวนั้น 
 

                 เทศบาลตําบลชุมโค  เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดยึดถือแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปในการ

บริหารงาน  เพื่อจัดระบบการบริหารสาธารณะเปนประโยชนของประชาชนในทองถิ่น  อีกทั้งเปนหนวยงาน

หลักในการดูแลการใหบริการประชาชน  และใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในพื้นท่ี  

รับทราบปญหา  ความตองการของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลชุมโค  ตลอดจนไดตระหนักถึงการเขาถึง

การใหบริการประชาชนอยางสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง 
 

                 เทศบาลตําบลชุมโคมีความตองการและมีความจําเปนท่ีตองดําเนินการตามภารกิจที่เพ่ิมขึ้น  จึง

จําเปนตองจัดเตรียมโครงการที่ยังมิไดบรรจุอยูในแผนงาน/โครงการของแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของเทศบาล

ตําบลชุมโคใหสามารถแกไขปญหาในพื้นที่ไดอยางเหมาะสม  นําไปสูการปฏิบัติท่ีแทจริง  และการเพิ่มเติม

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561-2564) ในครั้งนี้จะเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนและทองถิ่นเปน

สําคัญ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2548 หมวดที่ 4 วรรคท่ี 19 (การเพิ่มเติม หมายความวา  การเพิ่มเติมแผนงาน  โครงการที่ไม

มีอยูในแผนพัฒนาสามป  ใหปรากฏไวในแผนพัฒนาสามป)  และขอ 22 การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาสามปใหดําเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนดําเนินงานดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาสามปที่เพิ่มเติม 

หรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาสามปเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเสนอตอ 

ผูบรหิารทองถิ่น 

3. ผูบรหิารทองถ่ินพิจารณาอนมุตัิรางแผนพัฒนาสามปเพิ่มเตมิหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

                    ในการนี้เทศบาลตําบลชุมโค  หวังเปนอยางย่ิงวาการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.

2561– 2564  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1 จะสามารถแกไขปญหาและพัฒนาทองถ่ินใหมีความเหมาะสมและ

ตอบสนองความตองการของประชาชนตอไป 

 

 

 

/  โครงการในแผนพัฒนา… 
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                       โครงการในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  พ.ศ.2561 – 2564  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี1  

ภายใตยุทธศาสตร การพฒันาระบบโครงสรางพื้นฐาน   

  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา (ตามบัญชีรายละเอียดโครงการ ผ.01 หนา 15-35) 

                     เหตุผลความจําเปน 

1.ดวยแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561-2564    ของเทศบาลตําบลชุมโค  ยุทธศาสตรท่ี 1 
ดานการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน ไมไดกําหนดการกอสรางโครงการดังตอไปนี้ไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป

ดังกลาว 

  (1)  โครงการกอสรางระบบประปาหมูบานหมูที่ 5 

  (2)  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 15 (ตอน 2) หมูที่ 12 

  (3) โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม(หนาวัด)หมูที่ 3 

  (4) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนทราย-คลองวังชาง หมูที่ 10 

  (5) โครงการซอมแซมถนนลูกรังและรางระบายน้ํา สายยายไอ-โปงแดง หมูที่ 6 

  (6) โครงการปรับปรงุถนนลูกรังสายซอยบานนายพราว หมูที่ 1 

  (7) โครงการปรับปรงุถนนลุกรังสายซอยบานนายไสว-นายสังข หมูท่ี 1 

  (8) โครงการปรับปรงุถนนลูกรังสายซอย 4 หมูที่ 2 

  (9) โครงการปรับปรงุถนนลูกรังสายซอยหลังเขาแมพรม หมูที่ 3 

  (10) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายรอบถ้ําเขาพลู หมูท่ี 3 

  (11) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบานมั่นคง หมูที่ 4 

  (12) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายซอยแสงทิพย หมูที่ 5 

  (13) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเลียบเทคโนฯ หมูท่ี 6 

  (14) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายวิรชั-คลองปกหลาว หมูที่ 6 

  (15) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายซอยสุราษฎร หมูท่ี 7  

  (16) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายซอย 9 หมูที่ 8 

  (17) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย ซอย 13 ตะวันตก หมูที่ 8 

  (18) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายพรุคอ-ทุงไทย หมูที่ 11 

  (19) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายซอย 13 หมูที่ 8 - บานทุงยอ หมูท่ี 11  

  (20) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายรวมใจ 1 หมูที่ 9 

  (21) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายประชาธิปไตย หมูท่ี 14 

  (22)โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายมวงเฒา หมูที่ 13 

  (23) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายซอย 3 หมูที่ 2 

  (24) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพรุคอ-วังทอง หมูที่ 11 

  (25) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหูทํานบ-จงโกย หมูที่ 2 

  (26) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายซอย 1 หมูที่ 2 

  (27) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายซอยรอบแหลมแทน หมูท่ี 1 

/(28) โครงการ… 
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  (28) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายวัดเอราวัณ-พรุคอ หมูที่ 11 

  (29) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายซอยสามัคคี หมูที่ 11 

  (30) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทุงกระทะ- บานนายณรงค หมูที่ 11 

  (31) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายสะพานแกงยาว-น้ําตกทุงยอ หมูที่ 11 

  (32) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายตาเฟอง หมูที่ 11 

  (33) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายวังทอง-ทุงไท หมูที่ 11 

  (34) โครงการกอสรางถังประปา หมูที่ 7                       

  (35) โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน หมูที่ 7  

  (36) โครงการจัดทําปายชื่อถนนในเขตเทศบาลตําบลชุมโค 

  (37) โครงการกอสรางสะพาน คสล.คลองตาแมน หมูที่ 11 

  (38) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายมวงปา หมูที่ 13 

  (39) โครงการปรับปรุงบสะพาน คสล. พรอมกอสรางรางระบายน้ํา คสล.สายสมบูรณสุข หมูที่ 13 

  (40) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย แหลมทองหลาง หมูที่ 6 

  (41) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย ซอย 14 หมูที่ 8 

  (42) โครงการปรับปรุงไหลถนน สายหนองยาง-หูทํานบ หมูที่ 9,หมูที่ 10 

  (43) กอสรางถนน คสล.และรางระบายน้ํา คสล.สายสะพานแกงยาว หมูที่ 11 

  (44) โครงการกอสรางถนน คสล. สายรอบแหลมแทน หมูที่ 1 (แกไขเปลี่ยนแปลงใหม) 

  (45) โครงการกอสรางถนน คสล. สายซอยแสงทิพย หมูที่ 5 (แกไขเปลี่ยนแปลงใหม) 

  (46) โครงการกอสรางถนน คสล.และสะพาน บานนางลําดวน หมูที่ 1 

  (47) โครงการกอสรางสะพาน คสล.คลองบางจาก หมูที่ 5 

2. เพื่อเปนการเตรียมการรองรับที่จะไดรับการสนับสนุนงบประมาณการกอสรางจากจังหวัดชุมพร 
หรือจากหนวยงานอ่ืน และเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในการแกไขปญหาน้ําทวมขังและ
ปญหาถนนชํารุด   จึงเห็นควรเพิ่มเติมรายการกอสรางดังกลาว ไวในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 – 
2564  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 1  ตามรายละเอียดที่แนบมาดวยนี้ 

3. อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติม ขอ 22 การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  มี
ขั้นตอนการดําเนนิการ ดังนี้ 

(1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

เพิ่มเตมิหรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

(2) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนแปลง 

(3)  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถ่ินพิจารณาแผน ประชาคมระดับ

ชุมชน/หมูบาน และประชาคมระดับตําบล 

(4) เสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปตอผูบริหารทองถ่ิน 

(5)  ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ที่เพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนแปลง 

/ภายใตยุทธศาสตร… 
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ภายใตยุทธศาสตร การพฒันาสังคมและคณุภาพชีวิต     

  แผนงาน  เคหะและชุมชน  (ตามบัญชีรายละเอียดโครงการ ผ.05 หนา 46) 

  แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน(ตามบัญชีรายละเอียดโครงการ ผ.01หนา36-38) 

  แผนงาน เคหะและชุมชน      

 เหตุผลความจําเปน 

1.ดวยแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561-2564    ของเทศบาลตําบลชุมโค  ยุทธศาสตร 
ดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ไมไดกําหนดโครงการดังตอไปนี้ไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปดังกลาว 

  (1)  โครงการบริหารจัดการขยะแบบมีสวนรวม 

  (2) โครงการติดตั้งกลองวงจรปด CCTV ในเขตเทศบาลตําบลชมุโค 

  (3) โครงการบริหารจัดการแหลงน้ํา  

  (4)  โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ตนทางแบบบูรณาการ 

 2. เพื่อเปนการเตรียมการรองรับที่จะไดรับการสนับสนุนงบประมาณการกอสรางจากกองทุน

สิ่งแวดลอมและหนวยงานอ่ืน และเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน ประชาชนในการลดปริมาณขยะ ให

เปนไปตามนโยบายของรัฐบาล จึงเห็นควรเพิ่มเติมรายการกอสรางดังกลาว ไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 

2561 – 2564  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 1  ตามรายละเอียดที่แนบมาดวยนี้ 

3. อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติม ขอ 22 การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  มี
ขั้นตอนการดําเนนิการ ดังนี้ 

(1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

เพิ่มเตมิหรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

(2) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนแปลง 

(3)  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถ่ินพิจารณาแผน ประชาคมระดับ

ชุมชน/หมูบาน และประชาคมระดับตําบล 

(4) เสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปตอผูบริหารทองถ่ิน 

(5)  ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ที่เพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนแปลง 

แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน  (ตามบัญชีรายละเอียดโครงการ ผ.01 หนา 36) 

เหตุผลความจําเปน 

1.ดวยแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561-2564    ของเทศบาลตําบลชุมโค  ยุทธศาสตร 
ดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ไมไดกําหนดโครงการดังตอไปนี้ไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปดังกลาว 

  (1)  โครงการฝกอบรมอาชีพการหลอและปนปูนซีเมนต 

  (2)  โครงการอบรมสรางอาชีพจากวัสดุเหลือใช 

(3)  โครงการสงเสริมอาชีพผลิต ผลิตภัณฑของใชในครัวเรือน 

/(4) โครงการ… 
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(4) โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว 

(5) โครงการสงเสริมอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ ตนขลู 

(6) โครงการสงเสริมอาชีพคุณภารพผูสูงอายุ 

(7) โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี 

 2. เพื่อเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป   จึงเห็นควรเพิ่มเติมโครงการดังกลาว ไว

ในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 1  ตามรายละเอียดท่ีแนบมา

ดวยนี ้

3. อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติม ขอ 22 การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  มี
ขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้ 

(1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

เพิ่มเตมิหรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

(2) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนแปลง 

(3)  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถ่ินพิจารณาแผน ประชาคมระดับ

ชุมชน/หมูบาน และประชาคมระดับตําบล 

(4) เสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปตอผูบริหารทองถ่ิน 

(5)  ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ที่เพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนแปลง 
 

ภายใตยุทธศาสตร การพฒันาเศรษฐกิจ การสงเสริมอาชีพ และการทองเที่ยว   

  แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน (ตามบัญชีรายละเอียดโครงการ ผ.05 หนา 49) 

                     เหตุผลความจําเปน 

1.ดวยแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561-2564    ของเทศบาลตําบลชุมโค  ยุทธศาสตร ดานการ
พัฒนาเศรษฐกิจ การสงเสริมอาชีพ และการทองเที่ยว  ไมไดกําหนดการกอสรางโครงการดังตอไปนี้ไวใน
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปดังกลาว 
  (1)  โครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียวและแหลงเรียนรูเชิงนิเวศ 

  2. เพื่อเปนการเตรียมการรองรับที่จะไดรับการสนับสนุนงบประมาณการกอสรางจากสํานัก

งบประมาณ หรือจากหนวยงานอ่ืน และเปนการสงเสริมการทองเที่ยวในตําบลชุมโค มีความหลากหลายมาก

ขึ้น ทั้งธรรมชาติและแหลงเรยีนรู จึงเห็นควรเพิ่มเติมรายการกอสรางดังกลาว ไวในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 

2561 – 2564  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 1  ตามรายละเอียดที่แนบมาดวยนี้ 

3. อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติม ขอ 22 การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  มี
ขั้นตอนการดําเนนิการ ดังนี้ 
 

/(1)  คณะกรรมการ… 
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(1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

เพิ่มเตมิหรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

 (2) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป เพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนแปลง 

(3)  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถ่ินพิจารณาแผน ประชาคมระดับ

ชุมชน/หมูบาน และประชาคมระดับตําบล 

(4) เสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปตอผูบริหารทองถ่ิน 

(5)  ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ที่เพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนแปลง 
 

ภายใตยุทธศาสตร การพฒันาการศกึษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น   

  แผนงาน  การศึกษา (ตามบัญชีรายละเอียดโครงการ ผ.01 หนา 39) 

  แผนงาน  บริหารทั่วไป  (ตามบัญชีรายละเอียดโครงการ ผ.01 หนา 41) 

                     เหตุผลความจําเปน 

1.ดวยแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561-2564    ของเทศบาลตําบลชุมโค  ยุทธศาสตรการพัฒนา

การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น ไมไดกําหนดโครงการดังตอไปนี้ไวใน

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปดังกลาว 

แผนงาน  การศึกษา 

  (1)  โครงการตอเติมหลังคา เชื่อมตอระหวางอาคาร 

  (2)  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองวังชาง (ทางเทา) 

  (3)  โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค 

  (4)  โครงการตอเติมรั้ว 

  (5) โครงการสมทบคาอาหารเสริม(นม) 

  (6) โครงการสมทบคาอาหารกลางวัน              

แผนงาน  บริหารทั่วไป  

  (1)  โครงการเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจาบรมวงศเธอพระองคเจาอาภากรเกียรติวงศ 

กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาดจังหวัดชุมพร   

  (2)  โครงการ จัดกิจกรรมงานพระราชพิธี พิธีการ ตางๆวันสําคัญตามนโยบายรัฐบาลและ

การสั่งการของจังหวัดชุมพร 

2. เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณและจายเงินสะสม และเพื่อเปนการเตรียมการอุดหนุน
ใหกับที่วาการอําเภอปะทิว ในการดําเนินโครงการดังกลาว   จึงเห็นควรเพิ่มเติมรายการดังกลาว ไวใน
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 1  ตามรายละเอียดท่ีแนบมา
ดวยนี ้
 

/3. อาศัยระเบียบ… 
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3. อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติม ขอ 22 การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  มี
ขั้นตอนการดําเนนิการ ดังนี้ 

(1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

เพิ่มเตมิหรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

(2) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนแปลง 

(3)  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถ่ินพิจารณาแผน ประชาคมระดับ

ชุมชน/หมูบาน และประชาคมระดับตําบล 

(4) เสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปตอผูบริหารทองถ่ิน 

(5)  ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ที่เพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนแปลง 

ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย จํานวน 1 

โครงการ 

  แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน (ตามบัญชีรายละเอียดโครงการ ผ.01 หนา 18) 

                     เหตุผลความจําเปน 

1.ดวยแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561-2564    ของเทศบาลตําบลชุมโค  ยุทธศาสตร 
ดานการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ไมไดกําหนดโครงการดังตอไปนี้

ไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปดังกลาว 

  (1)  โครงการพัฒนาศักยภาพทีมเครือขายเฝาระวังปองกันเด็กจมน้ําเทศบาลตําบลชุมโค 

2. เพื่อเปนการเตรียมการรองรับการขยายตัวของการทองเท่ียว โดยการเพิ่มทักษะ อาสาสมัครใน
ชุมชน จึงเห็นควรเพิ่มเติมรายการกอสรางดังกลาว ไวในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564  
เพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1  ตามรายละเอียดที่แนบมาดวยนี้ 

3. อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติม ขอ 22 การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  มี
ขั้นตอนการดําเนนิการ ดังนี้ 

(1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

เพิ่มเตมิหรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

(2) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนแปลง 

(3)  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถ่ินพิจารณาแผน ประชาคมระดับ

ชุมชน/หมูบาน และประชาคมระดับตําบล 

(4) เสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปตอผูบริหารทองถ่ิน 

(5)  ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ที่เพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนแปลง 

/ภายใตยุทธศาสตร… 
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ภายใตยุทธศาสตร การพฒันาการเมือง การบริหาร และการพฒันาบุคลากร   

  แผนงาน  บริหารทั่วไป    (ตามบัญชีรายละเอียดโครงการ ผ.01 หนา 42-43) 

  แผนงาน  เคหะและชุมชน (ตามบัญชีรายละเอียดโครงการ ผ.01 หนา 44) 

                     เหตุผลความจําเปน 

1.ดวยแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561-2564    ของเทศบาลตําบลชุมโค  ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาการพัฒนาการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร ไมไดกําหนดโครงการดังตอไปนี้ไวใน
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปดังกลาว 
แผนงาน  บริหารทั่วไป 
  (1) โครงการอบรมมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม                                

  (2) โครงการเขาคายคณุธรรมเฉลิมพระเกียรติระดับประถมศึกษา 

  (3) โครงการปรับปรงุศนูยขอมูลขาวสาร 

  (4) โครงการปรับปรงุขอมูลแผนที่และทะเบียนทรัพยสิน 

แผนงาน  เคหะและชุมชน 

  (1) จัดซ้ือ/จัดจาง ทําซุมรับเสด็จพระมหากษัตรยิ และพระบรมวงศานุวงศ  

 2. เพื่อเปนการเตรียมการรองรับใหเปนไปตามหนังสือสั่งการและการรับเสด็จพระมหากษัตริย และ

พระบรมวงศานุวงศ สะดวกและรวดเร็ว จึงเห็นควรเพิ่มเตมิรายการกอสรางดังกลาว ไวในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่

ป พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1  ตามรายละเอียดที่แนบมาดวยนี้ 

3. อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติม ขอ 22 การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  มี
ขั้นตอนการดําเนนิการ ดังนี้ 

(1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

เพิ่มเตมิหรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนแปลง 

(3)  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถ่ินพิจารณาแผน ประชาคมระดับ

ชุมชน/หมูบาน และประชาคมระดับตําบล 

(4) เสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปตอผูบริหารทองถ่ิน 

(5)  ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ที่เพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนแปลง 

บัญชีครุภัณฑ 

แผนงานบริหารท่ัวไป  จํานวน  12 รายการ (ตามบญัชีครภุัณฑ ผ.08) 

แผนงานบริหารงานคลงั  จํานวน 3 รายการ (ตามบัญชีครภุัณฑ ผ.08) 

แผนงานเคหะและชุมชน  จํานวน 6 รายการ(ตามบัญชีครภุัณฑ ผ.08) 

แผนงานรักษาความสงบภายใน จํานวน 1 รายการ (ตามบัญชีครุภัณฑ ผ.08) 

/แผนการศึกษา... 
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แผนการศกึษา   จํานวน  1 รายการ (ตามบัญชีครุภัณฑ ผ.08) 

      เหตุผลความจําเปน 

1.ดวยแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561-2564    ของเทศบาลตําบลชุมโค  ในบัญชีครุภัณฑ ไมได
กําหนด รายการครุภัณฑ ไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป และโครงการมีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดใหมดัง
รายการดังกลาว 
แผนงาน  บริหารทั่วไป 
  (1) ครุภัณฑการเกษตร   ประเภท ปมน้ําอัตโนมัติ                                

  (2) ครุภัณฑสํานักงาน   ประเภท โตะหมูบูชา  ,โตะ เกาอ้ี              

  (3) ครุภัณฑงานบานงานครัว  ประเภท พรม,เครื่องทําน้ําเย็น,เครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น 

  (4) ครุภัณฑคอมพิวเตอร   ประเภท เครื่องปริ้นเตอร,เครื่องสํารองไฟฟา, 

เครื่องคอมพิวเตอร 

  (5) ครุภัณฑสํานักงาน  ประเภท เครื่องปรับอากาศ(แอร),เกาอี้สํานักงาน, 

ตูเก็บเอกสาร,พัดลมติดผนัง,ตูเหล็กบานเลื่อน

,โตะพับอเนกประสงค,โตะทํางาน 

  (6) ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ประเภท เครื่องบันทึกเสียง 

  (7) ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ประเภท รถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ลอ 

  (8) คาวัสดุ   ประเภท มุงลวด 

 2. เพื่อเปนการเตรียมการรับเสด็จ การใหบริการประชาชนและเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน จึง

เห็นควรเพิ่มเติมรายการกอสรางดังกลาว ไวในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม 

เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1  ตามรายละเอียดที่แนบมาดวยนี้ 

3. อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติม ขอ 22 การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  มี
ขั้นตอนการดําเนนิการ ดังนี้ 

(1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

เพิ่มเตมิหรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

(2) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนแปลง 

(3)  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถ่ินพิจารณาแผน ประชาคมระดับ

ชุมชน/หมูบาน และประชาคมระดับตําบล 

(4) เสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปตอผูบริหารทองถ่ิน 

(5)  ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ที่เพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนแปลง 

 

 

/รายละเอียดโครงการ... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สถานะการเงินการคลัง เทศบาลตําบลชุมโค 

 

รายรับ   54,865,085.13   บาท  (เงินอุดหนุนทั่วไป = 30,397,520.64  บาท) 

รายจาย   37,264,704     บาท 

เงินสะสม   35,093,329.01 บาท (สามารถนําไปใชได = 18,641,439.92 บาท) 

เงินทุนสํารองเงินสะสม 24,880,950.11  บาท 

เงินฝาก ก.ส.ท. 5,759,833.79 บาท 

เงินฝากธนาคาร 74,560,108.89 บาท 

 

 


