
 

 

 

 

 

 

 

 

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

           
 

 

                 

 
          

 

 

 

 

 



 

ค ำน ำ 

  การพัฒนาที่จะท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จสูงสุด จะต้องมีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีจึงเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่
การปฏิบัติ เพ่ือแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถปฏิบัติงานตามอ านาจและหน้าที่ในให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล   

 ดังนั้น เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งเป็นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของเทศบาล ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุม
ระยะเวลาสี่ปี โดยอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) เพ่ือน าไปด าเนินการแก้ไข
ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ของ
เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน การด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมตลอดจน
การควบคุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้เป็นอย่างดี 
 
                                                                                                                                                          
   

       เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน     
                    มิถุนายน  2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

สำรบัญ 
 

                          หน้ำ 

ส่วนที่  4 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ   
  2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2  
          -แบบ ผ.07  1 
          -แบบ ผ.01  2 
ภำคผนวก     
 -เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 
                
     
 
     
   
 
 
 
 
 
 



 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

2) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.3 แผนงำนสำธำรณสุข 3 205,000  -  -  -  -  -  - 3 205,000
(กำรพัฒนำกำรบริกำรสำธำรณสุข สุขภำพอนำมัยฯ)

รวม 3 205,000 0 0 0 0  -  - 3 205,000
รวมท้ังส้ิน 3 205,000 0 0 0 0  -  - 3 205,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ยุทธศาสตร์
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 รวม  4  ปี

แบบ ผ. 072. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

1



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการอบรม เพ่ืออบรมให้ความรู้ จัดอบรมให้ความรู้การเป็นหมอ 50,000    ผู้เข้าอบรม ประชาชนมีความ ส านักปลัด

หมอหมู่บ้าน ในการเป็นหมอหมู่บ้าน หมู่บ้าน ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี งบเทศบาล จ านวน 100 คน รู้ในการเป็นหมอ

ในพระราชประสงค์ แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี จ านวน 100 คน ได้รับความรู้ หมู่บ้าน และ

ในการเป็น สามารถน าองค์

หมอหมู่บ้าน ความรู้น้ัน ไปใช้

ให้เกิดประโยชน์

ในหมู่บ้านได้

2 โครงการการควบคุม เพ่ือป้องกันและแก้ไข จัดอบรมให้ความรู้ในการป้องกัน 30,000    ผู้เข้าอบรม ประชาชนในพ้ืน ส านักปลัด

โรคขาดสารไอโอดีน ปัญหาการขาดสาร และแก้ไขปัญหาการขาดสาร งบเทศบาล จ านวน 100 คน ท่ีปลอดจากโรค

ของสมเด็จพระเทพ ไอโอดีนในพ้ืนท่ี ไอโอดีนและกิจกรรมอ่ืน ๆ  มีความรู้ใน ขาดสารไอโอดืน

รัตนราชสุดา ฯ ท่ีเก่ียวข้อง ให้กับประชาชน การป้องกันและ

สยามบรมราชกุมารี ในพ้ืนท่ี จ านวน 100 คน แก้ไข้ปัญหาการ

ขาดสารไอโอดีน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย และยุทธศาสตร์ท่ี 9 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสาธารณสุข (การพัฒนาการบริการสาธารณสุข สุขภาพอนามัยและสุขาภิบาลชุมชน)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี ( พ.ศ.2561 - 2564 ) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านกาศึกษา พัฒนาอาชีพ และบริการสุขภาพเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.01

2



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการตรวจสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชน จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพพร้อม 125,000  -  -  - ประชาชนในพ้ืนท่ี ประชาชนใน ส านักปลัด

เคล่ือนท่ี ได้รับการตรวจสุขภาพ อบรมให้ความรู้เร่ืองสุขภาพ งบเทศบาล จ านวน 250 คน พ้ืนท่ีมีสุขภาพ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ประจ าปีอย่างท่ัวถึงและ ในด้านต่างๆ ให้กับประชาชน ได้รับการตรวจ ดีถ้วนหน้า และมี

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ส่งเสริมให้ประชาชน ในพ้ืนท่ี จ านวน 250 คน สุขภาพและอบรม องค์ความรู้ใน

อัครราชกุมารี มีสุขภาพดีถ้วนหน้า ให้ความรู้เร่ือง การดูแลสุขภาพ

สุขภาพ ตนเอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี ( พ.ศ.2561 - 2564 ) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านกาศึกษา พัฒนาอาชีพ และบริการสุขภาพเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย และยุทธศาสตร์ท่ี 9 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสาธารณสุข (การพัฒนาการบริการสาธารณสุข สุขภาพอนามัยและสุขาภิบาลชุมชน)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.01

3



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 
 --------------------------   
1. หลักการ 

1.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
(แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) 

ข้อ 4  ในระเบียบนี้ 
“แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนด  

วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนพัฒนาชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติม 
หรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติม 
หรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
 1.2 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1617 วันที่ 16 สิงหาคม 2560 
เรื่อง เผยแพร่เอกสาร ประเด็นถาม - ตอบ แนวทางปฏิบัติในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 1  

สรุปความประเด็นการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
-การเพ่ิมเติมพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี คือ การเพ่ิมเติมโครงการที่ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และต้อง 

น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายจริง  
-การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี คือ เป็นการท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญของ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ 
  -การประมาณการราคาโครงการ ต้องมีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการ
น าไปตั้งงบประมาณรายจ่าย  
2. เหตุผล  

2.1 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 วันที่ 31 สิงหาคม 2560 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 109 วันที่ 
15 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางการด าเนินโครงการด้านสาธารณสุขเพ่ิมเติม 
 -กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งแนวทางการประมาณการรายรับและจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เช่น รายการ 
เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข เป็นต้น และแจ้งแนวทางการ
ด าเนินโครงการด้านสาธารสุขเพ่ิมเติม 
 ดังนั้น จึงต้องเพ่ิมเติม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ในปี 2561 จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 

/1.โครงการ… 



 
  (1) โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์/วัตถุประสงค์ เพื่ออบรมให้ความรู้ในการเป็น
หมอหมู่บ้านแก่ประชาชนในพื้นท่ี/เป้าหมาย จัดอบรมให้ความรู้การเป็นหมอหมู่บ้าน ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ จ านวน 
100 คน/งบประมาณ 50,000 บาท 
  (2) โครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี/วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดสารไอโอดีนในพื้นที่/เป้าหมาย จัดอบรมให้ความรู้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดสารไอโอดีนและกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับประชาชนในพื้นท่ี จ านวน 100 
คน/งบประมาณ 30,000 บาท  
  (3) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี/วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีอย่างทั่วถึงและส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี
ถ้วนหน้า /เป้าหมาย จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพพร้อมอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพในด้านต่าง ๆ ให้กับประชาชนในพื้นที่ 
จ านวน 250 คน/งบประมาณ 125,000 บาท 

รวมโครงการที่จะต้องเพ่ิมเติม ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ปี 2561  
จ านวนทั้งสิ้น 3 โครงการ งบประมาณ 205,000 บาท   

โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) ข้อ ๒๒ ต่อไป 

3. ความจ าเป็น 
เทศบาลเทศบาลต าบลเขาวัว-พลอยแหวน มีความจ าเป็นในการเพ่ิมเติมโครงการดังกล่าวในแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  ดังนี้  
3.1 เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่มีองคค์วามรู้ในการเป็นหมอหมู่บ้าน 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ปลอดจากโรคขาดสารไอโอดีน 
3.3 เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่มีสุขภาพดีถ้วนหน้า และมีองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
3.4 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบและแนวทางการจัดแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กระทรวงมหาดไทย

ก าหนด 
รายละเอียดโครงการพัฒนาที่เพ่ิมเติม ตามเอกสาร แบบ ผ.01  

--------------------------  
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