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ค าน า 
 

 
 

                       ตามท่ีองค์การบริหารส วนต าบลกุดชุมแสง  ได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งได้พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการตามล าดับความส าคัญของชุมชน เพ่ือใช้ ในการจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณประจ าปี ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส วนต าบลกุดชุมแสง แล้วนั้น 

                      เนื่องจากองค์การบริหารส วนต าบลกุดชุมแสง  มีความจ าเป็นต้องจัดเตรียมโครงการเพ่ือรองรับ
ภารกิจที่เพ่ิมข้ึน และเป็นภารกิจที่ยังไม ได้บรรจุอยู ในแผนงาน/โครงการ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น และบางโครงการยัง
มีเนื้อหาสาระยังไม ครอบคลุม   จึงขอเพ่ิมเติมเนื้อหาสาระขึ้นซึ่งท าให้สาระส าคัญเปลี่ยนแปลงไป โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.
2559 (ฉบับที่ 2) และ พ.ศ.  ๒๕61 (ฉบับที่ 3)  ข้อ 22/1 องค์การบริหารส วนต าบลกุดชุมแสง จึงได้จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๔ เพ่ือให้ปัญหา/ความต้องการ น าไปสู การปฏิบัติอย างแท้จริง และการ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล าว จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก ประชาชนต อไป 

 

   คณะผู้จัดท า 

   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 

   องค์การบริหารส วนต าบลกุดชุมแสง 



 

บทน า 

 

1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น  

แผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส วนท้องถิ่น ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู บ้าน
หรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับ
ปีงบประมาณแต ละปี ซึ่งมีความต อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  

แผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ ายประจ าปี งบประมาณรายจ ายเพ่ิมเติม 
และงบประมาณจากเงินสะสมในช วง ของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยู ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยเฉพาะในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลานั้ น  
ควรมีสภาพความพร้อมอย างน้อย 2 ประการ คือ 

1) มีความแน นอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของ
โครงการ/กิจกรรม  รวมทั้งประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 
  2) กิจกรรมที่อยู ในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลา 5 ปี ควรมีความพร้อมในเรื่องของ
รูปแบบ และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพ่ือให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะน าไปใช้จัดท า
งบประมาณรายจ ายประจ าปีต อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1)  เพ่ือให้องค์กรปกครองส วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ าย

ประจ าปี  งบประมาณรายจ ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2) เพ่ือสนองตอบต อความต้องการของประชาชน 

3. ขั้นตอนการเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ

เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอ

ผู้บริหารท้องถิ่น  
3)  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ ประกาศใช้

แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส วนต าบล  ส าหรับองค์การบริหารส วน

ต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร างแผนพัฒนาท้องถิ่น  ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต อ สภาองค์การบริหารส วน
ต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบก อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้ต อไป 
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บันทึกหลกัการและเหตุผล 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

แก้ไข เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ฉบบัที่ ๔ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

 “แผนพัฒนาท้องถิ่น”  หมายความว า  แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส วนท้องถิ่นที่ก าหนดวิสัยทัศน์  
ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค าเป้าหมาย  และกลยุทธ์  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  
แผนพัฒนาหมู บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา  รายละเอียด
ที่ปรากฏในโครงการพัฒนา  ที่จัดท าขึ้น  ส าหรับปีงบประมาณแต ละปี  ซึ่งมีความต อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า  
และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 2) และ พ.ศ. ๒๕61 (ฉบับที่ 3) ก าหนดให้องค์กรปกครองส วนท้องถิ่นด าเนินการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เ พ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ ไขเ พ่ิมเติม                        
หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 ข้อ 10 ให้เพ่ิมความนี้เป็นข้อ  22/1 และข้อ 22/2 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด้วยการจัดท า
แผนพฒันาขององค์กรปกครองส วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  

 “ข้อ ๒๒/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์กรปกครองส วนท้องถิ่นให้ส งร างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภา
องค์การบริหารส วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส วนต าบล พ.ศ. 
2537 ด้วย   

 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล าวให้ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม น้อยกว าสามสิบวันนับตั้งแต วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้” 

 ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ งานราช
พิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทยให้เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การ
บริหารส วนต าบลให้ส งร างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส วนต าบลพิจารณา
ตามมาตรา 46 แห งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย  และเมื่อแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม น้อยกว า
สามสิบวันนับตั้งแต วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล าว” 
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 ทั้งนี้  องค์การบริหารส วนต าบลกุดชุมแสง ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ไปแล้ว  เนื่องจากองค์การบริหารส วนต าบลกุดชุมแสง  มีความจ าเป็นที่จะเพ่ิมเติม 
โครงการ/กิจกรรมและครุภัณฑ์ ที่มีความจ าเป็นในการใช้งานเพ่ือให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น      
ซึ่งรายการดังกล าวไม ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  และบางโครงการมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
โครงการเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม  สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔ ประจ าปีงบประมาณ 256๔ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดสรร
งบประมาณต อไป 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

แก้ไข เพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔  

องค์การบริหารส วนต าบลกุดชุมแสง 
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บัญชีสรุปโครงการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๔   

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

จ านวน 
โครงการ 

 

งบประมาณ          
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

 

งบประมาณ      
(บาท) 

  จ านวน 
  โครงการ 

 

  งบประมาณ 
  (บาท) 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 
แผนงานการพัฒนาท่ี  1.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
                                  (โครงการที่ขอเพิ่ม) 

 

- - - - - - 16 4,803,000 - - 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านสังคมและส งเสรมิคุณภาพชีวิต 

 
แผนงานการพัฒนาท่ี  2.1 แผนงานเกษตร(โครงการที่ขอเพิ่ม) 

 

- -      -      - -       - 7 1,259,000 - - 
รวมทั้งหมด 

 

- - - - -       - 23 6,062,000 - - 

          



 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔ 

องค์การบริหารส วนต าบลกุดชุมแสง 
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานการพัฒนา ที่ 1.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(โครงการที่ขอเพ่ิม) 

 

ที ่

 

โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว า 

จะไดร้ับ 

หน วยงาน  

รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

1 โครงการลงหินคลุกถนนดิน
เพื่อการเกษตร หมู ที่ ๓  
บ้านกุดชุมแสง 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง ๒.๒๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐
เมตร หนาเฉลีย่ 0.0๕ เมตร 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- - - 137,000 - ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนที่ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช าง   

2 โครงการลงหินคลุกถนนดิน
เพื่อการเกษตร หมู ที่ 5  
บ้านหนองแก 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 2.20 เมตร ยาว 1,390 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 เมตรตาม
แบบ อบต.ก าหนด 

- - - 146,000 - ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนที่ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช าง   

3 โครงการลงหินคลุกถนนดิน
เพื่อการเกษตร หมู ที่ 13  
บ้านหนองชุมแสง 

เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ช วงที ่1 กว้าง 2.20 เมตร ยาว 
165 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 
เมตร 
ช วงที ่2 กว้าง 2.20 เมตร ยาว 
 155 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 
เมตร  
ช วงที ่3 กว้าง 2.20 เมตร ยาว 
 660 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 
เมตร  
ช วงที ่4 กว้าง 2.20 เมตร ยาว 
 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 
เมตร  

 

 

 

- - - 135,000 - ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนที่ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้รับความ
สะดวกในการ 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช าง   
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แผนงานการพัฒนา ที่ 1.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(โครงการที่ขอเพ่ิม) 

 

ที ่

 

โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ/ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว า 

จะไดร้ับ 

หน วยงาน  

รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

4 โครงการขยายผิวจราจร
ถนน คสล. หมู ที่ 14   
บ้าน โนนชุมแสง 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพื้นท่ี 
คสล. ไม น้อยกว า 758.99 ตร.ม. 

- - - 371,000 - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช าง   

5 โครงการซ อมแซมถนน  
คสล. หมู ที่ 14  บ้านโนน
ชุมแสง 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 7 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร พื้นที่ผิว
ยางพาราไม น้อยกว า 1,400    
ตร.ม. ตามแบบ กรมทางหลวง
ชนบท แบบเลขท่ี 3 (มฐ.บร. 
3/2546) 

 

 

- - - 496,000 - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช าง   

6 โครงการก อสร้างถนน คสล. 
หมู ที่ 16  บ้านหนองลมุพุก
ใต ้

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 3 เมตร ขนาดยาวรวม 220 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่เสริมยางพาราไม น้อยกว า 
660.99 ตร.ม.  

- - - 359,000 - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช าง   

7 โครงการก อสร้างท อเหลีย่ม 
หมู ที่ 9 บ้านนาชุมแสง 

เพื่อขยายถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 90 ✕ 90 จ านวน  1  
ช อง  ยาว 6 เมตร พร้อมก าแพง
ปากท อ 

- - - 210,000 - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

 

กองช าง   
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แผนงานการพัฒนา ที่ 1.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(โครงการที่ขอเพ่ิม) 

 

ที ่

 

โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ/ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว า 

จะไดร้ับ 

หน วยงาน  

รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

8 โครงการก อสร้างถนน คสล. 
หมู ที่ 7  บ้านโชคอ านวย 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

จ านวน 2 ช วง กว้าง 4 เมตร ยาว
รวม 118 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร  

- - - 253,000 - ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนที่ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช าง   

9 โครงการลงหินคลุกถนนดิน
เพื่อการเกษตร หมู ที่ 11  
บ้านชุมชนพัฒนา 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

จ านวน 2 สาย กว้าง 2.30 เมตร 
ยาวรวม 4,500 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

- - - 497,000 - ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนที่ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช าง   

10 โครงการลงหินคลุกถนนดิน
เพื่อการเกษตร หมู ที่ 12  
บ้านนาอุดม 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

จ านวน 2 สาย กว้าง 2.30 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

- - - 220,000 - ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนที่ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช าง   

11 โครงการก อสร้างถนน คสล. 
หมู ที่ 15  บ้านใหม นาด ี

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

จ านวน 2 ช วง กว้าง 3 เมตร ยาว
รวม 97 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร  

- - - 156,000 - ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนที่ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช าง   
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แผนงานการพัฒนา ที่ 1.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(โครงการที่ขอเพ่ิม) 

 

ที ่

 

โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ/ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว า 

จะไดร้ับ 

หน วยงาน  

รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

12 โครงการก อสร้างถนน คสล. 
หมู ที่ 6  บ้านหนองลุมพุก 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ช วงที่ 1 กว้าง 7 เมตร ยาว 35 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร ช วงที่ 
2 กว้าง 4 เมตร ยาว 131 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - - 391,000 - ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนที่ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช าง   

13 โครงการซ อมแซมถนน  
คสล. หมู ที่ 17  บ้านคลอง
ชุมแสง 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ช วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 40 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.03 เมตร ช วงที่ 
2 กว้าง 4 เมตร ยาว 136 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร พื้นที่ผิว
ยางพาราไม น้อยกว า 477   ตร.ม.  

 

- - - 323,000 - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช าง   

14 โครงการขยายผิวจราจร
ถนน คสล. หมู ที่ 4   
บ้านหนองหอย 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพื้นท่ี 
คสล. ไม น้อยกว า 511 ตร.ม. 

- - - 255,000 - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช าง   

15 โครงการซ อมแซมถนน  
คสล. หมู ที่ 12  

บ้านนาอุดม 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

 กว้าง 5 เมตร ยาว 249 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร พื้นที่ผิว
ยางพาราไม น้อยกว า1,245 ตร.ม.  

 

- - - 323,000 - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช าง   

16 โครงการก อสร้างถนนดิน
เพื่อการเกษตร หมู ที่ 3  
บ้านกุดชุมแสง 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร ยาว 225 เมตร 
หนาเฉลี่ย 1.00 เมตร ตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

- - - 90,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนที่ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช าง   

รวมทั้งหมด   16  โครงการ - - - 4,803,000 -      
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมละส งเสริมคุณภาพชีวิต 

แผนงานการพัฒนา ที่ 2.1 แผนงานการเกษตร(โครงการใหม ที่ขอเพ่ิมเติม) 

 

ที ่

 

โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว า 

จะไดร้ับ 

หน วยงาน  

รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

1 โครงการซ อมแซมฝายดินล า
ห้วยเดื่อ หมู  1 บ้านนาคาน
หัก 

เพื่อก อสร้างท านบดินกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ช วงฤดูแล้ง 

สันฝายกว้าง 5 เมตร ยาว 73 
เมตร หนาเฉลีย่ 1.20 เมตร   
พร้อมฝังท อระบายน้ า คสล. 
ขนาด 0 0.80 เมตร 2 ช อง  
(จ านวน 12 ท อน)  

- - - 46,000 - แนวท านบดินยาว 73 
เมตร 

มีน้ าเก็บไว้ใช้ช วง
ฤดูแล้ง 

กองช าง  ส วนโยธา 

 

2 โครงการขุดเจาะบ อบาดาล
ในเขตพื้นท่ีต าบลกดุชุมแสง 
หมู ที่ 8 บ้านนาสมบูรณ ์

เพื่อเพิ่มแหล งน้ าในพ้ืนท่ี จ านวน 1 บ อ ขนาด 0 5 น้ิว ลึก
ไม น้อยกว า 42 เมตร พร้อมท อ
กรุบ อ PVC ช้ัน 13.5 ขนาด    
0 6 น้ิว และพร้อมตดิตั้งซัมเมิรส์ 
ขนาด 1.5 Hp  

- - - 45,000 - จ านวน 1 บ อ มีปริมาณน้ าเก็บ
เพิ่มขึ้นเพียงพอใน
การอุปโภคบริโภค
และท าการเกษตร 

กองช าง   

3 โครงการขุดเจาะบ อบาดาล
ในเขตพื้นท่ีต าบลกดุชุมแสง 
หมู ที่ 13 บ้านหนองชุมแสง 

เพื่อเพ่ิมแหล งน้ าในพ้ืนท่ี จ านวน 1 บ อ ขนาด 0 5 น้ิว ลึก
ไม น้อยกว า 42 เมตร พร้อมท อ
กรุบ อ PVC ช้ัน 13.5 ขนาด    
0 6 นิ้ว และพร้อมตดิตั้งซัมเมิรส์ 
ขนาด 1.5 Hp  

- - - 45,000 - จ านวน 1 บ อ มีปริมาณน้ าเก็บ
เพิ่มขึ้นเพียงพอใน
การอุปโภคบริโภค
และท าการเกษตร 

กองช าง   

4 ขุดลอกสร้างท านบดินล า
ห้วยหนองหินใน บ้านนา
สมบูรณ์ หมู ที่ 8 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดู
แล้ง 

หลังฝายกว้าง 4 เมตร  สูง 3 
เมตร ยาว 180  เมตร 

- - - 168,000 - แนวท านบดินยาว 
180 เมตร 

มีปริมาณน้ าเก็บ
เพิ่มขึ้นเพียงพอใน
การอุปโภคบริโภค
และท าการเกษตร 

กองช าง   
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แผนงานการพัฒนา ที่ 2.1 แผนงานการเกษตร(โครงการใหม ที่ขอเพ่ิมเติม) 

 

ที ่

 

โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลที่เพิ่มเติม 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว า 

จะไดร้ับ 

หน วยงาน  

รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

5 ลงดินหน้าฝาย มข. คสล. 
ล าห้วยเดื่อ  
บ้านนาอุดม หมู ที่ 12 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดู
แล้ง 

มีปริมาณงานถมดินไม น้อยกว า 
1,600 ลบ.ม. 

- - - 101,000 - ลงดินหน้าฝายจ านวน
1,600 ลบ.ม. 

มีปริมาณน้ าเก็บ
เพิ่มขึ้นเพียงพอใน
การอุปโภคบริโภค
และท าการเกษตร 

กองช าง   

6 โครงการขุดลอกขนย้ายดิน
อ างเก็บน้ าล าห้วยบักสี บ้าน
นาชุมแสง  หมู ที่ 9 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดู
แล้ง 

มีปริมาณงานขุดขนย้ายดินไม 
น้อยกว า 8,040 ลบ.ม. 

- - - 499,000 - ขนย้ายดินหน้าฝาย
จ านวน8,040 ลบ.ม. 

มีปริมาณน้ าเก็บ
เพิ่มขึ้นเพียงพอใน
การอุปโภคบริโภค
และท าการเกษตร 

กองช าง   

7 โครงการขุดลอกขนย้ายดิน
อ างเก็บน้ าล าห้วยทราย 
บ้านนาอุดม  หมู ที่ 12 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดู
แล้ง 

มีปริมาณงานขุดขนย้ายดินลึก 3 
เมตร ไม น้อยกว า 5,677.50 
ลบ.ม. 

- - - 355,000 - ขนย้ายดินหน้าฝาย
จ านวน8,040 ลบ.ม. 

มีปริมาณน้ าเก็บ
เพิ่มขึ้นเพียงพอใน
การอุปโภคบริโภค
และท าการเกษตร 

กองช าง   

รวมทั้งหมด   7  โครงการ - - - 1,259,000 -      
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