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คานา

ตามทีอ่ งค์การบริหารสวนตาบลกุดชุมแสง ได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งได้พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการตามลาดับความสาคัญของชุมชน เพื่อใช้ ในการจัดทาข้อบัญญัติ
งบประมาณประจาปี ๒๕๖3 ขององค์การบริหารสวนตาบลกุดชุมแสง แล้วนั้น
เนื่องจากองค์การบริหารสวนตาบลกุดชุมแสง มีความจาเป็นต้องจัดเตรียมโครงการเพื่อรองรับ
ภารกิจที่เพิ่มขึ้น และเป็นภารกิจที่ยังไมได้บรรจุอยูในแผนงาน/โครงการ ของแผนพัฒ นาท้องถิ่น และบางโครงการยัง
มีเนื้อหาสาระยังไมครอบคลุม จึงขอเพิ่มเติมเนื้อหาสาระขึ้นซึ่งทาให้สาระสาคัญเปลี่ยนแปลงไป โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ
22/1 องค์การบริหารสวนตาบลกุดชุมแสง จึงได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) เพื่อให้ปัญหา/
ความต้องการ นาไปสูการปฏิบัติอยางแท้จริง และการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกลาว จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก
ประชาชนตอไป

คณะผู้จัดทา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา
องค์การบริหารสวนตาบลกุดชุมแสง

บทนา
1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ที่กาหนด วิสัยทัศน์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด คาเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาหมูบ้าน
หรื อแผนชุม ชน อั น มีลั ก ษณะเป็ น การกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพั ฒ นา ที่จัดท าขึ้นส าหรั บ
ปีงบประมาณแตละปี ซึ่งมีความตอเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรื อ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทา งบประมาณรายจายประจาปี งบประมาณรายจายเพิ่มเติม
และงบประมาณจากเงินสะสมในชวง ของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามโครงการพัฒนาที่กาหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิน่
ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะในแผนประจาปีแรกของห้วงระยะเวลานั้น
ควรมีสภาพความพร้อมอยางน้อย 2 ประการ คือ
1) มีความแนนอนของกิจกรรมที่จะดาเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของ
โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม
2) กิจกรรมที่อยูในแผนประจาปีแรกของห้วงระยะเวลา 5 ปี ควรมีความพร้อมในเรื่องของ
รูปแบบ และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให้สามารถกาหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนาไปใช้จัดทา
งบประมาณรายจายประจาปีตอไป
2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
1) เพื่อให้องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจาย
ประจาปี งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กาหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
2) เพื่อสนองตอบตอความต้องการของประชาชน
3. ขั้นตอนการเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่ นจัดทารางแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น
3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายวาด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารสวนตาบล สาหรับองค์การ บริหารสวน
ตาบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตอ สภาองค์การบริหารสวน
ตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบกอนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้ตอไป
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บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
---------------------------------“แผนพัฒนาท้องถิ่น ” หมายความวา แผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นที่กาหนดวิสัยทัศน์
ประเด็ น ยุ ทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ ตัว ชี้ วัด ค าเป้า หมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้ อ งกับแผนพัฒ นาจังหวั ด
ยุ ท ธศาสตร์ การพัฒ นาขององค์ก ารปกครองส วนท้ อ งถิ่ น ในเขตจั งหวั ด แผนพัฒ นาอ าเภอ แผนพั ฒ นาตาบล
แผนพัฒนาหมูบ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา รายละเอียด
ที่ปรากฏในโครงการพัฒนา ที่จั ดทาขึ้น สาหรับปีงบประมาณแตละปี ซึ่งมีความตอเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า
และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2561 กาหนดให้องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็นและความเหมาะสม โดยให้
เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความตอไปนี้แทน
“ข้ อ ๒๒ เพื่ อ ประโยชน์ ข องประชาชน องค์ ก รปกครองส วนท้ อ งถิ่ น อาจเพิ่ ม เติ ม หรื อ เปลี่ ย นแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยให้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทารางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่ นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณารางแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติม สาหรับ
องค์การบริหารสวนตาบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตอสภาองค์การ
บริ หารส วนตาบลพิจ ารณา ตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติส ภาตาบลและองค์การบริห ารสวนตาบล พ.ศ.
2537 ด้วย

1

ทั้งนี้ องค์การบริหารสวนตาบลกุดชุมแสง ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒ นาท้องถิ่น และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ไปแล้ว เนื่องจากองค์การบริหารสวนตาบลกุดชุมแสง มี ความจาเป็นที่จะเพิ่มเติม
โครงการ/กิจกรรมและครุภัณฑ์ ที่มีความจาเป็นในการใช้งานเพื่อให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่ง
รายการดังกลาวไมได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี และบางโครงการมีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการ
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเหมาะสม สอดคล้ อ งกั บ ปั ญ หาและความต้ อ งการ จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งด าเนิ น การจั ด ท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจาปี 2563 เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณ
ตอไป

2

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
องค์การบริหารสวนตาบลกุดชุมแสง

๓

บัญชีสรุปโครงการ แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
๒๕๖1
ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา

จานวน
โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการพัฒนาที่ ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการพัฒนาที่ 2.1 แผนงานเกษตร
รวมทั้งหมด

๒๕๖2

งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน
(บาท)
โครงการ
(บาท) โครงการ

-

๒๕๖3

-

-

-

-

-

๔

-

งบประมาณ
(บาท)

11

2,040,000

5

1,791,000

16

3,831,000

2564
จานวน
โครงการ
-

2565

งบประมาณ จานวน งบประมาณ
(บาท)
โครงการ (บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพิม่ เติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารสวนตาบลกุดชุมแสง

5

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ผ.01

แผนงานการพัฒนา ที่ ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(โครงการใหมที่ขอเพิ่มเติม)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย

เหตุผลที่เพิ่มเติม

(ผลผลิตของโครงการ/

ปริมาณงาน)
1 ปรับปรุงถนน คสล.ภายใน เพื่อเสริมผิวจราจรถนน เสริมผิวจราจรโดยการลาด
หมูบ้านหมูที่ 3 บ้านกุด คสล.ให้สูงขึ้น
ยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต
ชุมแสง
จานวน 4 ชวง ชวงที่ 1 กว้าง 6
เมตร ยาว 65 เมตร หนา เฉลี่ย
0.03 เมตร ชวงที่ 2 ยาว 20
เมตร หนา เฉลี่ย0.03 เมตรชวง
ที่ 3 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 21
เมตร หนา เฉลี่ย0.03 เมตรชวง
ที่ 4 กว้าง 7.50 เมตร ยาว 21
เมตร หนา เฉลี่ย0.03 เมตร
2 ขยายผิวจราจรถนน คสล. เพื่อกอสร้างถนนให้ได้ จานวน 2 ชวง ชวงที่ 1 ยาว
ภายในหมูบ้านหนองหอย มาตรฐาน
196 เมตร หนา 0.15 เมตร
หมูที่ 4
ชวงที่2 ยาว 166 เมตรกว้างข้าง
ละ 1.50 เมตรหนา 0.15 เมตร
พื้นที่ คสล.ทั้ง 2 ชวงไมน้อยกวา
573.50 ตร.ม.

ปีงบประมาณ (บาท)

ตัวชี้วัด

ผลทีค่ าดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

๒๕๖1

๒๕๖2

๒๕๖3

2564

2565

-

-

287,000

-

-

ร้อยละ 90ของ
ประชาชนมีความ
กองชาง
ประชาชนในหมูบ้านที่ใช้ สะดวกและปลอดภัย
เส้นทางคมนาคม
ในการเดินทาง

-

-

285,000

-

-

ร้อยละ40 ของ
ประชาชนมีความ
กองชาง
ประชาชนในหมูบ้านที่ใช้ สะดวกและปลอดภัย
เส้นทางคมนาคม
ในการเดินทาง

6

แผนงานการพัฒนา ที่ ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(โครงการใหมที่ขอเพิ่มเติม)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย

เหตุผลที่เพิ่มเติม

(ผลผลิตของโครงการ/

ปริมาณงาน)
3 ลงหินคลุกถนนเพื่อ
เพื่อให้ถนนมีความ
ถนนสายบ้านนางหวาน ยศ
การเกษตรบ้านหนองแก แข็งแรงเพิ่มขึ้น
รุงเรืองถึงลาห้วยเมือง กว้าง
หมูที่ 5
2.50 เมตร ยาว 350 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
4 ขยายผิวจราจรถนน คสล. เพื่อขยายถนนให้กว้างขึ้น จานวน 5 ชวง ชวงที่ 1 ยาว
ภายในหมูบ้าน หมูที่ 6 พร้อมทารางระบายน้ารูป 35 เมตรกว้าง 2.20เมตร หนา
บ้านหนองลุมพุก
ตัววีแบบรางตื้น
0.15 เมตร ชวงที่ 2 ยาว 25
เมตรกว้าง 1.50เมตร หนา
0.15 เมตร ชวงที่ 3 ยาว 189
เมตรกว้าง 0.50 เมตร หนา
0.15 เมตร ชวงที่ 4 ยาว 223
เมตรกว้าง 0.50 เมตร หนา
0.15 เมตร ชวงที่ 5 ยาว 30
เมตรหนา 0.15 เมตร มีพื้นที่
คสล.ไมน้อยกวา 377.50 ตร.ม.

ปีงบประมาณ (บาท)
๒๕๖1

๒๕๖2

๒๕๖3

2564

2565

-

-

42,000

-

-

-

-

195,000

-

-
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ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

ร้อยละ 40ของประชาชน ประชาชนมีความ
ในหมูบ้านที่ใช้เส้นทาง สะดวกและ
คมนาคม
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
ร้อยละ70 ของประชาชน ประชาชนมีความ
ในหมูบ้านที่ใช้เส้นทาง สะดวกและ
คมนาคม
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองชาง

กองชาง

แผนงานการพัฒนา ที่ ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(โครงการใหมที่ขอเพิ่มเติม)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย

เหตุผลที่เพิ่มเติม

(ผลผลิตของโครงการ/

ปีงบประมาณ (บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

๒๕๖1

๒๕๖2

๒๕๖3

2564

2565

-

-

78,000

-

-

ร้อยละ 40ของประชาชน ประชาชนมีความ
ในหมูบ้านที่ใช้เส้นทาง สะดวกและ
คมนาคม
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองชาง

6 กอสร้างถนน คสล. ภายใน เพื่อกอสร้างถนนให้ได้ จานวน 2 ชวง ชวงที่ 1 กว้าง 4
หมูบ้านใหมนาดี หมูที่ 15 มาตรฐาน
เมตร ยาว 50 เมตร หนา
0.15 เมตร ชวงที่ 2 กว้าง 2
เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.10
เมตร
7 ขยายผิวจราจรถนน คสล. เพื่อขยายถนนเดิมให้ ขนาด ยาว 385 เมตรกว้างข้าง
ภายในหมูบ้าน หมูที่ 18 กว้างขึ้น
ละ 0.50 เมตรหนา 0.15 เมตร
บ้านทุงแลนคา
มีพื้นที่ คสล.ไมน้อยกวา 385
ตร.ม.

-

-

128,000

-

-

ร้อยละ40 ของประชาชน ประชาชนมีความ
ในหมูบ้านที่ใช้เส้นทาง สะดวกและ
คมนาคม
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองชาง

-

-

225,000

-

-

ร้อยละ70 ของประชาชน ประชาชนมีความ
ในหมูบ้านที่ใช้เส้นทาง สะดวกและ
คมนาคม
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองชาง

8 กอสร้างถนน คสล. เพื่อ เพื่อกอสร้างถนนให้ได้ ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 90
การเกษตรสายเลียบคลอง มาตรฐาน
เมตร หนา 0.15 เมตร
ลาห้วยเอ็นเสนา บ้านหนอง
ชุมแสง หมูที่ 13

-

-

250,000

-

-

ร้อยละ40 ของประชาชน ประชาชนมีความ
ในหมูบ้านที่ใช้เส้นทาง สะดวกและ
คมนาคม
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองชาง

5 ลงหินคลุกถนนเพื่อการ
เกษตรบ้านชุมชนพัฒนา
หมูที่ 11

เพื่อให้ถนนมีความ
แข็งแรงเพิ่มขึ้น

ปริมาณงาน)
จานวน 2 สาย สายที่ 1 กว้าง
2.30 เมตร ยาว 500 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร สายที่ 2
กว้าง 2.30 เมตร ยาว 200
เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร

8

แผนงานการพัฒนา ที่ ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(โครงการใหมที่ขอเพิ่มเติม)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย

เหตุผลที่เพิ่มเติม

(ผลผลิตของโครงการ/

9 ปรับเกรดเกลีย่ ถนนเพื่อการ เพื่อให้ถนนมีความ
เกษตรภายในตาบล
แข็งแรงเพิ่มขึ้น

10 ลงหินคลุกถนนเพื่อการ
เกษตรบ้านคลองชุมแสง
หมูที่ 17

เพื่อให้ถนนมีความ
แข็งแรงเพิ่มขึ้น

11 ขยายผิวจราจรถนน คสล. เพื่อขยายถนนเดิมให้
บ้านคลองชุมแสง หมูที่ 17 กว้างขึ้น

รวม 11 โครงการ

ปีงบประมาณ (บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

๒๕๖1

๒๕๖2

๒๕๖3

2564

2565

-

-

300,000

-

-

ร้อยละ 70ของเกษตรกร ประชาชนมีความ
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมไดรับ สะดวกและ
ความสะดวกและปลอดภัย ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองชาง

ขนาด กว้าง 2.50 เมตร ยาว
1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05
เมตร สายนานางกง-นานายรัง
สนิท

-

-

100,000

-

-

ร้อยละ 40ของประชาชน ประชาชนมีความ
ในหมูบ้านที่ใช้เส้นทาง สะดวกและ
คมนาคม
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองชาง

ขนาดกว้างข้างละ 1 เมตร ยาว
100 เมตร หนา 0.15 เมตร มี
พื้นที่ คสล.ไมน้อยกวา 200
ตารางเมตร

-

-

150,000

-

-

ร้อยละ70 ของประชาชน ประชาชนมีความ
ในหมูบ้านที่ใช้เส้นทาง สะดวกและ
คมนาคม
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองชาง

-

-

2,040,000

-

-

ปริมาณงาน)
ถนนเพื่อการเกษตรในตาบล
จานวน 6 สาย กว้าง 3 เมตร
ยาวรวม 6,000 เมตร
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมละสงเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการพัฒนา ที่ 2.๑ แผนงานการเกษตร(โครงการใหมที่ขอเพิ่มเติม)

ที่

โครงการ

1 ขุดลอกลาห้วยป่าฝิ่น
บ้านนาสมบูรณ์ หมูที่ 8

วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย

เหตุผลที่เพิ่มเติม

(ผลผลิตของโครงการ/

ปริมาณงาน)
เพื่อให้สามารถกักเก็บ ขนาด กว้าง 13 เมตรยาว 90
และรองรับน้าได้มากขึ้น เมตร ลึก 3 เมตร

2 ขุดลอกลาห้วยบักสีตอนบน เพื่อให้สามารถกักเก็บ ขนาด กว้าง 14 เมตรยาว
บ้านนาชุมแสง หมูที่ 9 และรองรับน้าได้มากขึ้น 520 เมตร ลึก 3 เมตรพร้อมฝัง
ทอระบายน้าคสล.ขนาด
0.60*1.00 เมตรจานวน 2 จุด
จานวน 15 ทอน
3 ซอมแซมระบบประปาหอถัง เพื่อให้ประชาชนมีน้า ซอมแซมระบบประปาหอถังสูง
สูงบ้านนาอุดม หมู 12 สะอาดใช้อยางทั่วถึง แทนหอเดิมที่ชารุดใช้การไมได้
ติดวัดพนังโสภารามถนนสายไป
บ้านนาทุงใหญ

ปีงบประมาณ (บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

๒๕๖1

๒๕๖2

๒๕๖3

2564

2565

-

-

82,000

-

-

ร้อยละ20ของพื้นที่
การเกษตรมีน้าทา
การเกษตรเพิ่มขึ้น

เกษตรกรมีน้าทา
การเกษตรตลอด
ทั้งปี

กองชาง

-

-

495,000

-

-

ร้อยละ20ของพื้นที่
การเกษตรมีน้าทา
การเกษตรเพิ่มขึ้น

เกษตรกรมีน้าทา
การเกษตรตลอด
ทั้งปี

กองชาง

-

-

218,000

-
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ร้อยละ 70 ของครัวเรือนมี ประชาชนมีน้า
น้าอุปโภค บริโภคอยาง อุปโภค-บริโภค
เพียงพอ
อยางทั่วถึง

กองชาง

แผนงานการพัฒนา ที่ 2.๑ แผนงานการเกษตร(โครงการใหมที่ขอเพิ่มเติม)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย

เหตุผลที่เพิ่มเติม

(ผลผลิตของโครงการ/

ปีงบประมาณ (บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

๒๕๖1

๒๕๖2

๒๕๖3

2564

2565

-

-

497,000

-

-

ร้อยละ60ของพื้นที่
การเกษตรมีน้าทา
การเกษตรเพิ่มขึน้

เกษตรกรมีน้าทา
การเกษตรตลอด
ทั้งปี

กองชาง

-

-

499,000

-

-

ร้อยละ60ของพื้นที่
การเกษตรมีน้าทา
การเกษตรเพิ่มขึน้

เกษตรกรมีน้าทา
การเกษตรตลอด
ทั้งปี

กองชาง

รวม 5 โครงการ

-

-

1,791,000

-

-

รวมทั้งหมด 16 โครงการ

-

-

3,831,000

-

-

ปริมาณงาน)
4 ขุดลอกลาห้วยขอนแกน เพื่อให้สามารถกักเก็บ ขนาด กว้าง 13 เมตรยาว
บ้านหนองชุมแสง หมูที่ 13 และรองรับน้าได้มากขึ้น 585 เมตร ลึก 3 เมตร

5 ขุดลอกลาห้วยยางดา
เพื่อให้สามารถกักเก็บ ขนาด กว้าง 15 เมตรยาว
บ้านโนนชุมแสง หมูที่ 14 และรองรับน้าได้มากขึ้น 304 เมตร ลึก 3 เมตร
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