
 

-ส าเนา- 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

สมัยวิสามัญ  ครั้งที่  3/2564 
วันที่  28  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2564 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  
……………………………………………….. 

    ผู้เข้าประชุม 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายนิยม  หาญแท้ ประธานสภาฯ นิยม  หาญแท้  
2 นายปิ่นแก้ว  แก้วศิริ รองประธานสภาฯ ปิ่นแก้ว  แก้วศิริ  
3 นายสถิตย์  จันทร์ขามป้อม เลขานุการสภาฯ สถิต จันทร์ขามป้อม  
4 นายถนัด  สะท้าน สมาชิกสภา อบต. ม. 1 ถนัด  สะท้าน  
5 นายส าเร็จ  แซ่ปึง สมาชิกสภา อบต. ม. 1 ส าเร็จ  แซ่ปึง  
6 นายสุนิกร  หมู่อ าพันธ์ สมาชิกสภา อบต. ม. 2 สุนิกร  หมู่อ าพันธ์  
7 นายพินิจ  สวัสดิ์ศรี สมาชิกสภา อบต. ม. 3 พินิจ  สวัสดิ์ศรี  
8 นายประมวล  เขียงเขียว สมาชิกสภา อบต. ม. 3 ประมวล เขียงเขียว  
9 นายส าเนียง  ขวัญมา สมาชิกสภา อบต. ม. 4 ส าเนียง  ขวัญมา  
10 นายสุรศักดิ์  ผลจ าเริญ สมาชิกสภา อบต. ม. 4 สุรศักดิ์ ผลจ าเริญ  
11 นายสม  โนมขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม. 5 สม  โนมขุนทด  
12 นายวิชัย  พลธรรม สมาชิกสภา อบต. ม. 5 วิชัย  พลธรรม  
13 นายสังวร  สวนจันทร์ สมาชิกสภา อบต. ม. 6 สังวร  สวนจันทร์  
14 นายบุญมี  ถาวงกลาง สมาชิกสภา อบต. ม. 6 บุญมี  ถาวงกลาง  
15 นายชมัด  น้อยเวียง สมาชิกสภา อบต. ม. 7 ชมัด  น้อยเวียง  
16 นายสุวรรณ์  รักษาภักดี สมาชิกสภา อบต. ม. 7 สุวรรณ์  รักษาภักดี  
17 นางล าดวน  เค้าโนนกอก สมาชิกสภา อบต. ม. 8 ล าดวน เค้าโนนกอก  
18 นายมงคล  กู้ภูเขียว สมาชิกสภา อบต. ม. 9 มงคล  กู้ภูเขียว  
19 นายสถาปนิกร  ยศรุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต. ม. 9 สถาปนกร ยศรุ่งเรือง  
20 นายสงกรานต์  บุปผา สมาชิกสภา อบต. ม.10 สงกรานต์  บุปผา  
21 นางวงค์เดือน  แสนแก้ว สมาชิกสภา อบต. ม.10 วงค์เดือน แสนแก้ว  
22 นายประหยัด  แสงสวัสดิ์   สมาชิกสภา อบต. ม.11 ประหยัด แสงสวัสดิ์  
23 นายบุญเลิง  หมู่หมื่นศรี สมาชิกสภา อบต. ม.12 บุญเลิง  หมู่หมื่นศรี  
24 นายนิคม  ทักษิณสิทธิ์ สมาชิกสภา อบต. ม.13 นิคม ทักษิณสิทธิ์  
25 นายวิเชียร  พงษ์จันทร์ สมาชิกสภา อบต.ม.14 วิเชียร พงษ์จันทร์  
26 นายสุระพล  เหมือนสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.ม.14 สุระพล เหมือนสันเทียะ  
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 ผู้เข้าประชุม 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
27 นายจักรี  พิมล สมาชิกสภา อบต.ม.15 จักรี  พิมล  
28 นายเชิงชาย  ฦาชา สมาชิกสภา อบต.ม.16 เชิงชาย  ฦาชา  



 

29 นายอุดม  วรรณจงค า สมาชิกสภา อบต.ม.17 อุดม  วรรณจงค า  
30 นายแสวง  พรมหญ้าคา สมาชิกสภา อบต.ม.17 แสวง พรมหญ้าคา  
31 นายโยธิน  กระแสกุล สมาชิกสภา อบต.ม.18 โยธิน  กระแสกุล  

 

 ผู้เข้าร่วมประชุม     
             

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสุรัตน์  จันทร์ทราศรี นายก อบต.กุดชุมแสง สุรัตน์  จันทร์ทราศรี  
2 นายสุรจิตร  ปิยานุรักษ์ รองนายก  อบต.กุดชุมแสง สุรจิตร  ปิยานุรักษ์  
3 นายพศิน  พิริยะตระกูล ปลัด อบต.กุดชุมแสง พศิน  พิริยะตระกูล  
4 นางพิรัลรัตน์  เกษมนวกุล หัวหน้าส านักปลัด พิรัลรัตน์  เกษมนวกุล  
5 นางสุภัทร  ประมูล ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ สุภัทร  ประมูล  
6 น.ส.สุรัมภา  แก้วเบ้า ผู้อ านวยการกองการศึกษา สุรัมภา  แก้วเบ้า  
7 นางสมควร  คลังระหัด ผู้อ านวยการกองคลัง สมควร  คลังระหัด  
8 นายชัย  ได้พร ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชัย  ได้พร  
9 นางอโณทัย  ป้อมปริยานนท์ จพง.ธุรการ อโณทัย  ป้อมปริยานนท์  
10 น.ส.ณัฐวรรณ  พลนิกาย ผช.จนท.ธุรการ ณัฐวรรณ  พลนิกาย  
11 น.ส.กุลศิริ  ทองจูน นวก.สาธารณสุข กุลศิริ  ทองจูน  
12 น.ส.ศุภลักษณ์  สมอาจ นักทรัพยากรบุคคล ศุภลักษณ์  สมอาจ  
13 น.ส.วชิญาดา  กระจ่างศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชญาดา  กระจ่างศรี  
14 นายประมวล  สกุลจร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 14 ประมวล  สกุลจร  
15 นายกองขัน  ก าไรเงิน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 กองขัน  ก าไรเงิน  
16 นายทวี  นาบ ารุง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 18 ทวี  นาบ ารุง  
17 นายสมสิน  ฤาชา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 สมสิน  ฤาชา  
18 นายพุฒ  ผลช่วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 พุฒ  ผลช่วย  
19 นายสมัย  ยศรุ่งเรือง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 สมัย  ยศรุ่งเรือง  
20 นายอพิเชษฐ์  ฤาชา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 อพิเชษฐ์  ฤาชา  
21 นายอ็อด  ชูประยูร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 17 อ็อด  ชูประยูร  
22 นางพัชรินทร์  แก้วกระจ่าง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 พัชรินทร์  แก้วกระจ่าง  

     

              /เมื่อถึงเวลา 09.30 น............. 
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เมื่อถึงเวลา  09.30 น. มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด จ านวน  31  คน  ผู้เข้าร่วมประชุม  
   จ านวน 22 คน ครบองค์ประชุม นายนิยม  หาญแท้  ประธานสภาองค์การ 
   บริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  ได้กล่าวเปิดประชุม  ตามระเบียบวาระดังนี้   
วันที่  28  เดือนกันยายน  2564  มีระเบียบการประชุมดังนี้  
 ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ   
 ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
                                         (สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564) 
 ระเบียบวาระท่ี   3      เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
      3.1  พิจารณาให้สภาเห็นชอบกันเงินไว้เบิกในปีงบประมาณ  2565   
                     ค่าจัดซื้อเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ  จ านวน  1  เตา 



 

               3.2  พิจารณาให้สภาเห็นชอบกันเงินไว้เบิกในปีงบประมาณ  2565   
                     โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ 
      3.3  พิจารณาให้สภาเห็นชอบการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น     
                                                  (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6   
 ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  อื่น ๆ     

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ   
ประธานสภาฯ  -  ไม่มี  
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
            (สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2564) 
ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกสภาท่านใด  จะแก้ไข  เพ่ิมเติม  ในรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
   -  ไม่มี 
มติที่ประชุม  -  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ระเบียบวาระท่ี   3      เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
   3.1  เพื่อพิจารณาให้สภาเห็นชอบกันเงินไว้เบิกในปีงบประมาณ  2565   
          ค่าจัดซื้อเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ  จ านวน  1  เตา 
ประธานสภาฯ  -  ได้รับญัตติเป็น บันทึกข้อความ ที่ ชย 71501/  ลงวันที่  17  กันยายน 2564  
   เรื่อง  ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีงบประมาณ  2565 
   -  เชิญคณะผู้บริหารหรือตัวแทนผู้ที่ได้รับมอบหมาย  ได้น าเสนอหลักการและ 
   เหตุผล 
นายก อบต.ฯ  -   ขอชี้แจง กันเงินไว้เบิกในปีงบประมาณ  2565  ค่าจัดซื้อเตาเผาขยะระบบ 
   ควบคุมอากาศ  จ านวน  1  เตา  
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   เรื่องเดิม 
    ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2564  หน่วยงาน 
   สาธารณสุข  งบเงินลงทุน  หมวดครุภัณฑ์ (2)  เตาเผาขยะระบบคุมอากาศ   
   ตั้งไว้  2,200,000.00  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตาเผาขยะระบบควบคุม 
   อากาศ  จ านวน  1  เตา  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในด้านบริหารชุมชน 
   และสังคม     
   ข้อเท็จจริง 
    ตามโครงการดังกล่าวข้างต้น  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง   
   อยู่ระหว่างจัดท าเอกสารยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ  พ.ศ.   
   2564  ดังนั้นจึงไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายเงินได้ทันสิ้นปีงบประมาณ  พ.ศ.  
   2564  แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  มีความจ าเป็นต้อง 
   จัดหาครุภัณฑ์ไว้ใช้ในกิจการ  จึงจ าเป็นต้อง กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
   ถัดไป  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การ 
   เบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน  ขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  ข้อ  59  วรรคหนึ่ง 



 

    ข้อ  59  ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ยัง 
   มิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อ 
   สภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
   ข้อเสนอ/พิจารณา 
    เห็นสมควรขออนุมัติกันเงินต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน   
   การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  ข้อ  59  ต่อไป 
ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
นายวิเชียร  พงษ์จันทร์ -  ส.อบต. หมู่  14  เห็นด้วยในการกันเงินไว้เบิกในปีงบประมาณ  2565 ค่า 
   จัดซื้อเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ  จ านวน  1  เตา  
นายมงคล  กู้ภูเขียว - ส.อบต. หมู่  9  เห็นด้วยในการกันเงินไว้เบิกในปีงบประมาณ  2565 ค่าจัดซื้อ
   เตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ  จ านวน  1  เตา  เราเคยมีมาแล้ว  แต่เตาเผา 
   ขยะตัวใหม่รับบจะดีกว่าเดิมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

-  ไม่มี 
   -  ขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบ       
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มตทิี่ประชุม   -    เห็นชอบ               26  เสียง 
    -    ไม่เห็นชอบ      -   เสียง 
    -    งดออกเสียง     4  เสียง      

   -  มติที่ประชุมเห็นชอบกันเงินไว้เบิกในปีงบประมาณ  2565 ค่าจัดซื้อเตาเผา 
   ขยะระบบควบคุมอากาศ  จ านวน  1  เตา 
       

               3.2  เพื่อพิจารณาให้สภาเห็นชอบกันเงินไว้เบิกในปีงบประมาณ  2565   
          โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ 
ประธานสภาฯ  -  ได้รับญัตติเป็น บันทึกข้อความ ที่ ชย 71502/  ลงวันที่  20  กันยายน   
   2564  เรื่อง  ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีงบประมาณ  2565 
   -  เชิญคณะผู้บริหารหรือตัวแทนผู้ที่ได้รับมอบหมาย  ได้น าเสนอหลักการและ 
   เหตุผล 
นายก อบต.ฯ  -  ขอชี้แจง  กันเงินไว้เบิกในปีงบประมาณ  2565  โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
   หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ 
   เรื่องเดิม 
    ด้วย หน่วยงานกองช่าง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ 
   ประจ าปี งบประมาณ  2564  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  งบลงทุน  หมวด 
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้าง 
   ถนน คสล. บ้านนาสมบูรณ ์หมู่ที่ 8 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.  
   บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง  4.00 เมตร ยาว 718.00 เมตร 



 

   หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 2,872.00 ตร.ม. (ตามแบบกรมทาง 
   หลวงชนบทก าหนด) แบบเลขที่ ถน.-204/56 (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 6 ล าดับที่  
   10) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุม ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ (00300) งบประมาณอนุมัติ  
   1,570,000 บาท  
   ข้อเท็จจริง 
    ตามโครงการดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง อยู่ 
   ระหว่างจัดท าเอกสารยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนปีสิ้นงบประมาณ พ.ศ. 2564  
   ดังนั้นจึงไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายเงินได้ทันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
แต ่   เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  มีความจ าเป็นต้องด าเนิน 
   โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่  8 จึงจ าเป็นต้องกันเงินไว้ 
   เบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
   ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ 
   การตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง 
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    ข้อ 59 ในกรณีที่มีการจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยัง 
   มิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินต่อไปอีก ให้องค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
   ข้อเสนอ/พิจารณา 
    เห็นสมควรขออนุมัติกันเงินต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ 
   เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  ข้อ   
   59  ต่อไป 
ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
นายส าเนียง ขวัญมา -  ส.อบต. หมู่ 4 เรื่อง  ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีงบประมาณ  2565 โครงการ
   ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ เห็นด้วย  เพราะเป็นความต้องการ 
   ของพ่ีน้องประชาชน  และเป็นโครงการทีต่่อเนื่อง  เชื่อมต่อโครงการเก่าท่ีผ่าน 
   มาท่ียังไม่ตลอดสาย 
นายก.อบต.ฯ   -  มีความจ าเป็นต้องกันเงินไว้  เพ่ือเชื่อมกับโครงการที่ก่อสร้างที่ยังไม่ตลอด 
   สาย  เพราะการจัดซื้อจัดจ้าง  ไม่ทันปีงบประมาณ  2564 
นายส าเร็จ  แซ่ปึง -  ส.อบต. หมู่ 1  ในการกันเงินงบประมาณ  เพื่อเบิกในปีงบประมาณ  2565   
   เห็นด้วย  เพราะเป็นโครงการที่ส าคัญ  การเชื่อมต่อโครงการเก่าที่ก่อสร้าง  ยัง 
   ไม่ตลอดสาย 
นางล าดวน เค้าโนนกอก -  ส.อบต. หมู่ 8 เห็นด้วย ในการกันเงินงบประมาณ  เพ่ือเบิกในปีงบประมาณ  
   2565 เพราะเป็นโครงการต่อเนื่องเชื่อมโครงการเก่า   
ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

-  ไม่มี 
   -  ขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบ       
มตทิี่ประชุม   -    เห็นชอบ               27  เสียง 
    -    ไม่เห็นชอบ      -   เสียง 
    -    งดออกเสียง     3  เสียง      



 

   -  มติที่ประชุมเห็นชอบกันเงินไว้เบิกในปีงบประมาณ  2565 โครงการก่อสร้าง 
   ถนน คสล. หมู่  8  บ้านนาสมบูรณ์ 
 

   3.3  เพื่อพิจารณาให้สภาเห็นชอบการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น     
                                     (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 6  
ประธานสภาฯ  -  ได้รับญัตติเป็น บันทึกข้อความ ส่วนราชการ  ส านักปลัด  องค์การบริหาร 
   ส่วนต าบลกุดชุมแสง ที ่ชย 71501/-  ลงวันที่  21  กันยายน  2564  เรื่อง  
   การจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  แก้ไข เปลี่ยนแปลง   
   เพ่ิมเติม ฉบับที่  6 
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    -  เชิญผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย  ได้น าเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   
   (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 ขององค์การ 
   บริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  ต่อสภา 
นายชัย  ได้พร  -  ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้ได้รับมอบหมาย  เสนอหลักการและ 
   เหตุผล ชี้แจงต่อสภา  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
   2561-2565) เพ่ิมเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 รายละเอียดดังนี้ 
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บันทึกหลกัการและเหตุผล 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เพิ่มเติม   

    เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 6 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   “แผนพัฒนาท้องถิ่น”  หมายความว่า  แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่นท่ีก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า 
   เป้าหมายและกลยุทธ์  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การ 
   พัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ 
   แผนพฒันาต าบลแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการ 
   ก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนารายละเอียดที่ปรากฏในโครงการ 
   พัฒนา ที่จัดท าข้ึน ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็น 
   แผนก้าวหน้า  และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 2)  
   และ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3)  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
   จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  โดยแผนพัฒนา 
   สามารถแก้ไขเพ่ิมเติม  หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็นและความ  
   เหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้      
    ข้อ 10 ให้เพ่ิมความนี้เป็นข้อ  22/1 และข้อ 22/2 ของระเบียบ 
   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   พ.ศ.  2548 

    “ข้อ  22/1  เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถิ่นให้ส่ง ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหาร 
   ส่วนต าบลพิจารณาตาม มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ 
   บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย   
    เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่ง 
   แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศ 
   ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ผู้บริหาร 
   ท้องถิ่นประกาศใช้  
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    ”ข้อ 22/2  ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ 
   เกี่ยวกับ โครงการพระราชด าริ งานราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย 



 

   กระทรวงมหาดไทยให้เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การ 
   บริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภา 
   องค์การบริหารส่วนต าบล  พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภา 
   ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 ด้วย  และเม่ือแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ 
   ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับความ 
   เห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังกล่าว” 
    ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ได้อนุมัติและประกาศใช้ 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ไปแล้ว  
   เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  มีความจ าเป็นที่จะเพ่ิมเติม 
   โครงการ/กิจกรรมและครุภัณฑ์ ที่มีความจ าเป็นในการใช้งานเพื่อให้การบริการ 
   ประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ซึ่งรายการดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ใน  
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  และบางโครงการมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง 
   โครงการเพื่อให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการจึงมี 
   ความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง   
   ครั้งที่ 6 ประจ าปี พ.ศ. 2564  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณต่อไป   
   -  การจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  แก้ไข เปลี่ยนแปลง 
   เพ่ิมเติม  ฉบับที่  6 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนา   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน  รวม
ทั้งหมด      จ านวน 1 โครงการ ดังนี้   
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เพิ่มเตมิ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6  
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
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บัญชีสรุปโครงการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 6  

 
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 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 (งานก่อสร้าง) 
- - - - - - - - 103 34,710,500 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

แผนงานการพัฒนาท่ี 2.1 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - 7 2,767,000 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านการวางแผนส่งเสรมิการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว 

แผนงานการพัฒนาท่ี  4.๑  แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
                                   

 

- - - - - - - - 1 40,000 

รวมทั้งหมด 

 

- - - - -       - - - 111 37,517,500 

          



 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิม่เตมิ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
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  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน(ด้านเศรษฐกิจ) 
       แผนงานการพัฒนา ที่ 1.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง(โครงการทีข่อเพ่ิม) 

 

ที ่

 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์/เหตุผลที่
เพ่ิมเติม 

 

เป้าหมาย (ผลผลิตขอโครงการ/
ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) 
 

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

1 ก่อสร้างถนน คสล.     
บ้านนาคานหัก หมู่ 1 

เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

 กว้าง 4 เมตร ยาว 223  เมตร
หนา 0.15 เมตรพร้อมดินถม
ไหล่ทางข้างละ 0.50  เมตร 

- - - - 498,000 ร้อยละ 75 ของ
ครัวเรือนได้ใช้ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง   

2 ซ่อมแซมถนนเพ่ือการ 
เกษตรโดยการลงหินคลุก 
บ้านกุดชุมแสง หมู่ที่ 3 

เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 2.30 เมตร ยาวรวม 
4,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 
เมตร 

- - - - 498,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนท่ีใช้เส้นทาง
คมนาคมได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

3 ซ่อมแซม คสล. โดยเสริม
ผิวทางยางพาราแอสฟลัท์
ติกหมู่ที่4 บ้านหนองหอย 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 298
เมตร หนาเฉลีย่ 0.03 เมตร 

- - - - 486,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนท่ีใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

4 ซ่อมแซมถนนเพ่ือการ 
เกษตรโดยการลงหินคลุก     
บ้านหนองหอย  หมู่ที่ 4   

เพื่อปรับปรุงถนนให้ดีมี
มาตรฐาน 

ช่วงที่ 1 กว้าง 2.30 เมตร ยาว 
700 เมตร หนา 0.05  เมตร 

ช่วงที่ 2 กว้าง 2.30 เมตร ยาว 
700 เมตร หนา 0.05  เมตร 

ช่วงที่ 3 กว้าง 2.30 เมตร ยาว 
900 เมตร หนา 0.05  เมตร 

- - - - 249,000 ร้อยละ 40 ของ
ประชาชนท่ีใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   
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ที ่

 

 

โครงการ 

วัตถุประสงค์/เหตุผลที่
เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) 
 

ตัวชี้วัด (KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

5 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.บา้นหนองหอย 

หมู่ 4 

เพื่อช่วยระบายน้ าน้ าเสีย
และน้ าหลากช่วงฤดูฝน 

 กว้าง 0.30 เมตร ยาว 84 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ลึก 0.30 เมตร 
พร้อมฝาตะแกรงเหล็กช่ิง
ทางเข้าออก ยาวรวม 18  เมตร
และบ่อพัก คสล.ขนาด
100✕100✕100หนา 0.15 
เมตรจ านวน 3 บ่อ วางท่อ คสล.
ขนาด  0.80เมตรจ านวน 10 
ท่อน 

- - - - 129,000 ร้อยละ 25 ของพื้นที่
ในหมู่บ้านไดร้ะบายน้ า
ออก 

ลดการท่วมขังและ
ระบายน้ าไดเ้ร็วข้ึน 

กองช่าง   

6 ซ่อมแซมถนนเพ่ือการ 
เกษตรโดยการลงหินคลุก 
บ้านหนองแก หมู่ที่ 5 

เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 2.30 เมตร ยาว 
2,103 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 
เมตร 

- - - - 226,000 ร้อยละ 80 ของประ 

ชาชนท่ีใช้เส้นทาง
คมนาคมได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

7 ซ่อมแซมถนน คสล. โดย
เสรมิผิวทางยางพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที ่6 
บ้านหนองลุมพุก 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

เสรมิผิวทางยางพาราแอสฟัลท์ติก 

คอนกรีต ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
240เมตร หนาเฉลีย่ 0.03 เมตร 

- - - - 499,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนท่ีใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   
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ที ่

 

โครงการ 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่

เพ่ิมเติม 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ/ปรมิาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) 
 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

8 ซ่อมแซมถนนเพ่ือการ 
เกษตรโดยการลงหินคลุก 
บ้านโชคอ านวย หมู่ท่ี 7  

เพื่อปรับปรุงถนนให้ดีมี
มาตรฐาน 

ช่วงที่ 1 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 
1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05  
เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.05  เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 
2.50 เมตร ยาว 500 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05  เมตร ช่วงที่ 4 
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 450 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.05  เมตร 

- - - - 418,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนท่ีใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง  

9 ซ่อมแซมถนน คสล. โดย
เสรมิผิวทางแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที ่7              
บ้านโชคอ านวย 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 160
เมตร หนาเฉลีย่ 0.03 เมตร 

- - - - 243,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนท่ีใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง  

10 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
นอกเขตชุมชนพร้อมฝาปดิ
แผ่นพื้น คสล.ส าเร็จรูป    
บ้านนาสมบรูณ์ หมู่ 8 

เพื่อช่วยระบายน้ าน้ าเสีย
และน้ าหลากช่วงฤดูฝน 

 กว้าง 0.70 เมตร ยาว 303
เมตร ลึก 0.70 เมตร  

- - - - 1,058,000 ร้อยละ 50 ของพื้นที่
ในหมู่บ้านไดร้ะบายน้ า
ออก 

ลดการท่วมขังและ
ระบายน้ าไดเ้ร็วข้ึน 

กองช่าง  
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วัตถุประสงค์/เหตุผลที่ เป้าหมาย (ผลผลิตของ ปีงบประมาณ (บาท) 
 

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน 



 

ที ่ โครงการ เพ่ิมเติม โครงการ/ปรมิาณงาน) ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 ตัวชี้วัด (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ 

11 ก่อสร้างถนน คสล.     
บ้านนาสมบรูณ์ หมู่ 8 

เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

 กว้าง 4 เมตร ยาว 80  เมตร
หนา 0.15 เมตร 

- - - - 177,000 ร้อยละ 75 ของ
ครัวเรือนได้ใช้ถนนท่ี 
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง  

12 ซ่อมแซมถนนเพ่ือการ 
เกษตรโดยการลงหินคลุก 
บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 9  

เพื่อปรับปรุงถนนให้ดีมี
มาตรฐาน 

กว้าง 2.30 เมตร ยาว 4,600 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.05  เมตร 
จ านวน  7  สาย 

 

- - - - 498,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนท่ีใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง  

13 ก่อสร้างถนน คสล.    
บ้านนาชุมแสง หมู่ 9 

เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

 กว้าง 3 เมตร ยาว 60  เมตร
หนา 0.10 เมตร 

- - - - 75,000 ร้อยละ 25 ของ
ครัวเรือนได้ใช้ถนนท่ี 
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง  

14 ก่อสร้างถนน คสล.    
บ้านนาชุมแสง หมู่ 9 

เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

 กว้าง 4 เมตร ยาว 230  เมตร
หนา 0.15 เมตร 

- - - - 496,800 ร้อยละ 30 ของ
ครัวเรือนได้ใช้ถนนท่ี 
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง  

15 โครงการลงหินคลุกถนน
ดินเพื่อการเกษตร  
บ้านหนองหอยเหนือ  
หมู่ที่ 10 

เพื่อปรับปรุงถนนให้ดีมี
มาตรฐาน 

ช่วงที่ 1 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 
1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05  
เมตร 

ช่วงที่ 2 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05  
เมตร 

 

- - - - 400,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนท่ีใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง  
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วัตถุประสงค์/เหตุผลที่ เป้าหมาย (ผลผลิตของ ปีงบประมาณ (บาท) 
 

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน 



 

ที ่ โครงการ เพ่ิมเติม โครงการ/ปรมิาณงาน) ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 ตัวชี้วัด (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ 

16 ซ่อมแซมถนน คสล. โดย
เสรมิผิวทางยางพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต  

หมู่ที ่12 บ้านนาอุดม 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 
122 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 
เมตร 

- - - - 194,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนท่ีใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง  

17 โครงการลงหินคลุกถนน
ดินเพื่อการเกษตร  
บ้านนาอุดม หมู่ที่ 12 

เพื่อปรับปรุงถนนให้ดีมี
มาตรฐาน 

กว้าง 2.30 เมตร ยาว 4,240 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.05  เมตร 

   

 

- - - - 457,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนท่ีใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง  

18 ก่อสร้างถนน คสล.     
บ้านนาอุดม หมู่ 12 

เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

 กว้าง 2 เมตร ยาว 73  เมตร
หนา 0.10 เมตร 

- - - - 65,000 ร้อยละ 30 ของ
ครัวเรือนได้ใช้ถนนท่ี 
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง  

19 โครงการลงดินรอบอาคาร 
รพสต. บ้านนาอุดม   

หมู่ที่ 12 

เพื่อเพ่ิมหน้าดินให้เพยีงพอ
เสมอกัน 

ปริมาณงานตามแบบ อบต.
ก าหนด 

- - - - 100,000 ร้อยละ  80ของพื้นที่มี
ความสมดุลเหมาะสม 

 ประชาชนได้รบั
ความสะดวกในการ
เข้ารับบริการ 

กองช่าง  

20 ซ่อมแซมถนน คสล. โดย
เสรมิผิวทางยางพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที ่13 
บ้านหนองชุมแสง 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 
240เมตร หนาเฉลีย่ 0.03 
เมตร  ช่วงที่ 2 กว้าง 3.50 
เมตร ยาว 67 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.03 เมตร 

- - - - 496,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนท่ีใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง  
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ที ่

 

โครงการ 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่

เพ่ิมเติม 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ/ปรมิาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) 
 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 



 

21 ซ่อมแซมถนน คสล. โดย
เสรมิผิวทางยางพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต        
หมู่ที ่14               
บ้านโนนชุมแสง 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

เสรมิผิวทางยางพาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ช่วงที่ 1 กว้าง 4.50 
เมตร ยาว 25 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.03 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 7 
เมตร ยาว 67 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.03 เมตร 

- - - - 268,000 ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนท่ีใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง  

22 ซ่อมแซมถนน คสล. โดย
เสรมิผิวทางยางพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต         
หมู่ที ่16                
บ้านหนองลุมพุกใต ้

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

เสรมิผิวทางยางพาราแอสฟัลท์  
ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 
240 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 
เมตร 

- - - - 499,000 ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนท่ีใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง  

23 โครงการขยายไหล่ทาง
โดยลงดิน บ้านหนอง     
ลุมพุกใต้ หมู่ 16 

เพื่อขยายถนนให้กว้างขึ้น  กว้างข้างละ 1 เมตร ยาว 825  
เมตร หนา 0.35 เมตร 

- - - - 43,000 ร้อยละ 50 ของ
ครัวเรือนได้ใช้ถนนท่ี 
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง  

24 ซ่อมแซมถนน คสล. โดย
เสรมิผิวทางยางพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต         
หมู่ที ่17                
บ้านคลองชุมแสง 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

เสรมิผิวทางยางพาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 
350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 
เมตร 

- - - - 495,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนท่ีใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง  

25 ก่อสร้างถนน คสล.     
บ้านชุมชนพัฒนา        
หมู่ 11 

เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

 กว้าง 4 เมตร ยาว 193  เมตร
หนา 0.15 เมตร 

- - - - 423,000 ร้อยละ 30 ของ
ครัวเรือนได้ใช้ถนนท่ี  
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง  

-19- 
 

ที ่

 

โครงการ 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่

เพ่ิมเติม 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ/ปรมิาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) 
 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 



 

26 ก่อสร้างถนน คสล.     
บ้านหนองลุมพุกใต้      
หมู่ 16 

เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

 กว้าง 3 เมตร ยาว 260  เมตร
หนา 0.15 เมตร 

- - - - 315,000 ร้อยละ 40 ของ
ครัวเรือนได้ใช้ถนนท่ี  
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง  

27 ซ่อมแซมถนนเพ่ือการ 
เกษตรโดยการลงหินคลุก 
บ้านนาคานหัก หมู่ที่ 1  

เพื่อปรับปรุงถนนให้ดีมี
มาตรฐาน 

กว้าง 2.30 เมตร ยาวรวม 
4,450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05  
เมตร จ านวน  7  สาย 

 

- - - - 496,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนท่ีใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง  

28 ซ่อมแซมถนนเพ่ือการ 
เกษตรโดยการลงหินคลุก 
บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2  

เพื่อปรับปรุงถนนให้ดีมี
มาตรฐาน 

กว้าง 2.30 เมตร ยาว 4,450 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.05  เมตร 
จ านวน  7  สาย 

 

- - - - 496,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนท่ีใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง  

29 ก่อสร้างถนน คสล.     
บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ 2 

เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

 กว้าง 4 เมตร ยาว 225  เมตร
หนา 0.15 เมตร 

- - - - 499,000 ร้อยละ 40 ของ
ครัวเรือนได้ใช้ถนนท่ี 
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง  

30 ก่อสร้างถนน คสล.     
บ้านหนองหอยเหนือ     
หมู่ 10 

เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

 กว้าง 5 เมตร ยาว 100  เมตร
หนา 0.15 เมตร 

- - - - 272,000 ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนได้ใช้ถนนท่ี  
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง  

 

 

 

-20- 

 

ที ่

 

โครงการ 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่

เพ่ิมเติม 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ/ปรมิาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) 
 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 



 

31 ซ่อมแซมถนนเพ่ือการ 
เกษตรโดยการลงหินคลุก 
บ้านชุมชนพัฒนา 
หมู่ที่ 11 

เพื่อปรับปรุงถนนให้ดีมี
มาตรฐาน 

กว้าง 2.30 เมตร ยาว 4,450
เมตร หนาเฉลีย่ 0.05  เมตร  

 

- - - - 496,000 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนท่ีใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง  

32 โครงการก่อสร้างฝา
ตะแกรงเหล็กปิดราง
ระบายน้ า  บ้านชุมชน
พัฒนา หมู่ที ่11 

 เพื่อปรับปรุงรางระบายน้ า
ให้ดีขึ้นและป้องกันขยะตก
ปิดทางน้ าไหล 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาวรวม 
244.10 เมตร 

- - - - 404,200 ร้อยละของ20 ของราง
ระบายบน้ ามีตะแกรง
เหล็กปิด 

 รางระบายน้ ามี
ความเป็นระเบียบ
มากขึ้น 

กองช่าง  

33 ซ่อมแซมถนน คสล. โดย
เสรมิผิวทางแอสฟลัท์ติ
กคอนกรีต หมู่ที ่11   
บ้านชุมชนพัฒนา 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 362
เมตร หนาเฉลีย่ 0.03 เมตร 

- - - - 439,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนท่ีใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง  

34 โครงการลงหินคลุกถนน
ดินเพื่อการเกษตร  
บ้านหนองชุมแสง  
หมู่ที่ 13 

เพื่อปรับปรุงถนนให้ดีมี
มาตรฐาน 

จ านวน 2 สาย กว้าง 2.20 
เมตร ยาวรวม 940 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05  เมตร 

   

 

- - - - 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนท่ีใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง  

35 ก่อสร้างถนน คสล.     
บ้านใหม่นาดี หมู่ 15 

เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

 จ านวน 4 สาย สายที่ 1 กว้าง 
4 เมตร ยาว 30  เมตร หนา 
0.10 เมตร สายที่ 2 กว้าง 4 
เมตร ยาว 30  เมตร หนา 0.10 
เมตร สายที่ 3 กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 129  เมตร หนา 0.10 
เมตร สายที่ 4 กว้าง 3 เมตร 
ยาว 27  เมตร หนา 0.10 เมตร 

- - - - 325,000 ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนได้ใช้ถนนท่ี 
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง  
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ที ่

 

โครงการ 
วัตถุประสงค์/

เหตุผลที่เพ่ิมเติม 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ/

ปริมาณงาน) 
ปีงบประมาณ (บาท) 

 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 



 

36 โครงการลงหินคลุกถนน
ดินเพื่อการเกษตร  
บ้านหนองหอยเหนือ 
หมู่ที่ 10 

เพื่อปรับปรุงถนนให้
ดีมีมาตรฐาน 

กว้าง 3 เมตร ยาว  693 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05  เมตร 

   

 

- - - - 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนท่ีใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง  

37 โครงการลงหินคลุกถนน
ดินเพื่อการเกษตร  
บ้านหนองลุมพุกใต้  
หมู่ที่ 16 

เพื่อปรับปรุงถนนให้
ดีมีมาตรฐาน 

กว้าง 2.50 เมตร ยาว  500 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05  เมตร 

   

 

- - - - 61,000 ร้อยละ 30 ของ
ประชาชนท่ีใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง  

38 โครงการลงหินคลุกถนน
ดินเพื่อการเกษตร  
บ้านคลองชุมแสง 
หมู่ที่ 17 

เพื่อปรับปรุงถนนให้
ดีมีมาตรฐาน 

จ านวน 3 สาย สายที่ 1 กว้าง 2.30 
เมตร ยาว  700 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.05  เมตร สายที่ 2กว้าง 2.30 
เมตร ยาว  950 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.05  เมตรสายที่ 3 กว้าง 2.30 
เมตร ยาว  1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.05  เมตร  

   

 

- - - - 296,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนท่ีใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง  

39 ก่อสร้างถนน คสล.     
บ้านคลองชุมแสง       
หมู่ 17 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

 จ านวน 3 สาย                        
สายที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร 
หนา 0.10 เมตร สายที่ 2 กว้าง 3 
เมตร ยาว 100  เมตร หนา 0.10 
เมตร สายที่ 3 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 
30  เมตร หนา 0.10 เมตร  

- - - - 227,000 ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนได้ใช้ถนนท่ี 
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง  
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ที ่

 

โครงการ 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่

เพ่ิมเติม 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ/ปรมิาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) 
 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 



 

40 ซ่อมแซมถนนเพ่ือการ 
เกษตรโดยการลงหินคลุก 
บ้านทุ่งแลนคา 
หมู่ที่ 18 

เพื่อปรับปรุงถนนให้ดีมี
มาตรฐาน 

กว้าง 2.20 เมตร ยาว 900
เมตร หนาเฉลีย่ 0.05  เมตร 
และวางท่อ คสล. ขนาด 0.80  
เมตร จ านวน  8 ช่อง 

 

- - - - 107,000 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางไดร้ับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง  

41 ก่อสร้างถนน คสล.     
บ้านทุ่งแลนคา หมู่ 18 

เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

 ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 225  
เมตร หนา 0.15 เมตร   

- - - - 498,000 ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนได้ใช้ถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง  

42 ก่อสร้างถนน คสล.     
บ้านหนองหอยเหนือ    
หมู่ 10 

เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 40  
เมตร หนา 0.15 เมตร  

- - - - 95,000 ร้อยละ 30 ของ
ครัวเรือนได้ใช้ถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง  

43 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.        
บ้านนาชุมแสง  หมู่ที่ 9 

 เพื่อระบายน้ าขังใน
หมู่บ้านในช่วงฤดูฝน 

 ขนาดกว้าง 0.50 เมตรยาว26  
เมตร ลึก 0.50  เมตร 

- - - - 31,800 ร้อยละ  30 ของ
ครัวเรือนไม่มีน้ าขัง 

ลดการท่วมขังและ
ระบายน้ าไดเ้ร็วข้ึน 

กองช่าง  

44 ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
นาชุมแสง หมู่ 9 

เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

 ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 225  
เมตร หนา 0.15 เมตร   

- - - - 499,000 ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนได้ใช้ถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง  
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ที ่

 

โครงการ 
วัตถุประสงค์

เหตุผลที่เพ่ิมเติม 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ/ปรมิาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) 
 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 



 

45 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก   โดยเสริมผิวทางแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต รหสัทางหลวงท้องถิ่น 
หมายเลข ชย.ถ 33-031 สายประชา
รัฐ  บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 9 

ก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 6 เมตร ยาว 230 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือมี
พื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 
1,380 ตารางเมตร 

- - - - 482,000 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางไดร้ับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง  

46 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก โดยเสริมผิวทางแอสฟัลทต์กิ 
คอนกรีต รหสัทางหลวงท้องถิ่น 
หมายเลข ชย.ถ 33-003 สายโนน
ชุมแสง - ลาดวังม่วง บ้านโนนชุมแสง 
หมู่ที่ 14 

ก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือมี
พื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 
1,400 ตารางเมตร 

- - - - 492,000 ร้อยละ 50 ของ
ครัวเรือนได้ใช้ถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง  

47 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสริม
เหล็กโดยเสรมิผิวทางแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต รหสัทางหลางท้องถิ่น 
หมายเลข ชย.ถ.33-004 สายหนอง
หอย - หนองลุมพุก บ้านหนองลุมพุก 
หมู่ที่ 6 

ก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือมี
พื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 
1,400 ตารางเมตร 

- - - - 492,000 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางไดร้ับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง  

58 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก โดยเสริมผิวทางแอสฟัลทต์กิ 
คอนกรีต รหสัทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.
33-002 สายหนองแก – โชคอ านวย 
บ้านหนองแก หมู่ที่ 5 

ก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือมี
พื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 
1,400 ตารางเมตร 

- - - - 492,000 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางไดร้ับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง  
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วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย (ผลผลิตของ ปีงบประมาณ (บาท) 
 

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน 



 

ที ่ โครงการ เหตุผลที่เพ่ิมเติม โครงการ/ปรมิาณงาน) ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 ตัวชี้วัด (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ 
49 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านกุดชุมแสง หมู่ที่ 3 
ก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร ยาว 380 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 1,452
ตารางเมตร 

- - - - 804,000 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางไดร้ับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง  

50 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหสัทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.33-
052 สายโนนชุมแสง - หนองแก บ้าน
โนนชุมแสง หมู่ที่ 14 

ก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร ยาว 190เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีรวม
ไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร 

- - - - 496,000 ร้อยละ 50 ของครัว 

เรือนได้ใช้ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง  

51 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหสัทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.33-
008 สายแยกทางหลวง2159 – ซับงู
เหลือม บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 11 

ก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีรวม
ไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร 

- - - - 496,000 ร้อยละ 50 ของครัว 

เรือนได้ใช้ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง  

52 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหสัทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.33-
020 สายโชคอ านวย - ห้วยม่วง บ้าน
โชคอ านวย หมู่ที่ 7 

ก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีรวม
ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร 

- - - - 497,000 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางไดร้ับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง  

53 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหสัทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.33-
010 สายนาคานหัก - ห้วยโสกกอก 
บ้านนาคานหัก หมู่ที่ 1 

ก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีรวม
ไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร 

- - - - 496,000 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางไดร้ับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง  
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ที ่

 

โครงการ 
วัตถุประสงค์/

เหตุผลที่เพ่ิมเติม 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ/ปรมิาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) 
 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

54 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหสัทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.  
33-029 สายสายไหม - หนองอีโจ่ 
บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 

ก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีรวม
ไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร 

- - - - 496,000 ร้อยละ 50 ของ
ครัวเรือนได้ใช้ถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง  

55 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหสัทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.  
33-025 สายป่าช้า – ห้วยไผ่งาม 
บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 9 

ก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีรวม
ไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร 

- - - - 496,000 ร้อยละ 50 ของ
ครัวเรือนได้ใช้ถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง  

56 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหสัทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.  
33-024 สายหูกวาง – ตาดข่า    
บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 13 

ก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีรวม
ไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร 

- - - - 496,000 ร้อยละ 50 ของ
ครัวเรือนได้ใช้ถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง  
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ที ่

 

โครงการ 
วัตถุประสงค์/

เหตุผลที่เพ่ิมเติม 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ/ปรมิาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) 
 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

57 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
บ้านนาคานหัก  หมู่ที่ 1 

 เพื่อระบายน้ าขังใน
หมู่บ้านในช่วงฤดูฝน 

 ขนาดกว้าง 0.40 เมตรยาว 48  
เมตร ลึก 0.40  เมตร 

- - - - 74,000 ร้อยละ  30 ของ
ครัวเรือนไม่มีน้ าขัง 

ลดการท่วมขังและ
ระบายน้ าไดเ้ร็วข้ึน 

กองช่าง  

58 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาทุ่งใหญ่
หมู่ที่ 2 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

 กว้าง 5 เมตร ยาว 139  เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

- - - - 376,000 ร้อยละ 30 ของ
ครัวเรือนได้ใช้ถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง  

59 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
บ้านนาทุ่งใหญ่  หมู่ที่ 2 

 เพื่อระบายน้ าขังใน
หมู่บ้านในช่วงฤดูฝน 

 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว   
318 เมตร ลึก 0.30  เมตร 

- - - - 291,000 ร้อยละ  30 ของ
ครัวเรือนไม่มีน้ าขัง 

ลดการท่วมขังและ
ระบายน้ าไดเ้ร็วข้ึน 

กองช่าง  

60 ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี หมู่ที ่4     
บ้านหนองหอย 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 225
เมตร หนาเฉลีย่ 0.03 เมตร 

- - - - 497,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางไดร้ับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง  

61 โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ าลอด 
บ้านหนองลุมพุก  หมู่ที่ 6 

 เพื่อระบายน้ าขังใน
หมู่บ้านในช่วงฤดูฝน 

 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว   
5 เมตร ลึก 0.40  เมตร 

- - - - 21,000 ร้อยละ  30 ของ
ครัวเรือนไม่มีน้ าขัง 

ลดการท่วมขังและ
ระบายน้ าไดเ้ร็วข้ึน 

กองช่าง  
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์/
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ/ปรมิาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) 
 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

62 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ม บา้น
หนองหอยเหนือ หมู่ที่ 10  

เพื่อก่อสร้างทางข้าม
ที่มาตรฐาน 

ขนาด  1.50 ✕ 1.20 เมตร
จ านวน 2 ช่องพร้อมก าแพง  
ปากท่อ 

- - - - 180,000 ร้อยละ30ของ
เกษตรกรสะดวดใน
การเดินทาง 

เกษตรกรมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง อบต.       กุดชุมแสง 

63 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาอุดม    
หมู่ที่ 12 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

 จ านวน 2 สาย                  
สายที่ 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 27  
เมตร หนา 0.15 เมตร         
สายที่ 2 กว้าง 2 เมตร ยาว 73  
เมตร หนา 0.10 เมตร  

 

- - - - 100,000 ร้อยละ 30 ของ
ครัวเรือนได้ใช้ถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง  

64 ก่อสร้างถนน คสล.                  
บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 13 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

 กว้าง 4 เมตร ยาว 188  เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

- - - - 412,000 ร้อยละ 30 ของ
ครัวเรือนได้ใช้ถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง  

65 โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ า 
คสล. บ้านคลองชุมแสง หมู่ที่ 17 

 เพื่อระบายน้ าขังใน
หมู่บ้านในช่วงฤดูฝน 

 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว   
7.60 เมตร ลึก 0.40  เมตร 

- - - - 15,700 ร้อยละ  30 ของ
ครัวเรือนไม่มีน้ าขัง 

ลดการท่วมขังและ
ระบายน้ าไดเ้ร็วข้ึน 

กองช่าง  

66 ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี หมู่ที ่18  
บ้านทุ่งแลนคา 

 

 

 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 
165 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 
เมตร 

- - - - 228,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางไดร้ับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง  
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ที ่

 

โครงการ 
วัตถุประสงค์/

เหตุผลที่เพ่ิมเติม 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ/ปรมิาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

67 ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี หมู่ที่ 13   
บ้านหนองชุมแสง 

 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

 จ านวน 2 สายสายที่ 1 กว้าง 5 
เมตร ยาว 116  เมตร หนา
เฉลี่ย 0.03 เมตร สายที่ 2 กว้าง 
4 เมตร ยาว 205  เมตร หนา
เฉลี่ย 0.03 เมตร 

 

- - - - 496,000 ร้อยละ 30 ของ
ครัวเรือนได้ใช้ถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง อบต.       กุดชุมแสง 

68 ก่อสร้างถนน คสล.                 
บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 11 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

 กว้าง 4 เมตร ยาว 115  เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

 

- - - - 257,000 ร้อยละ 30 ของ
ครัวเรือนได้ใช้ถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง  

69 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหอย
หมู่ที่ 4 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

 กว้าง 9 เมตร ยาว 106  เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

- - - - 497,000 ร้อยละ 30 ของ
ครัวเรือนได้ใช้ถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง  

70 ขยายผิวจราจรถนน คสล.          
บ้านคลองชุมแสง  หมู่ที่ 17 

 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

 ขยายผิวจราจรข้างละ 0.50  
เมตร ยาว 81  เมตร หนา 0.15 
เมตร  

- - - - 52,000 ร้อยละ 30 ของ
ครัวเรือนได้ใช้ถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง  
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ที ่
 

 

โครงการ 
วัตถุประสงค์/

เหตุผลที่เพ่ิมเติม 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) 
 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

71 ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี หมู่ที่ 9     
บ้านนาชุมแสง 

 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

 ช่วงที่1  ยาว 244  เมตร หนา
เฉลี่ย 0.03 เมตร ช่วงที่2  ยาว 
11  เมตร หนาเฉลีย่ 0.03 
เมตร  ช่วงที่3  ยาว 23  เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร 

 

- - - - 498,000 ร้อยละ 30 ของ
ครัวเรือนได้ใช้ถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง อบต.       กุดชุมแสง 

72 ขยายผิวจราจรและรางระบายน้ า 
คสล. บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 9 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

 มีพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 81.00 
ตร.ม.  

 

- - - - 200,000 ร้อยละ 30 ของ
ครัวเรือนได้ใช้ถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา และไม่
มีน้ าท้วมขังถนน 

กองช่าง  

73 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
บ้านใหม่นาดี หมู่ที่ 15 

 เพื่อระบายน้ าขังใน
หมู่บ้านในช่วงฤดูฝน 

 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว   
133 เมตร ลึก 0.30  เมตร   
(ฝาปิดทางเข้า-ออกยาวรวม 26 
เมตร) 

- - - - 119,000 ร้อยละ  30 ของ
ครัวเรือนไม่มีน้ าขัง 

ลดการท่วมขังและ
ระบายน้ าไดเ้ร็วข้ึน 

กองช่าง  

74 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่นาดี   
หมู่ที่ 15 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

 กว้าง 3 เมตร ยาว 50  เมตร 
หนา 0.10 เมตร  

- - - - 59,000 ร้อยละ 30 ของ
ครัวเรือนได้ใช้ถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง  

75 ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี หมู่ที่ 15   
บ้านใหม่นาด ี

 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

 จ านวน 2 สาย สายที่ 1 กว้าง 
4 เมตร ยาว 130  เมตร หนา
เฉลี่ย 0.03 เมตร  

 

- - - - 203,000 ร้อยละ 30 ของ
ครัวเรือนได้ใช้ถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง  

 

-30- 

 



 

 

ที ่
 

 

โครงการ 
วัตถุประสงค์/

เหตุผลที่เพ่ิมเติม 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ/ปรมิาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) 
 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

76 ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี หมู่ที่ 10   
บ้านหนองหอยเหนือ 

 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

 จ านวน 2 สาย สายที่ 1 กว้าง 
6 เมตร ยาว 145  เมตร หนา
เฉลี่ย 0.03 เมตร สายที่ 2กว้าง 
3 เมตร ยาว 40  เมตร หนา
เฉลี่ย 0.03 เมตร 

 

- - - - 349,000 ร้อยละ 40 ของ
ครัวรือนได้ใช้ถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง อบต.       กุดชุมแสง 

77 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
บ้านนาคานหัก หมู่ที่ 1 

 เพื่อระบายน้ าขังใน
หมู่บ้านในช่วงฤดูฝน 

 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว   
61 เมตร ลึก 0.30  เมตร 

- - - - 52,000 ร้อยละ  30 ของ
ครัวเรือนไม่มีน้ าขัง 

ลดการท่วมขังและ
ระบายน้ าไดเ้ร็วข้ึน 

กองช่าง  

78 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาคานหกั 

หมู่ที่ 1 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

 กว้าง 4 เมตร ยาว 45  เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

- - - - 100,000 ร้อยละ 30 ของ
ครัวเรือนได้ใช้ถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง  

79 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแก 

หมู่ที่ 5 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

 กว้าง 4 เมตร ยาว 225  เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

- - - - 499,000 ร้อยละ 40 ของ
ครัวเรือนได้ใช้ถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง  

80 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหอย
เหนือ  หมู่ที่ 10 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

 กว้าง 4 เมตร ยาว 225  เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

- - - - 499,000 ร้อยละ 40 ของ
ครัวเรือนได้ใช้ถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง  
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ที ่

 

โครงการ 
วัตถุประสงค์/
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ/ปรมิาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) 
 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

81 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
บ้านนาหนองหอยเหนือ หมู่ที่ 10 

 เพื่อระบายน้ าขังใน
หมู่บ้านในช่วงฤดูฝน 

 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว   
9.50 เมตร ลึก 0.50  เมตร
(แบบมีฝาปิด) 

- - - - 26,000 ร้อยละ  30 ของ
ครัวเรือนไม่มีน้ าขัง 

ลดการท่วมขังและ
ระบายน้ าไดเ้ร็วข้ึน 

กองช่าง อบต.       กุดชุมแสง 

82 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
บ้านนาอุดม หมู่ที่ 12 

 เพื่อระบายน้ าขังใน
หมู่บ้านในช่วงฤดูฝน 

 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว   
193 เมตร ลึก 0.30  เมตร
(แบบมีฝาปิด) 

- - - - 167,000 ร้อยละ  30 ของ
ครัวเรือนไม่มีน้ าขัง 

ลดการท่วมขังและ
ระบายน้ าไดเ้ร็วข้ึน 

กองช่าง  

83 ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี หมู่ที่ 14 

บ้านโนนชุมแสง 

 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

 จ านวน 2 สาย สายที่ 1 กว้าง 
4 เมตร ยาว 295  เมตร หนา
เฉลี่ย 0.03 เมตร 

 

- - - - 496,000 ร้อยละ 40 ของ
ครัวรือนได้ใช้ถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง  

84 ลงหินคลุกถนนดินเพื่อการเกษตร 
บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 9 

เพื่อปรับปรุงถนนให้
ดีมีมาตรฐาน 

จ านวน  3 สาย กว้าง 2.30 
เมตร ยาวรวม 4,100 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05  เมตร และวาง
ท่อ คสล. ขนาด 1.00  เมตร 
จ านวน  6 ท่อน 

 

- - - - 496,000 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางไดร้ับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง  

85 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก   โดยเสริมผิวทางแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต รหสัทางหลวงท้องถิ่น 
หมายเลข ชย.ถ 33-048 สายแสง
รุ่งเรือง  บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 13 

ก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือมี
พื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 920 
ตารางเมตร 

- - - - 339,000 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางไดร้ับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง  
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ที ่

 

โครงการ 
วัตถุประสงค์/

เหตุผลที่เพ่ิมเติม 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ/ปรมิาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) 
 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

86 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก   โดยเสริมผิวทางแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต รหสัทางหลวงท้องถิ่น 
หมายเลข ชย.ถ 33-049 สาย
มิตรภาพรับอรณุบ้านกุดชุมแสงหมู่ที่ 3 

ก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร ยาว 161 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือมี
พื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 805 
ตารางเมตร 

- - - - 298,000 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางไดร้ับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง  

87 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก โดยเสริมผิวทางแอสฟัลทต์กิ 
คอนกรีต รหสัทางหลวงท้องถิ่น 
หมายเลข ชย.ถ 33-030 สายเยาวชน
บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 9 

ก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 6 เมตร ยาว 230 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือมี
พื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 
1,380 ตารางเมตร 

- - - - 482,000 ร้อยละ 50 ของ
ครัวเรือนได้ใช้ถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง  

88 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสริม
เหล็กโดยเสรมิผิวทางแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต รหสัทางหลางท้องถิ่น 
หมายเลข ชย.ถ.33-028 สายหนอง
โนน – ป่ายาง บ้านนาทุ่งใหญ ่หมูท่ี่ 2 

ก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือมี
พื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 
1,400 ตารางเมตร 

- - - - 498,000 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางไดร้ับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง  

89 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก โดยเสริมผิวทางแอสฟัลทต์กิ 
คอนกรีต รหสัทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.
33-013 สายห้วยแพง– โนนหินโง้น
บ้านใหม่นาดี หมู่ที่ 15 

ก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือมี
พื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 
1,200 ตารางเมตร 

- - - - 432,000 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางไดร้ับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง  
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ที ่

 

โครงการ 
วัตถุประสงค์/
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ/ปรมิาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) 
 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

90 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก   โดยเสริมผิวทางแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต รหสัทางหลวงท้องถิ่น 
หมายเลข ชย.ถ 33-006 สายแยก
ประปา – ส่างนกแก้ว บ้านชุมชน
พัฒนา หมู่ที่ 11 

ก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือมี
พื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 
1,400 ตารางเมตร 

- - - - 492,000 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางไดร้ับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง  

91 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก โดยเสริมผิวทางแอสฟัลทต์กิ 
คอนกรีต รหสัทางหลวงท้องถิ่น 
หมายเลข ชย.ถ 33-021 สายหนอง  
ลุมพุก – ห้วยม่วง บ้านหนองลุมพกุ   
หมู่ที่ 6 

ก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือมี
พื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 
1,400 ตารางเมตร 

- - - - 492,000 ร้อยละ 50 ของ
ครัวเรือนได้ใช้ถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง  

92 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสริม
เหล็กโดยเสรมิผิวทางแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต รหสัทางหลางท้องถิ่น 
หมายเลข ชย.ถ.33-033 สายรุ่งอรุณ
บ้านหนองหอย หมู่ที่ 4 

ก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 7.00 เมตร ยาว 148 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.03 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 
1,036 ตารางเมตร 

- - - - 368,000 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางไดร้ับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง  

93 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก โดยเสริมผิวทางแอสฟัลทต์กิ 
คอนกรีต รหสัทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.
33-050 สายประชาช่ืน             
บ้านคลองชุมแสง หมู่ที่ 17 

ก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 6 เมตร ยาว 97 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือมี
พื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 582 
ตารางเมตร 

- - - - 223,000 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางไดร้ับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง  
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ที ่

 

โครงการ 
วัตถุประสงค์/

เหตุผลที่เพ่ิมเติม 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ/ปรมิาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) 
 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

94 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก   โดยเสริมผิวทางแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต รหสัทางหลวงท้องถิ่น 
หมายเลข ชย.ถ 33-061 สายสรุยิวงศ์
สามัคคี บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 13 

ก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 6 เมตร ยาว 120 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือมี
พื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 720 
ตารางเมตร 

- - - - 223,000 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางไดร้ับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง  

95 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก โดยเสริมผิวทางแอสฟัลทต์กิ 
คอนกรีต รหสัทางหลวงท้องถิ่น 
หมายเลข ชย.ถ 33-003 สายโนน
ชุมแสง - ลาดวังม่วง บ้านโนนชุมแสง 
หมู่ที่ 14 

ก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือมี
พื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 
1,400 ตารางเมตร 

- - - - 492,000 ร้อยละ 50 ของ
ครัวเรือนได้ใช้ถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง  

96 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสริม
เหล็กโดยเสรมิผิวทางแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต รหสัทางหลางท้องถิ่น 
หมายเลข ชย.ถ.33-004 สายหนอง
หอย - บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 6 

ก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือมี
พื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 
1,400 ตารางเมตร 

- - - - 492,000 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางไดร้ับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง  

97 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก โดยเสริมผิวทางแอสฟัลทต์กิ 
คอนกรีต รหสัทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.
33-061 สายสรุิยะวงศ์สามัคคี บา้น
หนองชุมแสง หมู่ที่ 13 

ก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 6 เมตร ยาว 120 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือมี
พื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 720 
ตารางเมตร 

- - - - 268,000 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางไดร้ับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง  
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ที ่

 

โครงการ 
วัตถุประสงค์/

เหตุผลที่เพ่ิมเติม 
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ/ปรมิาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) 
 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

98 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  รหสัทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข 
ชย.ถ 33-023 สายป่าช้า-ห้วยหนอง
ไฮ บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 9 

ก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 760 
ตารางเมตร 

- - - - 496,000 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางไดร้ับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง  

99 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหสัทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข 
ชย.ถ 33-027 สายวดัป่า – ห้วยหิน
เหิบ บ้านทุ่งแลนคา หมู่ที่ 18 

ก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือมี
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 760 
ตารางเมตร 

- - - - 496,000 ร้อยละ 50 ของ
ครัวเรือนได้ใช้ถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง  

100 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหสัทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข 
ชย.ถ.33-028 สายหนองโนน – ป่า
ยางบ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 

ก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี
ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 760 
ตารางเมตร 

- - - - 496,000 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางไดร้ับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง  

101 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหสัทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.33-
006 สายแยกประปา – ส่างนกแก้ว 
บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 11 

ก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี
ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 760 
ตารางเมตร 

- - - - 496,000 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางไดร้ับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง  

102 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหสัทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.33-
012 สายแยกทางหลวง – ห้วยโสก
กอก บ้านนาคานหัก หมู่ที่ 1 

ก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี
ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 760 
ตารางเมตร 

- - - - 496,000 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางไดร้ับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง  

103 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านคลองชุมแสง หมู่ที่ 17 

ก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 160ตร.ม. 

- - - - 95,000 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางไดร้ับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง  

รวมโครงการ  103 โครงการ     34,710,500     
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  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวติ  
     2.1 แผนงานการเกษตร 

 

ที ่

 

โครงการ 
วัตถุประสงค์/เหตุผลที่

เพ่ิมเติม 
เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ/

ปริมาณงาน) 
ปีงบประมาณ (บาท) 

 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

1 ขุดลอกคลองล าห้วย
หนองไฮ (ตอนบน)        
ม. 15 บ้านใหม่นาด ี

เพื่อให้สามารถเก็บน้ าไว้ใช้
ในฤดูแล้ง 

ขนาดกว้าง 15  เมตร ยาว 530
เมตร ลึก 3 เมตร 

- - - - 491,000 
 
 

ร้อยละ 20 ของ
ครัวเรือนมีน้ าท า
การเกษตร 

ประชาชนได้ใช้น้ า
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง  

2 ขุดลอกคลองล าห้วยหิน
ดาด(ตอนบน) ม.15   
บ้านใหม่นาด ี

เพื่อให้สามารถเก็บน้ าไว้ใช้
ในฤดูแล้ง 

ขนาดกว้าง 15  เมตร ยาว 530
เมตร ลึก 3 เมตร 

- - - - 491,000 
 
 

ร้อยละ 20 ของ
ครัวเรือนมีน้ าท า
การเกษตร 

ประชาชนได้ใช้น้ า
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง  

3 ขุดลอกคลองล าห้วยหมี      
ม.16 บ้านหนองลุมพุกใต ้

เพื่อให้สามารถเก็บน้ าไว้ใช้
ในฤดูแล้ง 

ขนาดกว้าง 12  เมตร ยาว 630
เมตร ลึก 3 เมตร 

- - - - 600,000 
 
 

ร้อยละ 30 ของ
ครัวเรือนมีน้ าท า
การเกษตร 

ประชาชนได้ใช้น้ า
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง  

4 ก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล.
บ้านชุมชนพัฒนา หมู่11 

เพื่อให้สามารถเก็บน้ าไว้ใช้
ในฤดูแล้ง 

ขนาดสันหลังกว้าง 3  เมตร ยาว 
22 เมตร  

- - - - 386,000 
 
 

ร้อยละ 20 ของครัว 
เรือนมีน้ าท าการเกษตร 

ประชาชนได้ใช้น้ า
ท าการเกษตร 

กองช่าง  

5 ขุดลอกคลองล าห้วยไม้ปอ      
ตอนบน ม.9            
บ้านนาชุมแสง 

เพื่อให้สามารถเก็บน้ าไว้ใช้
ในฤดูแล้ง 

ขนาดกว้าง 15  เมตร ยาว 160
เมตร ลึก 3 เมตร 

- - - - 200,000 
 
 

ร้อยละ 30 ของครัว 
เรือนมีน้ าท าการเกษตร 

ประชาชนได้ใช้น้ า
ท าการเกษตร 

กองช่าง  

6 ขุดลอกคลองล าห้วยเมือง 
ม.6 บ้านหนองลมุพุก 

เพื่อให้สามารถเก็บน้ าไว้ใช้
ในฤดูแล้ง 

ขนาดกว้าง 13  เมตร ยาว 700
เมตร ลึก 3 เมตร 

- - - - 499,000 
 
 

ร้อยละ 30 ของครัว 
เรือนมีน้ าท าการเกษตร 

ประชาชนได้ใช้น้ า
ท าการเกษตร 

กองช่าง  

7 โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาหอถังสูง บ้านนา
สมบูรณ์ หมู่ที่ 8 

เพื่อเก็บน้ าไว้ใช้ในชุหมู่บ้าน เปลี่ยนถังเก็บน้ า ความจุ  8 ลบ.ม. - - - - 100,000 ร้อยละ 80 ของครัว 
เรือนมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี 

ประชาชนได้ใช้น้ า
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง  

รวมโครงการ  7  โครงการ     2,767,000     
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากตามหลกัศาสตร์พระราชาสูก่ารแข่งขันอย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว 
      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเท่ียว 
          4.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 256 (บาท) 

1 โครงการ
อุทยานธรณ ี

 “ชัยภูมิจีโอ
พาร์ค” 

ส่งเสริมและ
ประชาสมัพันธ์
การจัดตั้งอุทยาน
ธรณี ชัยภูมิ 
“ชัยภูมิ จีโอ 
พาร์ค” 

ประชาสมัพันธ์ให้
ประชาชนในพ้ืนท่ี
รับทราบถึงการ
ด าเนินการจัดตั้ง
อุทธยานธรณี ชัยภูมิ 
“ชัยภูมิจีโอพาร์ค”
เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของ
จังหวัดชัยภูม ิ

    40,000 

 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
รับทราบถึง
การด าเนินการ
จัดตั้งอุทธยาน
ธรณีชัยภมูิ 
“ชัยภูมิ   จีโอ
พาร์ค” 

ประชาชนใน
พื้นที่รู้จักอุทธ
ยานธรณีชัยภูมิ 
“ชัยภูมิ   จีโอ
พาร์ค” 

ส านักปลดั 

รวมโครงการ  1  โครงการ     40,000    
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นายส าเร็จ  แซ่ปึง -  ส.อบต. หมู่  1 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแก้ไข  เพิ่มเติม ฉบับที่  6 ให้สอดคล้อง
   ตามสภาวะ  ณ  ปัจจุบันมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –  
   2565)   
น.ส.วชิญาดา กระจ่างศรี -  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ขอชี้แจงรายละเอียดโครงการอุทยานธรณี  
   ชัยภูมิจีโอพาร์ค  เป็นนโยบายของจังหวัด ให้บรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ปลัด อบต.ฯ  -  ผมขอชี้แจงการด าเนินการขับเคลื่อนการจัดตั้งอุทยานธรณีชัยภูมิ ชัยภูมิจีโอพาร์ค  ไว้ใน
   แผนพัฒนาท้องถิ่นตามกระบวนการจัดท าแผนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  รวมทั้ง 
   ก าหนดโครงการดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566 – 2570)  ทางจังหวัดได้ 
   มอบหมายให้ด าเนินการขับเคลื่อนการด าเนินจัดตั้งอุทยานธรณีชัยภูมิ  เพ่ือกระตุ้น 
   เศรษฐกิจให้จังหวัด 
ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีก 
   -  ไม่มี 
   -  ขอมติที่ประชุม        
มตทิี่ประชุม   -    เห็นชอบ               27  เสียง 
    -    ไม่เห็นชอบ      -   เสียง 
    -    งดออกเสียง     3  เสียง 
   -  มติที่ประชุมเห็นชอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
      เพ่ิมเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6  

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  อ่ืน ๆ 
   -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  -  สภาได้พิจารณาครบทุกวาระแล้ว      
   ปิดประชุมเวลา 11.00  น. 

 
 

            (ลงชื่อ).........สถิตย์  จันทรข์ามป้อม..........ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม     
                            (นายสถิตย์   จนัทร์ขามป้อม) 
                                                        เลขานุการสภา  อบต.กุดชุมแสง  

 

                  (ลงชื่อ).............พินิจ   สวสัดิ์ศรี..............ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                    (นายพินิจ    สวสัดิ์ศรี) 
            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 

                                               (ลงชื่อ)............มงคล  กู้ภูเขียว.............ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                      (นายมงคล  กู้ภูเขียว) 
               คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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         (ลงชื่อ).............ส าเนียง  ขวัญมา.............ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                       (นายส าเนียง  ขวัญมา) 



 

             คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

                                           

                                               (ลงชื่อ)............นิยม   หาญแท้...............ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                             (นายนยิม  หาญแท้ ) 
                                                        ประธานสภา อบต.กุดชุมแสง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
สมัยวิสามัญ  ครั้งที่  3/2564 

วันที่  28  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2564 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  

……………………………………………….. 
    ผู้เข้าประชุม 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 



 

1 นายนิยม  หาญแท้ ประธานสภาฯ นิยม  หาญแท้  
2 นายปิ่นแก้ว  แก้วศิริ รองประธานสภาฯ ปิ่นแก้ว  แก้วศิริ  
3 นายสถิตย์  จันทร์ขามป้อม เลขานุการสภาฯ สถิต จันทร์ขามป้อม  
4 นายถนัด  สะท้าน สมาชิกสภา อบต. ม. 1 ถนัด  สะท้าน  
5 นายส าเร็จ  แซ่ปึง สมาชิกสภา อบต. ม. 1 ส าเร็จ  แซ่ปึง  
6 นายสุนิกร  หมู่อ าพันธ์ สมาชิกสภา อบต. ม. 2 สุนิกร  หมู่อ าพันธ์  
7 นายพินิจ  สวัสดิ์ศรี สมาชิกสภา อบต. ม. 3 พินิจ  สวัสดิ์ศรี  
8 นายประมวล  เขียงเขียว สมาชิกสภา อบต. ม. 3 ประมวล เขียงเขียว  
9 นายส าเนียง  ขวัญมา สมาชิกสภา อบต. ม. 4 ส าเนียง  ขวัญมา  
10 นายสุรศักดิ์  ผลจ าเริญ สมาชิกสภา อบต. ม. 4 สุรศักดิ์ ผลจ าเริญ  
11 นายสม  โนมขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม. 5 สม  โนมขุนทด  
12 นายวิชัย  พลธรรม สมาชิกสภา อบต. ม. 5 วิชัย  พลธรรม  
13 นายสังวร  สวนจันทร์ สมาชิกสภา อบต. ม. 6 สังวร  สวนจันทร์  
14 นายบุญมี  ถาวงกลาง สมาชิกสภา อบต. ม. 6 บุญมี  ถาวงกลาง  
15 นายชมัด  น้อยเวียง สมาชิกสภา อบต. ม. 7 ชมัด  น้อยเวียง  
16 นายสุวรรณ์  รักษาภักดี สมาชิกสภา อบต. ม. 7 สุวรรณ์  รักษาภักดี  
17 นางล าดวน  เค้าโนนกอก สมาชิกสภา อบต. ม. 8 ล าดวน เค้าโนนกอก  
18 นายมงคล  กู้ภูเขียว สมาชิกสภา อบต. ม. 9 มงคล  กู้ภูเขียว  
19 นายสถาปนิกร  ยศรุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต. ม. 9 สถาปนกร ยศรุ่งเรือง  
20 นายสงกรานต์  บุปผา สมาชิกสภา อบต. ม.10 สงกรานต์  บุปผา  
21 นางวงค์เดือน  แสนแก้ว สมาชิกสภา อบต. ม.10 วงค์เดือน แสนแก้ว  
22 นายประหยัด  แสงสวัสดิ์   สมาชิกสภา อบต. ม.11 ประหยัด แสงสวัสดิ์  
23 นายบุญเลิง  หมู่หมื่นศรี สมาชิกสภา อบต. ม.12 บุญเลิง  หมู่หมื่นศรี  
24 นายนิคม  ทักษิณสิทธิ์ สมาชิกสภา อบต. ม.13 นิคม ทักษิณสิทธิ์  
25 นายวิเชียร  พงษ์จันทร์ สมาชิกสภา อบต.ม.14 วิเชียร พงษ์จันทร์  
26 นายสุระพล  เหมือนสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.ม.14 สุระพล เหมือนสันเทียะ  
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นายส าเร็จ  แซ่ปึง -  ส.อบต. หมู่  1 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแก้ไข  เพิ่มเติม ฉบับที่  6 ให้สอดคล้อง
   ตามสภาวะ  ณ  ปัจจุบันมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –  
   2565)   
น.ส.วชิญาดา กระจ่างศรี -  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ขอชี้แจงรายละเอียดโครงการอุทยานธรณี  
   ชัยภูมิจีโอพาร์ค  เป็นนโยบายของจังหวัด ให้บรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ปลัด อบต.ฯ  -  ผมขอชี้แจงการด าเนินการขับเคลื่อนการจัดตั้งอุทยานธรณีชัยภูมิ ชัยภูมิจีโอพาร์ค  ไว้ใน
   แผนพัฒนาท้องถิ่นตามกระบวนการจัดท าแผนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  รวมทั้ง 
   ก าหนดโครงการดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566 – 2570)  ทางจังหวัดได้ 
   มอบหมายให้ด าเนินการขับเคลื่อนการด าเนินจัดตั้งอุทยานธรณีชัยภูมิ  เพ่ือกระตุ้น 
   เศรษฐกิจให้จังหวัด 
ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีก 
   -  ไม่มี 



 

   -  ขอมติที่ประชุม        
มตทิี่ประชุม   -    เห็นชอบ               27  เสียง 
    -    ไม่เห็นชอบ      -   เสียง 
    -    งดออกเสียง     3  เสียง 
   -  มติที่ประชุมเห็นชอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
      เพ่ิมเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6  

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง  อ่ืน ๆ 
   -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ  -  สภาได้พิจารณาครบทุกวาระแล้ว      
   ปิดประชุมเวลา 11.00  น. 

 
 

            (ลงชื่อ).......................................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม     
                            (นายสถิตย์   จนัทร์ขามป้อม) 
                                                        เลขานุการสภา  อบต.กุดชุมแสง  

 

                  (ลงชื่อ)....................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                    (นายพินิจ    สวสัดิ์ศรี) 
            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 

                                               (ลงชื่อ)...................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                      (นายมงคล  กู้ภูเขียว) 
               คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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         (ลงชื่อ).........................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                       (นายส าเนียง  ขวัญมา) 
             คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

                                           

                                               (ลงชื่อ).......................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                             (นายนยิม  หาญแท้ ) 
                                                        ประธานสภา อบต.กุดชุมแสง 

 
 

 
 
    
 


