
-ส าเนา- 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 3/2563 
วันที่  16  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2563 

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 - ขาด 
15 นายชมัด  น้อยเวียง สมาชิกสภา อบต. ม. 7 ชมัด  น้อยเวียง  
16 นายสุวรรณ์  รักษาภักดี สมาชิกสภา อบต. ม. 7 - ลากิจ 
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 นายยุทธ  กล้าเมืองกลาง สมาชิกสภา อบต.ม.16 ยุทธ กล้าเมืองกลาง  



29 นายเชิงชาย  ฦาชา สมาชิกสภา อบต.ม.16 - ลากิจ 
30 นายอุดม  วรรณจงค า สมาชิกสภา อบต.ม.17 อุดม  วรรณจงค า  
31 นายแสวง  พรมหญ้าคา สมาชิกสภา อบต.ม.17 แสวง พรมหญ้าคา  
32 นายโยธิน  กระแสกุล สมาชิกสภา อบต.ม.18 โยธิน  กระแสกุล  

                                                
    ผู้เข้าร่วมประชุม     

             

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสุรัตน์  จันทราศรี นายก  อบต.กุดชุมแสง สุรัตน์  จันทราศรี  
2 นายประวิทย์  จันทร์ขามป้อม รองนายก  อบต.กุดชุมแสง ประวิทย์  จันทร์ขามป้อม  
3 นายสุรจิตร  ปิยานุรักษ์ รองนายก  อบต.กุดชุมแสง สุรจิตร  ปิยานุรักษ์  
4 นายบุญมี  คงม่วงหมู่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  2 บุญมี  คงม่วงหมู่  
5 นายทวี  นาบ ารุง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  18 ทวี  นาบ ารุง  
6 นายสมัย  ยศรุ่งเรือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  7 สมัย  ยศรุ่งเรือง  
7 นายจตุพล  ยศรุ่งเรือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  13 จตุพล  ยศรุ่งเรือง  
8 นางพัชรินทร์ แก้วกระจ่าง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  1 พัชรินทร์ แก้วกระจ่าง  
9 นายอพิเชษฐ์  ฤาชา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  9 อพิเชษฐ์  ฤาชา  
10 นายประมวล  สกุลจร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  14 ประมวล  สกุลจร  
11 นายเรืองฤทธิ์ สมอาจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 เรืองฤทธิ์ สมอาจ  
12 นายสมสิน  วงศ์กุดเลาะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมสิน  วงศ์กุดเลาะ  
13 นายศูนย์  สิระพัดสะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ศูนย์  สิระพัดสะ  
14 นางสนิท  ยุคะลัง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 สนิท  ยุคะลัง  
15 นายกองขัน  ก าไรเงิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 กองขัน  ก าไรเงิน  
16 น.ส.สุรัมภา  แก้วเบ้า ผู้อ านวยการกองการศึกษา สุรัมภา  แก้วเบ้า  
17 น.ส.สวุัฒนา  วาจาน้อย พนักงานจ้างเหมาบริการ สุวัฒนา  วาจาน้อย  
18 น.ส.ณัฐวรรณ  พลนิกาย ผช.จนท.ธุรการ ณัฐวรรณ  พลนิกาย  
19 นางอโณทัย  ป้อมปริยานนท์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน อโณทัย  ป้อมปรยิานนท์  
20 น.ส.ณัฐริชา  กู้ภูเขียว ผช.จนท.ธุรการ ณัฐริชา  กู้ภูเขียว  
21 นางพิรัลรัตน์  เกษมนวกุล หัวหน้าส านักปลัด พิรัลรัตน์  เกษมนวกุล  
22 นายชัย   ได้พร ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชัย   ได้พร  
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ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
23 นางรินดา  วงษ์ชู ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รินดา  วงษ์ชู  
24 นายณัฐพล   ค าเหลือง พนักงานจ้างเหมา ณัฐพล   ค าเหลือง  
25 นางสุภัทร   ประมูล ผอ.กองสวัสดิการสังคม สุภัทร   ประมูล  
26 นายจตุพล  ยศรุ่งเรือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 จตุพล  ยศรุ่งเรือง  
27 นายอ๊อด   ชูประยูร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 17 อ๊อด   ชูประยูร  
28 นายมนตรี   กู้ภูเขียว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 มนตรี   กู้ภูเขียว  
29 นายเพทาย  ไตรเสนีย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 เพทาย  ไตรเสนีย์  
30 นายหนูเจน   พรมเดื่อ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 หนูเจน   พรมเดื่อ  



31 นายสมบรูณ์  สิงห์โคตร นักการภารโรง สมบรูณ์  สิงห์โคตร  
32 นายดนัย   จันทร์ขามป้อม จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ ดนัย   จันทร์ขามป้อม  
33 น.ส.นิตยา   ฦาชา ผช.จนท.พัฒนาชุมชน นิตยา   ฦาชา  
34 นายธนวรรธ์  อิติป ิ ผช.ช่างไฟฟ้า ธนวรรธ์  อิติปิ  
35 นายพุฒิพงษ์  ด้นประดิษฐิ์ พนักงานจ้างเหมา พุฒิพงษ์  ด้นประดิษฐิ์  
36 น.ส.อริสรา   แก้วศิริ ผช.พัสดุ อริสรา   แก้วศิริ  
37 นางอัมรินทร์  เดชชมภู ผช.จัดเก็บรายได้ อัมรินทร์  เดชชมภู  
38 นายณัฐกฤษ  จันทร์ขามป้อม พนักงานจ้างเหมา ณัฐกฤษ  จันทร์ขามป้อม  
39 นางธัญญพัทธ์  นวลประเสริฐ์ จพง.ธุรการช านาญงาน ธัญญพัทธ์  นวลประเสริฐ์  
40 นายอานนท์  ทักษิณสิทธิ์ ผอ.กองช่าง อานนท์  ทักษิณสิทธิ์  

 
/เมื่อถึงเวลา  09.30 น……….. 
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เมื่อถึงเวลา  09.30 น. มีสมาชิกสภาเข้าประชุม จ านวน 29 คน  ลากิจ  2  คน  คือ  นายสุวรรณ์  รักษาภักดี,   
  นายเชิงชาย  ฤาชา   ขาด  1  คน  คือ  นายบุญมี  ถาวงกลาง  มีผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  40  
คน    ครบองค์ประชุม  นายนิยม  หาญแท้  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  ได้กล่าว 
  เปิดประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

วันที่  16  กรกฎาคม  2563  มีระเบียบการประชุมดังนี้ 
  ระเบียบวาระท่ี   1      เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ 
  ระเบียบวาระท่ี   2      เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยวิสามัญครั้งที่ 3/2563) 
  ระเบียบวาระท่ี   3      เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา        
  ระเบียบวาระท่ี   4      เรื่อง อ่ืน ๆ  

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ   
ประธานสภาฯ  -  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 3/2563) 
มติที่ประชุม  -  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ระเบียบวาระท่ี   3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
    -  การจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  



       เพิ่มเติม ฉบับที่  3 
ประธานสภาฯ  -  ได้รับญัตติเป็น บันทึกข้อความ ส่วนราชการ  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วน 
      ต าบลกุดชุมแสง ที ่ชย 71501/-  ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2563  เรื่อง การจัดท าร่าง 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  แก้ไข เปลี่ยนแปลง   เพ่ิมเติม ฉบับที่  3 

 -  เชิญผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย  ได้น าเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   
   (พ.ศ. 2561 - 2565)  แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  3  ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   กุดชุมแสงต่อสภา 
นายชัย  ได้พร -  ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้ได้รับมอบหมาย  เสนอหลักการและเหตุผลชี้แจงต่อ

สภาแก้ไขเพ่ิมเติม  แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่  3  รายละเอียดดังนี้ 

 บทน า 
 ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น  

   แผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนด 
   วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย และกลยุทธ์ โดย
สอดคล้อง   กับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด    แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมี
ลักษณะเป็น   การก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณ
แต่ละปี    ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือ 
   เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
   งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วง ของแผนนั้น รวมทั้งวาง 
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  แนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ ใน 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 
    ดังนั้น  โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยเฉพาะในแผนประจ าปีแรก
   ของห้วง ระยะเวลานั้น  ควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย  2  ประการ  คือ 

 1)  มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ 
   ของโครงการ/กิจกรรม  รวมทั้งประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 
   2)  กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลา 5 ปี  ควรมีความพร้อมในเรื่อง 
   ของรูปแบบ  และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร  เพื่อให้สามารถก าหนดรายการใน 
   แผนพัฒนาที่จะน าไปใช้จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป 

   วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1)  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท า 

   งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม 
   รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ 
   ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2) เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน 

   ขั้นตอนการเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที ่

   เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  



  2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
   เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  

  3)  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ 
   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
 เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  ส าหรับองค์การ

บริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  ที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงต่อ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหาร
ท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ 
บันทึกหลกัการและเหตุผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  แก้ไข เพิม่เติม  เปลี่ยนแปลง  ฉบบัที่ 
3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   “แผนพัฒนาท้องถิ่น”  หมายความว่า  แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 
   ก าหนดวิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  และกลยุทธ์  
   โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วน 
   ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
   ชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา  รายละเอียดที่ 
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   ปรากฏในโครงการพัฒนา  ที่จัดท าขึ้น  ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่อง 
   และเป็นแผนก้าวหน้า  และให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
   ท้องถิ่น 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม  พ.ศ. 2559  (ฉบับที่ 2)  และ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 
3)  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือเป็นแนว
ทางการพัฒนาท้องถิ่น  โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไขเพ่ิมเติม  หรือเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
ข้อ  10  ให้เพ่ิมความนี้เป็นข้อ  22/1  และข้อ  22/2  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  
“ข้อ  22/1  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็น
อ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย   
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้   ”ข้อ 22/2  ในกรณีการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ งานราชพิธี รัฐ
พิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทยให้เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้บริหาร
ท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 ด้วย  และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย



เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับตั้ งแต่วันที่ ได้ รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว” 

ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น และแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ไปแล้ว  เนื่องจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดชุมแสง  มีความจ าเป็นที่จะเพ่ิมเติม โครงการ/กิจกรรมและครุภัณฑ์ ที่มีความ
จ าเป็นในการใช้งานเพ่ือให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น    ซึ่งรายการ
ดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  และบางโครงการมีความจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงโครงการเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม  สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ   
จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 
ประจ าปี 2563  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณต่อไป   
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-  การจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม
ฉบับที่  3  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  เพ่ือประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน  ด้านแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
โครงการที่เพ่ิมใหม่  20  โครงการ  แผนงานการศึกษา โครงการที่เพ่ิมใหม่  14  โครงการ  
แผนงานสาธรณสุข  โครงการที่เพ่ิมใหม่  1  โครงการ  และครุภัณฑ์  1  โครงการ  โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
แก้ไข เพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3  
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
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บัญชีสรุปโครงการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3   
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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) 
 

- - - -   
27 58,422,986 27 58,422,986 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านสังคมและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
 แผนงานการพัฒนาท่ี  2.๑  แผนงานการศึกษา (โครงการที่ขอเพิ่ม) 

 
 

- -      -      - -        - 19 1,457,000 - - 
แผนงานการพัฒนาท่ี  2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์(โครงการที่ขอ

เพิ่ม) 
 

- -      -      - -        - 1        50,000 1     50,000 
แผนงานการพัฒนาท่ี  2.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

(โครงการที่ขอเพิ่ม) 
 

- -      -      - - - 1       1,812,000 1     1,812,000 
แผนงานการพัฒนาท่ี  2.4 แผนงานเกษตร(โครงการที่ขอเพิ่ม) 
 

- -      -      - 5       2,009,000  1 2,858,000 1    2,858,000 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจดัการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แผนงานการพัฒนา ที่ 5.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(โครงการที่ขอเพิ่ม) 
 

- - - - - - 2 256,000 1 80,000 

แผนงานการพัฒนา ที่ 5.2  แผนงานสาธารณสุข - - - - - - 1 490,000 - - 

7.ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านอ่ืนๆ 

แผนงานการพัฒนา ที่ 7.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป(โครงการที่ขอ
เพิ่ม) 
 

- - - - - - 1 200,000 1 200,000 

บัญชีครุภณัฑ ์

1.แผนงานสาธารณสุข - - - - - - 1 2,200,000 - - 

รวมทั้งหมด 
 

- - - - 5       2,009,000 54 
 
 
 
 
 
 

67,745,986 32       63,598,986 
          



 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
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  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 



 

       แผนงานการพัฒนา ที่ 1.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(โครงการทีข่อเพ่ิม) 

 

 
ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

1 โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล.โดยเสริมผิวทาง
ยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนก
รีต หมู่ที่ 9  บ้านนาชุมแสง 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 6 เมตร ยาว 237 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือมี
พื้นที่เสริมยางพาราไม่น้อยกว่า 
1,422 ตร.ม.จากสี่แยกบ้านนาง
สายันต์  วนเก่าน้อย-บ้านนาย
สมศลิ  ปลื้มสุด 

- - - 495,000 - ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนที่ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 1  บ้านนาคานหัก 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4. เมตร ยาว 225 เมตร 
หนา 0.15 เมตรพร้อมลงดินไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตรจากบ้าน
นางสายฝน อิติป-ิถนนสายไป
บ้านนาสีดา 

- - - 500,000 - ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนที่ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

3 โครงการลงหินคลุกถนนเพ่ือ
การเกษตร หมู่ที่ 2  บ้าน
นาทุ่งใหญ่ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 2.50. เมตร ยาว 2,740 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร 

- - - 327,000 - ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนที่ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้รับความ
สะดวกในการ 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

4 โครงการลงหินคลุกถนนเพ่ือ
การเกษตร หมู่ที่ 3  บ้าน
กุดชุมแสง 

เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้
มาตรฐาน 

สายที่1 กว้าง 2.30. เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 
เมตร สายที2่ กว้าง 2.30. เมตร 
ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร 

- - - 214,000 - ร้อยละ 20 ของ
เกษตรกรที่ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง  
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ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ/ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองหอย 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นท่ี คสล.
ไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.ถนนเช่ือม
หมู่บ้านหนองหอย-ไปบ้านลาดใต้ 
ต าบลหนองบัวแดง 

- - - 485,000 - ร้อยละ 20 ของ
ประชาชนในหมู่บ้านท่ี
ใช้เส้นทางคมนาคม
ได้รับความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

6 โครงการลงหินคลุกถนนเพ่ือ
การเกษตร หมู่ที่ 5  บ้าน
หนองแก 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 2.50. เมตร ยาว 2,150 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร 

- - - 256,000 - ร้อยละ 20 ของ
ประชาชนที่ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
โดยเสรมิผิวทางยางพารา
แอสฟัลตต์ิกคอนกรีต หมู่ที่ 
6  บ้านหนองลุมพุก 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5. เมตร ยาว 244 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือมีพื้นที่
เสรมิยางพาราไม่น้อยกว่า 1,220 
ตร.ม.จากบ้านนายสมภาร  ยศ
รุ่งเรือง-บ้านนายสุชาติ ยศรุ่งเรือง 

- - - 495,000 - ร้อยละ 20 ของ
ประชาชนที่ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

8 โครงการต่อเติมท่อเหลี่ยม 
หมู่ที่ 7  บ้านโชคอ านวย 

เพื่อขยายถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ถนนข้ามล าห้วยหมีขนาด 1.50 ✕ 
1.20 จ านวน  2  ช่อง  ยาว 5 
เมตร พร้อมก าแพงปากท่อ 

- - - 164,986 - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   
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ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

9 โครงการขยายผิวจราจร
ถนน คสล. หมู่ที่ 7  บ้าน
โชคอ านวย 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้างข้างละ 1 เมตร ยาว 285 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตรจาก
นานายวีระ บญุกุล- ล าห้วยหม ี

- - - 319,000 - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางคมนาคม
ได้รับความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 8บ้านนาสมบูรณ ์

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร ยาว 718 เมตร 
หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นท่ี 
คสล.ไม่น้อยกว่า 2,872 ตร.ม.
จากค่ายลูกเสือ-นานายอ่วมแก้ว
คูณ 

- - - 1,570,000 - ร้อยละ 20 ของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางคมนาคม
ได้รับความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

11 โครงการรื้อถอน 
เคลื่อนย้ายติดตั้งรั้วกันขยะ
หมู่ที่ 9 บ้านนาชุมแสง 

เพื่อปูองกันการ
แพร่กระจายของขยะ 

ติดตั้งใหม่ที่บ่อขยะบา้นโชค
อ านวย 

- - - 184,000 - แผงรั้วกั้นขยะได้ถูก
รื้อถอนท้ังหมด 

ติดตั้งแผงก้ันขยะ
รอบบ่อชยะปูองกัน
การแพร่ขจาย 

กองช่าง   

12 โครงการลงหินคลุกถนนเพ่ือ
การเกษตร หมู่ที่ 10  บ้าน
หนองหอยเหนือ 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 2.50. เมตร ยาว 2,740 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 เมตรถนน
สายหนองหอยเหนือ-โสกรัง 

- - - 327,000 - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางคมนาคม
ได้รับความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   
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ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

13 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า  คสล.ภายในหมู่บ้าน
ชุมชขนพัฒนา หมู่ที่ 11 

เพื่อช่วยระบายน้ าใน
หมู่บ้านให้เร็วข้ึน 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 
390.50  เมตร ลึก  0.30  
เมตรซอยจากบ้านนายสุมติร 
พรมเดื่อ-ถนนสายหนองบัวแดง
ชัยภูม ิ

- - - 412,000 - ร้อยละ 60 ของน้ า
ใช้และน้ าฝนได้มี
ช่องทางระบาย
สะดวกมากข้ึน 

ลดปรมิาณน้ าขังได้
รวดเร็วและไมมีน้ า
เสียในหมู่บา้น 

กองช่าง   

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
โดยเสรมิผิวทางยางพารา
แอสฟัลตต์ิกคอนกรีต หมู่ที่ 
13  บ้านหนองชุมแสง 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

จ านวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 6 
เมตร ยาว 174 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.04 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 
เมตร ยาว 75 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.04 เมตรหรือมีพื้นท่ีเสริมยาง 
พาราไม่น้อยกว่า 1,344 ตร.ม.
จากวัดปุาสรุิยวงศ-์ สะพานล า
ห้วยเดื่อ 

- - - 496,000 - ร้อยละ 40 ของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางคมนาคม
ได้รับความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
โดยเสรมิผิวทางยางพารา
แอสฟัลตต์ิกคอนกรีต หมู่ที่ 
16  บ้านหนองลมุพุกใต ้

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

จ านวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 4 
เมตร ยาว 108 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.04 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. 
ยาว 268 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 
ม.หรือมีพ้ืนท่ีเสรมิยางพาราไม่
น้อยกว่า 1,504 ตร.ม. 

- - - 435,000 - ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางคมนาคม
ได้รับความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

16 โครงการขยายผิวจราจร
ถนนดินลูกรังพร้อมลงหิน
คลุกหมู่ที่ 17 บ้านคลอง
ชุมแสง  

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 2  เมตร  ยาว  180  
เมตรหนาเฉลี่ย 0.05  เมตรถนน
ซอยเข้าบ้านนางแบ้ง  กู้ภูเขียว 

- - - 54,000 - ร้อยละ 40 ของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางคมนาคม
ได้รับความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   
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โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

17 โครงการลงหินคลุกถนนเพ่ือ
การเกษตร หมู่ที่ 17  บ้าน
คลองชุมแสง 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 2.30. เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 เมตรจาก
นานางกงหลา-นานายรังสฤษฎ์  
บุญอาจ 

- - - 109,000 - ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางคมนาคม
ได้รับความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 18บา้นทุ่งแลนคา 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร 
หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นท่ี 
คสล.ไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.จาก
บ้านนายวิชาติ  เขียงเขียว-บ้าน
นายอินแปลง  นางงาม 

- - - 495,000 - ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางคมนาคม
ได้รับความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

19 โครงการต่อเติมอาคารโรง
จอดรถภาย ในส านักงาน 

เพื่อขยายพื้นท่ีส าหรับ
เก็บวัสดุอุปกรณภ์ายใน
ส านักงาน 

ขนาดกว้าง 9 เมตรยาว 23   
เมตร  

- - - 250,000 - ร้อยละ20 ของวัสดุ
อุปกรณ์ส านักงานมี
ความปลอดภัย 

มีพื้นท่ีเก็บวัสดเุพิ่ม
มากขึ้น สะดวกใน
การเก็บรักษา 

กองช่าง   

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 3 บ้านกุดชุมแสง 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 2.20 เมตร ยาว 80 เมตร 
หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นท่ี 
คสล. ซอยเข้าบ้านนายจิม  พงษ์
จิตภักด ี

- - - 50,000 - ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางคมนาคม
ได้รับความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 15 บ้านใหม่นาด ี

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 3 เมตร ยาว 395 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ถนนรอบสระ
หนองผือ 

- - - 463,000 - ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางคมนาคม
ได้รับความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   
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ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่
เพิ่มเตมิ 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (รหสั
สายทาง ชย.ถ.33-006) หมู่ที ่11
บ้านชุมชนพัฒนา 

เพื่อสร้างถนน
ให้ได้มาตรฐาน 

จ านวน 2 ช่วง กว้าง 4 เมตร ยาว 
4,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่รวม 
16,000 ตร.ม. สายแยกประปา-ซ่าง
นกแก้ว 

- - - 9,730,000 9,730,000 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนที่ใช้เส้นทาง
คมนาคม 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง   

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (รหสั
สายทาง ชย.ถ.33-024) หมู่ที ่13
บ้านหนองชุมแสง 

เพื่อสร้างถนน
ให้ได้มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 
เมตร สายหูกวาง-ตาดข่า 

- - - 7,297,000 7,297,000 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนที่ใช้เส้นทาง
คมนาคม 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง   

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (รหสั
สายทาง ชย.ถ.33-021)         
หมู่ที ่6 บ้านหนองลุมพุก 

เพื่อสร้างถนน
ให้ได้มาตรฐาน 

กว้าง 4 ม. ยาว 4,000 ม. หนา 0.15 
ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม. สาย
จากบ้านหนองลุมพุก-บ้านห้วยม่วง 

- - - 9,730,000 9,730,000 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนที่ใช้เส้นทาง
คมนาคม 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง   

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (รหสั
สายทาง ชย.ถ.33-020)         
หมู่ที ่7 บ้านโชคอ านวย 

เพื่อสร้างถนน
ให้ได้มาตรฐาน 

กว้าง 4 ม. ยาว 2,580 ม. หนา 0.15 
ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม. สาย
จากบ้านโชคอ านวย-บ้านห้วยม่วง 

- - - 6,270,000 6,270,000 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนที่ใช้เส้นทาง
คมนาคม 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง   

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (รหสั
สายทาง ชย.ถ.33-028)          
หมู่ที ่2 บ้านนาทุ่งใหญ ่

เพื่อสร้างถนน
ให้ได้มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 
เมตร สายหนองโน-ปุายาง 

- - - 8,967,000 8,967,000 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนที่ใช้เส้นทาง
คมนาคม 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง   

27 โครงการก่อสร้างถนนคสล.(รหสั
สายทาง ชย.ถ.118-027)          
หมู่ที ่18 บ้านทุ่งแลนคา 

เพื่อสร้างถนน
ให้ได้มาตรฐาน 

จ านวน 2 ช่วง กว้าง 4 เมตร ยาว 
3,400 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.50 ตร.ม.สายวัดปาุ-หิน
เหิบ 

- - - 8,319,000 8,319,000 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนที่ใช้เส้นทาง
คมนาคม 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง   

รวมทั้งหมด   27  โครงการ - - - 58,422,986 58,422,986      
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  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมละส่งเสริมคุณภาพชีวิต 



 

       แผนงานการพัฒนา ที่ 2.1  แผนงานการศึกษา(โครงการใหม่ที่ขอเพ่ิมเติม) 

 

 
ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

1 อุดหนุนโรงเรียนคูเมืองตาม
โครงการรักการอ่านและ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 2564 

เพื่อเพ่ิมช่องทางการอ่าน 
และการเรียนรู้อย่างรอบด้าน
และเพื่อพัฒนาผูเ้รียนใหม้ี
ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร ์

อุดหนุนโรงเรียนคูเมืองวิทยาร่วม
กิจกรรมของกลุม่สาระ 282 คน
พร้อมอุปกรณ์ในการด าเนิน
กิจกรรมที่มคีุณภาพ 
 

- - - 140,000 - ร้อยละ60ของ
นักเรียนมีความรู้
อย่างรอบด้านและใช้
คอมพิวเตอรไ์ด ้

ผู้เรยีนมีความรู้
อย่างรอบด้านและ
มีคอมพิวเตอร์ทีม่ี
คุณภาพ 

กอง
การศึกษา 

 ส่วนโยธา 
 

2 อุดหนุนโรงเรียนบ้านนา
คานหักประชานสุรณ์ตาม
โครงการจดัซื้อเครื่องดนตรี
วงดุริยางค ์

เพื่อเพ่ิมทักษะทางด้านดนตรี
ให้กับนักเรียนและท า
กิจกรรมของโรงเรียนและใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 
 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาคานหัก
ประชานุสรณ์ จดัซื้อเครื่องดนตรี
วงดุริยางค ์

- - - 73,000 - ร้อยละ30ของ
นักเรียนมีทักษะใน
การเล่นดนตร ี

ผู้เรยีนมีความรู้ด
ด้านการใช้เครื่อง
ดนตรดีนตร ี

กอง
การศึกษา 

  

3 อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุด
ชุมแสงตามโครงการจดัซื้อ
ครุภณัฑ์อุปกรณ์กีฬาเพื่อ
นักเรียนและชุมชน 

เพื่อให้มีสนามกีฬาและ
อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุดชุมแสง 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ การปรับปรุง
สนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬาท่ีได้
มาตรฐาน 
 
 

- - - 50,000 - ร้อยละ80ของ
นักเรียนมีทักษะใน
การเล่นกีฬา 

นักเรียนและ
เยาวชนมีอุปกรณ์
กีฬาใช้อย่าง
เพียงพอ 

กอง
การศึกษา 

  

4 อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุด
ชุมแสงตามโครงการ
ดุริยางค์เพื่อชุมชนชุมชน 

เพื่อให้มีเครื่องดนตรีวง
ดุริยางค์ท่ีทันสมัย 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุดชุมแสง 
จัดซื้อเครื่องดนตรีวงดรุิยางค ์

- - - 50,000 - ร้อยละ80ของ
นักเรียนท่ีร่วม
กิจกรรมมีทักษะใน
การเล่นดนตร ี

โรงเรียนมีเครื่อง
ดนตรเีพียงพอต่อ
การใช้งาน 

กอง
การศึกษา 
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  แผนงานการพัฒนา ที่ 2.๑  แผนงานการศึกษา(โครงการใหม่ทีข่อเพ่ิมเติม) 

 

  วัตถุประสงค์/ เปูาหมาย ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน  



 

ที ่ โครงการ เหตุผลที่เพ่ิมเติม (ผลผลิตของโครงการ/ 
ปริมาณงาน) 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ 

5 อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุด
ชุมแสงตามโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาเพื่ออาหาร
กลางวัน 

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจของหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงและมี
อาหารกลางวันเพียงพอ
ส าหรับนักเรียน 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุดชุมแสง 
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาเพื่ออาหารกลางวัน 

- - - 40,000 - ร้อยละ80ของนักเรียนท่ี
เข้าร่วมโครงการมีความ
เข้าใจตามหลักการ
เศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียนมีความ
เข้าใจและน าไป
ปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

กอง
การศึกษา 

  

6 อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุด
ชุมแสงตามโครงการส่งเสริม
ทักษะวิชาชีพช่างตัดผม
ชาย-หญิงเพื่อบริการชุมชน 

เพื่อเสรมิสร้างคุณธรรม-
จริยธรรมจากรุ่นพี่สูรุ่่น
น้อง 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุดชุมแสง 
โครงการโครงการส่งเสริมทักษะ
วิชาชีพช่างตัดผมชาย-หญิงเพื่อ
บริการชุมชน จ านวน  60  ตน 

- - - 70,000 - ร้อยละ80ของนักเรียนมี
ทักษะในการตัดและ
ตกแต่งทรงผมได ้

โรงเรียนมีเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่ได้มาตร 
ฐานและมีความรู้ใน
การท างานได ้

กอง
การศึกษา 

 ส่วนโยธา 
 

7 อุดหนุนโรงเรียนบ้านโชค
อ านวย ตามโครง 
การพัฒนาทักษะอาชีพ
ส าหรับนักเรียน 

เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ
อาชีพในอนาคต 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโชคอ านวย 
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ
ส าหรับนักเรียนจ านวน  27  ตน 

- - - 47,000 - ร้อยละ80ของนักเรียนมี
ทักษะในอาชีพท่ีเรียน 

นักเรียนมีทักษะใน
การประกอบอาชีพ
และมรีายได้เสรมิ 

กอง
การศึกษา 

  

8 อุดหนุนโรงเรียนบ้านโชค
อ านวย ตามโครง 
การจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อ
สุขภาพ 

เพื่อให้นักเรียนมีอุปกรณ์
ในการฝึกซ้อมกีฬา 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโชคอ านวย 
โครงการจดัซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อ
สุขภาพและการแข่งขันทุก
ประเภท 

- - - 50,000 - ร้อยละ80ของนักเรียนมี
ทักษะในการเล่นกีฬา 

นักเรียนมีทักษะใน
การเล่นกีฬาได้
หลายประเภท 

กอง
การศึกษา 
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  วัตถุประสงค์/ เปูาหมาย ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน  



 

ที ่ โครงการ เหตุผลที่เพ่ิมเติม (ผลผลิตของโครงการ/ 
ปริมาณงาน) 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ 

9 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนอง
หอย ตามโครง 
การจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 

เพื่อให้นักเรียนมีอุปกรณ์
ในการเรียนรู้และเพิ่ม
ทักษะของการเล่นกีฬา 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหอย 
โครงการจดัซื้ออุปกรณ์กีฬา
เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนมีวัสดุ
อุปกรณ์กีฬาส าหรับการเรียนการ
สอนตามรายวิชาสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

- - - 25,000 - ร้อยละ80ของ
นักเรียนมีทักษะใน
การเล่นกีฬา 

นักเรียนมีทักษะใน
การท ากิจกรรม
ร่วมกันและมีทักษะ
ในการเล่นกีฬาได้
หลากหลาย 

กอง
การศึกษา 

 ส่วนโยธา 
 

10 อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาทุ่ง
ใหญ่ตามโครงการทักษะ
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจของหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่
ตาม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับนักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน
และหน่วยงานอ่ืน 

- - - 40,000 - ร้อยละ70ของ
นักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษามีความ
เข้าใจตามหลักการ
เศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียนมีความ
เข้าใจและน าไป
ปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

กอง
การศึกษา 

  

11 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนอง
สะแกตามโครงการจัดซื้อ
เครื่องเสยีงออกก าลังกาย
เต้นแอโรบคิ 

เพื่อส่งเสริมนักเรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา มี
สุขภาพแข็งแรง 

โรงเรียนบ้านหนองสะแกนักเรียน 
ครู บุคลากรทางการศึกษา 63  
คน 

- - - 10,000 - ร้อยละ80ของ
นักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษามี
สุขภาพด ี

นักเรียน ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษามีสุขภาพ 
แข็งแรงและรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

กอง
การศึกษา 

  

12 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนอง
สะแกตามโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผู้เรียน
ให้สูงข้ึน 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนใน 8 กลุม่ของผู้เรียนรู้อยู่ใน
ระดับด ี

- - - 15,000 - ร้อยละ80ของ
นักเรียน มผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนใน 8 
กลุ่มของผู้เรียนรู้อยู่
ในระดับด ี

นักเรียนสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

กอง
การศึกษา 
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  แผนงานการพัฒนา ที่ 2.1 แผนงานการศึกษา(โครงการใหม่ทีข่อเพ่ิมเติม) 

 

  วัตถุประสงค์/ เปูาหมาย ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน  



 

ที ่ โครงการ เหตุผลที่เพ่ิมเติม (ผลผลิตของโครงการ/ 
ปริมาณงาน) 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ 

13 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนอง
สะแกตามโครงการส่งเสรมิ
การเรยีนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจของหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

นักเรียน ครูและ บุคลากร
ทางการศึกษา ของโรงเรียนบ้าน
หนองสะแก จ านวน  56  คน 

- - - 23,000 - ร้อยละ70ของ
นักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษามีความ
เข้าใจตามหลักการ
เศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียนมีความ
เข้าใจและน าไป
ปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

กอง
การศึกษา 

 ส่วนโยธา 
 

14 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนอง
สะแกตามโครงการธนาคาร
คัดแยกขยะรีไซเคิล 

เพื่อสร้างวินัยในการทิ้ง
ขยะให้กับนักเรียน ครู
และ บุคลากรทางการ
ศึกษา 

นักเรียน ครูและ บุคลากร
ทางการศึกษา ของโรงเรียนบ้าน
หนองสะแก จ านวน  56  คน 

- - - 23,000 - ร้อยละ70ของ
นักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษามีความ
เข้าใจในการคัดแยก
ขยะที่ถูกวิธ ี

นักเรียน ครูและ 
บุคลากรทางการ
ศึกษาเกิดแนวคิดที่
ดีต่อการจดัการ
ขยะมูลฝอยได้
อย่างถูกต้อง 

กอง
การศึกษา 

  

15 โครงการก่อสร้างโดมใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา
ทุ่งใหญ่ ม.2 

เพื่อปูองกันแดด/ฝน 
ให้กับเด็ก เวลาท า
กิจกรรมต่างๆ 

ก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ กว้าง
12 เมตรยาว 12 เมตร สูง 6 
เมตรพื้นหนา 0.10 เมตรหรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 144.00 ตร.ม. 

- - - 351,000 - ร้อยละร้อยเด็กได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการท า
กิจกรรม 

เด็กมีความ
สะดวกสบายขึ้น 

กอง
การศึกษา 

  

16 โครงการก่อสร้างโดม
เอนกประสงค์ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผา
เกิ้ง) ม.15  
 
 
 

เพื่อปูองกันแดด/ฝน 
ให้กับเด็ก เวลาท า
กิจกรรมต่างๆ 

ก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ กว้าง
12 เมตรยาว 12 เมตร สูง 6 
เมตรหรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
144.00 ตร.ม. 

- - - 249,000 - ร้อยละร้อยเด็กได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการท า
กิจกรรม 

เด็กมีความ
สะดวกสบายขึ้น 

กอง
การศึกษา 
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  แผนงานการพัฒนา ที่ 2.1 แผนงานการศึกษา(โครงการใหม่ทีข่อเพ่ิมเติม) 

 



 

 
ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

17 โครงการก่อสร้างปูายช่ือ
ศูนย์เด็กเล็กบ้านหนอง 
ลุมพุก ม.6 

เพื่อความเป็นระเบียบมี
ความสวยงามและ
เหมาะสมกับพื้นที ่

ขนากกว้าง4.30 เมตร สูง 2 
เมตร กรุด้วยหินแกรนิตสีด า 
เซาะร่องตัวหนังสือช่ือศูนย์ทาสี
ทอง 

- - - 54,000 - นักเรียนของศูนย์
ทั้งหมด 

มีความปลอดภัยทั้ง
เด็กและทรัพย์สิน
ทางราชการ 

กอง
การศึกษา 

 ส่วนโยธา 
 

18 โครงการปรับปรุงต่อเติม
อาคารเรยีนและรั้วด้านหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองลุมพุก ม.6 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเล่นและ
ท ากิจกรรมของเด็ก 
และทรัพยส์ินของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นหนอง
ลุมพุก 

ต่อเติมลูกกรงกันขโมย พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 80 ตร.ม.พร้อมประตู
เลื่อน ขนาด 1.90x4.30 เมตร 

- - - 27,000 - นักเรียนของศูนย์
ทั้งหมด 

เด็กนักเรยีนศูนย์ฯ
มีพัฒนาการที่ดีทั้ง
ด้านร่างกาย จิตใจ 
และสมอง 

กอง
การศึกษา 

  

19 โครงการก่อสร้างโรงอาหาร
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ปุาสุริยวงศ์ ม.17 

เพื่อก่อสร้างโรงอาหาร
ส าหรับเด็กท่ีสะดวก
ปลอดภัย ไดม้าตรฐาน 

โรงอาหารกว้าง 8 เมตร ยาว 
16.25 เมตรหรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 130 ตร.ม. 

- - - 120,000 - นักเรียนของศูนย์
ทั้งหมด 

เด็กมีความ
สะดวกสบายขึ้นใน
การพักน่ังกิน
อาหารและท า
กิจกรรมอื่นๆ 

กอง
การศึกษา 

  

รวมทั้งหมด   19 โครงการ - - - 1,457,000 -      
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  แผนงานการพัฒนา ที่ 2.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์(โครงการใหม่ที่ขอเพ่ิมเติม) 

 



 

 
ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

1 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชน ด้านการส่งเสริม
และพัฒนาคณุภาพชีวิต 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
นอกเหนือจากสาธารณ
ภัยฉุกเฉิน 

พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล
กุดชุมแสง  18  หมู่บ้าน 

- - - 50,000 50,000  จ านวนประชาชนท่ีได้รบั
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ทั้งหมด  

ประชาชนไดร้ับการ
ดูแลอย่างทั่วถึง
และป็นธรรม 

ส านักปลดั  ส่วนโยธา 
 

รวมทั้งหมด   1  โครงการ - - - 50,000 50,000      
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  แผนงานการพัฒนา ที่ 2.3  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(โครงการใหม่ทีข่อเพ่ิมเติม) 

 

 
ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

1 โครงการก่อสร้างสนาม
ฟุตบอล 7 คนแบบปลูก
หญ้า หมู่ที่ 9 บ้านนา
ชุมแสง 

เพื่อก่อสร้างสนาม
ฟุตบอล 7 คน ส าหรับ
แล่นกีฬาและออกก าลัง
กาย 

ขนาดกว้าง 45 เมตร ยาว65  
เมตรมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 2,925 
ตร.ม. พร้อมรั้วตาข่ายถัก สูง 6 
เมตร พร้อมประต ู

- - - 1,812,000 1,812,000 สนามกีฬาตามแบบ
มาตรฐานก าหนด 

มีสถานท่ีออกก าลัง
กายและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 

กองช่าง  ส่วนโยธา 
 

รวมทั้งหมด   1  โครงการ - - - 1,812,000 1,812,000      
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  แผนงานการพัฒนา ที่ 2.4  แผนงานการเกษตร(โครงการใหมท่ี่ขอเพ่ิมเติม) 



 

 

 
ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

1 ขุดลอกล าห้วยเดื่อ หมู่ที่ 2 
บ้านนาทุ่งใหญ่ 

เพื่อท าความสะอาดและ
ขุดดินออกให้ลึกและเก็บ
น้ าได้เพิม่ขึ้น 

ขนาดกว้าง 18 เมตรยาว 343  
เมตร ลึก 3  เมตร 

- - 450,000 - - ได้ขุดคลองยาว 343 
เมตร 

มีปริมาณน้ าเก็บ
เพิ่มขึ้นเพียงพอใน
การท าการเกษตร 

กองช่าง  ส่วนโยธา 
 

2 ขุดลอกอ่างล าห้วยแพง หมู่
ที่ 11 
บ้านชุมชนพัฒนา 

เพื่อท าความสะอาดและ
ขุดดินออกให้ลึกและเก็บ
น้ าได้เพิม่ขึ้น 

ขนาดกว้าง 47 เมตรยาว  84  
เมตร ลึก 3  เมตร 

- - 314,000 - - ได้ขุดลอกอ่างยาว 84 
เมตร 

มีปริมาณน้ าเก็บ
เพิ่มขึ้นเพียงพอใน
การท าการเกษตร 

กองช่าง   

3 ขุดลอกล าห้วยทราย  หมู่ที่
12 บ้านนาอุดม 

เพื่อท าความสะอาดและ
ขุดดินออกให้ลึกและเก็บ
น้ าได้เพิม่ขึ้น 

ขนาดกว้าง 18 เมตรยาว 343  
เมตร ลึก 3  เมตร 

- - 450,000 - - ได้ขุดคลองยาว 353 
เมตร 

มีปริมาณน้ าเก็บ
เพิ่มขึ้นเพียงพอใน
การท าการเกษตร 

กองช่าง   

4 ขุดลอกล าห้วยยางด า หมู่ที่ 
14 บ้านโนนชุมแสง 

เพื่อท าความสะอาดและ
ขุดดินออกให้ลึกและเก็บ
น้ าได้เพิม่ขึ้น 

ขนาดกว้าง 15 เมตรยาว 374  
เมตร ลึก 3  เมตร 

- - 450,000 - - ได้ขุดคลองยาว 374 
เมตร 

มีปริมาณน้ าเก็บ
เพิ่มขึ้นเพียงพอใน
การท าการเกษตร 

กองช่าง   

5 ขุดลอกล าห้วยหมี หมู่ที่ 16 
บ้านหนองลุมพุก 

เพื่อท าความสะอาดและ
ขุดดินออกให้ลึกและเก็บ
น้ าได้เพิม่ขึ้น 

ขนาดกว้าง 12 เมตรยาว 364  
เมตร ลึก 3  เมตร 

- - 345,000 - - ได้ขุดคลองยาว 364
เมตร 

มีปริมาณน้ าเก็บ
เพิ่มขึ้นเพียงพอใน
การท าการเกษตร 

กองช่าง   

6 โครงการซ่อมแซมท านบดิน
ห้วยหินดาด หมู่ 15 บ้าน
ใหม่นาด ี

เพื่อก่อสร้างท านบดินกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ช่วงฤดูแล้ง 

สันฝายกว้าง 4 เมตร ยาว 230 
เมตร ลึกเฉลี่ย  8 เมตร 

- - - 2,858,000 2,858,000 แนวท านบดินยาว 
230 เมตร 

มีน้ าเก็บไว้ใช้ช่วง
ฤดูแล้ง 

กองช่าง   

รวมทั้งหมด   6  โครงการ - - 2,009,000 2,858,000 2,858,000      
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  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      แผนงานการพัฒนา ที่ 5.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(โครงการใหม่ทีข่อเพ่ิมเติม) 

 

 
ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

1 โครงการก่อสร้างคันดินแนว
กันไฟปุาท่ีสาธารณะ
ประโยชนส์่างนกแก้ว บ้าน
ชุมชนพัฒนา ม. 11 

เพื่อก่อสร้างคันดินเก็บน้ า
ช่วยปูองกันไฟปุาและ
การบุกรุกที่สาธารณะ 

ขนากกว้าง 2.50 เมตรยาว 
1,000 เมตร สูง 2 เมตร 

- - - 186,000 - แนวคันดิน ยาว 
1,000 เมตร 

พื้นที่ปุาสาธารณะมี
ความสมดุล
ปลอดภัยจากการ
บุกรุก 

กองช่าง  ส่วนโยธา 
 

2 โครงการคลองสวย  น้ าใส 
ประชาชนใส่ใจสิ่งแวดล้อม
เฉลิมพระเกียรต ิ

เพื่อท าความสะอาดแหล่ง
น้ าสาธารณะ คูคลอง 
ต่างๆและสร้างจิตส านึก
ให้รักสิ่งแวดล้อม 

 พื้นที่ต าบลกุดชุมแสง  18  
หมู่บ้าน 

- - - 70,000 80,000 จ านวนพื้นที่ ที่ได้
ด าเนินการ 

แหล่งน้ าสาธารณะ
มีความสะอาด 

ส านักปลดั   

รวมทั้งหมด   2  โครงการ - - - 256,000 80,000      
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  แผนงานการพัฒนา ที่ 5.2  แผนงานสาธารณสุข(โครงการใหม่ที่ขอเพ่ิมเติม) 

 

 
ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

1 โครงการก่อสร้างโรงก าจัด 
ขยะ หมู่ที่ 7  บ้านโชค
อ านวย 

เพื่อใช้คัดแยกขยะและ
ก าจัดขยะ 

ขนาดกว้าง  15*20 เมตร - - - 490,000 - โรงก าจัดขยะ  1  โรง มีพื้นท่ีสะดวกใน
การก าจัดและคดั
แยกขยะ 

กองช่าง  ส่วนโยธา 
 

รวมทั้งหมด   1  โครงการ - - - 490,000 -      
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  7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านอ่ืนๆ 
      แผนงานการพัฒนา ที่ 7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป(โครงการใหม่ที่ขอเพ่ิมเติม) 

 

 
ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

1 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชน กรณีฟื้นฟูหลัง
เกิดสาธารณภัยต่างๆ 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจาก
กรณีเกดิภัยพิบตัิต่างๆใน
พื้นที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดชุมแสง 

พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล
กุดชุมแสง  18  หมู่บ้าน 

- - - 200,000 200,000  จ านวนประชาชนท่ีได้รบั
ผลกระทบจริงๆทั้ง 18 
หมู่บ้าน  

ประชาชนไดร้ับการ
ดูแลเยียวยาใน
เบื้องต้น 

ส านักปลดั  ส่วนโยธา 
 

รวมทั้งหมด   1  โครงการ - - - 200,000 200,000      
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          บัญชีครภุัณฑ ์                                                                                                       ผ.03 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)(เพ่ิมเติม) 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี2561 
(บาท) 

ปี2562 
(บาท) 

ปี2563 
(บาท) 

ปี2564 
(บาท) 

ปี2565 
(บาท) 

1 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่นๆ เพื่อติดตั้งเตาเผาขยะมลู
ฝอยระบบควบคุมอากาศ 

จัดซื้อเตาเผาขยะมลูฝอย
ระบบควบคมุอากาศ ไม่ใช้
น้ ามัน ไม่ใช้แก๊ส ไม่ใช้ไฟฟูา 

- -  2,200,000 - ส านักปลดั 
 

รวม   1  รายการ    2,200,000   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

       -29- 
ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย 
นายวิเชียร พงษ์จันทร์ -  ส.อบต. ม. 14 หมู่บ้านที่ไม่มีในท่ีเพ่ิมเติมใหม่หรือไม่มีความจ าเป็น 
ประธานสภาฯ -  เป็นแผนงานในการท าข้อบัญญัติ,  แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่อยู่ใน  แผนพัฒนาท้องถิ่น    

(พ.ศ. 2561- 2565)  แก้ไข เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเติม ฉบับที่  3,  ฉบับที่  1 และ  ฉบับที่ 2 
ได้น าเข้ามาเพ่ิมเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

นายมงคล  กู้ภูเขียว ส.อบต. หมู่ 9  ตามท่ีมีแผนงานที่ปรับปรุง  แก้ไข  เพิ่มเติม  เพื่อให้ความสอดคล้องในการ
พัฒนาของประชาชน  และแผนงานการศึกษามีแผนงานหนึ่ง  เยี่ยมมากโครงการนี้ (ตัดผม)  
เพ่ิมทักษะอาชีพช่าง 

นายส าเนียง  ขวัญมา -  ส.อบต. หมู่  4  ร่างแผนพัฒนาโดยเฉพาะ หมู่ 4 อยากให้เป็น 3 ช่วงความกว้างถนน  
และให้มีไหล่ทางด้วย 

นายก อบต.ฯ -  แก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 เข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น  บางโครงการไม่ได้
ด าเนินการ 

นายส าเร็จ  แซ่ปึง -  ฝากสอบถามฝ่ายแผนโรคโควิด ด้านสาธารณสุข  งานป้องกันโรคในศูนย์เด็กเล็กและ
โรงเรียนร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565)  เพ่ือเข้าข้อบัญญัติงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณปี  พ.ศ.  2564 

ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย 
   -  ไม่มี 
   -  ขอมติสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
      เพ่ิมเติม  แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 

-  มติที่ประชุม    
           -  เห็นชอบ      26  เสียง 
           -  ไม่เห็นชอบ                    -  เสียง 
           -  งดออกเสียง       3  เสียง     
    -   มติที่ประชุมเห็นชอบ(ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
      เพ่ิมเติม  แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 

 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  อ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ -  การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2564   
นายมงคล  กู้ภูเขียว -  ส.อบต. หมู่ 9  การจัดท าแผนงบประมาณในปี  2564  (ข้อบัญญัติรายจ่ายงบประมาณ 

เพ่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล - พนักงานส่วนต าบลจัดเข้าแผนด้วย) 
นายส าเร็จ  แซ่ปึง -  ส.อบต. ม. 1  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2564 ที่จะมาถึงให้พิจารณาตั้งไว้ 83 

ล้านบาท  ศึกษาให้ดีที่จะแปรญัญติ 
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นายสุระพล เหมือนสันเทียะ - ส.อบต. หมู่ 14  ขยายเขตไฟฟ้า  ประชาชนยังรอความหวัง 
 -  ขยะวัดป่าศิลารัตน์ (ไม่อยากเผาขยะ) 
 -  คุณภาพปูน  ถนน คสล.ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ 
นายส าเร็จ  แซ่ปึง -  ส.อบต. ม. 1  การตรวจสอบคุณภาพงาน  ตามท่ีผ่านประสบการณ์มา  ต้องหาข้อมูล  

การท างานของผู้รับเหมา  ฝากเรื่องไฟฟ้าขยายเขต 



 

ประธานสภาฯ -  สภาได้พิจารณาครบทุกวาระแล้ว  ขอปิดการประชุม   
 ปิดประชุมเวลา 12.00  น. 
 
                 (ลงชื่อ).........สถิตย์  จันทร์ขามป้อม...........ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม     
                            (นายสถิตย์   จนัทร์ขามป้อม) 
                                                        เลขานุการสภา  อบต.กุดชุมแสง  
 
                 (ลงชื่อ)...........วงค์เดือน   แสนแก้ว..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                    (นางวงค์เดือน   แสนแก้ว) 
            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
                                               (ลงชื่อ..........สถาปนิกร  ยศรุ่งเรือง...........ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                      (นายสถาปนิกร   ยศรุ่งเรือง) 
           คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                        
         (ลงชื่อ).............ส าเนียง   ขวัญมา.............ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                       (นายส าเนียง    ขวัญมา) 
             คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
                                              (ลงชื่อ)............นิยม   หาญแท้...............ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                             (นายนยิม   หาญแท้ ) 
                                                        ประธานสภา อบต.กุดชุมแสง 
 

 

 



 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 3/2563 

วันที่  16  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2563 
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 - ขาด 
15 นายชมัด  น้อยเวียง สมาชิกสภา อบต. ม. 7 ชมัด  น้อยเวียง  
16 นายสุวรรณ์  รักษาภักดี สมาชิกสภา อบต. ม. 7 - ลากิจ 
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 นายยุทธ  กล้าเมืองกลาง สมาชิกสภา อบต.ม.16 ยุทธ กล้าเมืองกลาง  



 

29 นายเชิงชาย  ฦาชา สมาชิกสภา อบต.ม.16 - ลากิจ 
30 นายอุดม  วรรณจงค า สมาชิกสภา อบต.ม.17 อุดม  วรรณจงค า  
31 นายแสวง  พรมหญ้าคา สมาชิกสภา อบต.ม.17 แสวง พรมหญ้าคา  
32 นายโยธิน  กระแสกุล สมาชิกสภา อบต.ม.18 โยธิน  กระแสกุล  

                                                
    ผู้เข้าร่วมประชุม     

             

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสุรัตน์  จันทราศรี นายก  อบต.กุดชุมแสง สุรัตน์  จันทราศรี  
2 นายประวิทย์  จันทร์ขามป้อม รองนายก  อบต.กุดชุมแสง ประวิทย์  จันทร์ขามป้อม  
3 นายสุรจิตร  ปิยานุรักษ์ รองนายก  อบต.กุดชุมแสง สุรจิตร  ปิยานุรักษ์  
4 นายบุญมี  คงม่วงหมู่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  2 บุญมี  คงม่วงหมู่  
5 นายทวี  นาบ ารุง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  18 ทวี  นาบ ารุง  
6 นายสมัย  ยศรุ่งเรือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  7 สมัย  ยศรุ่งเรือง  
7 นายจตุพล  ยศรุ่งเรือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  13 จตุพล  ยศรุ่งเรือง  
8 นางพัชรินทร์ แก้วกระจ่าง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  1 พัชรินทร์ แก้วกระจ่าง  
9 นายอพิเชษฐ์  ฤาชา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  9 อพิเชษฐ์  ฤาชา  
10 นายประมวล  สกุลจร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  14 ประมวล  สกุลจร  
11 นายเรืองฤทธิ์ สมอาจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 เรืองฤทธิ์ สมอาจ  
12 นายสมสิน  วงศ์กุดเลาะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมสิน  วงศ์กุดเลาะ  
13 นายศูนย์  สิระพัดสะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ศูนย์  สิระพัดสะ  
14 นางสนิท  ยุคะลัง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 สนิท  ยุคะลัง  
15 นายกองขัน  ก าไรเงิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 กองขัน  ก าไรเงิน  
16 น.ส.สุรัมภา  แก้วเบ้า ผู้อ านวยการกองการศึกษา สุรัมภา  แก้วเบ้า  
17 น.ส.สวุัฒนา  วาจาน้อย พนักงานจ้างเหมาบริการ สุวัฒนา  วาจาน้อย  
18 น.ส.ณัฐวรรณ  พลนิกาย ผช.จนท.ธุรการ ณัฐวรรณ  พลนิกาย  
19 นางอโณทัย  ป้อมปริยานนท์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน อโณทัย  ป้อมปรยิานนท์  
20 น.ส.ณัฐริชา  กู้ภูเขียว ผช.จนท.ธุรการ ณัฐริชา  กู้ภูเขียว  
21 นางพิรัลรัตน์  เกษมนวกุล หัวหน้าส านักปลัด พิรัลรัตน์  เกษมนวกุล  
22 นายชัย   ได้พร ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชัย   ได้พร  
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ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
23 นางรินดา  วงษ์ชู ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รินดา  วงษ์ชู  
24 นายณัฐพล   ค าเหลือง พนักงานจ้างเหมา ณัฐพล   ค าเหลือง  
25 นางสุภัทร   ประมูล ผอ.กองสวัสดิการสังคม สุภัทร   ประมูล  
26 นายจตุพล  ยศรุ่งเรือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 จตุพล  ยศรุ่งเรือง  
27 นายอ๊อด   ชูประยูร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 17 อ๊อด   ชูประยูร  
28 นายมนตรี   กู้ภูเขียว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 มนตรี   กู้ภูเขียว  
29 นายเพทาย  ไตรเสนีย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 เพทาย  ไตรเสนีย์  
30 นายหนูเจน   พรมเดื่อ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 หนูเจน   พรมเดื่อ  



 

31 นายสมบรูณ์  สิงห์โคตร นักการภารโรง สมบรูณ์  สิงห์โคตร  
32 นายดนัย   จันทร์ขามป้อม จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ ดนัย   จันทร์ขามป้อม  
33 น.ส.นิตยา   ฦาชา ผช.จนท.พัฒนาชุมชน นิตยา   ฦาชา  
34 นายธนวรรธ์  อิติป ิ ผช.ช่างไฟฟ้า ธนวรรธ์  อิติปิ  
35 นายพุฒิพงษ์  ด้นประดิษฐิ์ พนักงานจ้างเหมา พุฒิพงษ์  ด้นประดิษฐิ์  
36 น.ส.อริสรา   แก้วศิริ ผช.พัสดุ อริสรา   แก้วศิริ  
37 นางอัมรินทร์  เดชชมภู ผช.จัดเก็บรายได้ อัมรินทร์  เดชชมภู  
38 นายณัฐกฤษ  จันทร์ขามป้อม พนักงานจ้างเหมา ณัฐกฤษ  จันทร์ขามป้อม  
39 นางธัญญพัทธ์  นวลประเสริฐ์ จพง.ธุรการช านาญงาน ธัญญพัทธ์  นวลประเสริฐ์  
40 นายอานนท์  ทักษิณสิทธิ์ ผอ.กองช่าง อานนท์  ทักษิณสิทธิ์  

 
/เมื่อถึงเวลา  09.30 น……….. 
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เมื่อถึงเวลา  09.30 น. มีสมาชิกสภาเข้าประชุม จ านวน 29 คน  ลากิจ  2  คน  คือ  นายสุวรรณ์  รักษาภักดี,   
  นายเชิงชาย  ฤาชา   ขาด  1  คน  คือ  นายบุญมี  ถาวงกลาง  มีผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  40  
คน    ครบองค์ประชุม  นายนิยม  หาญแท้  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  ได้กล่าว 
  เปิดประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

วันที่  16  กรกฎาคม  2563  มีระเบียบการประชุมดังนี้ 
  ระเบียบวาระท่ี   1      เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ 
  ระเบียบวาระท่ี   2      เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยวิสามัญครั้งที่ 3/2563) 
  ระเบียบวาระท่ี   3      เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา        
  ระเบียบวาระท่ี   4      เรื่อง อ่ืน ๆ  

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ   
ประธานสภาฯ  -  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 3/2563) 
มติที่ประชุม  -  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ระเบียบวาระท่ี   3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
    -  การจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง  



 

       เพิ่มเติม ฉบับที่  3 
ประธานสภาฯ  -  ได้รับญัตติเป็น บันทึกข้อความ ส่วนราชการ  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วน 
      ต าบลกุดชุมแสง ที ่ชย 71501/-  ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2563  เรื่อง การจัดท าร่าง 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  แก้ไข เปลี่ยนแปลง   เพ่ิมเติม ฉบับที่  3 

 -  เชิญผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย  ได้น าเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   
   (พ.ศ. 2561 - 2565)  แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  3  ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   กุดชุมแสงต่อสภา 
นายชัย  ได้พร -  ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้ได้รับมอบหมาย  เสนอหลักการและเหตุผลชี้แจงต่อ

สภาแก้ไขเพ่ิมเติม  แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่  3  รายละเอียดดังนี้ 

 บทน า 
 ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น  

   แผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนด 
   วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย และกลยุทธ์ โดย
สอดคล้อง   กับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด    แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมี
ลักษณะเป็น   การก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณ
แต่ละปี    ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือ 
   เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
   งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วง ของแผนนั้น รวมทั้งวาง 
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  แนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ ใน 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 
    ดังนั้น  โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยเฉพาะในแผนประจ าปีแรก
   ของห้วง ระยะเวลานั้น  ควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย  2  ประการ  คือ 

 1)  มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ 
   ของโครงการ/กิจกรรม  รวมทั้งประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 
   2)  กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลา 5 ปี  ควรมีความพร้อมในเรื่อง 
   ของรูปแบบ  และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร  เพื่อให้สามารถก าหนดรายการใน 
   แผนพัฒนาที่จะน าไปใช้จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป 

   วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1)  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท า 

   งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม 
   รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ 
   ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2) เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน 

   ขั้นตอนการเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ 

   เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  



 

  2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
   เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  

  3)  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ 
   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
 เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  ส าหรับองค์การ

บริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  ที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงต่อ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหาร
ท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ 
บันทึกหลกัการและเหตุผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  แก้ไข เพิม่เติม  เปลี่ยนแปลง  ฉบบัที่ 
3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   “แผนพัฒนาท้องถิ่น”  หมายความว่า  แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 
   ก าหนดวิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  และกลยุทธ์  
   โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วน 
   ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
   ชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา  รายละเอียดที่ 
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   ปรากฏในโครงการพัฒนา  ที่จัดท าขึ้น  ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่อง 
   และเป็นแผนก้าวหน้า  และให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
   ท้องถิ่น 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม  พ.ศ. 2559  (ฉบับที่ 2)  และ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 
3)  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือเป็นแนว
ทางการพัฒนาท้องถิ่น  โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไขเพ่ิมเติม  หรือเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
ข้อ  10  ให้เพ่ิมความนี้เป็นข้อ  22/1  และข้อ  22/2  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  
“ข้อ  22/1  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็น
อ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย   
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้   ”ข้อ 22/2  ในกรณีการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ งานราชพิธี รัฐ
พิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทยให้เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้บริหาร
ท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 ด้วย  และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย



 

เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับตั้ งแต่วันที่ ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว” 

ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น และแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ไปแล้ว  เนื่องจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดชุมแสง  มีความจ าเป็นที่จะเพ่ิมเติม โครงการ/กิจกรรมและครุภัณฑ์ ที่มีความ
จ าเป็นในการใช้งานเพ่ือให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น    ซึ่งรายการ
ดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  และบางโครงการมีความจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงโครงการเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม  สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ   
จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 
ประจ าปี 2563  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณต่อไป   
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-  การจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม
ฉบับที่  3  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  เพ่ือประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน  ด้านแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
โครงการที่เพ่ิมใหม่  20  โครงการ  แผนงานการศึกษา โครงการที่เพ่ิมใหม่  14  โครงการ  
แผนงานสาธรณสุข  โครงการที่เพ่ิมใหม่  1  โครงการ  และครุภัณฑ์  1  โครงการ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
แก้ไข เพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3  
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีสรุปโครงการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 3   
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 
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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) 
 

- - - -   
27 58,422,986 27 58,422,986 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านสังคมและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
 แผนงานการพัฒนาท่ี  2.๑  แผนงานการศึกษา (โครงการที่ขอเพิ่ม) 

 
 

- -      -      - -        - 19 1,457,000 - - 
แผนงานการพัฒนาท่ี  2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์(โครงการที่ขอ

เพิ่ม) 
 

- -      -      - -        - 1        50,000 1     50,000 
แผนงานการพัฒนาท่ี  2.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

(โครงการที่ขอเพิ่ม) 
 

- -      -      - - - 1       1,812,000 1     1,812,000 
แผนงานการพัฒนาท่ี  2.4 แผนงานเกษตร(โครงการที่ขอเพิ่ม) 
 

- -      -      - 5       2,009,000  1 2,858,000 1    2,858,000 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจดัการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แผนงานการพัฒนา ที่ 5.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(โครงการที่ขอเพิ่ม) 
 

- - - - - - 2 256,000 1 80,000 

แผนงานการพัฒนา ที่ 5.2  แผนงานสาธารณสุข - - - - - - 1 490,000 - - 

7.ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านอ่ืนๆ 

แผนงานการพัฒนา ที่ 7.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป(โครงการที่ขอ
เพิ่ม) 
 

- - - - - - 1 200,000 1 200,000 

บัญชีครุภณัฑ ์

1.แผนงานสาธารณสุข - - - - - - 1 2,200,000 - - 

รวมทั้งหมด 
 

- - - - 5       2,009,000 54 
 
 
 
 
 
 

67,745,986 32       63,598,986 
          



 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 

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

 



 

 
ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

1 โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล.โดยเสริมผิวทาง
ยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนก
รีต หมู่ที่ 9  บ้านนาชุมแสง 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 6 เมตร ยาว 237 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือมี
พื้นที่เสริมยางพาราไม่น้อยกว่า 
1,422 ตร.ม.จากสี่แยกบ้านนาง
สายันต์  วนเก่าน้อย-บ้านนาย
สมศลิ  ปลื้มสุด 

- - - 495,000 - ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนที่ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 1  บ้านนาคานหัก 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4. เมตร ยาว 225 เมตร 
หนา 0.15 เมตรพร้อมลงดินไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตรจากบ้าน
นางสายฝน อิติป-ิถนนสายไป
บ้านนาสีดา 

- - - 500,000 - ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนที่ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

3 โครงการลงหินคลุกถนนเพ่ือ
การเกษตร หมู่ที่ 2  บ้าน
นาทุ่งใหญ่ 

เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 2.50. เมตร ยาว 2,740 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร 

- - - 327,000 - ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนที่ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้รับความ
สะดวกในการ 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

4 โครงการลงหินคลุกถนนเพ่ือ
การเกษตร หมู่ที่ 3  บ้าน
กุดชุมแสง 

เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้
มาตรฐาน 

สายที่1 กว้าง 2.30. เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 
เมตร สายที2่ กว้าง 2.30. เมตร 
ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร 

- - - 214,000 - ร้อยละ 20 ของ
เกษตรกรที่ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง  
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  แผนงานการพัฒนา ที่ 1.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(โครงการทีข่อเพ่ิม) 

 



 

 
ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ/ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองหอย 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นท่ี คสล.
ไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.ถนนเช่ือม
หมู่บ้านหนองหอย-ไปบ้านลาดใต้ 
ต าบลหนองบัวแดง 

- - - 485,000 - ร้อยละ 20 ของ
ประชาชนในหมู่บ้านท่ี
ใช้เส้นทางคมนาคม
ได้รับความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

6 โครงการลงหินคลุกถนนเพ่ือ
การเกษตร หมู่ที่ 5  บ้าน
หนองแก 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 2.50. เมตร ยาว 2,150 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 เมตร 

- - - 256,000 - ร้อยละ 20 ของ
ประชาชนที่ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
โดยเสรมิผิวทางยางพารา
แอสฟัลตต์ิกคอนกรีต หมู่ที่ 
6  บ้านหนองลุมพุก 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5. เมตร ยาว 244 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือมีพื้นที่
เสรมิยางพาราไม่น้อยกว่า 1,220 
ตร.ม.จากบ้านนายสมภาร  ยศ
รุ่งเรือง-บ้านนายสุชาติ ยศรุ่งเรือง 

- - - 495,000 - ร้อยละ 20 ของ
ประชาชนที่ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

8 โครงการต่อเติมท่อเหลี่ยม 
หมู่ที่ 7  บ้านโชคอ านวย 

เพื่อขยายถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ถนนข้ามล าห้วยหมีขนาด 1.50 ✕ 
1.20 จ านวน  2  ช่อง  ยาว 5 
เมตร พร้อมก าแพงปากท่อ 

- - - 164,986 - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   
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  แผนงานการพัฒนา ที่ 1.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(โครงการทีข่อเพ่ิม) 

 



 

 
ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

9 โครงการขยายผิวจราจร
ถนน คสล. หมู่ที่ 7        
บ้านโชคอ านวย 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้างข้างละ 1 เมตร ยาว 285 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตรจาก
นานายวีระ บญุกุล- ล าห้วยหม ี

- - - 319,000 - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางคมนาคม
ได้รับความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 8  บ้านนาสมบูรณ ์

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร ยาว 718 เมตร 
หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นท่ี 
คสล.ไม่น้อยกว่า 2,872 ตร.ม.
จากค่ายลูกเสือ-นานายอ่วมแก้ว
คูณ 

- - - 1,570,000 - ร้อยละ 20 ของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางคมนาคม
ได้รับความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

11 โครงการรื้อถอน 
เคลื่อนย้ายติดตั้งรั้วกันขยะ
หมู่ที่ 9 บ้านนาชุมแสง 

เพื่อปูองกันการ
แพร่กระจายของขยะ 

ติดตั้งใหม่ที่บ่อขยะบา้นโชค
อ านวย 

- - - 184,000 - แผงรั้วกั้นขยะได้ถูก
รื้อถอนท้ังหมด 

ติดตั้งแผงก้ันขยะ
รอบบ่อชยะปูองกัน
การแพร่ขจาย 

กองช่าง   

12 โครงการลงหินคลุกถนนเพ่ือ
การเกษตร หมู่ที่ 10    
บ้านหนองหอยเหนือ 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 2.50. เมตร ยาว 2,740 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 เมตรถนน
สายหนองหอยเหนือ-โสกรัง 

- - - 327,000 - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางคมนาคม
ได้รับความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

 
 
 
 
 

-14- 
  แผนงานการพัฒนา ที่ 1.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(โครงการทีข่อเพ่ิม) 

 



 

 
ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

13 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า  คสล.ภายในหมู่บ้าน
ชุมชขนพัฒนา หมู่ที่ 11 

เพื่อช่วยระบายน้ าใน
หมู่บ้านให้เร็วข้ึน 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 
390.50  เมตร ลึก  0.30  
เมตรซอยจากบ้านนายสุมติร 
พรมเดื่อ-ถนนสายหนองบัวแดง
ชัยภูม ิ

- - - 412,000 - ร้อยละ 60 ของน้ า
ใช้และน้ าฝนได้มี
ช่องทางระบาย
สะดวกมากข้ึน 

ลดปรมิาณน้ าขังได้
รวดเร็วและไมมีน้ า
เสียในหมู่บา้น 

กองช่าง   

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
โดยเสรมิผิวทางยางพารา
แอสฟัลตต์ิกคอนกรีต หมู่ที่ 
13  บ้านหนองชุมแสง 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

จ านวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 6 
เมตร ยาว 174 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.04 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 
เมตร ยาว 75 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.04 เมตรหรือมีพื้นท่ีเสริมยาง 
พาราไม่น้อยกว่า 1,344 ตร.ม.
จากวัดปุาสรุิยวงศ-์ สะพานล า
ห้วยเดื่อ 

- - - 496,000 - ร้อยละ 40 ของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางคมนาคม
ได้รับความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
โดยเสรมิผิวทางยางพารา
แอสฟัลตต์ิกคอนกรีต หมู่ที่ 
16  บ้านหนองลมุพุกใต ้

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

จ านวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 4 
เมตร ยาว 108 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.04 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. 
ยาว 268 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 
ม.หรือมีพ้ืนท่ีเสรมิยางพาราไม่
น้อยกว่า 1,504 ตร.ม. 

- - - 435,000 - ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางคมนาคม
ได้รับความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

16 โครงการขยายผิวจราจร
ถนนดินลูกรังพร้อมลงหิน
คลุกหมู่ที่ 17 บ้านคลอง
ชุมแสง  

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 2  เมตร  ยาว  180  
เมตรหนาเฉลี่ย 0.05  เมตรถนน
ซอยเข้าบ้านนางแบ้ง  กู้ภูเขียว 

- - - 54,000 - ร้อยละ 40 ของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางคมนาคม
ได้รับความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

 
 
            -15- 
  แผนงานการพัฒนา ที่ 1.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(โครงการทีข่อเพ่ิม) 

 



 

 
ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

17 โครงการลงหินคลุกถนนเพ่ือ
การเกษตร หมู่ที่ 17  บ้าน
คลองชุมแสง 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 2.30. เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 เมตรจาก
นานางกงหลา-นานายรังสฤษฎ์  
บุญอาจ 

- - - 109,000 - ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางคมนาคม
ได้รับความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 18บา้นทุ่งแลนคา 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร 
หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นท่ี 
คสล.ไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.จาก
บ้านนายวิชาติ  เขียงเขียว-บ้าน
นายอินแปลง  นางงาม 

- - - 495,000 - ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางคมนาคม
ได้รับความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

19 โครงการต่อเติมอาคารโรง
จอดรถภาย ในส านักงาน 

เพื่อขยายพื้นท่ีส าหรับ
เก็บวัสดุอุปกรณภ์ายใน
ส านักงาน 

ขนาดกว้าง 9 เมตรยาว 23   
เมตร  

- - - 250,000 - ร้อยละ20 ของวัสดุ
อุปกรณ์ส านักงานมี
ความปลอดภัย 

มีพื้นท่ีเก็บวัสดเุพิ่ม
มากขึ้น สะดวกใน
การเก็บรักษา 

กองช่าง   

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 3 บ้านกุดชุมแสง 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 2.20 เมตร ยาว 80 เมตร 
หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นท่ี 
คสล. ซอยเข้าบ้านนายจิม  พงษ์
จิตภักด ี

- - - 50,000 - ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางคมนาคม
ได้รับความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 15 บ้านใหม่นาด ี

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 3 เมตร ยาว 395 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ถนนรอบสระ
หนองผือ 

- - - 463,000 - ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางคมนาคม
ได้รับความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

 
 
          -16- 
แผนงานการพัฒนา ที่ 1.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(โครงการที่ขอเพ่ิม) 

 



 

 
ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่
เพิ่มเตมิ 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (รหสั
สายทาง ชย.ถ.33-006) หมู่ที ่11
บ้านชุมชนพัฒนา 

เพื่อสร้างถนน
ให้ได้มาตรฐาน 

จ านวน 2 ช่วง กว้าง 4 เมตร ยาว 
4,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่รวม 
16,000 ตร.ม. สายแยกประปา-ซ่าง
นกแก้ว 

- - - 9,730,000 9,730,000 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนที่ใช้เส้นทาง
คมนาคม 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง   

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (รหสั
สายทาง ชย.ถ.33-024) หมู่ที ่13
บ้านหนองชุมแสง 

เพื่อสร้างถนน
ให้ได้มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 
เมตร สายหูกวาง-ตาดข่า 

- - - 7,297,000 7,297,000 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนที่ใช้เส้นทาง
คมนาคม 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง   

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (รหสั
สายทาง ชย.ถ.33-021)         
หมู่ที ่6 บ้านหนองลุมพุก 

เพื่อสร้างถนน
ให้ได้มาตรฐาน 

กว้าง 4 ม. ยาว 4,000 ม. หนา 0.15 
ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม. สาย
จากบ้านหนองลุมพุก-บ้านห้วยม่วง 

- - - 9,730,000 9,730,000 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนที่ใช้เส้นทาง
คมนาคม 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง   

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (รหสั
สายทาง ชย.ถ.33-020)         
หมู่ที ่7 บ้านโชคอ านวย 

เพื่อสร้างถนน
ให้ได้มาตรฐาน 

กว้าง 4 ม. ยาว 2,580 ม. หนา 0.15 
ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม. สาย
จากบ้านโชคอ านวย-บ้านห้วยม่วง 

- - - 6,270,000 6,270,000 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนที่ใช้เส้นทาง
คมนาคม 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง   

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (รหสั
สายทาง ชย.ถ.33-028)          
หมู่ที ่2 บ้านนาทุ่งใหญ ่

เพื่อสร้างถนน
ให้ได้มาตรฐาน 

กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 
เมตร สายหนองโน-ปุายาง 

- - - 8,967,000 8,967,000 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนที่ใช้เส้นทาง
คมนาคม 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง   

27 โครงการก่อสร้างถนนคสล.(รหสั
สายทาง ชย.ถ.118-027)          
หมู่ที ่18 บ้านทุ่งแลนคา 

เพื่อสร้างถนน
ให้ได้มาตรฐาน 

จ านวน 2 ช่วง กว้าง 4 เมตร ยาว 
3,400 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.50 ตร.ม.สายวัดปาุ-หิน
เหิบ 

- - - 8,319,000 8,319,000 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนที่ใช้เส้นทาง
คมนาคม 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง   

รวมทั้งหมด   27  โครงการ - - - 58,422,986 58,422,986      

          -17- 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมละส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
       แผนงานการพัฒนา ที่ 2.1  แผนงานการศึกษา(โครงการใหม่ที่ขอเพ่ิมเติม) 



 

 

 
ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

1 อุดหนุนโรงเรียนคูเมืองตาม
โครงการรักการอ่านและ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 2564 

เพื่อเพ่ิมช่องทางการอ่าน 
และการเรียนรู้อย่างรอบด้าน
และเพื่อพัฒนาผูเ้รียนใหม้ี
ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร ์

อุดหนุนโรงเรียนคูเมืองวิทยาร่วม
กิจกรรมของกลุม่สาระ 282 คน
พร้อมอุปกรณ์ในการด าเนิน
กิจกรรมที่มคีุณภาพ 
 

- - - 140,000 - ร้อยละ60ของ
นักเรียนมีความรู้
อย่างรอบด้านและใช้
คอมพิวเตอรไ์ด ้

ผู้เรยีนมีความรู้
อย่างรอบด้านและ
มีคอมพิวเตอร์ทีม่ี
คุณภาพ 

กอง
การศึกษา 

 ส่วนโยธา 
 

2 อุดหนุนโรงเรียนบ้านนา
คานหักประชานสุรณ์ตาม
โครงการจดัซื้อเครื่องดนตรี
วงดุริยางค ์

เพื่อเพ่ิมทักษะทางด้านดนตรี
ให้กับนักเรียนและท า
กิจกรรมของโรงเรียนและใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 
 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาคานหัก
ประชานุสรณ์ จดัซื้อเครื่องดนตรี
วงดุริยางค ์

- - - 73,000 - ร้อยละ30ของ
นักเรียนมีทักษะใน
การเล่นดนตร ี

ผู้เรยีนมีความรู้ด
ด้านการใช้เครื่อง
ดนตรดีนตร ี

กอง
การศึกษา 

  

3 อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุด
ชุมแสงตามโครงการจดัซื้อ
ครุภณัฑ์อุปกรณ์กีฬาเพื่อ
นักเรียนและชุมชน 

เพื่อให้มีสนามกีฬาและ
อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุดชุมแสง 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ การปรับปรุง
สนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬาท่ีได้
มาตรฐาน 
 
 

- - - 50,000 - ร้อยละ80ของ
นักเรียนมีทักษะใน
การเล่นกีฬา 

นักเรียนและ
เยาวชนมีอุปกรณ์
กีฬาใช้อย่าง
เพียงพอ 

กอง
การศึกษา 

  

4 อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุด
ชุมแสงตามโครงการ
ดุริยางค์เพื่อชุมชนชุมชน 

เพื่อให้มีเครื่องดนตรีวง
ดุริยางค์ท่ีทันสมัย 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุดชุมแสง 
จัดซื้อเครื่องดนตรีวงดรุิยางค ์

- - - 50,000 - ร้อยละ80ของ
นักเรียนท่ีร่วม
กิจกรรมมีทักษะใน
การเล่นดนตร ี

โรงเรียนมีเครื่อง
ดนตรเีพียงพอต่อ
การใช้งาน 

กอง
การศึกษา 

  

 
 
 
 

-18- 
  แผนงานการพัฒนา ที่ 2.๑  แผนงานการศึกษา(โครงการใหม่ทีข่อเพ่ิมเติม) 

 



 

 
ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

5 อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุด
ชุมแสงตามโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาเพื่ออาหาร
กลางวัน 

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจของหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงและมี
อาหารกลางวันเพียงพอ
ส าหรับนักเรียน 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุดชุมแสง 
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาเพื่ออาหารกลางวัน 

- - - 40,000 - ร้อยละ80ของนักเรียนท่ี
เข้าร่วมโครงการมีความ
เข้าใจตามหลักการ
เศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียนมีความ
เข้าใจและน าไป
ปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

กอง
การศึกษา 

  

6 อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุด
ชุมแสงตามโครงการส่งเสริม
ทักษะวิชาชีพช่างตัดผม
ชาย-หญิงเพื่อบริการชุมชน 

เพื่อเสรมิสร้างคุณธรรม-
จริยธรรมจากรุ่นพี่สูรุ่่น
น้อง 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุดชุมแสง 
โครงการโครงการส่งเสริมทักษะ
วิชาชีพช่างตัดผมชาย-หญิงเพื่อ
บริการชุมชน จ านวน  60  ตน 

- - - 70,000 - ร้อยละ80ของนักเรียนมี
ทักษะในการตัดและ
ตกแต่งทรงผมได ้

โรงเรียนมีเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่ได้มาตร 
ฐานและมีความรู้ใน
การท างานได ้

กอง
การศึกษา 

 ส่วนโยธา 
 

7 อุดหนุนโรงเรียนบ้านโชค
อ านวย ตามโครง 
การพัฒนาทักษะอาชีพ
ส าหรับนักเรียน 

เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ
อาชีพในอนาคต 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโชคอ านวย 
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ
ส าหรับนักเรียนจ านวน  27  ตน 

- - - 47,000 - ร้อยละ80ของนักเรียนมี
ทักษะในอาชีพท่ีเรียน 

นักเรียนมีทักษะใน
การประกอบอาชีพ
และมรีายได้เสรมิ 

กอง
การศึกษา 

  

8 อุดหนุนโรงเรียนบ้านโชค
อ านวย ตามโครง 
การจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อ
สุขภาพ 

เพื่อให้นักเรียนมีอุปกรณ์
ในการฝึกซ้อมกีฬา 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโชคอ านวย 
โครงการจดัซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อ
สุขภาพและการแข่งขันทุก
ประเภท 

- - - 50,000 - ร้อยละ80ของนักเรียนมี
ทักษะในการเล่นกีฬา 

นักเรียนมีทักษะใน
การเล่นกีฬาได้
หลายประเภท 

กอง
การศึกษา 

  

 
 
 

-19- 
 



 

 
ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

9 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนอง
หอย ตามโครง 
การจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 

เพื่อให้นักเรียนมีอุปกรณ์
ในการเรียนรู้และเพิ่ม
ทักษะของการเล่นกีฬา 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหอย 
โครงการจดัซื้ออุปกรณ์กีฬา
เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนมีวัสดุ
อุปกรณ์กีฬาส าหรับการเรียนการ
สอนตามรายวิชาสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

- - - 25,000 - ร้อยละ80ของ
นักเรียนมีทักษะใน
การเล่นกีฬา 

นักเรียนมีทักษะใน
การท ากิจกรรม
ร่วมกันและมีทักษะ
ในการเล่นกีฬาได้
หลากหลาย 

กอง
การศึกษา 

 ส่วนโยธา 
 

10 อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาทุ่ง
ใหญ่ตามโครงการทักษะ
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจของหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่
ตาม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับนักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน
และหน่วยงานอ่ืน 

- - - 40,000 - ร้อยละ70ของ
นักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษามีความ
เข้าใจตามหลักการ
เศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียนมีความ
เข้าใจและน าไป
ปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

กอง
การศึกษา 

  

11 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนอง
สะแกตามโครงการจัดซื้อ
เครื่องเสยีงออกก าลังกาย
เต้นแอโรบคิ 

เพื่อส่งเสริมนักเรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา มี
สุขภาพแข็งแรง 

โรงเรียนบ้านหนองสะแกนักเรียน 
ครู บุคลากรทางการศึกษา 63  
คน 

- - - 10,000 - ร้อยละ80ของ
นักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษามี
สุขภาพด ี

นักเรียน ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษามีสุขภาพแช็ง
แรงและรูจ้ักใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

กอง
การศึกษา 

  

12 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนอง
สะแกตามโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผู้เรียน
ให้สูงข้ึน 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนใน 8 กลุม่ของผู้เรียนรู้อยู่ใน
ระดับด ี

- - - 15,000 - ร้อยละ80ของ
นักเรียน มผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนใน 8 
กลุ่มของผู้เรียนรู้อยู่
ในระดับด ี

นักเรียนสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

กอง
การศึกษา 

  

 
          -20- 
  แผนงานการพัฒนา ที่ 2.1 แผนงานการศึกษา(โครงการใหม่ทีข่อเพ่ิมเติม) 

 



 

 
ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

13 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนอง
สะแกตามโครงการส่งเสรมิ
การเรยีนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจของหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

นักเรียน ครูและ บุคลากร
ทางการศึกษา ของโรงเรียนบ้าน
หนองสะแก จ านวน  56  คน 

- - - 23,000 - ร้อยละ70ของ
นักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษามีความ
เข้าใจตามหลักการ
เศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียนมีความ
เข้าใจและน าไป
ปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

กอง
การศึกษา 

 ส่วนโยธา 
 

14 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนอง
สะแกตามโครงการธนาคาร
คัดแยกขยะรีไซเคิล 

เพื่อสร้างวินัยในการทิ้ง
ขยะให้กับนักเรียน ครู
และ บุคลากรทางการ
ศึกษา 

นักเรียน ครูและ บุคลากร
ทางการศึกษา ของโรงเรียนบ้าน
หนองสะแก จ านวน  56  คน 

- - - 23,000 - ร้อยละ70ของ
นักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษามีความ
เข้าใจในการคัดแยก
ขยะที่ถูกวิธ ี

นักเรียน ครูและ 
บุคลากรทางการ
ศึกษาเกิดแนวคิดที่
ดีต่อการจดัการ
ขยะมูลฝอยได้
อย่างถูกต้อง 

กอง
การศึกษา 

  

15 โครงการก่อสร้างโดมใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา
ทุ่งใหญ่ ม.2 

เพื่อปูองกันแดด/ฝน 
ให้กับเด็ก เวลาท า
กิจกรรมต่างๆ 

ก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ กว้าง
12 เมตรยาว 12 เมตร สูง 6 
เมตรพื้นหนา 0.10 เมตรหรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 144.00 ตร.ม. 

- - - 351,000 - ร้อยละร้อยเด็กได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการท า
กิจกรรม 

เด็กมีความ
สะดวกสบายขึ้น 

กอง
การศึกษา 

  

16 โครงการก่อสร้างโดม
เอนกประสงค์ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผา
เกิ้ง) ม.15  
 
 
 

เพื่อปูองกันแดด/ฝน 
ให้กับเด็ก เวลาท า
กิจกรรมต่างๆ 

ก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ กว้าง
12 เมตรยาว 12 เมตร สูง 6 
เมตรหรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
144.00 ตร.ม. 

- - - 249,000 - ร้อยละร้อยเด็กได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการท า
กิจกรรม 

เด็กมีความ
สะดวกสบายขึ้น 

กอง
การศึกษา 

  

 
 
 
 
          -21- 
  แผนงานการพัฒนา ที่ 2.1 แผนงานการศึกษา(โครงการใหม่ทีข่อเพ่ิมเติม) 

 



 

 
ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

17 โครงการก่อสร้างปูายช่ือ
ศูนย์เด็กเล็กบ้านหนอง 
ลุมพุก ม.6 

เพื่อความเป็นระเบียบมี
ความสวยงามและ
เหมาะสมกับพื้นที ่

ขนากกว้าง4.30 เมตร สูง 2 
เมตร กรุด้วยหินแกรนิตสีด า 
เซาะร่องตัวหนังสือช่ือศูนย์ทาสี
ทอง 

- - - 54,000 - นักเรียนของศูนย์
ทั้งหมด 

มีความปลอดภัยทั้ง
เด็กและทรัพย์สิน
ทางราชการ 

กอง
การศึกษา 

 ส่วนโยธา 
 

18 โครงการปรับปรุงต่อเติม
อาคารเรยีนและรั้วด้านหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองลุมพุก ม.6 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเล่นและ
ท ากิจกรรมของเด็ก 
และทรัพยส์ินของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นหนอง
ลุมพุก 

ต่อเติมลูกกรงกันขโมย พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 80 ตร.ม.พร้อมประตู
เลื่อน ขนาด 1.90x4.30 เมตร 

- - - 27,000 - นักเรียนของศูนย์
ทั้งหมด 

เด็กนักเรยีนศูนย์ฯ
มีพัฒนาการที่ดีทั้ง
ด้านร่างกาย จิตใจ 
และสมอง 

กอง
การศึกษา 

  

19 โครงการก่อสร้างโรงอาหาร
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ปุาสุริยวงศ์ ม.17 

เพื่อก่อสร้างโรงอาหาร
ส าหรับเด็กท่ีสะดวก
ปลอดภัย ไดม้าตรฐาน 

โรงอาหารกว้าง 8 เมตร ยาว 
16.25 เมตรหรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 130 ตร.ม. 

- - - 120,000 - นักเรียนของศูนย์
ทั้งหมด 

เด็กมีความ
สะดวกสบายขึ้นใน
การพักน่ังกิน
อาหารและท า
กิจกรรมอื่นๆ 

กอง
การศึกษา 

  

รวมทั้งหมด   19 โครงการ - - - 1,457,000 -      
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  แผนงานการพัฒนา ที่ 2.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์(โครงการใหม่ที่ขอเพ่ิมเติม) 

 



 

 
ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

1 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชน ด้านการส่งเสริม
และพัฒนาคณุภาพชีวิต 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
นอกเหนือจากสาธารณ
ภัยฉุกเฉิน 

พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล
กุดชุมแสง  18  หมู่บ้าน 

- - - 50,000 50,000  จ านวนประชาชนท่ีได้รบั
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ทั้งหมด  

ประชาชนไดร้ับการ
ดูแลอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม 

ส านักปลดั  ส่วนโยธา 
 

รวมทั้งหมด   1  โครงการ - - - 50,000 50,000      
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  แผนงานการพัฒนา ที่ 2.3  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(โครงการใหม่ทีข่อเพ่ิมเติม) 

 

 
ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

1 โครงการก่อสร้างสนาม
ฟุตบอล 7 คนแบบปลูก
หญ้า หมู่ที่ 9 บ้านนา
ชุมแสง 

เพื่อก่อสร้างสนาม
ฟุตบอล 7 คน ส าหรับ
แล่นกีฬาและออกก าลัง
กาย 

ขนาดกว้าง 45 เมตร ยาว65  
เมตรมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 2,925 
ตร.ม. พร้อมรั้วตาข่ายถัก สูง 6 
เมตร พร้อมประต ู

- - - 1,812,000 1,812,000 สนามกีฬาตามแบบ
มาตรฐานก าหนด 

มีสถานท่ีออกก าลัง
กายและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 

กองช่าง  ส่วนโยธา 
 

รวมทั้งหมด   1  โครงการ - - - 1,812,000 1,812,000      
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  แผนงานการพัฒนา ที่ 2.4  แผนงานการเกษตร(โครงการใหมท่ี่ขอเพ่ิมเติม) 



 

 

 
ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

1 ขุดลอกล าห้วยเดื่อ หมู่ที่ 2 
บ้านนาทุ่งใหญ่ 

เพื่อท าความสะอาดและ
ขุดดินออกให้ลึกและเก็บ
น้ าได้เพิม่ขึ้น 

ขนาดกว้าง 18 เมตรยาว 343  
เมตร ลึก 3  เมตร 

- - 450,000 - - ได้ขุดคลองยาว 343 
เมตร 

มีปริมาณน้ าเก็บ
เพิ่มขึ้นเพียงพอใน
การท าการเกษตร 

กองช่าง  ส่วนโยธา 
 

2 ขุดลอกอ่างล าห้วยแพง หมู่
ที่ 11 
บ้านชุมชนพัฒนา 

เพื่อท าความสะอาดและ
ขุดดินออกให้ลึกและเก็บ
น้ าได้เพิม่ขึ้น 

ขนาดกว้าง 47 เมตรยาว  84  
เมตร ลึก 3  เมตร 

- - 314,000 - - ได้ขุดลอกอ่างยาว 84 
เมตร 

มีปริมาณน้ าเก็บ
เพิ่มขึ้นเพียงพอใน
การท าการเกษตร 

กองช่าง   

3 ขุดลอกล าห้วยทราย  หมู่ที่
12 บ้านนาอุดม 

เพื่อท าความสะอาดและ
ขุดดินออกให้ลึกและเก็บ
น้ าได้เพิม่ขึ้น 

ขนาดกว้าง 18 เมตรยาว 343  
เมตร ลึก 3  เมตร 

- - 450,000 - - ได้ขุดคลองยาว 353 
เมตร 

มีปริมาณน้ าเก็บ
เพิ่มขึ้นเพียงพอใน
การท าการเกษตร 

กองช่าง   

4 ขุดลอกล าห้วยยางด า หมู่ที่ 
14 บ้านโนนชุมแสง 

เพื่อท าความสะอาดและ
ขุดดินออกให้ลึกและเก็บ
น้ าได้เพิม่ขึ้น 

ขนาดกว้าง 15 เมตรยาว 374  
เมตร ลึก 3  เมตร 

- - 450,000 - - ได้ขุดคลองยาว 374 
เมตร 

มีปริมาณน้ าเก็บ
เพิ่มขึ้นเพียงพอใน
การท าการเกษตร 

กองช่าง   

5 ขุดลอกล าห้วยหมี หมู่ที่ 16 
บ้านหนองลุมพุก 

เพื่อท าความสะอาดและ
ขุดดินออกให้ลึกและเก็บ
น้ าได้เพิม่ขึ้น 

ขนาดกว้าง 12 เมตรยาว 364  
เมตร ลึก 3  เมตร 

- - 345,000 - - ได้ขุดคลองยาว 364
เมตร 

มีปริมาณน้ าเก็บ
เพิ่มขึ้นเพียงพอใน
การท าการเกษตร 

กองช่าง   

6 โครงการซ่อมแซมท านบดิน
ห้วยหินดาด หมู่ 15 บ้าน
ใหม่นาด ี

เพื่อก่อสร้างท านบดินกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ช่วงฤดูแล้ง 

สันฝายกว้าง 4 เมตร ยาว 230 
เมตร ลึกเฉลี่ย  8 เมตร 

- - - 2,858,000 2,858,000 แนวท านบดินยาว 
230 เมตร 

มีน้ าเก็บไว้ใช้ช่วง
ฤดูแล้ง 

กองช่าง   

รวมทั้งหมด   6  โครงการ - - 2,009,000 2,858,000 2,858,000      

 
 
 
          -25- 

 



 

  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      แผนงานการพัฒนา ที่ 5.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(โครงการใหม่ทีข่อเพ่ิมเติม) 

 

 
ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

1 โครงการก่อสร้างคันดินแนว
กันไฟปุาท่ีสาธารณะ
ประโยชนส์่างนกแก้ว บ้าน
ชุมชนพัฒนา ม. 11 

เพื่อก่อสร้างคันดินเก็บน้ า
ช่วยปูองกันไฟปุาและ
การบุกรุกที่สาธารณะ 

ขนากกว้าง 2.50 เมตรยาว 
1,000 เมตร สูง 2 เมตร 

- - - 186,000 - แนวคันดิน ยาว 
1,000 เมตร 

พื้นที่ปุาสาธารณะมี
ความสมดุล
ปลอดภัยจากการ
บุกรุก 

กองช่าง  ส่วนโยธา 
 

2 โครงการคลองสวย  น้ าใส 
ประชาชนใส่ใจสิ่งแวดล้อม
เฉลิมพระเกียรต ิ

เพื่อท าความสะอาดแหล่ง
น้ าสาธารณะ คูคลอง 
ต่างๆและสร้างจิตส านึก
ให้รักสิ่งแวดล้อม 

 พื้นที่ต าบลกุดชุมแสง  18  
หมู่บ้าน 

- - - 70,000 80,000 จ านวนพื้นที่ ที่ได้
ด าเนินการ 

แหล่งน้ าสาธารณะ
มีความสะอาด 

ส านักปลดั   

รวมทั้งหมด   2  โครงการ - - - 256,000 80,000      
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  แผนงานการพัฒนา ที่ 5.2  แผนงานสาธารณสุข(โครงการใหม่ที่ขอเพ่ิมเติม) 

 

 
ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

1 โครงการก่อสร้างโรงก าจัด 
ขยะ หมู่ที่ 7   
บ้านโชคอ านวย 

เพื่อใช้คัดแยกขยะและ
ก าจัดขยะ 

ขนาดกว้าง  15*20 เมตร - - - 490,000 - โรงก าจัดขยะ  1  โรง มีพื้นท่ีสะดวกใน
การก าจัดและคดั
แยกขยะ 

กองช่าง  ส่วนโยธา 
 

รวมทั้งหมด   1  โครงการ - - - 490,000 -      
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  7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านอ่ืนๆ 
      แผนงานการพัฒนา ที่ 7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป(โครงการใหม่ที่ขอเพ่ิมเติม) 

 

 
ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

1 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชน กรณีฟื้นฟูหลัง
เกิดสาธารณภัยต่างๆ 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจาก
กรณีเกดิภัยพิบตัิต่างๆใน
พื้นที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดชุมแสง 

พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล
กุดชุมแสง  18  หมู่บ้าน 

- - - 200,000 200,000  จ านวนประชาชนท่ีได้รบั
ผลกระทบจริงๆ ทั้ง  
18 หมู่บ้าน  

ประชาชนไดร้ับการ
ดูแลเยียวยาใน
เบื้องต้น 

ส านักปลดั  ส่วนโยธา 
 

รวมทั้งหมด   1  โครงการ - - - 200,000 200,000      
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          บัญชีครภุัณฑ ์                                                                                                       ผ.03 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)(เพ่ิมเติม) 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี2561 
(บาท) 

ปี2562 
(บาท) 

ปี2563 
(บาท) 

ปี2564 
(บาท) 

ปี2565 
(บาท) 

1 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่นๆ เพื่อติดตั้งเตาเผาขยะมลู
ฝอยระบบควบคุมอากาศ 

จัดซื้อเตาเผาขยะมลูฝอย
ระบบควบคมุอากาศ ไม่ใช้
น้ ามัน ไม่ใช้แก๊ส ไม่ใช้ไฟฟูา 

- -  2,200,000 - ส านักปลดั 
 

รวม   1  รายการ    2,200,000   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

       -29- 

 

ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย 
นายวิเชียร พงษ์จันทร์ -  ส.อบต. ม. 14 หมู่บ้านที่ไม่มีในท่ีเพ่ิมเติมใหม่หรือไม่มีความจ าเป็น 
ประธานสภาฯ -  เป็นแผนงานในการท าข้อบัญญัติ,  แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่อยู่ใน  แผนพัฒนาท้องถิ่น    

(พ.ศ. 2561- 2565)  แก้ไข เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเติม ฉบับที่  3,  ฉบับที่  1 และ  ฉบับที่ 2 ได้
น าเข้ามาเพ่ิมเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

นายมงคล  กู้ภูเขียว ส.อบต. หมู่ 9  ตามท่ีมีแผนงานที่ปรับปรุง  แก้ไข  เพิ่มเติม  เพื่อให้ความสอดคล้องในการ
พัฒนาของประชาชน  และแผนงานการศึกษามีแผนงานหนึ่ง  เยี่ยมมากโครงการนี้ (ตัดผม)  
เพ่ิมทักษะอาชีพช่าง 

นายส าเนียง  ขวัญมา -  ส.อบต. หมู่  4  ร่างแผนพัฒนาโดยเฉพาะ หมู่ 4 อยากให้เป็น 3 ช่วงความกว้างถนน  และ
ให้มีไหล่ทางด้วย 

นายก อบต.ฯ -  แก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 เข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น  บางโครงการไม่ได้ด าเนินการ 
นายส าเร็จ  แซ่ปึง -  ฝากสอบถามฝ่ายแผนโรคโควิด ด้านสาธารณสุข  งานป้องกันโรคในศูนย์เด็กเล็กและ

โรงเรียนร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565)  เพ่ือเข้าข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี
งบประมาณปี  พ.ศ.  2564 

ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย 
   -  ไม่มี 
   -  ขอมติสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
      เพ่ิมเติม  แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 

-  มติที่ประชุม    
           -  เห็นชอบ      26  เสียง 
           -  ไม่เห็นชอบ                    -  เสียง 
           -  งดออกเสียง       3  เสียง     
    -   มติที่ประชุมเห็นชอบ(ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
      เพ่ิมเติม  แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 

 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  อ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ -  การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2564   
นายมงคล  กู้ภูเขียว -  ส.อบต. หมู่ 9  การจัดท าแผนงบประมาณในปี  2564  (ข้อบัญญัติรายจ่ายงบประมาณ เพื่อ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล - พนักงานส่วนต าบลจัดเข้าแผนด้วย) 
นายส าเร็จ  แซ่ปึง -  ส.อบต. ม. 1  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2564 ที่จะมาถึงให้พิจารณาตั้งไว้ 83 ล้าน

บาท  ศึกษาให้ดีที่จะแปรญัญติ 
 
 
 
    -30- 

 

นายสุระพล เหมือนสันเทียะ - ส.อบต. หมู่ 14  ขยายเขตไฟฟ้า  ประชาชนยังรอความหวัง 
 -  ขยะวัดป่าศิลารัตน์ (ไม่อยากเผาขยะ) 
 -  คุณภาพปูน  ถนน คสล.ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ 
นายส าเร็จ  แซ่ปึง -  ส.อบต. ม. 1  การตรวจสอบคุณภาพงาน  ตามท่ีผ่านประสบการณ์มา  ต้องหาข้อมูล   
 การท างานของผู้รับเหมา  ฝากเรื่องไฟฟ้าขยายเขต 



 

ประธานสภาฯ -  สภาได้พิจารณาครบทุกวาระแล้ว  ขอปิดการประชุม   
 ปิดประชุมเวลา 12.00  น. 
 
                 (ลงชื่อ).......................................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม     
                            (นายสถิตย์   จนัทร์ขามป้อม) 
                                                        เลขานุการสภา  อบต.กุดชุมแสง  
 
                 (ลงชื่อ).....................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                    (นางวงค์เดือน   แสนแก้ว) 
            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
                                               (ลงชื่อ.....................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                      (นายสถาปนิกร   ยศรุ่งเรือง) 
           คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                        
         (ลงชื่อ)...................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                       (นายส าเนียง    ขวัญมา) 
             คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
                                              (ลงชื่อ)...................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                             (นายนยิม   หาญแท้ ) 
                                                        ประธานสภา อบต.กุดชุมแสง 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 



 

 


