
 

- ส าเนา - 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

สมัยสามัญที่  2  ครั้งที่ 1/ 2564 
วันที่  30  เดือน  มิถุนายน  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 - ลาป่วย 
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  

  
 

-2- 
    ผู้เข้าประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
26 นายสุระพล  เหมือนสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.ม.14 สุระพล เหมือนสันเทียะ  
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  จันทราศรี นายก อบต.ฯ สุรัตน์  จันทราศรี  
2 นายประวิทย์  จันทร์ขามป้อม รองนายก  อบต.กุดชุมแสง ประวิทย์  จันทร์ขามป้อม  
3 นายสุรจิตร  ปิยานุรักษ์ รองนายก  อบต.กุดชุมแสง สุรจิตร  ปิยานุรักษ์  
4 นางสมควร  คลังระหัด ผู้อ านวยการกองคลัง สมควร  คลังระหัด  
5 นางพิรัลรัตน์  เกษมนวกุล หัวหน้าส านักปลัด พิรัลรัตน์  เกษมนวกุล  
6 นางสาวสุรัมภา  แก้วเบ้า ผู้อ านวยการกองการศึกษา สุรัมภา  แก้วเบ้า  
7 นางสุภัทร  ประมูล ผู้อ านวยการกองสวสัดิการสังคม สุภัทร  ประมูล  
8 นายอานนท์  ทักษิณสิทธิ์ ผู้อ านวยการกองช่าง อานนท์  ทักษิณสิทธิ์  
9 นางจันศรี  ฤาชา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 จันศรี  ฤาชา  
10 นายปัญญา  พลเดชา หมู่  10 ปัญญา  พลเดชา  
11 นายประเสริฐ  บุญโพธิ์ หมู่  10 ประเสริฐ  บุญโพธิ์  
12 นางมยุรี  ยงขามป้อม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 มยุรี  ยงขามป้อม  
13 นายธนวรรธ์  อิติป ิ ผช.ช่างไฟฟ้า ธนวรรธ์  อิติปิ  
14 นายเสงี่ยม  ทาอ้อ หมู่  10 เสงี่ยม  ทาอ้อ  
15 นายประมวล  สกุลจร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 14 ประมวล  สกุลจร  
16 นางพัชรินทร์  แก้วกระจ่าง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 พัชรินทร์  แก้วกระจ่าง  
17 นายพุฒ  ผลช่วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 พุฒ  ผลช่วย  
18 นายอดุลย์  กองทองนอก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 15 อดุลย์  กองทองนอก  
19 นายสมสิน  วงศ์กุดเลาะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 18 สมสิน  วงศ์กุดเลาะ  
20 นายหนูเจ็น  พรมเดื่อ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 หนูเจ็น  พรมเดื่อ  
21 น.ส.ณัฐวรรณ  พลนิกาย ผช.จนท.ธุรการ ณัฐวรรณ  พลนิกาย  
22 นายกองขัน ค าไรเงิน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 กองขัน  ก าไรเงิน                                                                                                             
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ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
23 นายชัย ได้พร ผช.นักวิเคราะห์ ชัย ได้พร  
24 นางอโณทัย ป้อมปริยานนท์ จพง.ธุรการ อโณทัย ป้อมปริยานนท์  
25 นางหนูเพียร สิงห์ชัยภูมิ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 หนูเพียร สิงห์ชัยภูมิ  
26 นายธะวัติ   ม. 10 ธะวัติ  
27 นายปัญญา  พลเดชา ม. 10 ปัญญา  พลเดชา  
28 น.ส.นิตยา  ฦาชา ผช.จนท.พัฒนาชุมชน นิตยา  ฦาชา  
29 นายณัฐพล  ค าเหลือง ผช.จนท.ป้องกันฯ ณัฐพล  ค าเหลือง  



 

30 น.ส.ศุภลักษณ์  สมอาจ นักทรัพยากรบุคล ศุภลักษณ์  สมอาจ  
31 พระจีน ม. 10 พระจีน  
32 นายพิเชต  ค าเรืองศรี นักวิชาการเกษตร พิเชต  ค าเรืองศรี  
33 นายพศิน  พิริยะตระกูล ปลัด อบต. พศิน  พิริยะตระกูล  
34 น.ส.วชิญาดา  กระจ่างศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชญาดา  กระจ่างศรี  
35 นายจตุพล  ยศรุ่งเรือง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 จตุพล  ยศรุ่งเรือง  

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            /เมื่อถึงเวลา  09.30 น………... 
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เมื่อถึงเวลา  09.30 น. มีสมาชิกสภาทั้งหมด  31  คน  เข้าประชุม  จ านวน 30  คน  ลาป่วย  1  คน  คือ         
 นายถนัด  สะท้าน  มีผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  35  คน  ครบองค์ประชุม  นายนิยม  หาญแท้   
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  ได้กล่าวเปิดประชุมตาม  ระเบียบวาระดังนี้ 

วันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ.  2564 

 ระเบียบวาระท่ี   1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ  
 ระเบียบวาระท่ี   2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว                                      

                                                 (สมัยวิสามัญ ครั้งที่  1  ประจ าปี พ.ศ. 2564) 
 ระเบียบวาระท่ี   3 เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา           

             3.1  เพ่ือให้สภาพิจารณาขอความอนุเคราะห์รับรองทะเบียน  
                                              วัดพนังศิลาอาสน์ หมู่ที่  10  บ้านหนองหอยเหนือ 



 

                    3.2   เพ่ือให้สภาพิจารณาการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  แก้ไข 
                                    เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่  5  ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 ระเบียบวาระท่ี   4 เรื่อง  อื่น ๆ 
    

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ   
ประธานสภาฯ  -  ไม่มี  

 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 1/2564)    
ประธานสภาฯ  -  สมาชิกสภาท่านใด  จะแก้ไข  เพิ่มเติม  ในรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
   -  ไม่มี 
มติที่ประชุม  -  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว     
      

ระเบียบวาระท่ี   3 เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

ประธานสภาฯ  3.1  เพื่อให้สภาพิจารณาขอความอนุเคราะห์รับรองทะเบียน วัดพนังศิลาอาสน์  
         หมู่ที่  10  บ้านหนองหอยเหนือ 
   -  อ้างถึงหนังสือ  หมู่  10  บ้านหนองหอยเหนือ  ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง   
   จ. ชัยภูมิ  วันที่  24  มิถุนายน  2564  และหนังสือรับที่  1258/2564  ลงวันที่  
   24  มิถุนายน  2564  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  นายกองค์การ 
   บริหารส่วนต าบล  เสนอเข้าท่ีประชุมสภา  เห็นว่ามีความจ าเป็นและส าคัญที่จะต้อง
   ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ จึงบรรจุเข้าระเบียบที่
   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ก่อนสภาองค์การบริหาส่วนต าบลจะได้ 
   อภิปรายและลงมติเห็นชอบ  เชิญผู้บริหารหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย เสนอญัตติ
   ได้น าเสนอหลักการและเหตุผล   
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นางมยุรี  ยงขามป้อม -  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่  10  บ้านหนองหอยเหนือ  เนื่องด้วยดิฉันได้รับมอบหมายให้เป็น
   ตัวแทนหมู่บ้าน  เรื่องรายงานขอใช้ที่ดินของทางราชการ  เพื่อสร้างวัด  
   ตามรายละเอียดดังนี้ 
    ดิฉันผู้ยื่นรายงานขอใช้ที่ดิน  นางมยุรี  ยงขามป้อม  บ้านเลขที่  96 หมู่  
10     บ้านหนองหอยเหนือ  ต าบลกุดชุมแสง  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  ได้
   จัดท ารายงานและเสนอโครงการเพ่ือขออนุญาตใช้ที่ดินทางราชการ  เพ่ือสร้างวัดซึ่ง
   ที่ดินอยู่ในความดูแลของที่ดินอยู่ในเขตที่ราชพัสดุ ตั้งอยู่ หมู่ 10 บ้านหนองหอเหนือ  
   ต าบลกุดชุมแสง  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  จ านวน  55  ไร่ 87 ตารางวา  
   เพ่ือการขออนุญาตให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ระเบียบขั้นตอนของทางราชการ  ดิฉัน
   จึงขอน าเสนอรายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ทราบ  เพ่ือประกอบการ
   พิจารณา  ดังนี้ 
 

   1.  ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง 
       1.1  มลภาวะทางเสียง 
    -  วัดจะใช้เครื่องกระจายเสียงเท่าท่ีมีความจ าเป็นเท่านั้น  เช่นการ 
    ประชาสัมพันธ์งานเทศกาลประจ าปี  หรือมีงานส าคัญ  ที่เป็น  
    ประโยชน์ต่อประชาชนเท่านั้นและจะใช้ระดับเสียงตามที่กฎหมายก า 
    หนเพื่อไม่ให้รบกวนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง   



 

       1.2  การก าจัดขยะ  มูลฝอย 
        -  วัดจัดให้มีการก าจัดเศษอาหาร  โดยมีการแยกขยะเปียก  ขยะแห้ง  
    ขยะที่ที่เป็นพลาสติก  ขยะที่เป็นพิษ  ออกต่างหาก  น าไปรีไซเคิล  ฝัง 
    กลบหรือท าลาย  อย่างถูกวิธี  เพ่ือไม่ให้เป็นพิษ  หรือส่งกลิ่นรบกวน 
    ประชาชน 
       1.3  ความเป็นระเบียบของวัด 
    -  มีกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับที่ชัดเจน  ติดประกาศไว้ ให้รับทราบทั่วกัน  
    ส าหรับพระภิกษุสามเณรที่พ านักอยู่ที่วัด  มีบทลงโทษ  สามารถบังคับ 
    ใช้ได ้ส าหรับพระภิกษุ  สามเณร  ที่ละเมิด  เพ่ือไม่ก่อให้เกิดความ 
    วุ่นวายในวัด จน ท าให้ประชาชน  เกิดความเดือดร้อนร าคาญ 
    -  มีประกาศ  ข้อห้าม  ในการน าสุนัข  หรือสัตว์เลี้ยงมาปล่อยที่วัด   
    ท าให้เกิดภาระแก่วัด  หากพบเห็น  มีบทลงโทษปรับ  และให้น าสัตว์ 
    เลี้ยงกลับไปรับผิดชอบเอง  เพ่ือไม่ให้เกิดความสกปรกแก่บริเวณวัด 
    ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการของวัดจะไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อจาก 
    สัตว์เลี้ยง 
 
 

-6- 

 

    -  บุคคลใด จะมาพักอาศัยที่วัด ต้องรับการอนุญาตจากเจ้าอาวาสและ 
    ผู้ปกครองหมู่บ้าน เพื่อป้องกันมิจฉาชีพ ผู้ไม่หวังดีต่อพระศาสนา และ 
    คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย  เพ่ือเป็นการป้องกันบุคคลเหล่านี้ก่อ 
    ความเดือดร้อนให้ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงและเพ่ือความมั่นคงขชาติ 
   2.  ไม่ขัดต่อการปกครองระอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
           2.1  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
    -  เป็นหน่วยเลือกตั้งระดับท้องถิ่น  และระดับชาติ  เช่น  การเลือกตั้ง 
    ผู้ใหญ่บ้านการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล  การเลือกตั้ง 
    สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
    -  เป็นสถานที่ประชุมระดับหมู่บ้าน  เช่น  ประชุมประจ าเดือนหมู่บ้าน 
    ประชาคมหมู่บ้านประชุมกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ 
   3.  ไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกแก่ประชาชน 
            3.1  การสร้างความสามัคคี 
            -  วัดจัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ เช่น ขนทรายเข้าวัด วันผู้สูงอายุ สรง 
    น้ าพระ  สรงน้ าผู้ใหญ่ บุพการี วันครอบครัว ในเทศกาลสงกรานต์  
    เพ่ือให้เกิดความรัก ความสามัคคีแครอบครัว  แก่ครอบครัว และชุมชน 
    -  วัดจัดให้มีกิจกรรมทอดกฐิน  ผ้าป่า  ในเทศกาลกฐิน  และเทศกาล 
    วันส าคัญทางพุทธศาสนา       
 

   4.  ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสภาพสิ่งแวดล้อม 
           4.1  การรักษาสิ่งแวดล้อม 
    -  วัดจัดให้มีการก าจัดเศษอาหาร โดยมีการแยกขยะเปียก  ขยะแห้ง   
    ขยะที่เป็นพลาสติก  ขยะที่เป็นพิษ  ออกต่างหาก  น าไปรีไซเคิล  ฝัง 



 

    กลบหรือท าลาย อย่างถูกวิธี  เพ่ือไม่ให้เป็นพิษ  หรือส่งกลิ่นรบกวน 
    ประชาชน 
          4.2  การบ าบัดของเสียและขยะ 
    -  หอ้งสุขา  ใช้ระบบบ่อพักบ าบัดน้ าเสีย  ก่อนปล่อยทิ้งลงสู่ธรรมชาติ 
    -  ใบไม้กวาดกองท าปุ๋ยหมัก 
   5.  มีความเหมาะสม  จ าเป็นต้องมีศาสนสถาน 
           5.1  ความจ าเป็น 
    -  เนื่องจาก หมู่ 14 บ้านหนองหอยเหนือ ต าบลกุดชุมแสง อ าเภอ 
    หนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  ประชาชนทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ  
    จ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีศาสนสถาน เพื่อประกอบศาสนกิจประจ าหมู่บ้าน 
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           5.2  ความเหมาะสม 
    -  เหมาะสมส าหรับการสร้างวัด  ตั้งวัด  สถานที่ตั้งวัด  ไม่เบียดเบียน 
    ที่ดินของประชาชน  อยู่ในรัศมีที่ประชาชนสามารถเดินทางไปประกอบ
    กิจกรรมทางพระพุทธได้ สะดวก  ปลอดภัย      
    

นายสุวรรณ์  รักษาภักดี -  ส.อบต. หมู่  7 ในการจัดตั้งวัด  เห็นด้วย เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  
   และชาวพุทธ  แต่ควรมีเอกสาร  7  หัวข้อหลัก  เอกสารที่ร่วมประชุม  เราต้อง 
   เตรียมเอกสารให้พร้อม   
นายส าเนียง ขวัญมา -  ส.อบต.  หมู่ที่  4  เห็นด้วย  สถานที่แห่งนี้ได้พิจารณาการจัดตั้งวัดหลาย ๆ วัดใน
   การจัดตั้งวัดพนังศิลาอาสน์  เป็นที่พักสงฆ์มานาน  แต่เนื้อที่อาจไม่ถึงในเอกสาร  
   เนื้อท่ีสร้างวัดขอให้อยู่ในหลักเกณฑ์จัดตั้งวัด  ขอให้เอกสารพร้อมและครบถ้วน 
   ถูกต้อง  
นายส าเร็จ  แซ่ปึง -  ส.อบต.  หมู่ที่  1 เห็นด้วย  ในการยกฐานะที่ พักสงฆ์เป็นการดีที่สุดแล้ว  
ประชาชน   มีความสามัคคี  แต่ขอให้เตรียมเอกสารในการจัดตั้งวัดให้ถูกต้อง  ให้ถูก
ระเบียบตาม   กฎระเบียบ 
ประธานสภาฯ  -  วินิจฉัยให้เป็น  2  มติ  ดังนี้ 
   1.  ท่านใดเห็นชอบ ให้สภาพิจารณาขอความอนุเคราะห์รับรองทะเบียน  
   วัดพนังศิลาอาสน์  หมู่ที ่ 10  บ้านหนองหอยเหนือ  โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ  -  ขอมติที่ประชุม       
มตทิี่ประชุม   -    เห็นชอบ               -  เสียง 
    -    ไม่เห็นชอบ         30  เสยีง 
    -    งดออกเสียง           -  เสียง 
   2.  ท่านใดเห็นชอบด้วยให้ชะลอการขอมติสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือให้
   คณะกรรมการ ได้ไปด าเนินการเอกสารประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วน  
   โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ  -  ขอมติที่ประชุม        
มตทิี่ประชุม   -    เห็นชอบ               29  เสียง 
    -    ไม่เห็นชอบ      -   เสียง 
    -    งดออกเสียง     1  เสียง 



 

   -  มติที่ประชุมเห็นชอบ ให้ชะลอการรับรองทะเบียนวัดพนังศิลาอาสน์  
   หมู่ที ่ 10  บ้านหนองหอยเหนือ 
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   3.2  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
         แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม  ฉบับที่ 5  ประจ าปี  พ.ศ.  2564  
ประธานสภาฯ  -  ได้รับญัตติเป็น บันทึกข้อความ ส่วนราชการ  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วน
   ต าบลกุดชุมแสง ที ่ชย 71501/-  ลงวันที่  23  มิถุนายน  2564  เรื่อง การจัดท า
   ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  แก้ไข เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเติม ฉบับที่  5 
    -  เชิญผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย  ได้น าเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   
   (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5 ขององค์การบริหารส่วน
   ต าบลกุดชุมแสง  ต่อสภา 
นายชัย  ได้พร  -  ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้ได้รับมอบหมาย  เสนอหลักการและเหตุผล
   ชี้แจงต่อสภา  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
   เพ่ิมเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม  ฉบบัที่  5  รายละเอียดดังนี้   
   บันทึกหลกัการและเหตุผล 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เพิ่มเติม   
   เปลี่ยนแปลง  ฉบบัที่ 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   “แผนพัฒนาท้องถิ่น”  หมายความว่า  แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่นที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
   และกลยุทธ์  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
   องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอแผนพัฒนาต าบล  
   แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด 
   แผนงาน  โครงการพัฒนารายละเอียดที่ปรากฏในโครงการพัฒนา  ที่จัดท าขึ้น  
   ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า  และให้ 
   หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 2)  แ ล ะ 
   พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3)  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
   จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  โดยแผนพัฒนา 
   สามารถแก้ไขเพ่ิมเติม  หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็นและความ เ ห ม า ะ ส ม 
   โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้      
    ข้อ 10 ให้เพ่ิมความนี้เป็นข้อ  22/1 และข้อ 22/2 ของระเบียบ 
   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   พ.ศ.  2548 
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    “ข้อ  22/1  เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถิ่นให้ส่ง ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วน
   ต าบลพิจารณาตาม มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ 
   บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย   
    เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่ง 
   แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศ 
   ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ผู้บริหาร 
   ท้องถิ่นประกาศใช้   
    ”ข้อ 22/2  ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ 
   เกี่ยวกับ โครงการพระราชด าริ งานราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย 
   กระทรวงมหาดไทยให้เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหาร
   ส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การ
   บริหารส่วนต าบล  พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ 
   องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 ด้วย  และเม่ือแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม
   หรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
   เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือ
   เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังกล่าว” 
    ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ได้อนุมัติและประกาศใช้ 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ไปแล้ว เนื่องจาก
   องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  มีความจ าเป็นที่จะเพ่ิมเติมโครงการ/กิจกรรม
   และครุภัณฑ์ ที่มีความจ าเป็นในการใช้งานเพื่อให้การบริการประชาชนมี 
   ประสิทธิภาพมากขึ้น  ซึ่งรายการดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  
   และบางโครงการมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม  
   สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการจึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดท า 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  5 ประจ าปี พ.ศ. 2564  เพ่ือใช้
เป็น   กรอบในการจัดสรรงบประมาณต่อไป      
   -  การจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  แก้ไข เปลี่ยนแปลง 
   เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 5 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน  รวมทั้งหมด   
   จ านวน 49 โครงการ ดังนี้  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้าง  
   (โครงการที่ขอเพ่ิม) จ านวน 26  โครงการ   
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   แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร (โครงการที่ขอเพ่ิม) จ านวน 6 โครงการ 
   แผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบัดน้ าเสีย จ านวน 11 โครงการ แผนงาน 
   การเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  (โครงการที่ขอเพ่ิม) จ านวน 



 

    2 โครงการ  แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
   (โครงการที่ขอเพ่ิม) จ านวน  2  โครงการ  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหาร
   ทั่วไป (โครงการที่ขอเพ่ิม)  จ านวน  2  โครงการ  บัญชีครุภัณฑ์ จ านวน 3 โครงการ 
   โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเตมิ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5  
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
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บัญชีสรุปโครงการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๔   

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 
จ านวน 
โครงการ 

 

งบประมาณ          
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

 

งบประมาณ      
(บาท) 

  จ านวน 
  โครงการ 

 

  งบประมาณ 
  (บาท) 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ด้านเศรษฐกิจ) 

 
แผนงานการพัฒนาท่ี  1.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
                                  งานก่อสร้าง (โครงการที่ขอเพิม่) 

 

- - - - - - - - 26 1       36,335,000 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านสังคมและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต (ดา้นเศรษฐกิจ) 

 แผนงานการพัฒนา ที่ 2.๑  แผนงานการเกษตร งานงานส่งเสรมิ
การเกษตร(โครงการที่ขอเพิ่ม) 

 

- -      -      - -       - - - 6           380,000 

(ด้านบริการชุมชนและสังคม) 
แผนงานการพัฒนา ที่ 1.๑  แผนงานเคหะและชุมชน  
งานบ าบัดน้ าเสยี(โครงการที่ขอเพิ่ม) 
 

- -      -      - -       - - - 11          3,324,000 

(ด้านบริการชุมชนและสังคม) 
แผนงานการพัฒนา ที่ 1.2  แผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน(โครงการที่ขอเพิ่ม) 
 

- -      -      - -       - - - 2          150,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 5 ดา้นการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ด้านเศรษฐกิจ ) 

 แผนงานการพัฒนา ที่ 3.2 แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ (โครงการใหม่ที่ขอเพิ่มเตมิ) 

 

- -      -      - -       - - - 2           590,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 5 ดา้นการพัฒนาด้านอื่นๆ 

 แผนงานการพัฒนา ที่ 3.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหาร
ทั่วไป (โครงการใหม่ที่ขอเพิ่มเตมิ) 

 

        2 110,000 

รวมทั้งหมด 

 

- - - - -       - - - 49          40,889,000 

บัญชีครภุัณฑ ์         3       106,000 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิม่เตมิ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 

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

 
ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

1 ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง 
หมู่ 1 
บ้านนาคานหัก 

เพื่อเพิ่มแหล่งน้ าใช้ใน
หมู่บ้าน 

ขนาดบรรจุ 10 ลบ.ม.ตามแบบ 
ของกรมโยธาธิการ แบบก. 

- - - - 418,000 ร้อยละ 75 ของครัว 
เรือนมีน้ าใช้เพียงพอ 
ตลอดป ี

ประชาชนมีน้ า
ใช้ได้เพียงพอ
ตลอดป ี

กองช่าง   

2 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 3 บ้านกุดชุมแสง  

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 370 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

    591,000 ร้อยละ 80 ของประ 
ชาชนท่ีใช้เส้นทางคมนาคม
ได้รับความสะดวก 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

3 ซ่อมแซม คสล. โดยเสริมผิว
ทางยางพาราแอสฟัลท์ติก   
หมู่ที ่4  
บ้านหนองหอย 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 47 เมตร หนา 0.03 เมตร 

- - - - 83,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน 
ที่ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

4 ซ่อมแซมถนนเพ่ือการ 
เกษตรโดยการลงหินคลุก  
หมู่ที่ 4 บ้านหนองหอย   

เพื่อปรับปรุงถนนให้ดีมี
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 2.20 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.05  เมตร 

- - - - 106,000 ร้อยละ 40 ของประชาชน 
ที่ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

5 ขยายผิวจราจร ถนน คสล.  
หมู่ที่ 5  บ้านหนองแก 
  

เพื่อขยายผิวจราจร 
ถนนให้กว้างขึ้น 

ขยายออกข้างละ 0.50 เมตร 
ยาว 508 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
 

- - - - 305,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน 
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ
ความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   
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ที ่

 

โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน  

รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

6 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6  
บ้านหนองลุมพุก 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 3 เมตร  
ยาว 50เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - - - 82,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน 
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ
ความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างถนน คสล.โดยเสริมผิว
ทางยางพาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 6   
บ้านหนองลุมพุก 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

2 ช่วง ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาวรวม 274เมตร  
หนา 0.03 เมตร 

- - - - 550,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน 
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ
ความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7  
บ้านโชคอ านวย 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 250 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - - - 531,000 ร้อยละ 40 ของประชาชน 
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ
ความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7  
บ้านโชคอ านวย 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 640 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - - - 1,682,000 ร้อยละ 50 ของประชาชน 
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ
ความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

10 ซ่อมแซม คสล. โดยเสริมผิว
ทางยางพาราแอสฟัลท์ติก 
หมู่ที่ 8 บ้านนาสมบูรณ ์

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 92 เมตร  
หนา 0.03 เมตร 

- - - - 161,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน 
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ
ความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

11 ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามล า
ห้วยเดื่อท่าหนองไฮ  
หมู่ที่ 9 
บ้านนาชุมแสง  

เพื่อใช้ในการคมนาคมได้
สะดวกมากข้ึน 

ขนาด ตามแบบ อบต.ก าหนด     1,300,000 ร้อยละ 70 ของประชาชน 

ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ
ความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

12 ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง  
หมู่ที่ 9  บ้านนาชุมแสง 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้กับ
ครัวเรือน 

ถนนสายตะวันตกสนาม-ล าห้วย
หนองไฮระยะทางยาว 3 กม. 

- - - - 2,000,000 ร้อยละ20ของครัวเรือน มี
ไฟฟ้าใช้สะดวก 

สะดวกปลอดภยั
มีไฟฟ้าใช้ได้
ทั่วถึง 

กองช่าง 

13 ซ่อมแซมถนน คสล.โดยเสรมิ
ผิวยางพารา แอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 10  
บ้านหนองหอยเหนือ 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 6 เมตร ยาว 175 เมตร
หนา 0.03 เมตร  

- - - - 424,000 ร้อยละ 60 ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ
ความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

14 ซ่อมแซมถนนเพ่ือการ 
เกษตรโดยการลงหินคลุก  
หมู่ที่ 10  
บ้านหนองหอยเหนือ   
 

เพื่อปรับปรุงถนนให้ดีมี
มาตรฐาน 

กว้าง 2.20 เมตร  
ยาว 1,500 เมตร  
หนา 0.05  เมตร 2 สาย 1. 
นานางสีคล้าย  ประสานพันธ์ –
นานายหลิน  หารเวช 2.สายนา
นายชลิต ชูสกุล-นานายลือ ฦาชา 

- - - - 159,000 ร้อยละ 40 ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ
ความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

15 ขยายผิวจราจรถนนดินเพื่อ
การเกษตรสายซับงูเหลือม 
หมู่ที ่11  
บ้านชุมชนพัฒนา 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ขยายออก ข้างละ 1 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.70เมตร ยาว 1,000 
เมตร 

 

- - - - 90,000 ร้อยละ 60 ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ
ความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

 

 

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

16 ขยายผิวจราจร ถนน คสล.  
หมู่ที่ 14  บ้านโนนชุมแสง  

เพื่อสร้างถนนให้กว้างขึ้น ขยายออก โดยมีพื้นท่ี คสล. ไม่
น้อยกว่า 874  ตร.ม. 

 

- - - - 440,000 ร้อยละ 60 ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ
ความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

17 ซ่อมแซมถนน คสล.โดยเสรมิ
ผิวยางพารา แอสฟลัท์ติกคอ
นกรีต หมู่ที่ 15  
บ้านใหม่นาด ี

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร ยาว 205 เมตร
หนา 0.03 เมตร  

- - - - 326,000 ร้อยละ 60 ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ
ความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

18 ขยายผิวจราจร ถนน คสล.  
หมู่ที่ 15  บ้านใหม่นาด ี
  

เพื่อสร้างถนนให้กว้างขึ้น ขยายออกข้างละ 0.15 เมตร 
หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นท่ี 
คสล.ไม่น้อยกว่า 329.65 ตร.ม. 

 

- - - - 178,000 ร้อยละ 60 ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ
ความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

19 ซ่อมแซมถนนเพ่ือการ 
เกษตรโดยการลงหินคลุก  
หมู่ที่ 15  บ้านใหม่นาดี   

เพื่อปรับปรุงถนนให้ดีมี
มาตรฐาน 

 ขนาดกว้าง 2.20 เมตร ยาว 
1,300 เมตร หนา 0.05  เมตร 
สายไปล าห้วยหนองข้อง 

- - - - 138,000 ร้อยละ 40 ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ
ความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

20 ก่อสร้าง ถนน คสล.  
หมู่ที่ 16  บ้านหนองลมุพุกใต้  

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง  3 เมตร ยาว 287 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

 

- - - - 477,000 ร้อยละ 40 ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ
ความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 
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  วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย ปีงบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน  



 

ที ่ โครงการ เหตุผลที่เพ่ิมเติม (ผลผลิตโครงการ 
/ปริมาณงาน) 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

21 ขยายผิวจราจร ถนน คสล.  
หมู่ที่ 17  บ้านคลองชุมแสง 
  

เพื่อสร้างถนนให้กว้างขึ้น ขยายออกข้างละ 1 เมตร ยาว 
44 เมตร หนา 0.15 เมตร 

 

- - - - 30,000 ร้อยละ 40 ของประชาชน 
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ
ความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

22 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 17  บ้านคลองชุมแสง 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 184 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - - - 394,000 ร้อยละ 50 ของประชาชน 
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ
ความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

23 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 17  บ้านคลองชุมแสง 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - - - 470,000 ร้อยละ 50 ของประชาชน 
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ
ความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

24 ก่อสร้าง ถนน คสล. 
หมู่ที่ 11 บ้านชุมชนพัฒนา  
  

เพื่อสร้างถนนให้มี
มาตรฐาน 

ทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.33-008
สายแยกทางหลวง 2159  
ซับงูเหลือม  กว้าง  4 เมตร  
ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 
เมตรพร้อมไหล่ทางข้างละ  
0.50 เมตร 
 

- - - - 8,126,000 ร้อยละ 40 ของประชาชน 
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ
ความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   
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ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

25 ก่อสร้าง ถนน คสล.  
หมู่ที่ 9 บ้านนาชุมแสง  
  

เพื่อสร้างถนนให้มี
มาตรฐาน 

ทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.33-023
สายแยกป่าช้า-ล าห้วยหนองไฮ 
กว้าง  4 เมตร ยาว 2,400 
เมตร หนา 0.15 เมตรพร้อมไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร 

 

- - - - 7,815,000 ร้อยละ 50 ของประชาชน 
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ
ความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

26 ก่อสร้าง ถนน คสล.  
หมู่ที่  2 บ้านนาทุ่งใหญ่  
  

เพื่อสร้างถนนให้มี
มาตรฐาน 

ทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.33-028
สายหนองโน-ป่ายาง กว้าง 5 
เมตร ยาว 2,400 เมตร  
หนา 0.15 เมตรพร้อมไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร 
 

- - - - 9,565,000 ร้อยละ 50 ของประชาชน 
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ
ความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

รวม   26 โครงการ - - - - 36,335,000      
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2  ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  (ด้านเศรษฐกิจ) 
แผนงานการพัฒนา ที่ 2.๑  แผนงานการเกษตร งานงานส่งเสริมการเกษตร(โครงการทีข่อเพ่ิม) 



 

 
ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ/

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

1 โครงการอบรมส่งเสรมิและ
ศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพอาชีพ
ด้านการเกษตรพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหมต่ าบล 
กุดชุมแสง       

เพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้กับ
เกษตรกรเพื่อปรับใช้ได้ถูกต้อง 

ตัวแทนกลุ่มอาชีพต่างๆ
จ านวน 50 คน 

- - - - 100,000 ร้อยละ60 ของผู้เข้าอบรม
สามารถน าไปใช้ได ้

ลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้ให้กับ
เกษตรกร 

ส านักปลดั 

งานด้าน
การเกษตร 

2 โครงการอบรมส่งเสรมิเพิ่ม
ศักยภาพการปลูกพืชบ ารุงดิน 
ลดการการเผาวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร                                                                                    

เพื่อส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการปลูก
พืชบ ารุงดิน ลดการการเผาวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร                                                                                    

 ตัวแทนเกษตรกรใน
พื้นที่ จ านวน 50 คน 

- - - - 30,000  ร้อยละ30 ของพื้นที่มีการ
เผาวัสดุการเกษตรลดลง 

ระบบนิเวศน์ของ
ดินดีขึ้น 

ส านักปลดั 

งานด้าน
การเกษตร 

3 โครงการส่งเสริมจดันิทรรศการ
ประกวดผลผลติทางการเกษตร
ต าบลกุดชุมแสง     

เพื่อส่งเสริมจัดนิทรรศการประกวด
ผลผลติทางการเกษตรต าบล 
กุดชุมแสง     

 เกษตรกรและกลุ่มอาชีพ
ต่างๆเข้าร่วมโครงการ
300  คน 

- - - - 100,000  ร้อยละ 50 ของผู้เข้าร่วม
โครงการได้รบีความรู้น าไป
ต่อยอดได ้

เกษตรกรไดร้ับ
ความรู้และการ
จ าหน่ายสินค้าได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

งานด้าน
การเกษตร 

4 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม 18 
หมู่บ้าน 18 ถนนกินได้
ปลอดภัยไรส้ารพิษ ประชาชน
พ้นภัยโควิด-19 

เพื่อสนับสนุนให้มีการปลูกผักไว้กิน
เองในครับครัว 

 ครัวเรือนในเขตพื้นท่ี
ต าบลกุดชุมแสง 

- - - - 50,000 ร้อยละ 85 ของครัวเรือน มี
ผักบริโภคเพียงพอและ
ปลอดภัย 

 ลดรายจ่ายใน
ครอบครัว และ
ปลอดภัยในการ
บริโภค 

ส านักปลดั 

งานด้าน
การเกษตร 

5 โครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในกระชังบก       

เพื่อส่งเสริมพัฒนาคณุภาพชีวิต
ประชาชนด้านการเพาะเลี้ยงสตัว์
น้ าในกระชังบก       

 ครัวเรือนในเขตพื้นท่ี
ต าบลกุดชุมแสงที่สนใจ 

- - - - 50,000 ร้อยละ 50 ของผูเ้ข้าร่วม
โครงการได้รบีความรู้น าไป
ต่อยอดได ้

ลดรายจ่าย เพิม่
รายได้ใน
ครอบครัว 

ส านักปลดั 

งานด้าน
การเกษตร 
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แผนงานการพัฒนา ที่ 2.๑  แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร(โครงการที่ขอเพ่ิม) 

 
ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ/

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน  

รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

6 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ปล่อยพันธ์ุปลาตามแหล่งน้ า
สาธารณประโยชน์ 

เพื่อเพ่ิมแหล่งอาหารให้กับชุมชน แหล่งน้ าสาธารณะใน
ต าบลกุดชุมแสง 

  

- - - - 50,000 ร้อยละ50 ของพื้นที่มี
ปริมาณปลาเพิ่มขึ้น 

มีแหล่งอาหาร
เพิ่มขึ้นและ
หลากหลาย 

ส านักปลดั
งานด้าน

การเกษตร 

รวม  6 โครงการ      380,000    
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2  ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  (ด้านบริการชุมชนและสังคม) 



 

แผนงานการพัฒนา ที่ 1.๑  แผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบัดน้ าเสีย (โครงการที่ขอเพ่ิม) 
 

ที ่

 

โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ/
ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน  

รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

1 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
หมู่ที่ 1  บ้านนาคานหัก  
 

เพื่อช่วยระบายน้ าน้ าเสียและน้ า
หลากช่วงฤดูฝน 

 กว้าง 0.40 เมตร ยาว 
48 เมตร ลึก 0.40 
เมตร แบบมีฝาทึบ 

- - - - 72,000 ร้อยละ 25 ของพื้นที่ใน
หมู่บ้านได้ระบายน้ าออก 

ลดการท่วมขัง
และระบายน้ าได้
เร็วข้ึน 

กองช่าง   

2 ก่อสร้างรางน้ าลอดแบบปิด 
หมู่ที่ 1 บ้านนาคานหัก  

เพื่อระบายน้ าไดเ้ร็วข้ึน กว้าง 3.30 ลึก 3.30 
ยาว 48  เมตร 

- - - - 65,000 การระบายน้ าได้เร็วเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 40 

ระบายน้ าไดเ้ร็ว
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง   

3 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.หมู่
ที่ 2  บ้านนาทุ่งใหญ่  
 

เพื่อช่วยระบายน้ าน้ าเสียและน้ า
หลากช่วงฤดูฝน 

กว้าง 1 เมตร ยาว 42 
เมตรลึก 1 เมตร(แบบมี
ฝาปิด-เปิด) 

- - - - 150,000 ร้อยละ 40 ของพื้นที่ใน
หมู่บ้านได้ระบายน้ าออก 

ลดการท่วมขัง
และระบายน้ าได้
เร็วข้ึน 

กองช่าง   

4 ก่อสร้างท่อระบายน้ าลอด
พร้อมวางท่อพัก หมู่ 3  
บ้านกุดชุมแสง 

เพื่อช่วยระบายน้ าน้ าเสียและน้ า
หลากช่วงฤดูฝน 

วางท่อ คสล.ขนาด 
100✕100 ยาว 382 
เมตรพร้อมบ่อพักจ านวน  
38  บ่อ  

- - - - 1,500,000 ร้อยละ 65 ของพื้นที่ใน
หมู่บ้านได้ระบายน้ าออก 

ลดการท่วมขัง
และระบายน้ าได้
เร็วข้ึน 

กองช่าง   

5 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
หมู่ที่ 3  บ้านกุดชุมแสง  

เพื่อช่วยระบายน้ าน้ าเสียและน้ า
หลากช่วงฤดูฝน 

กว้าง 0.50 เมตร ลึก 
0.50 เมตรพร้อมบ่อพัก 
ยาว  70 เมตรพร้อมฝา
ตะแกรงเหล็ก 

- - - - 280,000 การระบายน้ าได้เร็วเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 50 

ระบายน้ าไดเ้ร็ว
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง   

6 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
หมู่ที่ 8 บ้านนาสมบูรณ ์

เพื่อช่วยระบายน้ าน้ าเสียและน้ า
หลากช่วงฤดูฝน 

ขนาด 40✕40  
ยาว 26 เมตร 

- - - - 21,000 ร้อยละ 25 ของพื้นที่ใน
หมู่บ้านได้ระบายน้ าออก 

ลดการท่วมขัง
และระบายน้ าได้
เร็วข้ึน 

กองช่าง   
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ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

7 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
หมู่ที่ 12  บ้านนาอุดม  

เพื่อช่วยระบายน้ าน้ าเสียและน้ า
หลากช่วงฤดูฝน 

กว้าง 1 เมตร ยาว 67 
เมตรลึก 1 เมตร(แบบมี
ฝาปิด-เปิด) 

- - - - 166,000 ร้อยละ 45 ของพื้นที่ใน
หมู่บ้านได้ระบายน้ าออก 

ลดการท่วมขัง
และระบายน้ าได้
เร็วข้ึน 

กองช่าง   

8 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
แบบเปิด หมู่ที่ 13 
บ้านหนองชุมแสง  

เพื่อช่วยระบายน้ าน้ าเสียและน้ า
หลากช่วงฤดูฝน 

กว้าง 0.30 เมตร ลึก 
0.30 เมตร ยาว  
344.8 เมตร 

- - - - 381,000 การระบายน้ าได้เร็วเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 50 

ระบายน้ าไดเ้ร็ว
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง   

9 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
หมู่ที่ 15 บ้านใหม่นาด ี

เพื่อช่วยระบายน้ าน้ าเสียและน้ า
หลากช่วงฤดูฝน 

ขนาด100✕100 ยาว 
186เมตร 

- - - - 573,000 ร้อยละ 25 ของพื้นที่ใน
หมู่บ้านได้ระบายน้ าออก 

ลดการท่วมขัง
และระบายน้ าได้
เร็วข้ึน 

กองช่าง   

10 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
หมู่ที่ 18  บ้านทุ่งแลนคา  

เพื่อช่วยระบายน้ าน้ าเสียและน้ า
หลากช่วงฤดูฝน 

 กว้าง 0.30 เมตร ยาว 
100เมตร ลึก 0.30 
เมตร 

- - - - 80,000 ร้อยละ 35 ของพื้นที่ใน
หมู่บ้านได้ระบายน้ าออก 

ลดการท่วมขัง
และระบายน้ าได้
เร็วข้ึน 

กองช่าง   

11 โครงการก่อสร้างฝาปิดราง
ระบายน้ า คสล. หมู่ที่  8  
บ้านนาสมบรูณ ์

เพื่อป้องกันดินไหลลงรางระบายน้ า กว้าง 1 เมตร ยาว46 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - - - 36,000 ร้อยละ 10 ของรางรายน้ าได้
มีฝาปิด 

ป้องกันการไหล
ลงของดินและ
เศษขยะ 

กองช่าง   

รวม  11  โครงการ - - - - 3,324,000      
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แผนงานการพัฒนา ที่ 1.2  แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสขุื่น(โครงการทีข่อเพ่ิม) 

 

ที ่

 

โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ/
ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน  

รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

1 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคตดิต่อ โรคติดเชื้อไวรสั 
โคโรนา 2019 (โควิด 19) 

เพื่อด าเนินการในการป้องกันโรค 
โควิด 19 

ประชาชนในเขตพื้นท่ี
ต าบลกุดชุมแสง  18  
หมู่บ้าน 

- - - - 50,000 ร้อยละ70 ของผู้เข้าอบรม
สามารถเข้าใจและปฏิบตัิได ้

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
จากโรคมากขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 

2 อุดหนุนอ าเภอหนองบัวแดง 
ตามโครงการศูนย์บริการร่วม
ช่วยเหลือประชาชน
โรงพยาบาลสนามอ าเภอ 
หนองบัวแดง 

เพื่อเตรียมความพร้อม 
โรงพยาบาลสนาม 

กรณผีู้ติดเชื้อไวรสั 
โคโรน่า 2019 
(โควิด 19) 
ที่ผ่านการรักษามาแล้ว 
10 วันหรือผู้ตดิเช้ือ
ยืนยันแต่ยังไม่แสดง
อาการ 

- - - - 100,000 จ านวนเตียงรับผู้ป่วยยืนยัน
ติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 
2019 (โควิด 19) 

- อ าเภอหนอง
บัวแดง มี
โรงพยาบาล 
สนามรองรับ
กรณผีู้ติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 
2019 
(โควิด 19) 
-ผู้ป่วยติดเชือ้
ไวรัสโคโรน่า 
2019 
 (โควิด 19)
ระดับอาการไม่
รุนแรงไดร้ับ
การดูแลอย่าง
ปลอดภัย 

กอง
สาธารณสุข 

รวม  2 โครงการ      150,000    
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ด้านเศรษฐกิจ ) 
แผนงานการพัฒนา ที่ 3.2 แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (โครงการใหม่ที่ขอเพ่ิมเติม) 

 
ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

1 ก่อสร้างฝายดิน  ซับงูสิงห์   
หมู่ที่ 11  บ้านชุมชนพัฒนา  

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง หลังฝายกว้าง 4 เมตร  
สูง 8เมตร  
ยาว 80  เมตร 

- - - - 490,000 ร้อยละ 80 ของพื้นที่มี
รองรับน้ าเก็บไว้ใช้ในช่วง 
ฤดุแล้ง 

มีปริมาณน้ า
เก็บเพิ่มขึ้น
เพียงพอในการ
อุปโภคบรโิภค
และท า
การเกษตร 

กองช่าง  ส่วนโยธา 

 

2 โครงการส่งเสริมปลูกต้นไม้ 
ท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักษ์
พื้นที่สีเขียว 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีป่าให้กับชุมชนในการ
สร้างระบบนิเวศน์ และปรับสภาพ
สิ่งแวดล้อมใหด้ีขึ้น 

ปลูกต้นไม้ยืนต้นท่ี
สาธารณะประโยชน์ใน
เขตพื้นท่ีต าบลกดุชุมแสง  
18  หมู่บา้น 

- - - - 50,000 ร้อยละ10 ของที่สาธารณะ 
มีต้นไม้เพิ่มขึ้น 

ป่ามีความชุม
ช้ืนสร้างระบบ
นิเวศน์ในพ้ืนท่ี 

กองช่าง   

รวม  2  โครงการ     540,000      
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7  การพัฒนาด้านอ่ืนๆ 
แผนงานการพัฒนา ที่ 3.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (โครงการใหม่ที่ขอเพ่ิมเติม) 

 
ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

1 โครงการรณรงค์สรา้งจิตส านึก 
ต่อต้านการทุจริต คอรร์ัปชั่น 

เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตส านกึ
และต่อต้านการทุจริต 

ประชาชนในเขตพื้นท่ี
ต าบล  18  หมู่บ้าน 

- - - - 10,000 ร้อยละ 20  ของครัวเรือน ที่
มาร่วมกิจกรรม มีความ
ตระหนัก 

ประชาชนมี
จิตส านึกและ
ร่วมต่อต้านการ
ทุจริต 

ส านักปลดั  ส่วนโยธา 

 

2 โครงการอบรมกรรมการ 
ประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

เพื่ออบรมให้ความรู้แนวทางการ
ปฎิบัติแก่คณะกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้ง 

คณะกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้งทั้ง 18  
หมู่บ้าน 

- - - - 100,000 ร้อยละ90 ผู้เข้าอบรมมี
ความเข้าใจสามารถน าไป
ปฎิบัติได ้

การปฎิตหิน้าท่ี
ได้ถูกต้องตาม
แนวทางที่
ก าหนด 

ส านักปลดั   

รวม  2  โครงการ     110,000      
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                                                                                                       บัญชีครุภณัฑ์                                                                                                  ผ.03 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)(เพ่ิมเติม) 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี 2561 

(บาท) 

ปี 2562 

(บาท) 

ปี 2563 

(บาท) 

ปี 2564 

(บาท) 

ปี 2565 

(บาท) 

1 แผนงานกอง
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 

เพื่อให้บริการฉีดพ่นฆ่ายุงให้กับ
ประชาชน 

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันก าจัดยงุ 

ชนิดพายข้าง จ านวน  1 เครื่อง 

- - - - 59,000 กอง
สาธารณสุข 

2 แผนงานกอง
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
อื่นๆ 

เพื่อให้บริการในการเก็บรักษา
วัคซีนเพื่อบริการฉดีสุนัขและ
แมวให้กับประชาชน 

จัดซื้อตู้แช่ยา แบบ 1 ประตู   
จ านวน  1 เครื่อง 

- - - - 35,000 กอง
สาธารณสุข 

3 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กนั่งรับประทานอาหาร 

โต๊ะรับประทานอาหารขนาด 60 
x180 x60และเก้าอ้ี ขนาด 30 
x180 x40 

- - - - 12,000 กองการศึกษา 

รวม  3  รายการ     106,000  
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นายส าเร็จ  แซ่ปึง -  ส.อบต. หมู่  1  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแก้ไข  เพ่ิมเติม  ให้  
     สอดคล้องตามสภาวะ  ณ  ปัจจุบันมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง  
เพ่ิมเติมแผน     เพ่ือความเดือดร้อนของประชาชน  แก้ไขให้ถูกจุดและตรง
เวลา  
นายมงคล  กู้ภูเขียว -  ส.อบต.  หมู่  9  การจัดท าแผนเพ่ิมเติม  ฉบับที่  5  นี้  คลอบคลุมทุก ๆ ด้าน  
     เห็นด้วย  เปลี่ยนแปลง  ให้ทันต่อปัจจุบัน  เพื่อแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชน       การจัดท าแผนและปรับปรุงแผน มีความส าคัญ
ต่อประชาชน 
นายสงกรานต์  บุปผา -  ส.อบต.  หมู่  10  เห็นด้วย  ในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  ฉบับที่  5  แก้ไข
     เอกสารในหน้า  8  แก้ความกว้างของแผน หมู่  10  เหลือ 7 เมตร  
เดิมในแผน        8 เมตร 
ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีก 
   -  ไม่มี 
   -  ขอมติที่ประชุม        
มตทิี่ประชุม   -    เห็นชอบ               27  เสียง 
    -    ไม่เห็นชอบ      -   เสียง 
    -    งดออกเสียง     3  เสียง 
   -  มติที่ประชุมเห็นชอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
      เพ่ิมเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5  

 

ระเบียบวาระท่ี   4 -  เรื่อง  อื่น ๆ 
ประธานสภาฯ  -  สมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ 

 นายวิเชียร พงษ์จันทร์ -  ส.อบต. หมู.่14  ขอไฟส่องสว่างตามถนน  เพื่อความปลอดภัย  ของพ่ีน้อง
ประชาชนที่    สัญจรไปมาและประชาชนที่ท างานโรงงานกลับบ้านเวลาท า OT 

นายส าเนียง  นายส าเนียง  ขวัญมา -  ส.อบต. หมู่  4  ถนนเพื่อการเกษตรช ารุดเพราะฝนมาตั้งแต่ต้นปี  ประชาชน 
ได้รับความ   เดือดร้อน 

นายส นายส าเร็จ  แซ่ปึง -  ส.อบต. หมู่  1  ท าความสะอาดบริเวณหน้าแผงแตงไทย  ช่างไฟตามถนนที่ไม่ใช้
และขอ   เสนอหลอดไฟฟ้า  แบบเกลียวซ่อมแซมเปลี่ยนหลอดได้ง่าย 
ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ  
   -  ไม่มี         
   -  สภาได้พิจารณาครบทุกวาระแล้ว  ขอปิดการประชุม  
      ปิดการประชุม  11.30  น. 
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                                              (ลงชื่อ).........สถิตย์  จันทร์ขามป้อม...........ผู้จดบันทึกรายงานการ
ประชุม     
                                  (นายสถิตย ์  จันทร์ขามป้อม) 
                                                              เลขานุการสภา  อบต.กุดชุมแสง  
    

      (ลงชื่อ)............พินิจ  สวัสดิ์ศร.ี................ผู้ตรวจรายงานการ
ประชุม 

                                                                    (นายพินิจ    สวัสดิ์ศรี) 

                                                           คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม          

 

     (ลงชื่อ)..........สถาปนิกร  ยศรุ่งเรือง.............ผู้ตรวจรายงานการ
ประชุม       
                                                                  (นายสถาปนิกร   ยศรุ่งเรือง)                                           
            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม                 

 

     (ลงชื่อ).............นิคม  ทักษิณสิทธิ์..............ผู้ตรวจรายงานการ
ประชุม              
         (นายนิคม   ทักษิณสิทธิ์) 
            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม             
                                                                       

                                              (ลงชื่อ).............นิยม   หาญแท้...............ผู้รับรองรายงานการ
ประชุม 
                                                                   (นายนิยม  หาญแท้) 
                                                              ประธานสภา อบต.กุดชุมแสง 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
สมัยสามัญที่  2  ครั้งที่ 1/ 2564 

วันที่  30  เดือน  มิถุนายน  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 - ลาป่วย 
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  
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    ผู้เข้าประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
26 นายสุระพล  เหมือนสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.ม.14 สุระพล เหมือนสันเทียะ  
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  จันทราศรี นายก อบต.ฯ สุรัตน์  จันทราศรี  
2 นายประวิทย์  จันทร์ขามป้อม รองนายก  อบต.กุดชุมแสง ประวิทย์  จันทร์ขามป้อม  
3 นายสุรจิตร  ปิยานุรักษ์ รองนายก  อบต.กุดชุมแสง สุรจิตร  ปิยานุรักษ์  
4 นางสมควร  คลังระหัด ผู้อ านวยการกองคลัง สมควร  คลังระหัด  



 

5 นางพิรัลรัตน์  เกษมนวกุล หัวหน้าส านักปลัด พิรัลรัตน์  เกษมนวกุล  
6 นางสาวสุรัมภา  แก้วเบ้า ผู้อ านวยการกองการศึกษา สุรัมภา  แก้วเบ้า  
7 นางสุภัทร  ประมูล ผู้อ านวยการกองสวสัดิการสังคม สุภัทร  ประมูล  
8 นายอานนท์  ทักษิณสิทธิ์ ผู้อ านวยการกองช่าง อานนท์  ทักษิณสิทธิ์  
9 นางจันศรี  ฤาชา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 จันศรี  ฤาชา  
10 นายปัญญา  พลเดชา หมู่  10 ปัญญา  พลเดชา  
11 นายประเสริฐ  บุญโพธิ์ หมู่  10 ประเสริฐ  บุญโพธิ์  
12 นางมยุรี  ยงขามป้อม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 มยุรี  ยงขามป้อม  
13 นายธนวรรธ์  อิติป ิ ผช.ช่างไฟฟ้า ธนวรรธ์  อิติปิ  
14 นายเสงี่ยม  ทาอ้อ หมู่  10 เสงี่ยม  ทาอ้อ  
15 นายประมวล  สกุลจร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 14 ประมวล  สกุลจร  
16 นางพัชรินทร์  แก้วกระจ่าง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 พัชรินทร์  แก้วกระจ่าง  
17 นายพุฒ  ผลช่วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 พุฒ  ผลช่วย  
18 นายอดุลย์  กองทองนอก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 15 อดุลย์  กองทองนอก  
19 นายสมสิน  วงศ์กุดเลาะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 18 สมสิน  วงศ์กุดเลาะ  
20 นายหนูเจ็น  พรมเดื่อ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 หนูเจ็น  พรมเดื่อ  
21 น.ส.ณัฐวรรณ  พลนิกาย ผช.จนท.ธุรการ ณัฐวรรณ  พลนิกาย  
22 นายกองขัน ค าไรเงิน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 กองขัน  ก าไรเงิน                                                                                                             
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ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
23 นายชัย ได้พร ผช.นักวิเคราะห์ ชัย ได้พร  
24 นางอโณทัย ป้อมปริยานนท์ จพง.ธุรการ อโณทัย ป้อมปริยานนท์  
25 นางหนูเพียร สิงห์ชัยภูมิ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 หนูเพียร สิงห์ชัยภูมิ  
26 นายธะวัติ   ม. 10 ธะวัติ  
27 นายปัญญา  พลเดชา ม. 10 ปัญญา  พลเดชา  
28 น.ส.นิตยา  ฦาชา ผช.จนท.พัฒนาชุมชน นิตยา  ฦาชา  
29 นายณัฐพล  ค าเหลือง ผช.จนท.ป้องกันฯ ณัฐพล  ค าเหลือง  
30 น.ส.ศุภลักษณ์  สมอาจ นักทรัพยากรบุคล ศุภลักษณ์  สมอาจ  
31 พระจีน ม. 10 พระจีน  
32 นายพิเชต  ค าเรืองศรี นักวิชาการเกษตร พิเชต  ค าเรืองศรี  
33 นายพศิน  พิริยะตระกูล ปลัด อบต. พศิน  พิริยะตระกูล  
34 น.ส.วชิญาดา  กระจ่างศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชญาดา  กระจ่างศรี  
35 นายจตุพล  ยศรุ่งเรือง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 จตุพล  ยศรุ่งเรือง  

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            /เมื่อถึงเวลา  09.30 น………... 
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เมื่อถึงเวลา  09.30 น. มีสมาชิกสภาทั้งหมด  31  คน  เข้าประชุม  จ านวน 30  คน  ลาป่วย  1  คน  คือ         
 นายถนัด  สะท้าน  มีผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  35  คน  ครบองค์ประชุม  นายนิยม  หาญแท้   
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  ได้กล่าวเปิดประชุมตาม  ระเบียบวาระดังนี้ 

วันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ.  2564 

 ระเบียบวาระท่ี   1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ  
 ระเบียบวาระท่ี   2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว                                      

                                                 (สมัยวิสามัญ ครั้งที่  1  ประจ าปี พ.ศ. 2564) 
 ระเบียบวาระท่ี   3 เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา           

             3.1  เพ่ือให้สภาพิจารณาขอความอนุเคราะห์รับรองทะเบียน  
                                              วัดพนังศิลาอาสน์ หมู่ที่  10  บ้านหนองหอยเหนือ 

                    3.2   เพ่ือให้สภาพิจารณาการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  แก้ไข 
                                    เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่  5  ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 ระเบียบวาระท่ี   4 เรื่อง  อื่น ๆ 
    

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ   
ประธานสภาฯ  -  ไม่มี  

 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 1/2564)    
ประธานสภาฯ  -  สมาชิกสภาท่านใด  จะแก้ไข  เพิ่มเติม  ในรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
   -  ไม่มี 
มติที่ประชุม  -  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว     
      

ระเบียบวาระท่ี   3 เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

ประธานสภาฯ  3.1  เพื่อให้สภาพิจารณาขอความอนุเคราะห์รับรองทะเบียน วัดพนังศิลาอาสน์  
         หมู่ที่  10  บ้านหนองหอยเหนือ 



 

   -  อ้างถึงหนังสือ  หมู่  10  บ้านหนองหอยเหนือ  ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง   
   จ. ชัยภูมิ  วันที่  24  มิถุนายน  2564  และหนังสือรับที่  1258/2564  ลงวันที่  
   24  มิถุนายน  2564  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  นายกองค์การ 
   บริหารส่วนต าบล  เสนอเข้าท่ีประชุมสภา  เห็นว่ามีความจ าเป็นและส าคัญที่จะต้อง
   ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ จึงบรรจุเข้าระเบียบที่
   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ก่อนสภาองค์การบริหาส่วนต าบลจะได้ 
   อภิปรายและลงมติเห็นชอบ  เชิญผู้บริหารหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย เสนอญัตติ
   ได้น าเสนอหลักการและเหตุผล   
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นางมยุรี  ยงขามป้อม -  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่  10  บ้านหนองหอยเหนือ  เนื่องด้วยดิฉันได้รับมอบหมายให้เป็น
   ตัวแทนหมู่บ้าน  เรื่องรายงานขอใช้ที่ดินของทางราชการ  เพื่อสร้างวัด  
   ตามรายละเอียดดังนี้ 
    ดิฉันผู้ยื่นรายงานขอใช้ที่ดิน  นางมยุรี  ยงขามป้อม  บ้านเลขที่  96 หมู่  
10     บ้านหนองหอยเหนือ  ต าบลกุดชุมแสง  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  ได้
   จัดท ารายงานและเสนอโครงการเพ่ือขออนุญาตใช้ที่ดินทางราชการ  เพ่ือสร้างวัดซึ่ง
   ที่ดินอยู่ในความดูแลของที่ดินอยู่ในเขตที่ราชพัสดุ ตั้งอยู่ หมู่ 10 บ้านหนองหอเหนือ  
   ต าบลกุดชุมแสง  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  จ านวน  55  ไร่ 87 ตารางวา  
   เพ่ือการขออนุญาตให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ระเบียบขั้นตอนของทางราชการ  ดิฉัน
   จึงขอน าเสนอรายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ทราบ  เพ่ือประกอบการ
   พิจารณา  ดังนี้ 
 

   1.  ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง 
       1.1  มลภาวะทางเสียง 
    -  วัดจะใช้เครื่องกระจายเสียงเท่าท่ีมีความจ าเป็นเท่านั้น  เช่นการ 
    ประชาสัมพันธ์งานเทศกาลประจ าปี  หรือมีงานส าคัญ  ที่เป็น  
    ประโยชน์ต่อประชาชนเท่านั้นและจะใช้ระดับเสียงตามที่กฎหมายก า 
    หนเพื่อไม่ให้รบกวนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง   
       1.2  การก าจัดขยะ  มูลฝอย 
        -  วัดจัดให้มีการก าจัดเศษอาหาร  โดยมีการแยกขยะเปียก  ขยะแห้ง  
    ขยะที่ที่เป็นพลาสติก  ขยะที่เป็นพิษ  ออกต่างหาก  น าไปรีไซเคิล  ฝัง 
    กลบหรือท าลาย  อย่างถูกวิธี  เพ่ือไม่ให้เป็นพิษ  หรือส่งกลิ่นรบกวน 
    ประชาชน 
       1.3  ความเป็นระเบียบของวัด 
    -  มีกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับที่ชัดเจน  ติดประกาศไว้ ให้รับทราบทั่วกัน  
    ส าหรับพระภิกษุสามเณรที่พ านักอยู่ที่วัด  มีบทลงโทษ  สามารถบังคับ 
    ใช้ได ้ส าหรับพระภิกษุ  สามเณร  ที่ละเมิด  เพ่ือไม่ก่อให้เกิดความ 
    วุ่นวายในวัด จน ท าให้ประชาชน  เกิดความเดือดร้อนร าคาญ 
    -  มีประกาศ  ข้อห้าม  ในการน าสุนัข  หรือสัตว์เลี้ยงมาปล่อยที่วัด   
    ท าให้เกิดภาระแก่วัด  หากพบเห็น  มีบทลงโทษปรับ  และให้น าสัตว์ 
    เลี้ยงกลับไปรับผิดชอบเอง  เพ่ือไม่ให้เกิดความสกปรกแก่บริเวณวัด 



 

    ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการของวัดจะไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อจาก 
    สัตว์เลี้ยง 
 
 

-6- 

 

    -  บุคคลใด จะมาพักอาศัยที่วัด ต้องรับการอนุญาตจากเจ้าอาวาสและ 
    ผู้ปกครองหมู่บ้าน เพ่ือป้องกันมิจฉาชีพ ผู้ไม่หวังดีต่อพระศาสนา และ 
    คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย  เพ่ือเป็นการป้องกันบุคคลเหล่านี้ก่อ 
    ความเดือดร้อนให้ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงและเพ่ือความมั่นคงขชาติ 
   2.  ไม่ขัดต่อการปกครองระอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
           2.1  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
    -  เป็นหน่วยเลือกตั้งระดับท้องถิ่น  และระดับชาติ  เช่น  การเลือกตั้ง 
    ผู้ใหญ่บ้านการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล  การเลือกตั้ง 
    สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
    -  เป็นสถานที่ประชุมระดับหมู่บ้าน  เช่น  ประชุมประจ าเดือนหมู่บ้าน 
    ประชาคมหมู่บ้านประชุมกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ 
   3.  ไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกแก่ประชาชน 
            3.1  การสร้างความสามัคคี 
            -  วัดจัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ เช่น ขนทรายเข้าวัด วันผู้สูงอายุ สรง 
    น้ าพระ  สรงน้ าผู้ใหญ่ บุพการี วันครอบครัว ในเทศกาลสงกรานต์  
    เพ่ือให้เกิดความรัก ความสามัคคีแครอบครัว  แก่ครอบครัว และชุมชน 
    -  วัดจัดให้มีกิจกรรมทอดกฐิน  ผ้าป่า  ในเทศกาลกฐิน  และเทศกาล 
    วันส าคัญทางพุทธศาสนา       
 

   4.  ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสภาพสิ่งแวดล้อม 
           4.1  การรักษาสิ่งแวดล้อม 
    -  วัดจัดให้มีการก าจัดเศษอาหาร โดยมีการแยกขยะเปียก  ขยะแห้ง   
    ขยะที่เป็นพลาสติก  ขยะที่เป็นพิษ  ออกต่างหาก  น าไปรีไซเคิล  ฝัง 
    กลบหรือท าลาย อย่างถูกวิธี  เพ่ือไม่ให้เป็นพิษ  หรือส่งกลิ่นรบกวน 
    ประชาชน 
          4.2  การบ าบัดของเสียและขยะ 
    -  ห้องสุขา  ใช้ระบบบ่อพักบ าบัดน้ าเสีย  ก่อนปล่อยทิ้งลงสู่ธรรมชาติ 
    -  ใบไม้กวาดกองท าปุ๋ยหมัก 
   5.  มีความเหมาะสม  จ าเป็นต้องมีศาสนสถาน 
           5.1  ความจ าเป็น 
    -  เนื่องจาก หมู่ 14 บ้านหนองหอยเหนือ ต าบลกุดชุมแสง อ าเภอ 
    หนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  ประชาชนทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ  
    จ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีศาสนสถาน เพื่อประกอบศาสนกิจประจ าหมู่บ้าน 
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           5.2  ความเหมาะสม 



 

    -  เหมาะสมส าหรับการสร้างวัด  ตั้งวัด  สถานที่ตั้งวัด  ไม่เบียดเบียน 
    ที่ดินของประชาชน  อยู่ในรัศมีที่ประชาชนสามารถเดินทางไปประกอบ
    กิจกรรมทางพระพุทธได้ สะดวก  ปลอดภัย      
    

นายสุวรรณ์  รักษาภักดี -  ส.อบต. หมู่  7 ในการจัดตั้งวัด  เห็นด้วย เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  
   และชาวพุทธ  แต่ควรมีเอกสาร  7  หัวข้อหลัก  เอกสารที่ร่วมประชุม  เราต้อง 
   เตรียมเอกสารให้พร้อม   
นายส าเนียง ขวัญมา -  ส.อบต.  หมู่ที่  4  เห็นด้วย  สถานที่แห่งนี้ได้พิจารณาการจัดตั้งวัดหลาย ๆ วัดใน
   การจัดตั้งวัดพนังศิลาอาสน์  เป็นที่พักสงฆ์มานาน  แต่เนื้อที่อาจไม่ถึงในเอกสาร  
   เนื้อท่ีสร้างวัดขอให้อยู่ในหลักเกณฑ์จัดตั้งวัด  ขอให้เอกสารพร้อมและครบถ้วน 
   ถูกต้อง  
นายส าเร็จ  แซ่ปึง -  ส.อบต.  หมู่ที่  1 เห็นด้วย  ในการยกฐานะที่ พักสงฆ์เป็นการดีที่สุดแล้ว  
ประชาชน   มีความสามัคคี  แต่ขอให้เตรียมเอกสารในการจัดตั้งวัดให้ถูกต้อง  ให้ถูก
ระเบียบตาม   กฎระเบียบ 
ประธานสภาฯ  -  วินิจฉัยให้เป็น  2  มติ  ดังนี้ 
   1.  ท่านใดเห็นชอบ ให้สภาพิจารณาขอความอนุเคราะห์รับรองทะเบียน  
   วัดพนังศิลาอาสน์  หมู่ที ่ 10  บ้านหนองหอยเหนือ  โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ  -  ขอมติที่ประชุม       
มตทิี่ประชุม   -    เห็นชอบ               -  เสียง 
    -    ไม่เห็นชอบ         30  เสยีง 
    -    งดออกเสียง           -  เสียง 
   2.  ท่านใดเห็นชอบด้วยให้ชะลอการขอมติสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือให้
   คณะกรรมการ ได้ไปด าเนินการเอกสารประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วน  
   โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ  -  ขอมติที่ประชุม        
มตทิี่ประชุม   -    เห็นชอบ               29  เสียง 
    -    ไม่เห็นชอบ      -   เสียง 
    -    งดออกเสียง     1  เสียง 
   -  มติที่ประชุมเห็นชอบ ให้ชะลอการรับรองทะเบียนวัดพนังศิลาอาสน์  
   หมู่ที ่ 10  บ้านหนองหอยเหนือ 
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   3.2  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
         แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม  ฉบับที่ 5  ประจ าปี  พ.ศ.  2564  
ประธานสภาฯ  -  ได้รับญัตติเป็น บันทึกข้อความ ส่วนราชการ  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วน
   ต าบลกุดชุมแสง ที ่ชย 71501/-  ลงวันที่  23  มิถุนายน  2564  เรื่อง การจัดท า
   ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  แก้ไข เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเติม ฉบับที่  5 
    -  เชิญผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย  ได้น าเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   



 

   (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5 ขององค์การบริหารส่วน
   ต าบลกุดชุมแสง  ต่อสภา 
นายชัย  ได้พร  -  ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้ได้รับมอบหมาย  เสนอหลักการและเหตุผล
   ชี้แจงต่อสภา  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
   เพ่ิมเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม  ฉบับที่  5  รายละเอียดดังนี้   
   บันทึกหลกัการและเหตุผล 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เพิ่มเติม   
   เปลี่ยนแปลง  ฉบบัที่ 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   “แผนพัฒนาท้องถิ่น”  หมายความว่า  แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่นที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
   และกลยุทธ์  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
   องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอแผนพัฒนาต าบล  
   แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด 
   แผนงาน  โครงการพัฒนารายละเอียดที่ปรากฏในโครงการพัฒนา  ที่จัดท าขึ้น  
   ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า  และให้ 
   หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 2)  แ ล ะ 
   พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3)  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
   จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  โดยแผนพัฒนา 
   สามารถแก้ไขเพ่ิมเติม  หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็นและความ เ ห ม า ะ ส ม 
   โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้      
    ข้อ 10 ให้เพ่ิมความนี้เป็นข้อ  22/1 และข้อ 22/2 ของระเบียบ 
   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   พ.ศ.  2548 
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    “ข้อ  22/1  เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถิ่นให้ส่ง ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วน
   ต าบลพิจารณาตาม มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ 
   บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย   
    เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่ง 
   แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศ 
   ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ผู้บริหาร 
   ท้องถิ่นประกาศใช้   
    ”ข้อ 22/2  ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ 
   เกี่ยวกับ โครงการพระราชด าริ งานราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย 
   กระทรวงมหาดไทยให้เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหาร



 

   ส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การ
   บริหารส่วนต าบล  พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ 
   องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 ด้วย  และเม่ือแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม
   หรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
   เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือ
   เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังกล่าว” 
    ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ได้อนุมัติและประกาศใช้ 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ไปแล้ว เนื่องจาก
   องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  มีความจ าเป็นที่จะเพ่ิมเติมโครงการ/กิจกรรม
   และครุภัณฑ์ ที่มีความจ าเป็นในการใช้งานเพื่อให้การบริการประชาชนมี 
   ประสิทธิภาพมากขึ้น  ซึ่งรายการดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  
   และบางโครงการมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม  
   สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการจึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดท า 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 5 ประจ าปี พ.ศ. 2564  เพ่ือใช้
เป็น   กรอบในการจัดสรรงบประมาณต่อไป      
   -  การจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  แก้ไข เปลี่ยนแปลง 
   เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 5 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน  รวมทั้งหมด   
   จ านวน 49 โครงการ ดังนี้  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้าง  
   (โครงการที่ขอเพ่ิม) จ านวน 26  โครงการ   
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   แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร (โครงการที่ขอเพ่ิม) จ านวน 6 โครงการ 
   แผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบัดน้ าเสีย จ านวน 11 โครงการ แผนงาน 
   การเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  (โครงการที่ขอเพ่ิม) จ านวน 
    2 โครงการ  แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
   (โครงการที่ขอเพ่ิม) จ านวน  2  โครงการ  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหาร
   ทั่วไป (โครงการที่ขอเพ่ิม)  จ านวน  2  โครงการ  บัญชีครุภัณฑ์ จ านวน 3 โครงการ 
   โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเตมิ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5  
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       -12- 

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

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 
จ านวน 
โครงการ 

 

งบประมาณ          
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

 

งบประมาณ      
(บาท) 

  จ านวน 
  โครงการ 

 

  งบประมาณ 
  (บาท) 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ด้านเศรษฐกิจ) 

 
แผนงานการพัฒนาท่ี  1.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
                                  งานก่อสร้าง (โครงการที่ขอเพิม่) 

 

- - - - - - - - 26 1       36,335,000 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านสังคมและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต (ดา้นเศรษฐกิจ) 

 แผนงานการพัฒนา ที่ 2.๑  แผนงานการเกษตร งานงานส่งเสรมิ
การเกษตร(โครงการที่ขอเพิ่ม) 

 

- -      -      - -       - - - 6           380,000 

(ด้านบริการชุมชนและสังคม) 
แผนงานการพัฒนา ที่ 1.๑  แผนงานเคหะและชุมชน  
งานบ าบัดน้ าเสยี(โครงการที่ขอเพิ่ม) 
 

- -      -      - -       - - - 11          3,324,000 

(ด้านบริการชุมชนและสังคม) 
แผนงานการพัฒนา ที่ 1.2  แผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน(โครงการที่ขอเพิ่ม) 
 

- -      -      - -       - - - 2          150,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 5 ดา้นการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ด้านเศรษฐกิจ ) 

 แผนงานการพัฒนา ที่ 3.2 แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ (โครงการใหม่ที่ขอเพิ่มเตมิ) 

 

- -      -      - -       - - - 2           590,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 5 ดา้นการพัฒนาด้านอื่นๆ 

 แผนงานการพัฒนา ที่ 3.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหาร
ทั่วไป (โครงการใหม่ที่ขอเพิ่มเตมิ) 

 

        2 110,000 

รวมทั้งหมด 

 

- - - - -       - - - 49          40,889,000 

บัญชีครภุัณฑ ์         3       106,000 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิม่เตมิ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 

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

 
ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

1 ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง 
หมู่ 1 
บ้านนาคานหัก 

เพื่อเพิ่มแหล่งน้ าใช้ใน
หมู่บ้าน 

ขนาดบรรจุ 10 ลบ.ม.ตามแบบ 
ของกรมโยธาธิการ แบบก. 

- - - - 418,000 ร้อยละ 75 ของครัว 
เรือนมีน้ าใช้เพียงพอ 
ตลอดป ี

ประชาชนมีน้ า
ใช้ได้เพียงพอ
ตลอดป ี

กองช่าง   

2 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 3 บ้านกุดชุมแสง  

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 370 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

    591,000 ร้อยละ 80 ของประ 
ชาชนท่ีใช้เส้นทางคมนาคม
ได้รับความสะดวก 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

3 ซ่อมแซม คสล. โดยเสริมผิว
ทางยางพาราแอสฟัลท์ติก   
หมู่ที ่4  
บ้านหนองหอย 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 47 เมตร หนา 0.03 เมตร 

- - - - 83,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน 
ที่ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

4 ซ่อมแซมถนนเพ่ือการ 
เกษตรโดยการลงหินคลุก  
หมู่ที่ 4 บ้านหนองหอย   

เพื่อปรับปรุงถนนให้ดีมี
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 2.20 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.05  เมตร 

- - - - 106,000 ร้อยละ 40 ของประชาชน 
ที่ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

5 ขยายผิวจราจร ถนน คสล.  
หมู่ที่ 5  บ้านหนองแก 
  

เพื่อขยายผิวจราจร 
ถนนให้กว้างขึ้น 

ขยายออกข้างละ 0.50 เมตร 
ยาว 508 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
 

- - - - 305,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน 
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ
ความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   
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ที ่

 

โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน  

รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

6 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6  
บ้านหนองลุมพุก 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 3 เมตร  
ยาว 50เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - - - 82,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน 
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ
ความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างถนน คสล.โดยเสริมผิว
ทางยางพาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 6   
บ้านหนองลุมพุก 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

2 ช่วง ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาวรวม 274เมตร  
หนา 0.03 เมตร 

- - - - 550,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน 
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ
ความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7  
บ้านโชคอ านวย 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 250 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - - - 531,000 ร้อยละ 40 ของประชาชน 
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ
ความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7  
บ้านโชคอ านวย 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 640 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

- - - - 1,682,000 ร้อยละ 50 ของประชาชน 
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ
ความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

10 ซ่อมแซม คสล. โดยเสริมผิว
ทางยางพาราแอสฟัลท์ติก 
หมู่ที่ 8 บ้านนาสมบูรณ ์

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 92 เมตร  
หนา 0.03 เมตร 

- - - - 161,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน 
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ
ความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

11 ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามล า
ห้วยเดื่อท่าหนองไฮ  
หมู่ที่ 9 
บ้านนาชุมแสง  

เพื่อใช้ในการคมนาคมได้
สะดวกมากข้ึน 

ขนาด ตามแบบ อบต.ก าหนด     1,300,000 ร้อยละ 70 ของประชาชน 

ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ
ความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

12 ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง  
หมู่ที่ 9  บ้านนาชุมแสง 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้กับ
ครัวเรือน 

ถนนสายตะวันตกสนาม-ล าห้วย
หนองไฮระยะทางยาว 3 กม. 

- - - - 2,000,000 ร้อยละ20ของครัวเรือน มี
ไฟฟ้าใช้สะดวก 

สะดวกปลอดภยั
มีไฟฟ้าใช้ได้
ทั่วถึง 

กองช่าง 

13 ซ่อมแซมถนน คสล.โดยเสรมิ
ผิวยางพารา แอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 10  
บ้านหนองหอยเหนือ 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 6 เมตร ยาว 175 เมตร
หนา 0.03 เมตร  

- - - - 424,000 ร้อยละ 60 ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ
ความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

14 ซ่อมแซมถนนเพ่ือการ 
เกษตรโดยการลงหินคลุก  
หมู่ที่ 10  
บ้านหนองหอยเหนือ   
 

เพื่อปรับปรุงถนนให้ดีมี
มาตรฐาน 

กว้าง 2.20 เมตร  
ยาว 1,500 เมตร  
หนา 0.05  เมตร 2 สาย 1. 
นานางสีคล้าย  ประสานพันธ์ –
นานายหลิน  หารเวช 2.สายนา
นายชลิต ชูสกุล-นานายลือ ฦาชา 

- - - - 159,000 ร้อยละ 40 ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ
ความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

15 ขยายผิวจราจรถนนดินเพื่อ
การเกษตรสายซับงูเหลือม 
หมู่ที ่11  
บ้านชุมชนพัฒนา 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ขยายออก ข้างละ 1 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.70เมตร ยาว 1,000 
เมตร 

 

- - - - 90,000 ร้อยละ 60 ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ
ความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

 

 

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

16 ขยายผิวจราจร ถนน คสล.  
หมู่ที่ 14  บ้านโนนชุมแสง  

เพื่อสร้างถนนให้กว้างขึ้น ขยายออก โดยมีพื้นท่ี คสล. ไม่
น้อยกว่า 874  ตร.ม. 

 

- - - - 440,000 ร้อยละ 60 ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ
ความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

17 ซ่อมแซมถนน คสล.โดยเสรมิ
ผิวยางพารา แอสฟลัท์ติกคอ
นกรีต หมู่ที่ 15  
บ้านใหม่นาด ี

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร ยาว 205 เมตร
หนา 0.03 เมตร  

- - - - 326,000 ร้อยละ 60 ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ
ความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

18 ขยายผิวจราจร ถนน คสล.  
หมู่ที่ 15  บ้านใหม่นาด ี
  

เพื่อสร้างถนนให้กว้างขึ้น ขยายออกข้างละ 0.15 เมตร 
หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นท่ี 
คสล.ไม่น้อยกว่า 329.65 ตร.ม. 

 

- - - - 178,000 ร้อยละ 60 ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ
ความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

19 ซ่อมแซมถนนเพ่ือการ 
เกษตรโดยการลงหินคลุก  
หมู่ที่ 15  บ้านใหม่นาดี   

เพื่อปรับปรุงถนนให้ดีมี
มาตรฐาน 

 ขนาดกว้าง 2.20 เมตร ยาว 
1,300 เมตร หนา 0.05  เมตร 
สายไปล าห้วยหนองข้อง 

- - - - 138,000 ร้อยละ 40 ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ
ความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

20 ก่อสร้าง ถนน คสล.  
หมู่ที่ 16  บ้านหนองลมุพุกใต้  

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง  3 เมตร ยาว 287 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

 

- - - - 477,000 ร้อยละ 40 ของประชาชนท่ี
ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ
ความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 
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  วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย ปีงบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน  



 

ที ่ โครงการ เหตุผลที่เพ่ิมเติม (ผลผลิตโครงการ 
/ปริมาณงาน) 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

21 ขยายผิวจราจร ถนน คสล.  
หมู่ที่ 17  บ้านคลองชุมแสง 
  

เพื่อสร้างถนนให้กว้างขึ้น ขยายออกข้างละ 1 เมตร ยาว 
44 เมตร หนา 0.15 เมตร 

 

- - - - 30,000 ร้อยละ 40 ของประชาชน 
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ
ความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

22 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 17  บ้านคลองชุมแสง 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 184 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - - - 394,000 ร้อยละ 50 ของประชาชน 
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ
ความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

23 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 17  บ้านคลองชุมแสง 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - - - 470,000 ร้อยละ 50 ของประชาชน 
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ
ความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

24 ก่อสร้าง ถนน คสล. 
หมู่ที่ 11 บ้านชุมชนพัฒนา  
  

เพื่อสร้างถนนให้มี
มาตรฐาน 

ทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.33-008
สายแยกทางหลวง 2159  
ซับงูเหลือม  กว้าง  4 เมตร  
ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 
เมตรพร้อมไหล่ทางข้างละ  
0.50 เมตร 
 

- - - - 8,126,000 ร้อยละ 40 ของประชาชน 
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ
ความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   
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ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

25 ก่อสร้าง ถนน คสล.  
หมู่ที่ 9 บ้านนาชุมแสง  
  

เพื่อสร้างถนนให้มี
มาตรฐาน 

ทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.33-023
สายแยกป่าช้า-ล าห้วยหนองไฮ 
กว้าง  4 เมตร ยาว 2,400 
เมตร หนา 0.15 เมตรพร้อมไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร 

 

- - - - 7,815,000 ร้อยละ 50 ของประชาชน 
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ
ความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

26 ก่อสร้าง ถนน คสล.  
หมู่ที่  2 บ้านนาทุ่งใหญ่  
  

เพื่อสร้างถนนให้มี
มาตรฐาน 

ทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.33-028
สายหนองโน-ป่ายาง กว้าง 5 
เมตร ยาว 2,400 เมตร  
หนา 0.15 เมตรพร้อมไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร 
 

- - - - 9,565,000 ร้อยละ 50 ของประชาชน 
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้รับ
ความสะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

รวม   26 โครงการ - - - - 36,335,000      
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2  ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  (ด้านเศรษฐกิจ) 
แผนงานการพัฒนา ที่ 2.๑  แผนงานการเกษตร งานงานส่งเสริมการเกษตร(โครงการทีข่อเพ่ิม) 



 

 
ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ/

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

1 โครงการอบรมส่งเสรมิและ
ศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพอาชีพ
ด้านการเกษตรพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหมต่ าบล 
กุดชุมแสง       

เพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้กับ
เกษตรกรเพื่อปรับใช้ได้ถูกต้อง 

ตัวแทนกลุ่มอาชีพต่างๆ
จ านวน 50 คน 

- - - - 100,000 ร้อยละ60 ของผู้เข้าอบรม
สามารถน าไปใช้ได ้

ลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้ให้กับ
เกษตรกร 

ส านักปลดั 

งานด้าน
การเกษตร 

2 โครงการอบรมส่งเสรมิเพิ่ม
ศักยภาพการปลูกพืชบ ารุงดิน 
ลดการการเผาวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร                                                                                    

เพื่อส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการปลูก
พืชบ ารุงดิน ลดการการเผาวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร                                                                                    

 ตัวแทนเกษตรกรใน
พื้นที่ จ านวน 50 คน 

- - - - 30,000  ร้อยละ30 ของพื้นที่มีการ
เผาวัสดุการเกษตรลดลง 

ระบบนิเวศน์ของ
ดินดีขึ้น 

ส านักปลดั 

งานด้าน
การเกษตร 

3 โครงการส่งเสริมจดันิทรรศการ
ประกวดผลผลติทางการเกษตร
ต าบลกุดชุมแสง     

เพื่อส่งเสริมจัดนิทรรศการประกวด
ผลผลติทางการเกษตรต าบล 
กุดชุมแสง     

 เกษตรกรและกลุ่มอาชีพ
ต่างๆเข้าร่วมโครงการ
300  คน 

- - - - 100,000  ร้อยละ 50 ของผู้เข้าร่วม
โครงการได้รบีความรู้น าไป
ต่อยอดได ้

เกษตรกรไดร้ับ
ความรู้และการ
จ าหน่ายสินค้าได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

งานด้าน
การเกษตร 

4 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม 18 
หมู่บ้าน 18 ถนนกินได้
ปลอดภัยไรส้ารพิษ ประชาชน
พ้นภัยโควิด-19 

เพื่อสนับสนุนให้มีการปลูกผักไว้กิน
เองในครับครัว 

 ครัวเรือนในเขตพื้นท่ี
ต าบลกุดชุมแสง 

- - - - 50,000 ร้อยละ 85 ของครัวเรือน มี
ผักบริโภคเพียงพอและ
ปลอดภัย 

 ลดรายจ่ายใน
ครอบครัว และ
ปลอดภัยในการ
บริโภค 

ส านักปลดั 

งานด้าน
การเกษตร 

5 โครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในกระชังบก       

เพื่อส่งเสริมพัฒนาคณุภาพชีวิต
ประชาชนด้านการเพาะเลี้ยงสตัว์
น้ าในกระชังบก       

 ครัวเรือนในเขตพื้นท่ี
ต าบลกุดชุมแสงที่สนใจ 

- - - - 50,000 ร้อยละ 50 ของผูเ้ข้าร่วม
โครงการได้รบีความรู้น าไป
ต่อยอดได ้

ลดรายจ่าย เพิม่
รายได้ใน
ครอบครัว 

ส านักปลดั 

งานด้าน
การเกษตร 
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แผนงานการพัฒนา ที่ 2.๑  แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร(โครงการที่ขอเพ่ิม) 

 
ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ/

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน  

รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

6 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ปล่อยพันธ์ุปลาตามแหล่งน้ า
สาธารณประโยชน์ 

เพื่อเพ่ิมแหล่งอาหารให้กับชุมชน แหล่งน้ าสาธารณะใน
ต าบลกุดชุมแสง 

  

- - - - 50,000 ร้อยละ50 ของพื้นที่มี
ปริมาณปลาเพิ่มขึ้น 

มีแหล่งอาหาร
เพิ่มขึ้นและ
หลากหลาย 

ส านักปลดั
งานด้าน

การเกษตร 

รวม  6 โครงการ      380,000    
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2  ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  (ด้านบริการชุมชนและสังคม) 



 

แผนงานการพัฒนา ที่ 1.๑  แผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบัดน้ าเสีย (โครงการที่ขอเพ่ิม) 
 

ที ่

 

โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ/
ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน  

รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

1 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
หมู่ที่ 1  บ้านนาคานหัก  
 

เพื่อช่วยระบายน้ าน้ าเสียและน้ า
หลากช่วงฤดูฝน 

 กว้าง 0.40 เมตร ยาว 
48 เมตร ลึก 0.40 
เมตร แบบมีฝาทึบ 

- - - - 72,000 ร้อยละ 25 ของพื้นที่ใน
หมู่บ้านได้ระบายน้ าออก 

ลดการท่วมขัง
และระบายน้ าได้
เร็วข้ึน 

กองช่าง   

2 ก่อสร้างรางน้ าลอดแบบปิด 
หมู่ที่ 1 บ้านนาคานหัก  

เพื่อระบายน้ าไดเ้ร็วข้ึน กว้าง 3.30 ลึก 3.30 
ยาว 48  เมตร 

- - - - 65,000 การระบายน้ าได้เร็วเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 40 

ระบายน้ าไดเ้ร็ว
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง   

3 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.หมู่
ที่ 2  บ้านนาทุ่งใหญ่  
 

เพื่อช่วยระบายน้ าน้ าเสียและน้ า
หลากช่วงฤดูฝน 

กว้าง 1 เมตร ยาว 42 
เมตรลึก 1 เมตร(แบบมี
ฝาปิด-เปิด) 

- - - - 150,000 ร้อยละ 40 ของพื้นที่ใน
หมู่บ้านได้ระบายน้ าออก 

ลดการท่วมขัง
และระบายน้ าได้
เร็วข้ึน 

กองช่าง   

4 ก่อสร้างท่อระบายน้ าลอด
พร้อมวางท่อพัก หมู่ 3  
บ้านกุดชุมแสง 

เพื่อช่วยระบายน้ าน้ าเสียและน้ า
หลากช่วงฤดูฝน 

วางท่อ คสล.ขนาด 
100✕100 ยาว 382 
เมตรพร้อมบ่อพักจ านวน  
38  บ่อ  

- - - - 1,500,000 ร้อยละ 65 ของพื้นที่ใน
หมู่บ้านได้ระบายน้ าออก 

ลดการท่วมขัง
และระบายน้ าได้
เร็วข้ึน 

กองช่าง   

5 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
หมู่ที่ 3  บ้านกุดชุมแสง  

เพื่อช่วยระบายน้ าน้ าเสียและน้ า
หลากช่วงฤดูฝน 

กว้าง 0.50 เมตร ลึก 
0.50 เมตรพร้อมบ่อพัก 
ยาว  70 เมตรพร้อมฝา
ตะแกรงเหล็ก 

- - - - 280,000 การระบายน้ าได้เร็วเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 50 

ระบายน้ าไดเ้ร็ว
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง   

6 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
หมู่ที่ 8 บ้านนาสมบูรณ ์

เพื่อช่วยระบายน้ าน้ าเสียและน้ า
หลากช่วงฤดูฝน 

ขนาด 40✕40  
ยาว 26 เมตร 

- - - - 21,000 ร้อยละ 25 ของพื้นที่ใน
หมู่บ้านได้ระบายน้ าออก 

ลดการท่วมขัง
และระบายน้ าได้
เร็วข้ึน 

กองช่าง   
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ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

7 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
หมู่ที่ 12  บ้านนาอุดม  

เพื่อช่วยระบายน้ าน้ าเสียและน้ า
หลากช่วงฤดูฝน 

กว้าง 1 เมตร ยาว 67 
เมตรลึก 1 เมตร(แบบมี
ฝาปิด-เปิด) 

- - - - 166,000 ร้อยละ 45 ของพื้นที่ใน
หมู่บ้านได้ระบายน้ าออก 

ลดการท่วมขัง
และระบายน้ าได้
เร็วข้ึน 

กองช่าง   

8 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
แบบเปิด หมู่ที่ 13 
บ้านหนองชุมแสง  

เพื่อช่วยระบายน้ าน้ าเสียและน้ า
หลากช่วงฤดูฝน 

กว้าง 0.30 เมตร ลึก 
0.30 เมตร ยาว  
344.8 เมตร 

- - - - 381,000 การระบายน้ าได้เร็วเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 50 

ระบายน้ าไดเ้ร็ว
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง   

9 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
หมู่ที่ 15 บ้านใหม่นาด ี

เพื่อช่วยระบายน้ าน้ าเสียและน้ า
หลากช่วงฤดูฝน 

ขนาด100✕100 ยาว 
186เมตร 

- - - - 573,000 ร้อยละ 25 ของพื้นที่ใน
หมู่บ้านได้ระบายน้ าออก 

ลดการท่วมขัง
และระบายน้ าได้
เร็วข้ึน 

กองช่าง   

10 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
หมู่ที่ 18  บ้านทุ่งแลนคา  

เพื่อช่วยระบายน้ าน้ าเสียและน้ า
หลากช่วงฤดูฝน 

 กว้าง 0.30 เมตร ยาว 
100เมตร ลึก 0.30 
เมตร 

- - - - 80,000 ร้อยละ 35 ของพื้นที่ใน
หมู่บ้านได้ระบายน้ าออก 

ลดการท่วมขัง
และระบายน้ าได้
เร็วข้ึน 

กองช่าง   

11 โครงการก่อสร้างฝาปิดราง
ระบายน้ า คสล. หมู่ที่  8  
บ้านนาสมบรูณ ์

เพื่อป้องกันดินไหลลงรางระบายน้ า กว้าง 1 เมตร ยาว46 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - - - 36,000 ร้อยละ 10 ของรางรายน้ าได้
มีฝาปิด 

ป้องกันการไหล
ลงของดินและ
เศษขยะ 

กองช่าง   

รวม  11  โครงการ - - - - 3,324,000      

 

 

 

-24- 



 

แผนงานการพัฒนา ที่ 1.2  แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสขุื่น(โครงการทีข่อเพ่ิม) 

 

ที ่

 

โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ/
ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน  

รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

1 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคตดิต่อ โรคติดเชื้อไวรสั 
โคโรนา 2019 (โควิด 19) 

เพื่อด าเนินการในการป้องกันโรค 
โควิด 19 

ประชาชนในเขตพื้นท่ี
ต าบลกุดชุมแสง  18  
หมู่บ้าน 

- - - - 50,000 ร้อยละ70 ของผู้เข้าอบรม
สามารถเข้าใจและปฏิบตัิได ้

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
จากโรคมากขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 

2 อุดหนุนอ าเภอหนองบัวแดง 
ตามโครงการศูนย์บริการร่วม
ช่วยเหลือประชาชน
โรงพยาบาลสนามอ าเภอ 
หนองบัวแดง 

เพื่อเตรียมความพร้อม 
โรงพยาบาลสนาม 

กรณผีู้ติดเชื้อไวรสั 
โคโรน่า 2019 
(โควิด 19) 
ที่ผ่านการรักษามาแล้ว 
10 วันหรือผู้ตดิเช้ือ
ยืนยันแต่ยังไม่แสดง
อาการ 

- - - - 100,000 จ านวนเตียงรับผู้ป่วยยืนยัน
ติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 
2019 (โควิด 19) 

- อ าเภอหนอง
บัวแดง มี
โรงพยาบาล 
สนามรองรับ
กรณผีู้ติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 
2019 
(โควิด 19) 
-ผู้ป่วยติดเชือ้
ไวรัสโคโรน่า 
2019 
 (โควิด 19)
ระดับอาการไม่
รุนแรงไดร้ับ
การดูแลอย่าง
ปลอดภัย 

กอง
สาธารณสุข 

รวม  2 โครงการ      150,000    
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ด้านเศรษฐกิจ ) 
แผนงานการพัฒนา ที่ 3.2 แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (โครงการใหม่ที่ขอเพ่ิมเติม) 

 
ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

1 ก่อสร้างฝายดิน  ซับงูสิงห์   
หมู่ที่ 11  บ้านชุมชนพัฒนา  

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง หลังฝายกว้าง 4 เมตร  
สูง 8เมตร  
ยาว 80  เมตร 

- - - - 490,000 ร้อยละ 80 ของพื้นที่มี
รองรับน้ าเก็บไว้ใช้ในช่วง 
ฤดุแล้ง 

มีปริมาณน้ า
เก็บเพิ่มขึ้น
เพียงพอในการ
อุปโภคบรโิภค
และท า
การเกษตร 

กองช่าง  ส่วนโยธา 

 

2 โครงการส่งเสริมปลูกต้นไม้ 
ท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักษ์
พื้นที่สีเขียว 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีป่าให้กับชุมชนในการ
สร้างระบบนิเวศน์ และปรับสภาพ
สิ่งแวดล้อมใหด้ีขึ้น 

ปลูกต้นไม้ยืนต้นท่ี
สาธารณะประโยชน์ใน
เขตพื้นท่ีต าบลกดุชุมแสง  
18  หมู่บา้น 

- - - - 50,000 ร้อยละ10 ของที่สาธารณะ 
มีต้นไม้เพิ่มขึ้น 

ป่ามีความชุม
ช้ืนสร้างระบบ
นิเวศน์ในพ้ืนท่ี 

กองช่าง   

รวม  2  โครงการ     540,000      
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7  การพัฒนาด้านอ่ืนๆ 
แผนงานการพัฒนา ที่ 3.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (โครงการใหม่ที่ขอเพ่ิมเติม) 

 
ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

1 โครงการรณรงค์สรา้งจิตส านึก 
ต่อต้านการทุจริต คอรร์ัปชั่น 

เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตส านกึ
และต่อต้านการทุจริต 

ประชาชนในเขตพื้นท่ี
ต าบล  18  หมู่บ้าน 

- - - - 10,000 ร้อยละ 20  ของครัวเรือน ที่
มาร่วมกิจกรรม มีความ
ตระหนัก 

ประชาชนมี
จิตส านึกและ
ร่วมต่อต้านการ
ทุจริต 

ส านักปลดั  ส่วนโยธา 

 

2 โครงการอบรมกรรมการ 
ประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

เพื่ออบรมให้ความรู้แนวทางการ
ปฎิบัติแก่คณะกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้ง 

คณะกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้งทั้ง 18  
หมู่บ้าน 

- - - - 100,000 ร้อยละ90 ผู้เข้าอบรมมี
ความเข้าใจสามารถน าไป
ปฎิบัติได ้

การปฎิตหิน้าท่ี
ได้ถูกต้องตาม
แนวทางที่
ก าหนด 

ส านักปลดั   

รวม  2  โครงการ     110,000      
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                                                                                                       บัญชีครุภณัฑ์                                                                                                  ผ.03 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)(เพ่ิมเติม) 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ปี 2561 

(บาท) 

ปี 2562 

(บาท) 

ปี 2563 

(บาท) 

ปี 2564 

(บาท) 

ปี 2565 

(บาท) 

1 แผนงานกอง
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 

เพื่อให้บริการฉีดพ่นฆ่ายุงให้กับ
ประชาชน 

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันก าจัดยงุ 

ชนิดพายข้าง จ านวน  1 เครื่อง 

- - - - 59,000 กอง
สาธารณสุข 

2 แผนงานกอง
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
อื่นๆ 

เพื่อให้บริการในการเก็บรักษา
วัคซีนเพื่อบริการฉดีสุนัขและ
แมวให้กับประชาชน 

จัดซื้อตู้แช่ยา แบบ 1 ประตู   
จ านวน  1 เครื่อง 

- - - - 35,000 กอง
สาธารณสุข 

3 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กนั่งรับประทานอาหาร 

โต๊ะรับประทานอาหารขนาด 60 
x180 x60และเก้าอ้ี ขนาด 30 
x180 x40 

- - - - 12,000 กองการศึกษา 

รวม  3  รายการ     106,000  
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นายส าเร็จ  แซ่ปึง -  ส.อบต. หมู่  1  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแก้ไข  เพ่ิมเติม  ให้   
    สอดคล้องตามสภาวะ  ณ  ปัจจุบันมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเติมแผน
     เพ่ือความเดือดร้อนของประชาชน  แก้ไขให้ถูกจุดและตรงเวลา  
นายมงคล  กู้ภูเขียว -  ส.อบต.  หมู่  9  การจัดท าแผนเพ่ิมเติม  ฉบับที่  5  นี้  คลอบคลุมทุก ๆ ด้าน   
    เห็นด้วย  เปลี่ยนแปลง  ให้ทันต่อปัจจุบัน  เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน  
     การจัดท าแผนและปรับปรุงแผน มีความส าคัญต่อประชาชน 
นายสงกรานต์  บุปผา -  ส.อบต.  หมู่  10  เห็นด้วย  ในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  ฉบับที่  5  แก้ไข 
    เอกสารในหน้า  8  แก้ความกว้างของแผน หมู่  10  เหลือ 7 เมตร  เดิมในแผน  
      8 เมตร 
ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีก 
   -  ไม่มี 
   -  ขอมติที่ประชุม        
มตทิี่ประชุม   -    เห็นชอบ               27  เสียง 
    -    ไม่เห็นชอบ      -   เสียง 
    -    งดออกเสียง     3  เสียง 
   -  มติที่ประชุมเห็นชอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
      เพ่ิมเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5  

 

ระเบียบวาระท่ี   4 -  เรื่อง  อื่น ๆ 
ประธานสภาฯ  -  สมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ 

 นายวิเชียร พงษ์จันทร์ -  ส.อบต. หมู่.14  ขอไฟส่องสว่างตามถนน  เพื่อความปลอดภัย  ของพ่ีน้องประชาชนที่ 
   สัญจรไปมาและประชาชนที่ท างานโรงงานกลับบ้านเวลาท า OT 

นายส าเนียง  นายส าเนียง  ขวัญมา -  ส.อบต. หมู่  4  ถนนเพื่อการเกษตรช ารุดเพราะฝนมาตั้งแต่ต้นปี  ประชาชน ได้รับความ
   เดือดร้อน 

นายส นายส าเร็จ  แซ่ปึง -  ส.อบต. หมู่  1  ท าความสะอาดบริเวณหน้าแผงแตงไทย  ช่างไฟตามถนนที่ไม่ใช้และขอ
   เสนอหลอดไฟฟ้า  แบบเกลียวซ่อมแซมเปลี่ยนหลอดได้ง่าย 
ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ  
   -  ไม่มี         
   -  สภาได้พิจารณาครบทุกวาระแล้ว  ขอปิดการประชุม  
      ปิดการประชุม  11.30  น. 
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                                              (ลงชื่อ).....................................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม     



 

                                  (นายสถิตย ์  จันทร์ขามป้อม) 
                                                              เลขานุการสภา  อบต.กุดชุมแสง 

     

      (ลงชื่อ)...................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                                                    (นายพินิจ    สวัสดิ์ศรี) 

                                                           คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

          
 

     (ลงชื่อ)....................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม       
                                                               (นายสถาปนิกร   ยศรุ่งเรือง)                                           
            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม    

              
 

     (ลงชื่อ)....................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม              
         (นายนิคม   ทักษิณสิทธิ์) 
            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม              
                                                                      

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

 
 
 

 


