
 

-ส าเนา- 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 1/2563 
วันที ่ 5  เดือน  มีนาคม  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 สถิตย์ จันทร์ขามป้อม  
4 นายถนัด  สะท้าน สมาชิกสภา อบต. ม. 1 ถนัด  สะท้าน  
5 นายส าเร็จ  แซ่ปึง สมาชิกสภา อบต. ม. 1 ส าเร็จ  แซ่ปึง  
6 นายสุนิกร  หมู่อ าพันธ์ สมาชิกสภา อบต. ม. 2 สุนิกร  หมู่อ าพันธ์  
7 นายพินิจ  สวัสดิ์ศรี สมาชิกสภา อบต. ม. 3 พินิจ  สวัสดิ์ศรี  
8 นายประมวล  เขียงเขียว สมาชิกสภา อบต. ม. 3 ประมวล เขียงเขียว  
9 นายส าเนียง  ขวัญมา สมาชิกสภา อบต. ม. 4 ส าเนียง ขวัญมา  
10 นายสุรศักดิ์  ผลจ าเริญ สมาชิกสภา อบต. ม. 4 สุรศักดิ์ ผลจ าเริญ  
11 นายสม  โนมขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม. 5 สม  โนมขุนทด  
12 นายวิชัย  พลธรรม สมาชิกสภา อบต. ม. 5 วิชัย  พลธรรม  
13 นายสังวร  สวนจันทร์ สมาชิกสภา อบต. ม. 6 สังวร  สวนจันทร์  
14 นายบุญมี  ถาวงกลาง สมาชิกสภา อบต. ม. 6 บุญมี ถาวงกลาง  
15 นายชมัด  น้อยเวียง สมาชิกสภา อบต. ม. 7 ชมัด  น้อยเวียง  
16 นายสุวรรณ์  รักษาภักดี สมาชิกสภา อบต. ม. 7 สุวรรณ์  รักษาภักดี  
17 นางล าดวน  เค้าโนนกอก สมาชิกสภา อบต. ม. 8 ล าดวน เค้าโนนกอก  
18 นายมงคล  กู้ภูเขียว สมาชิกสภา อบต. ม. 9 มงคล กู้ภูเขียว  
19 นายสถาปนิกร  ยศรุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต. ม. 9 สถาปนกร ยศรุ่งเรือง  
20 นายสงกรานต์  บุปผา สมาชิกสภา อบต. ม.10 สงกรานต์ บุปผา  
21 นางวงค์เดือน  แสนแก้ว สมาชิกสภา อบต. ม.10 วงค์เดือน แสนแก้ว  
22 นายประหยัด  แสงสวัสดิ์   สมาชิกสภา อบต. ม.11 - ขาด 
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  
27 นายจักรี  พิมล สมาชิกสภา อบต.ม.15 จักรี  พิมล  
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    ผู้เข้าประชุม 

 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
28 นายยุทธ  กล้าเมืองกลาง สมาชิกสภา อบต.ม.16 - ลากิจ 
29 นายเชิงชาย  ฦาชา สมาชิกสภา อบต.ม.16 เชิงชาย  ฦาชา  



 

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 นายสุรจิตร  ปิยานุรักษ์ รองนายก  อบต.กุดชุมแสง สุรจิตร  ปิยานุรักษ์  
3 นายประวิทย์  จันทร์ขามป้อม รองนายก  อบต.กุดชุมแสง ประวิทย์  จันทร์ขามป้อม  
4 นางรินรดา  วงษ์ชู ปลัด อบต.กุดชุมแสง รินรดา  วงษ์ชู  
5 นางพิรัลรัตน์  เกษมนวกุล หัวหน้าส านักปลัด พิรัลรัตน์  เกษมนวกุล  
6 นายชัย  ได้พร ผช.นักวิเคราะห์ฯ ชัย  ได้พร  
7 น.ส.วชิญาดา  กระจ่างศรี นักวิเคราะห์นโยบายฯ วิชญาดา  กระจ่างศรี  
8 นายเพทาย  ไตรเสนีย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 เพทาย  ไตรเสนีย์  
9 นายเรืองฤทธิ์  สมอาจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 เรืองฤทธิ์  สมอาจ  
10 นายอดุลย์  กองทองนอก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 15 อดุลย์  กองทองนอก  
11 นายค าสิงห์  จิตประทุม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ค าสิงห์  จิตประทุม  
12 นายหนูเจ็น  พรมเดื่อ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 หนูเจ็น  พรมเดื่อ  
13 นายสมัย  ยศรุ่งเรือง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 สมัย  ยศรุ่งเรือง  
14 นายอพิเชษฐ์  ฦาชา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 อพิเชษฐ์  ฦาชา  
15 นายประยูร  บุญรับ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 15 ประยูร  บุญรับ  
16 นางมยุรี  ยงขามป้อม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 มยุรี  ยงขามป้อม  
17 นางสุภัทร  ประมูล ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ สุภัทร  ประมูล  
18 นางหนูเพียร  สิงห์ชัยภูมิ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 หนูเพียร  สิงห์ชัยภูมิ  
19 นางสาวสุรัมภา  แก้วเบ้า ผู้อ านวยการกองการศึกษา สุรัมภา  แก้วเบ้า  

                                                                   

 
 

       /เมื่อถึงเวลา  13.30 น………... 
 

-3- 

 

เมื่อถึงเวลา  13.30 น. มีสมาชิกสภาเข้าประชุม จ านวน 32 คน  เข้าประชุม จ านวน  30  คน   
   ลากิจ  1  คน  คือ  นายยุทธ  กล้าเมืองกลาง  ขาด  1  คน  คือ  นายประหยัด  แสงสวัสดิ์       

มีผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  19  คน  ครบองค์ประชุม  นายนิยม  หาญแท้  ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  ได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

 

วันที่  5  มีนาคม  2563  มีระเบียบการประชุมดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี   1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี   2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญครั้งที่  1 ประจ าปี พ.ศ. 2563) 
ระเบียบวาระท่ี   3 เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 



 

-  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565) แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่  2 ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

ระเบียบวาระท่ี   4 เรื่อง  อื่น ๆ 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ   
ประธานสภาฯ  -  ไม่มี  
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563) 
มติที่ประชุม  -  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ระเบียบวาระท่ี   3 เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 

-  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565) แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่  2 ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

ประธานสภาฯ  -  เชิญผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย  ได้น าเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   
   (พ.ศ. 2561 - 2565)  แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  2  ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   กุดชุมแสงต่อสภา 
นายชัย  ได้พร -  ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้ได้รับมอบหมาย  เสนอหลักการและเหตุผลชี้แจง

ต่อสภาแก้ไขเพ่ิมเติม  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติม แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่  2  รายละเอียดดังนี้ 
บทน า 
ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น  

แผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ 
กําหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดย
สอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 
อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทําขึ้นสําหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึง
การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  

แผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วง ของแผนนั้น รวมทั้ง 
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วางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไว้  ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ดังนั้น  โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยเฉพาะในแผนประจําปีแรก
ของห้วงระยะเวลานั้น  ควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย  2  ประการ  คือ 
1)  มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดําเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้
ของโครงการ/กิจกรรม  รวมทั้งประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 
2)  กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจําปีแรกของห้วงระยะเวลา 5 ปี  ควรมีความพร้อมในเรื่อง
ของรูปแบบ  และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร  เพ่ือให้สามารถกําหนดรายการใน
แผนพัฒนาที่จะนําไปใช้จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1)  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงิน



 

สะสม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่
กําหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2)  เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน 

ขั้นตอนการเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  
2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เ พ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
3)  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
สําหรับองค์การ บริหารส่วนตําบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  ที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อ สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้ว
ผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้ต่อไป 

 

บันทึกหลกัการและเหตุผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  แก้ไข เพิม่เติม  เปลี่ยนแปลง  
ฉบับที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
“แผนพัฒนาท้องถิ่น”  หมายความว่า  แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ก าหนดวิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  และกลยุทธ์  
โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
แผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา  
รายละเอียดที่ปรากฏในโครงการพัฒนา  ที่จัดท าขึ้น  ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมี 
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ความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า  และให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม  พ.ศ. 2559  (ฉบับที่ 2)  และ พ.ศ. 2561 (ฉบับ
ที่ 3)  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือ
เป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไขเพ่ิมเติม  หรือเปลี่ยนแปลง
ได้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
ข้อ  10  ให้เพ่ิมความนี้เป็นข้อ  22/1  และข้อ  22/2  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท 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 พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 
ข้อ 22/2  ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ
พระราชด าริ งานราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทยให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 
46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 ด้วย  และ
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศ
ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ
การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว” 

ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น และแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ไปแล้ว  เนื่องจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดชุมแสง  มีความจ าเป็นที่จะเพ่ิมเติม โครงการ/กิจกรรมและครุภัณฑ์ ที่มี
ความจ าเป็นในการใช้งานเพ่ือให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น    ซึ่ง
รายการดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  และบางโครงการมีความ
จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม  สอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการ   จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณต่อไป  
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
แก้ไขเพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2  
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
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บัญชีสรุปโครงการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2    
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

จํานวน 
โครงการ 

 

งบประมาณ          
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

 

งบประมาณ      
(บาท) 

  จํานวน 
  โครงการ 

 

  งบประมาณ 
  (บาท) 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานการพัฒนาท่ี  1.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(โครงการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง) 
 

- - - - 1    208,000 
 

- - - - 

แผนงานการพัฒนาท่ี  1.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 (โครงการที่ขอเพิ่ม) 
 

    10 20,969,000 - - - - 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านสังคมและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
 แผนงานการพัฒนาท่ี  2.๑  แผนงานเกษตร (โครงการที่ขอเพิ่ม) 

 
 

- -      -      - 16 8,884,000 8 6,500,000  - - 
แผนงานการพัฒนาท่ี  2.2  แผนงานสาธารณสุข (โครงการที่ขอเพิม่) 
 

 

- -      -      - 1 55,520   - - 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรยีบร้อย 
 
3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชมุชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 
3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชมุชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 
3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชมุชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 

แผนงานการพัฒนา ที่ 3.๑  แผนงานรักษาความสงบภายใน(โครงการที่
ขอเพิ่ม) 

 

- - - - 1 138,150 1 138,150 1 138,150 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจดัการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แผนงานการพัฒนา ที่ 5.๑  แผนงานเกษตร(โครงการที่ขอเพิ่ม) 
 

- - - - 1 50,000 1 50,000 - - 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอื่นๆ 

แผนงานการพัฒนาท่ี 7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป(โครงการที่ขอ
เพิ่ม) 

- - - - 1 150,000 - - - - 

รวมทั้งหมด 
 

- - - - 29 30,328,670 10 6,688,150    1 138,150 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 

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

 
ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

1 ถมดินที่สาธารณะบ้าน
ชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ถนนมีความ
แข็งแรงเพิ่มขึ้น 

ถมดินพร้อมปรับเกรดและวางท่อ
ระบายน้ําจํานวน 2 จุดทางเข้าที่
สาธารณะ  

- - 208,000 - -  ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนในหมู่บ้านท่ีใช้
เส้นทางคมนาคม 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง  ส่วนโยธา 
 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น   

1 ถมดินที่สาธารณะบ้านนา
อุดม หมู่ที่ 12 

เพื่อปรับปรุงพื้นที่
สาธารณะรองรับการ
ก่อสร้าง รพ.สต.กุด
ชุมแสง 

ถมดินพร้อมปรับเกรดที่
สาธารณะ จํานวนไม่น้อยกว่า 
3,825 ลบ.ม. 

- - 208,000 - -  ร้อยละ 70 ของที่
สาธารณะได้มีการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น 

สถานท่ีพร้อม
รองรับการก่อสร้าง
รพ.สต.กดุชุมแสง 

กองช่าง   

รวมทั้งหมด   1  โครงการ - - 208,000 - -      
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานการพัฒนา ที่ 1.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(โครงการที่ขอเพ่ิม) 

 
ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

1 ขยายถนนดินภายใน
หมู่บ้านคลองชุมแสง หมู่ที่ 
17 

เพื่อให้ถนนมีความกว้าง
ขึ้น 

ถมดินพร้อมปรับเกรดขนาดกว้าง 
2 เมตรยาว100 เมตร  

- - 30,000 - -  ร้อยละ 20 ของ
ประชาชนในหมู่บ้านท่ีใช้
เส้นทางคมนาคมได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง  ส่วนโยธา 
 

2 ลงหินคลุกถนนเพ่ือ
การเกษตร บ้านคลอง
ชุมแสง หมู่ที่ 17 

เพื่อให้ถนนมีความ
แข็งแรงและเดินทางได้
สะดวก 

ลงหินคลุกขนาดกว้าง 2.50 
เมตรยาว1,000 เมตร  

- - 120,000 - -  ร้อยละ 20 ของ
เกษตรกรในหมู่บ้านที่ใช้
เส้นทางคมนาคมได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

3 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน 
บ้านคลองชุมแสง หมู่ที่ 17 

เพื่อให้ถนนมีความ
แข็งแรงและเดินทางได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง 4 เมตรยาว150 
เมตร หนา 0.15  เมตร 

- - 300,000 - -  ร้อยละ 20 ของ
ประชาชนในหมู่บ้านท่ีใช้
เส้นทางคมนาคมได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองชุมแสง หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ถนนมีความ
แข็งแรงและเดินทางได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง 4 เมตรยาว90 เมตร
หนา  0.15  เมตร  

- - 200,000 - -  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนในหมู่บ้านท่ีใช้
เส้นทางคมนาคมได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   
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แผนงานการพัฒนา ที่ 1.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(โครงการที่ขอเพ่ิม) 
 
ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

5 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน 
บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ถนนมีความ
แข็งแรงและเดินทางได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง 4 เมตรยาว 44 
เมตร หนา 0.15  เมตร 

- - 120,000 - -  ร้อยละ 20 ของ
ประชาชนในหมู่บ้านท่ีใช้
เส้นทางคมนาคมได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

6 ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้านหนองหอย หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ถนนมีความ
แข็งแรงและเดินทางได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง 1.30 เมตรยาว
8.50 เมตรหนา  0.15  เมตร  

- - 6,000 - -  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนในหมู่บ้านท่ีใช้
เส้นทางคมนาคมได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบา้น
ชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ถนนมีความ
แข็งแรงและเดินทางได้
สะดวก ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4 เมตรยาว 4,125 
เมตร หนา 0.15  เมตรพร้อม
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
(ถนนสาย ชย.ถ 33-006 แยก
หอประปา-ซ่างนกแก้ว) 

- - 9,183,000 - -  ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนในหมู่บ้านท่ีใช้
เส้นทางคมนาคมได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบา้นนา
คานหัก หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ถนนมีความ
แข็งแรงและเดินทางได้
สะดวก ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4 เมตรยาว 900 
เมตร หนา 0.15  เมตรพร้อม
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
(ถนนสาย ชย.ถ 33-010 บ้าน
นาคานหัก-ห้วยโสกกอก) 

- - 2,163,000 - -  ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนในหมู่บ้านท่ีใช้
เส้นทางคมนาคมได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

           
          -12- 
 



 

แผนงานการพัฒนา ที่ 1.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(โครงการที่ขอเพ่ิม) 
 
ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบา้น
หนองชุมแสง หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ถนนมีความ
แข็งแรงและเดินทางได้
สะดวก ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4 เมตรยาว 2,700 
เมตร หนา 0.15  เมตรพร้อม
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
(ถนนสาย ชย.ถ 33-024 ท่าหู
กวาง-ตาดข่า) 

- - 6,152,000 - -  ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนในหมู่บ้านท่ีใช้
เส้นทางคมนาคมได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

10 โครงการเสรมิผิวจราจรแอส
ฟัลติกคอนกรตี บ้านหนอง
แก หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ถนนมีความ
แข็งแรงและเดินทางได้
สะดวก ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 5 เมตรยาว 2,200 
เมตร หนา 0.05  เมตร (ถนน
สาย ชย.ถ 33-002 หนองแก-
โชคอํานวย) 

- - 2,695,000 - -  ร้อยละ 40 ของ
ประชาชนในหมู่บ้านท่ีใช้
เส้นทางคมนาคมได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

รวมทั้งหมด   10  โครงการ   20,969,000        
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมละส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานการพัฒนา ที่ 2.๑  แผนงานการเกษตร(โครงการใหม่ที่ขอเพ่ิมเติม) 

 
ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

1 ก่อสร้างฝาย มข.2527 ลาํ
ห้วยหมี หมู่ที่ 6 บ้านหนอง
ลุมพุก 

เพื่อให้สามารถกักเก็บ
และรองรับน้าํไดม้ากขึ้น 

  ขนาด กว้าง 15 เมตร สันฝาย
สูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 
เมตร  

- - 800,000 800,000 - ร้อยละ20ของพื้นที่
การเกษตรมีน้ําทํา
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

เกษตรกรมีน้ําทํา
การเกษตรตลอด
ทั้งป ี

กองช่าง  ส่วนโยธา 
 

2 ก่อสร้างฝาย มข.2527 ลาํ
ห้วยอีคํา หมู่ที่ 7 บ้านโชค
อํานวย 

เพื่อให้สามารถกักเก็บ
และรองรับน้าํไดม้ากขึ้น 

  ขนาด กว้าง 15 เมตร สันฝาย
สูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 
เมตร  

- - 800,000 800,000 - ร้อยละ20ของพื้นที่
การเกษตรมีน้ําทํา
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

เกษตรกรมีน้ําทํา
การเกษตรตลอด
ทั้งป ี

กองช่าง   

3 ก่อสร้างฝาย มข.2527 

 ลําห้วยเดื่อ หมู่ท่ี 9 บ้าน
นาชุมแสง 

เพื่อให้สามารถกักเก็บ
และรองรับน้าํไดม้ากขึ้น 

  ขนาด กว้าง 15 เมตร สันฝาย
สูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 
เมตร  

- - 800,000 800,000 - ร้อยละ20ของพื้นที่
การเกษตรมีน้ําทํา
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

เกษตรกรมีน้ําทํา
การเกษตรตลอด
ทั้งป ี

กองช่าง   

4 ก่อสร้างฝาย มข.2527  

ลําห้วยเมือง หมู่ที่ 10 บ้าน
หนองหอยเหนือ 

เพื่อให้สามารถกักเก็บ
และรองรับน้าํไดม้ากขึ้น 

  ขนาด กว้าง 15 เมตร สันฝาย
สูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 
เมตร  

- - 800,000 800,000 - ร้อยละ20ของพื้นที่
การเกษตรมีน้ําทํา
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

เกษตรกรมีน้ําทํา
การเกษตรตลอด
ทั้งป ี

กองช่าง   

5 ก่อสร้างฝาย มข.2527 

ลําห้วยยางดาํ หมู่ที่ 14 
บ้านโนนชุมแสง 

เพื่อให้สามารถกักเก็บ
และรองรับน้าํไดม้ากขึ้น 

  ขนาด กว้าง 15 เมตร สันฝาย
สูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 
เมตร  

- - 800,000 800,000 - ร้อยละ20ของพื้นที่
การเกษตรมีน้ําทํา
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

เกษตรกรมีน้ําทํา
การเกษตรตลอด
ทั้งป ี

กองช่าง   
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แผนงานการพัฒนา ที่ 2.๑  แผนงานการเกษตร(โครงการใหม่ที่ขอเพ่ิมเติม) 
 
ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

6 ก่อสร้างฝาย มข.2527  

ลําห้วยหินเงิบ หมู่ที่ 18 
บ้านทุ่งแลนคา(ช่วงที่1) 

เพื่อให้สามารถกักเก็บ
และรองรับน้าํไดม้ากขึ้น 

  ขนาด กว้าง 10 เมตร สันฝาย
สูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 
เมตร  

- - 800,000 800,000 - ร้อยละ20ของพื้นที่
การเกษตรมีน้ําทํา
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

เกษตรกรมีน้ําทํา
การเกษตรตลอด
ทั้งป ี

กองช่าง   

7 ขุดลอกลําห้วยเดื่อ (หน้า
ฝายน้ําล้น) บ้านนาชุมแสง 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้สามารถกักเก็บ
และรองรับน้าํไดม้ากขึ้น 

  ขนาด กว้าง 30 เมตรยาว 50 
เมตร  ลึก 2 เมตร 

- - 500,000 - - ร้อยละ 30 ของพื้นที่
การเกษตรมีน้ําทํา
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

เกษตรกรมีน้ําทํา
การเกษตรตลอด
ทั้งป ี

กองช่าง  ส่วนโยธา 
 

8 ขุดลอกลําห้วยทราย (หน้า
ฝายน้ําล้น) บ้านนาอุดม 

 หมู่ที่ 12 

เพื่อให้สามารถกักเก็บ
และรองรับน้าํไดม้ากขึ้น 

  ขนาด กว้าง 30 เมตรยาว 50 
เมตร  ลึก 2 เมตร 

- - 500,000 - - ร้อยละ 30 ของพื้นที่
การเกษตรมีน้ําทํา
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

เกษตรกรมีน้ําทํา
การเกษตรตลอด
ทั้งป ี

กองช่าง   

9 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม คสล.บ้านทุ่งแลนคา 

หมูที่ 18 

เพื่อความสะดวกในการ
ขนถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 

ขนาด 0.90X0.90 เมตร 
จํานวน 1 ช่อง ยาว 5 เมตร 

- - 150,000 - - ร้อยละ 30 ของ
เกษตรกรในพ้ืนท่ีมีความ
สะดวกในการเดินทาง 

สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง   

10 ขุดลอกลําห้วยเดื่อ ใตฝ้าย
น้ําล้นท่าหนองไฮ บ้านนา
ชุมแสง หมู่ที่ 9 

เพื่อให้สามารถกักเก็บ
และรองรับน้าํไดม้ากขึ้น 

  ขนาด กว้าง 25 เมตรยาว 
500 เมตร  ลึก 3 เมตร 

- - 1,000,000 1,000,000 - ร้อยละ 30 ของพื้นที่
การเกษตรมีน้ําทํา
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

เกษตรกรมีน้ําทํา
การเกษตรตลอด
ทั้งป ี

กองช่าง   

11 ก่อสร้างฝายดินลาํห้วยบักสี
ตอน หมู่ที่ 9 บ้านนา
ชุมแสง 

เพื่อให้สามารถกักเก็บ
และรองรับน้าํไดม้ากขึ้น 

  ขนาด ยาว 40  เมตร สันฝาย
กว้าง 4 เมตร พร้อมขุดขนดิน
หน้าฝายและทําประตรูะบายน้ํา 
คสล. 1 ช่อง 

- - 700,000 700,000 - ร้อยละ20ของพื้นที่
การเกษตรมีน้ําทํา
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

เกษตรกรมีน้ําทํา
การเกษตรตลอด
ทั้งป ี

กองช่าง   
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ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

12 ขุดลอกฝายลําห้วยลาด 
บ้านโชคอํานวย หมู่ที่ 7 

เพื่อให้สามารถกักเก็บ
และรองรับน้าํไดม้ากขึ้น 

  ขนาด กว้าง 47.40 เมตรยาว 
58.05 เมตร   

- - 499,000 - - ร้อยละ 30 ของพื้นที่
การเกษตรมีน้ําทํา
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

เกษตรกรมีน้ําทํา
การเกษตรตลอด
ทั้งป ี

กองช่าง  ส่วนโยธา 
 

13 ขุดลอกลําห้วยหนองแต้
บ้านหนองหอยเหนือ  

หมู่ที่ 10 

 

 

 

เพื่อให้สามารถกักเก็บ
และรองรับน้าํไดม้ากขึ้น 

  ขนาด กว้าง 10 เมตรยาว 
573 เมตร  ลึก 3 เมตร 

- - 499,000 - - ร้อยละ 30 ของพื้นที่
การเกษตรมีน้ําทํา
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

เกษตรกรมีน้ําทํา
การเกษตรตลอด
ทั้งป ี
 

กองช่าง   

14 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
ในพื้นที่ตําบลกุดชุมแสง 
บ้านโชคอํานวย ม. 7 

เพื่อให้มีน้ําเพื่อการ
อุปโภค-บริโภค ภายใน
ตําบล 

บ่อบาดาลขนาด 5 นิ้ว ลึกไม่
น้อยกว่า 42 เมตรพร้อมท่อกรุ
บ่อท่อ PVC  6 นิ้ว 13.5 ยาว 
4 เมตรท่อ PVC  2 นิ้วชนิด
บานปลายชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร 
5 ท่อน 

- - 47,800 - - ร้อยละ 30 ของพื้นที่
มีน้ําอุปโภค-บริโภค
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ําใช้
เพียงพอในช่วงฤดู
แล้ง 

กองช่าง   

15 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
ในพื้นที่ตําบลกุดชุมแสง  
บ้านคลองชุมแสง ม.17 

เพื่อให้มีน้ําเพื่อการ
อุปโภค-บริโภค ภายใน
ตําบล 

บ่อบาดาลขนาด 5 นิ้ว ลึกไม่
น้อยกว่า 42 เมตรพร้อมท่อกรุ
บ่อท่อ PVC  6 นิ้ว 13.5 ยาว 
4 เมตรพร้อมติดตั้งซมัเมริ์ส 
ขนาด 1.5 Hp พร้อมสายเคเบลิ 
THW ขนาด 2✕2.5 ยาว 100 
เมตร 

- - 88,200 - - ร้อยละ 30 ของพื้นที่
มีน้ําอุปโภค-บริโภค
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ําใช้
เพียงพอในช่วงฤดู
แล้ง 

กองช่าง   

16 โครงการส่งเสริมปลูกผัก
สวนครัวข้างบ้านต้านภัยโค
วิด-19 ตาํบลกดุชุมแสง 

เพื่อเพ่ิมแหล่งอาหารให ้

กับครอบครัวท่ีได้รับผล 

กระทบจากโรคโควดิ 19 

แจกจ่ายเมล็ดพันธ์ุผักให้กับ
ราษฎรปลูกไว้กินในครัวเรือน  

- - 100,000 - - ร้อยละ 50 ของ
ครัวเรือนท้ังหมดมีผัก
บริโภคและปลอดภัย 

ประชาชนมีผัก
สะอาดปลอด
สารพิษบรโิภค 

สํานักปลดั   

รวมทั้งหมด   16  โครงการ - - 8,884,000 6,500,000 -      
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แผนงานการพัฒนา ที่ 2.2  แผนงานสาธารณสุข(โครงการใหมท่ี่ขอเพ่ิมเติม) 
 
ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

1 โครงการพลังคนไทยร่วมใจ
ป้องกันโรคไวรสัโคโรน่า
(COVID-19) องค์การ
บริหารส่วนตําบลกุดชุมแสง 

เพื่อเผยแพรค่วามรู้ใน
การป้องกันโรคตดิเช้ือโค
โรน่า 2019 (COVID-
19)และสอนการทํา
หน้ากากอนามัยให้แก่
ประชาชน 

ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลกุด
ชุมแสง 

- - 55,520 - - ร้อยละ100 ของผู้
เข้าอบรมสามารถ
เผยแพรค่วามรู้ใน
การป้องกันได ้

ประชาชนมี
หน้ากากอนามัยใช้
ป้องกันโรคไดด้้วย
ตนเองและมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุข 

 ส่วนโยธา 
 

รวมทั้งหมด   1  โครงการ - - 55,520 - -      
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3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แผนงานการพัฒนา ที่ 3.๑  แผนงานรักษาความสงบภายใน(โครงการใหม่ทีข่อเพ่ิมเติม) 

 
ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

1 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองค์การบริหารส่วน
ตําบลกุดชุมแสง อ.หนองบัว
แดง จ.ชัยภูมิ ประจําปี
งบประมาณ 2563 

เพื่อเสรมิสร้างศักยภาพ
และความเข้มแข็งให้แก่
จิตอาสาประจําตําบล
และเพื่อพัฒนาระบบ
ปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะ
ฉุกเฉินให้เป็นระบบ 
รวดเร็วและทันต่อ
เหตุการณ ์

จิตอาสา จํานวน 50  คน - - 138,150 138,150 138,150 ร้อยละ 90  ของผู้
เข้ารับการอบรม
สามารถปฏิบัติงาน
ได้ตามวัตถุประสงค ์

ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถช่วยเหลือ
เจ้าพนักงานได้
อย่างถูกต้อง 
รวดเร็วเป็นระบบ
และมมีาตรฐาน
เดียวกัน 

สํานักปลดั  ส่วนโยธา 
 

รวมทั้งหมด   1  โครงการ - - 138,150 138,150 138,150      
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5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานการพัฒนา ที่ 5.๑  แผนงานเกษตร(โครงการใหม่ที่ขอเพ่ิมเติม) 

 
ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

1 โครงการคลองสวย นํ้าใส 
ประชาชนใส่ใจสิ่งแวดล้อม
เฉลิมพระเกียรต ิ

เพื่อทําความสะอาดแหล่ง
น้ําคูคลองสาธารณะให้
สะอาดและสร้างจติสํานึก
ในการรักษาสิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมทําความสะอาดคลอง
ที่สาธารณะภายในตําบลกุด
ชุมแสง 

- - 50,000 50,000 - ร้อยละ60ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมตระหนักถึง
ความสําคญัของแหล่งน้ํา 

ลําคลองสะอาด น้ํา
ใส ระบบนิเวศน์
ทางธรรมชาติดีขึ้น 

สํานักปลดั  ส่วนโยธา 
 

รวมทั้งหมด   1  โครงการ - - 50,000 50,000 -      

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านอ่ืนๆ 
แผนงานการพัฒนา ที่ 7.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป(โครงการที่เพ่ิมเติม) 

 
ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

1 โครงการจดัทําแผนที่ภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ินเพื่อ
รองรับพระราชบัญญตัิภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.
2562 

เพื่อใหก้ารจัดทําแผนท่ี
ภาษีมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินตามแบบท่ีกําหนด 

- - 150,000 - -  ร้อยละ 80 ของแผนที่
ภาษีทะเบียนทรัพย์สินได้
ดําเนินการจัดทําอย่าง
ถูกต้อง 

สะดวกในการชําระ
ภาษีของประชาชน
และการให้บริการ
ชําระภาษีของ
เจ้าหน้าท่ี 

กองคลัง  ส่วนโยธา 
 

รวมทั้งหมด   1  โครงการ - - 150,000 - -      
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นายชัย  ได้พร -  ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  แผนพัฒนาท้องถิ่น  ที่มีผลบังคับใช้แล้ว  และเพ่ือ
ความสอดคล้องตามสภาวะความเป็นจริงของท้องถิ่น  มีความจ าเป็นต้องปรับแผน  แก้ไข
เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเติมฉบับที่  2   

ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย 
นายสุวรรณ รักษาภักดี -  ส.อบต.  ม. 7  แก้ไขเพ่ิมเติมค่าตอบแทน 
นายสงกรานต์ ปุบผา -  ส.อบต.  ม. 10  ขอแก้ไขหน้าที่  4  เป็นล าห้วยเมืองโครงการของหมู่  4 
ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย 
   -  ไม่มี 
   -  มติที่ประชุม    
           -  เห็นชอบ      26  เสียง 
           -  ไม่เห็นชอบ                    -  เสียง 
           -  งดออกเสียง       4  เสียง     
    -   มติที่ประชุมเห็นชอบแก้ไขเพ่ิมเติม  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)   
    เพ่ิมเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2   
ระเบียบวาระท่ี   4 เรื่อง  อื่น ๆ 
ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ  
ปลัด อบต.ฯ -  โรคระบาดโควิด  เป็นคนในพ้ืนที่กับจากท างานต่างจังหวัด  ต่างประเทศ  ขอให้ท่าน  
                                  เฝ้าระวังช่วยในท้องถิ่นของเรา 
นางสุภัทร ประมูล -  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม แจ้งสภาองค์กรชุมชน  ขอรับการสนับสนุนผ่านแล้ว   
ประธานสภาฯ  -  สภาได้พิจารณาครบทุกวาระแล้ว  ขอปิดการประชุม 
ปิดการประชุม   -  เวลา   15.30  น. 

 
 

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

    (ลงชื่อ)..........วงค์เดือน  แสนแก้ว............ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

                                                (นางวงค์เดือน   แสนแก้ว) 
                                                  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
                                               (ลงชื่อ........สถาปนกิร  ยศรุ่งเรือง........ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                      (นายสถาปนิกร   ยศรุ่งเรือง) 
              คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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         (ลงชื่อ).............ส าเนียง   ขวัญมา.............ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                       (นายส าเนียง    ขวัญมา) 



 

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



 

 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 1/2563 
วันที ่ 5  เดือน  มีนาคม  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 สถิตย์ จันทร์ขามป้อม  
4 นายถนัด  สะท้าน สมาชิกสภา อบต. ม. 1 ถนัด  สะท้าน  
5 นายส าเร็จ  แซ่ปึง สมาชิกสภา อบต. ม. 1 ส าเร็จ  แซ่ปึง  
6 นายสุนิกร  หมู่อ าพันธ์ สมาชิกสภา อบต. ม. 2 สุนิกร  หมู่อ าพันธ์  
7 นายพินิจ  สวัสดิ์ศรี สมาชิกสภา อบต. ม. 3 พินิจ  สวัสดิ์ศรี  
8 นายประมวล  เขียงเขียว สมาชิกสภา อบต. ม. 3 ประมวล เขียงเขียว  
9 นายส าเนียง  ขวัญมา สมาชิกสภา อบต. ม. 4 ส าเนียง ขวัญมา  
10 นายสุรศักดิ์  ผลจ าเริญ สมาชิกสภา อบต. ม. 4 สุรศักดิ์ ผลจ าเริญ  
11 นายสม  โนมขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม. 5 สม  โนมขุนทด  
12 นายวิชัย  พลธรรม สมาชิกสภา อบต. ม. 5 วิชัย  พลธรรม  
13 นายสังวร  สวนจันทร์ สมาชิกสภา อบต. ม. 6 สังวร  สวนจันทร์  
14 นายบุญมี  ถาวงกลาง สมาชิกสภา อบต. ม. 6 บุญมี ถาวงกลาง  
15 นายชมัด  น้อยเวียง สมาชิกสภา อบต. ม. 7 ชมัด  น้อยเวียง  
16 นายสุวรรณ์  รักษาภักดี สมาชิกสภา อบต. ม. 7 สุวรรณ์  รักษาภักดี  
17 นางล าดวน  เค้าโนนกอก สมาชิกสภา อบต. ม. 8 ล าดวน เค้าโนนกอก  
18 นายมงคล  กู้ภูเขียว สมาชิกสภา อบต. ม. 9 มงคล กู้ภูเขียว  
19 นายสถาปนิกร  ยศรุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต. ม. 9 สถาปนกร ยศรุ่งเรือง  
20 นายสงกรานต์  บุปผา สมาชิกสภา อบต. ม.10 สงกรานต์ บุปผา  
21 นางวงค์เดือน  แสนแก้ว สมาชิกสภา อบต. ม.10 วงค์เดือน แสนแก้ว  
22 นายประหยัด  แสงสวัสดิ์   สมาชิกสภา อบต. ม.11 - ขาด 
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  
27 นายจักรี  พิมล สมาชิกสภา อบต.ม.15 จักรี  พิมล  
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    ผู้เข้าประชุม 

 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
28 นายยุทธ  กล้าเมืองกลาง สมาชิกสภา อบต.ม.16 - ลากิจ 
29 นายเชิงชาย  ฦาชา สมาชิกสภา อบต.ม.16 เชิงชาย  ฦาชา  



 

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 นายสุรจิตร  ปิยานุรักษ์ รองนายก  อบต.กุดชุมแสง สุรจิตร  ปิยานุรักษ์  
3 นายประวิทย์  จันทร์ขามป้อม รองนายก  อบต.กุดชุมแสง ประวิทย์  จันทร์ขามป้อม  
4 นางรินรดา  วงษ์ชู ปลัด อบต.กุดชุมแสง รินรดา  วงษ์ชู  
5 นางพิรัลรัตน์  เกษมนวกุล หัวหน้าส านักปลัด พิรัลรัตน์  เกษมนวกุล  
6 นายชัย  ได้พร ผช.นักวิเคราะห์ฯ ชัย  ได้พร  
7 น.ส.วชิญาดา  กระจ่างศรี นักวิเคราะห์นโยบายฯ วิชญาดา  กระจ่างศรี  
8 นายเพทาย  ไตรเสนีย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 เพทาย  ไตรเสนีย์  
9 นายเรืองฤทธิ์  สมอาจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 เรืองฤทธิ์  สมอาจ  
10 นายอดุลย์  กองทองนอก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 15 อดุลย์  กองทองนอก  
11 นายค าสิงห์  จิตประทุม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ค าสิงห์  จิตประทุม  
12 นายหนูเจ็น  พรมเดื่อ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 หนูเจ็น  พรมเดื่อ  
13 นายสมัย  ยศรุ่งเรือง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 สมัย  ยศรุ่งเรือง  
14 นายอพิเชษฐ์  ฦาชา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 อพิเชษฐ์  ฦาชา  
15 นายประยูร  บุญรับ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 15 ประยูร  บุญรับ  
16 นางมยุรี  ยงขามป้อม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 มยุรี  ยงขามป้อม  
17 นางสุภัทร  ประมูล ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ สุภัทร  ประมูล  
18 นางหนูเพียร  สิงห์ชัยภูมิ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 หนูเพียร  สิงห์ชัยภูมิ  
19 นางสาวสุรัมภา  แก้วเบ้า ผู้อ านวยการกองการศึกษา สุรัมภา  แก้วเบ้า  

                                                                   

 
 

       /เมื่อถึงเวลา  13.30 น………... 
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เมื่อถึงเวลา  13.30 น. มีสมาชิกสภาเข้าประชุม จ านวน 32 คน  เข้าประชุม จ านวน  30  คน   
   ลากิจ  1  คน  คือ  นายยุทธ  กล้าเมืองกลาง  ขาด  1  คน  คือ  นายประหยัด  แสงสวัสดิ์       

มีผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  19  คน  ครบองค์ประชุม  นายนิยม  หาญแท้  ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  ได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

 

วันที่  5  มีนาคม  2563  มีระเบียบการประชุมดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี   1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี   2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญครั้งที่  1 ประจ าปี พ.ศ. 2563) 
ระเบียบวาระท่ี   3 เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 



 

-  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565) แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่  2 ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

ระเบียบวาระท่ี   4 เรื่อง  อื่น ๆ 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ   
ประธานสภาฯ  -  ไม่มี  
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563) 
มติที่ประชุม  -  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ระเบียบวาระท่ี   3 เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 

-  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565) แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่  2 ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

ประธานสภาฯ  -  เชิญผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย  ได้น าเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   
   (พ.ศ. 2561 - 2565)  แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  2  ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   กุดชุมแสงต่อสภา 
นายชัย  ได้พร -  ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้ได้รับมอบหมาย  เสนอหลักการและเหตุผลชี้แจง

ต่อสภาแก้ไขเพ่ิมเติม  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)  เพ่ิมเติม แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่  2  รายละเอียดดังนี้ 
บทน า 
ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น  

แผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ 
กําหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดย
สอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 
อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทําขึ้นสําหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึง
การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  

แผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วง ของแผนนั้น รวมทั้ง 
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วางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไว้  ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ดังนั้น  โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยเฉพาะในแผนประจําปีแรก
ของห้วงระยะเวลานั้น  ควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย  2  ประการ  คือ 
1)  มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดําเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้
ของโครงการ/กิจกรรม  รวมทั้งประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 
2)  กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจําปีแรกของห้วงระยะเวลา 5 ปี  ควรมีความพร้อมในเรื่อง
ของรูปแบบ  และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร  เพ่ือให้สามารถกําหนดรายการใน
แผนพัฒนาที่จะนําไปใช้จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1)  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงิน



 

สะสม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่
กําหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2)  เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน 

ขั้นตอนการเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  
2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เ พ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
3)  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
สําหรับองค์การ บริหารส่วนตําบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  ที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อ สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้ว
ผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้ต่อไป 

 

บันทึกหลกัการและเหตุผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  แก้ไข เพิม่เติม  เปลี่ยนแปลง  
ฉบับที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
“แผนพัฒนาท้องถิ่น”  หมายความว่า  แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ก าหนดวิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  และกลยุทธ์  
โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
แผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา  
รายละเอียดที่ปรากฏในโครงการพัฒนา  ที่จัดท าขึ้น  ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมี 
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ความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า  และให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม  พ.ศ. 2559  (ฉบับที่ 2)  และ พ.ศ. 2561 (ฉบับ
ที่ 3)  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือ
เป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไขเพ่ิมเติม  หรือเปลี่ยนแปลง
ได้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
ข้อ  10  ให้เพ่ิมความนี้เป็นข้อ  22/1  และข้อ  22/2  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท 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 พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 
ข้อ 22/2  ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ
พระราชด าริ งานราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทยให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 
46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 ด้วย  และ
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศ
ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ
การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว” 

ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น และแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ไปแล้ว  เนื่องจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดชุมแสง  มีความจ าเป็นที่จะเพ่ิมเติม โครงการ/กิจกรรมและครุภัณฑ์ ที่มี
ความจ าเป็นในการใช้งานเพ่ือให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น    ซึ่ง
รายการดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  และบางโครงการมีความ
จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม  สอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการ   จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณต่อไป  
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
แก้ไข เพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2  
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

-7- 

 

บัญชีสรุปโครงการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2    
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

จํานวน 
โครงการ 

 

งบประมาณ          
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

 

งบประมาณ      
(บาท) 

  จํานวน 
  โครงการ 

 

  งบประมาณ 
  (บาท) 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานการพัฒนาท่ี  1.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(โครงการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง) 
 

- - - - 1    208,000 
 

- - - - 

แผนงานการพัฒนาท่ี  1.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 (โครงการที่ขอเพิ่ม) 
 

    3 450,000 - - - - 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านสังคมและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
 แผนงานการพัฒนาท่ี  2.๑  แผนงานเกษตร (โครงการที่ขอเพิ่ม) 

 
 

- -      -      - 15 8,784,000 8 6,500,000     -      - 
แผนงานการพัฒนาท่ี  2.2  แผนงานสาธารณสุข (โครงการที่ขอเพิม่) 
 

 

- -      -      - 1 55,520       -      - 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรยีบร้อย 
 
3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชมุชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 
3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชมุชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 
3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชมุชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 

แผนงานการพัฒนา ที่ 3.๑  แผนงานรักษาความสงบภายใน(โครงการที่
ขอเพิ่ม) 

 

-       - - -     1 138,150     1 138,150    1 138,150 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจดัการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แผนงานการพัฒนา ที่ 5.๑  แผนงานเกษตร(โครงการที่ขอเพิ่ม) 
 

    1 50,000 1 50,000   

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอื่น ๆ 

แผนงานการพัฒนา ที่ 7.๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป(โครงการที่ขอ
เพิ่ม) 
 

- - - - 1 150,000 - - - - 

เพิ่ม)           

รวมทั้งหมด 
 

- - - - 23 9,835,670 10 6,688,150    1 138,150 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 

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

 
ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

1 ถมดินที่สาธารณะบ้าน
ชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ถนนมีความ
แข็งแรงเพิ่มขึ้น 

ถมดินพร้อมปรับเกรดและวางท่อ
ระบายน้ําจํานวน 2 จุดทางเข้าที่
สาธารณะ  

- - 208,000 - -  ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนในหมู่บ้านท่ีใช้
เส้นทางคมนาคม 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง  ส่วนโยธา 
 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น   

1 ถมดินที่สาธารณะบ้านนา
อุดม หมู่ที่ 12 

เพื่อปรับปรุงพื้นที่
สาธารณะรองรับการ
ก่อสร้าง รพ.สต.กุด
ชุมแสง 

ถมดินพร้อมปรับเกรดที่
สาธารณะ จํานวนไม่น้อยกว่า 
3,825 ลบ.ม. 

- - 208,000 - -  ร้อยละ 70 ของที่
สาธารณะได้มีการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น 

สถานท่ีพร้อม
รองรับการก่อสร้าง
รพ.สต.กดุชุมแสง 

กองช่าง   

รวมทั้งหมด   1  โครงการ - - 208,000 - -      
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานการพัฒนา ที่ 1.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(โครงการที่ขอเพ่ิม) 

 
ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

1 ขยายถนนดินภายใน
หมู่บ้านคลองชุมแสง หมู่ที่ 
17 

เพื่อให้ถนนมีความกว้าง
ขึ้น 

ถมดินพร้อมปรับเกรดขนาดกว้าง 
2 เมตรยาว100 เมตร  

- - 30,000 - -  ร้อยละ 20 ของ
ประชาชนในหมู่บ้านท่ีใช้
เส้นทางคมนาคมได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง  ส่วนโยธา 
 

2 ลงหินคลุกถนนเพ่ือ
การเกษตร บ้านคลอง
ชุมแสง หมู่ที่ 17 

เพื่อให้ถนนมีความ
แข็งแรงและเดินทางได้
สะดวก 

ลงหินคลุกขนาดกว้าง 2.50 
เมตรยาว1,000 เมตร  

- - 120,000 - -  ร้อยละ 20 ของ
เกษตรกรในหมู่บ้านที่ใช้
เส้นทางคมนาคมได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

3 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน 
บ้านคลองชุมแสง หมู่ที่ 17 

เพื่อให้ถนนมีความ
แข็งแรงและเดินทางได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง 4 เมตรยาว150 
เมตร  

- - 300,000 - -  ร้อยละ 20 ของ
ประชาชนในหมู่บ้านท่ีใช้
เส้นทางคมนาคมได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

รวมทั้งหมด   3  โครงการ - - 450,000 - -      
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมละส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

แผนงานการพัฒนา ที่ 2.๑  แผนงานการเกษตร(โครงการใหม่ที่ขอเพ่ิมเติม) 

 
ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

1 ก่อสร้างฝาย มข.2527 ลาํ
ห้วยหมี หมู่ที่ 6 บ้านหนอง
ลุมพุก 

เพื่อให้สามารถกักเก็บ
และรองรับน้าํไดม้ากขึ้น 

  ขนาด กว้าง 15 เมตร สันฝาย
สูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 
เมตร  

- - 800,000 800,000 - ร้อยละ20ของพื้นที่
การเกษตรมีน้ําทํา
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

เกษตรกรมีน้ําทํา
การเกษตรตลอด
ทั้งป ี

กองช่าง  ส่วนโยธา 
 

2 ก่อสร้างฝาย มข.2527 ลาํ
ห้วยอีคํา หมู่ที่ 7 บ้านโชค
อํานวย 

เพื่อให้สามารถกักเก็บ
และรองรับน้าํไดม้ากขึ้น 

  ขนาด กว้าง 15 เมตร สันฝาย
สูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 
เมตร  

- - 800,000 800,000 - ร้อยละ20ของพื้นที่
การเกษตรมีน้ําทํา
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

เกษตรกรมีน้ําทํา
การเกษตรตลอด
ทั้งป ี

กองช่าง   

3 ก่อสร้างฝาย มข.2527 

 ลําห้วยเดื่อ หมู่ท่ี 9 บ้าน
นาชุมแสง 

เพื่อให้สามารถกักเก็บ
และรองรับน้าํไดม้ากขึ้น 

  ขนาด กว้าง 15 เมตร สันฝาย
สูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 
เมตร  

- - 800,000 800,000 - ร้อยละ20ของพื้นที่
การเกษตรมีน้ําทํา
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

เกษตรกรมีน้ําทํา
การเกษตรตลอด
ทั้งป ี

กองช่าง   

4 ก่อสร้างฝาย มข.2527  

ลําห้วยเมือง หมู่ที่ 10 บ้าน
หนองหอยเหนือ 

เพื่อให้สามารถกักเก็บ
และรองรับน้าํไดม้ากขึ้น 

  ขนาด กว้าง 15 เมตร สันฝาย
สูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 
เมตร  

- - 800,000 800,000 - ร้อยละ20ของพื้นที่
การเกษตรมีน้ําทํา
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

เกษตรกรมีน้ําทํา
การเกษตรตลอด
ทั้งป ี

กองช่าง   

5 ก่อสร้างฝาย มข.2527 

ลําห้วยยางดาํ หมู่ที่ 14 
บ้านโนนชุมแสง 

เพื่อให้สามารถกักเก็บ
และรองรับน้าํไดม้ากขึ้น 

  ขนาด กว้าง 15 เมตร สันฝาย
สูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 
เมตร  

- - 800,000 800,000 - ร้อยละ20ของพื้นที่
การเกษตรมีน้ําทํา
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

เกษตรกรมีน้ําทํา
การเกษตรตลอด
ทั้งป ี

กองช่าง   
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  แผนงานการพัฒนา ที่ 2.๑  แผนงานการเกษตร(โครงการใหมท่ี่ขอเพ่ิมเติม) 
 
ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

6 ก่อสร้างฝาย มข.2527  

ลําห้วยหินเงิบ หมู่ที่ 18 
บ้านทุ่งแลนคา(ช่วงที่1) 

เพื่อให้สามารถกักเก็บ
และรองรับน้าํไดม้ากขึ้น 

  ขนาด กว้าง 10 เมตร สันฝาย
สูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 
เมตร  

- - 800,000 800,000 - ร้อยละ20ของพื้นที่
การเกษตรมีน้ําทํา
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

เกษตรกรมีน้ําทํา
การเกษตรตลอด
ทั้งป ี

กองช่าง   

7 ขุดลอกลําห้วยเดื่อ (หน้า
ฝายน้ําล้น) บ้านนาชุมแสง 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้สามารถกักเก็บ
และรองรับน้าํไดม้ากขึ้น 

  ขนาด กว้าง 30 เมตรยาว 50 
เมตร  ลึก 2 เมตร 

- - 500,000 - - ร้อยละ 30 ของพื้นที่
การเกษตรมีน้ําทํา
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

เกษตรกรมีน้ําทํา
การเกษตรตลอด
ทั้งป ี

กองช่าง  ส่วนโยธา 
 

8 ขุดลอกลําห้วยทราย (หน้า
ฝายน้ําล้น) บ้านนาอุดม 

 หมู่ที่ 12 

เพื่อให้สามารถกักเก็บ
และรองรับน้าํไดม้ากขึ้น 

  ขนาด กว้าง 30 เมตรยาว 50 
เมตร  ลึก 2 เมตร 

- - 500,000 - - ร้อยละ 30 ของพื้นที่
การเกษตรมีน้ําทํา
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

เกษตรกรมีน้ําทํา
การเกษตรตลอด
ทั้งป ี

กองช่าง   

9 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม คสล.บ้านทุ่งแลนคา 

หมูที่ 18 

เพื่อความสะดวกในการ
ขนถ่ายผลผลติทางการ
เกษตร 

ขนาด 0.90X0.90 เมตร 
จํานวน 1 ช่อง ยาว 5 เมตร 

- - 150,000 - - ร้อยละ 30 ของ
เกษตรกรในพ้ืนท่ีมีความ
สะดวกในการเดินทาง 

สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง   

10 ขุดลอกลําห้วยเดื่อ ใตฝ้าย
น้ําล้นท่าหนองไฮ บ้านนา
ชุมแสง หมู่ที่ 9 

เพื่อให้สามารถกักเก็บ
และรองรับน้าํไดม้ากขึ้น 

  ขนาด กว้าง 25 เมตรยาว 
500 เมตร  ลึก 3 เมตร 

- - 1,000,000 1,000,000 - ร้อยละ 30 ของพื้นที่
การเกษตรมีน้ําทํา
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

เกษตรกรมีน้ําทํา
การเกษตรตลอด
ทั้งป ี

กองช่าง   

11 ก่อสร้างฝายดินลาํห้วยบักสี
ตอน หมู่ที่ 9 บ้านนา
ชุมแสง 

เพื่อให้สามารถกักเก็บ
และรองรับน้าํไดม้ากขึ้น 

  ขนาด ยาว 40  เมตร สันฝาย
กว้าง 4 เมตร พร้อมขุดขนดิน
หน้าฝายและทําประตรูะบายน้ํา 
คสล. 1 ช่อง 

- - 700,000 700,000 - ร้อยละ20ของพื้นที่
การเกษตรมีน้ําทํา
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

เกษตรกรมีน้ําทํา
การเกษตรตลอด
ทั้งป ี

กองช่าง   
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ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

12 ขุดลอกฝายลําห้วยลาด 
บ้านโชคอํานวย หมู่ที่ 7 

เพื่อให้สามารถกักเก็บ
และรองรับน้าํไดม้ากขึ้น 

  ขนาด กว้าง 47.40 เมตรยาว 
58.05 เมตร   

- - 499,000 - - ร้อยละ 30 ของพื้นที่
การเกษตรมีน้ําทํา
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

เกษตรกรมีน้ําทํา
การเกษตรตลอด
ทั้งป ี
 

กองช่าง 
 
 
 13 ขุดลอกลําห้วยหนองแต้

บ้านหนองหอยเหนือ  

หมู่ที่ 10 

เพื่อให้สามารถกักเก็บ
และรองรับน้าํไดม้ากขึ้น 

  ขนาด กว้าง 10 เมตรยาว 
573 เมตร  ลึก 3 เมตร 

- - 499,000 - - ร้อยละ 30 ของพื้นที่
การเกษตรมีน้ําทํา
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

เกษตรกรมีน้ําทํา
การเกษตรตลอด
ทั้งป ี

กองช่าง 

14 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
ในพื้นที่ตําบลกุดชุมแสง 
บ้านโชคอํานวย หมู่ 7 

 

เพื่อให้มีน้ําเพื่อการ 
อุปโภค-บริโภค ภายใน
ตําบล 

บ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
5 น้ิว ลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร
พร้อมท่อกรุบ่อท่อ PVC 
เส้นผา่ศูนย์กลาง 6 นิ้ว 13.5 
ยาว 4 เมตรท่อ PVC 
เส้นผา่ศูนย์กลาง 2 นิ้วชนิดบาน
ปลายชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร 
 

- - 47,800 - - ร้อยละ 30 ของพื้นที่
มีน้ําอุปโภค -บริโภค
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ําใช้
เพียงพอในช่วงฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

15 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
ในพื้นที่ตําบลกุดชุมแสง 
บ้านคลองชุมแสง หมู่ 17 

 

เพื่อให้มีน้ําเพื่อการ 
อุปโภค-บริโภค ภายใน
ตําบล 

บ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
5 น้ิว ลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร
พร้อมท่อกรุบ่อท่อ PVC 
เส้นผา่ศูนย์กลาง 6 นิ้ว 13.5 
ยาว 4 เมตรพร้อมติดตั้ง    
ซัมเมริ์สขนาด 1.5 Hp พร้อม
สายเคเบิล THW ขนาด 2x2.5 
ยาว 100 เมตร 

- - 88,200 - - ร้อยละ 30 ของพื้นที่
มีน้ําอุปโภค -บริโภค
เพิม่ขึ้น 

ประชาชนมีน้ําใช้
เพียงพอในช่วงฤดู
แล้ง 

กองช่าง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนโยธา 
 

รวมทั้งหมด   15  โครงการ - - 8,748,000 6,500,000 -      
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  แผนงานการพัฒนา ที่ 2.2  แผนงานสาธารณสุข(โครงการใหม่ที่ขอเพ่ิมเติม) 
 
ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

1 โครงการพลังคนไทยร่วมใจ
ป้องกันโรคไวรสัโคโรน่า
(COVID-19) องค์การ
บริหารส่วนตําบลกุดชุมแสง 

เพื่อเผยแพรค่วามรู้ใน
การป้องกันโรคตดิเช้ือโค
โรน่า 2019 (COVID-
19)และสอนการทํา
หน้ากากอนามัยให้แก่
ประชาชน 

ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลกุด
ชุมแสง 

- - 55,520 - - ร้อยละ100 ของผู้
เข้าอบรมสามารถ
เผยแพรค่วามรู้ใน
การป้องกันได ้

ประชาชนมี
หน้ากากอนามัยใช้
ป้องกันโรคไดด้้วย
ตนเองและมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุข 

 ส่วนโยธา 
 

รวมทั้งหมด   1  โครงการ - - 55,520 - -      
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   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        แผนงานการพัฒนา ที่ 3.๑  แผนงานรักษาความสงบภายใน(โครงการใหม่ที่ขอเพ่ิมเติม) 

 
ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

1 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองค์การบริหารส่วน
ตําบลกุดชุมแสง อ.หนองบัว
แดง จ.ชัยภูมิ ประจําปี
งบประมาณ 2563 

เพื่อเสรมิสร้างศักยภาพ
และความเข้มแข็งให้แก่
จิตอาสาประจําตําบล
และเพื่อพัฒนาระบบ
ปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะ
ฉุกเฉินให้เป็นระบบ 
รวดเร็วและทันต่อ
เหตุการณ ์

จิตอาสา จํานวน 50  คน - - 138,150 138,150 138,150 ร้อยละ 90  ของผู้
เข้ารับการอบรม
สามารถปฏิบัติงาน
ได้ตามวัตถุประสงค ์

ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถช่วยเหลือ
เจ้าพนักงานได้
อย่างถูกต้อง 
รวดเร็วเป็นระบบ
และมมีาตรฐาน
เดียวกัน 

สํานักปลดั  ส่วนโยธา 
 

รวมทั้งหมด   1  โครงการ - - 138,150 138,150 138,150      
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  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 

      แผนงานการพัฒนา ที่ 5.๑  แผนงานเกษตร(โครงการใหม่ทีข่อเพ่ิมเติม) 
 
ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

1 โครงการคลองสวย นํ้าใส 
ประชาชนใส่ใจสิ่งแวดล้อม
เฉลิมพระเกียรต ิ

เพื่อทําความสะอาดแหล่ง
น้ําคูคลองสาธารณะให้
สะอาดและสร้างจติสํานึก
ในการรักษาสิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมทําความสะอาดคลอง
ที่สาธารณะภายในตําบล       
กุดชุมแสง 

- - 50,000 50,000 - ร้อยละ60ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมตระหนักถึง
ความสําคญัของแหล่งน้ํา 

ลําคลองสะอาด น้ํา
ใส ระบบนิเวศน์
ทางธรรมชาติดีขึ้น 

สํานักปลดั  ส่วนโยธา 
 

รวมทั้งหมด   1  โครงการ - - 50,000 50,000 -      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         -17- 
 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านอ่ืน ๆ 



 

      แผนงานการพัฒนา ที่ 7.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป (โครงการใหม่ที่ขอเพ่ิมเติม) 
 
ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน  
รับผิดชอบ 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

1 โครงการจดัทําแผนที่ภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ินเพื่อ
รองรับพระราชบัญญตัิภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 
2562 

เพื่อให้การจัดทําแผนท่ี
ภาษีมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินตามแบบท่ีกําหนด 

- - 150,000 - - ร้อยละ60ของแผนที่
ภาษีทะเบียนทรัพย์สินได้
ดําเนินการจัดทําอย่าง
ถูกต้อง 

สะดวกในการชําระ
ภาษีของประชาชน
และการให้บริการ
ชําระภาษีของ
เจ้าหน้าท่ี 

กองคลัง  ส่วนโยธา 
 

รวมทั้งหมด   1  โครงการ - - 150,000 - -      
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นายชัย  ได้พร -  ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  แผนพัฒนาท้องถิ่น  ที่มีผลบังคับใช้แล้ว  และเพ่ือ
ความสอดคล้องตามสภาวะความเป็นจริงของท้องถิ่น  มีความจ าเป็นต้องปรับแผน  แก้ไข
เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเติมฉบับที่  2   

ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย 
นายสุวรรณ รักษาภักดี -  ส.อบต.  ม. 7  แก้ไขเพ่ิมเติมค่าตอบแทน 
นายสงกรานต์ ปุบผา -  ส.อบต.  ม. 10  ขอแก้ไขหน้าที่  4  เป็นล าห้วยเมืองโครงการของหมู่  4 
ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย 
   -  ไม่มี 
   -  มติที่ประชุม    
           -  เห็นชอบ      26  เสียง 
           -  ไม่เห็นชอบ                    -  เสียง 
           -  งดออกเสียง       4  เสียง     
    -   มติที่ประชุมเห็นชอบแก้ไขเพ่ิมเติม  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)   
    เพ่ิมเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2   
ระเบียบวาระท่ี   4 เรื่อง  อื่น ๆ 
ประธานสภาฯ  -  มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ  
ปลัด อบต.ฯ -  โรคระบาดโควิด  เป็นคนในพ้ืนที่กับจากท างานต่างจังหวัด  ต่างประเทศ  ขอให้ท่าน  
                                  เฝ้าระวังช่วยในท้องถิ่นของเรา 
นางสุภัทร ประมูล -  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม แจ้งสภาองค์กรชุมชน  ขอรับการสนับสนุนผ่านแล้ว   
ประธานสภาฯ  -  สภาได้พิจารณาครบทุกวาระแล้ว  ขอปิดการประชุม 
ปิดการประชุม   -  เวลา   15.30  น. 

 
 

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

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

                                                (นางวงค์เดือน   แสนแก้ว) 
                                                  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
                                               (ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                      (นายสถาปนิกร   ยศรุ่งเรือง) 
              คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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         (ลงชื่อ).......................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                       (นายส าเนียง    ขวัญมา) 



 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
       
 

 


