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ค าน า 
 

 
 

                       ตามท่ีองค์การบริหารส วนต าบลกุดชุมแสง   ได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งได้พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการตามล าดับความส าคัญของชุมชน เพ่ือใช้ ในการจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณประจ าปี ๒๕๖3  ขององค์การบริหารส วนต าบลกุดชุมแสง แล้วนั้น 

                      เนื่องจากองค์การบริหารส วนต าบลกุดชุมแสง     มีความจ าเป็นต้องจัดเตรียมโครงการเพ่ือรองรับ
ภารกิจที่เพ่ิมข้ึน และเป็นภารกิจที่ยังไม ได้บรรจุอยู ในแผนงาน/โครงการ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น และบางโครงการยัง
มีเนื้อหาสาระยังไม ครอบคลุม   จึงขอเพ่ิมเติมเนื้อหาสาระขึ้นซึ่งท าให้สาระส าคัญเปลี่ยนแปลงไป    โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.  ๒๕61 ข้อ
22/1 องค์การบริหารส วนต าบลกุดชุมแสง จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 1) เพ่ือให้ปัญหา/
ความต้องการ น าไปสู การปฏิบัติอย างแท้จริง และการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล าว จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก 
ประชาชนต อไป 

 

   คณะผู้จัดท า 

   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 

   องค์การบริหารส วนต าบลกุดชุมแสง 



 

บทน า 

 

1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น  

แผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส วนท้องถิ่น ที่ก าหนด วิสัยทัศน์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู บ้าน
หรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับ
ปีงบประมาณแต ละปี ซึ่งมีความต อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า  และให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  

แผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นกรอบในการจัดท า งบประมาณรายจ ายประจ าปี งบประมาณรายจ ายเพ่ิมเติม 
และงบประมาณจากเงินสะสมในช วง ของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิน่ 
 ดังนั้น  โครงการที่บรรจุอยู ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยเฉพาะในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลานั้น  
ควรมีสภาพความพร้อมอย างน้อย  2  ประการ  คือ 

1)  มีความแน นอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของ
โครงการ/กิจกรรม  รวมทั้งประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 
  2)  กิจกรรมที่อยู ในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลา 5 ปี  ควรมีความพร้อมในเรื่องของ
รูปแบบ  และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร  เพ่ือให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะน าไปใช้จัดท า
งบประมาณรายจ ายประจ าปีต อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1)  เพ่ือให้องค์กรปกครองส วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ าย

ประจ าปี  งบประมาณรายจ ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2) เพ่ือสนองตอบต อความต้องการของประชาชน 

3. ขั้นตอนการเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ

เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอ

ผู้บริหารท้องถิ่น  
3)  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ ประกาศใช้

แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส วนต าบล ส าหรับองค์การ บริหารส วน

ต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร างแผนพัฒนาท้องถิ่น  ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต อ สภาองค์การบริหารส วน
ต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบก อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้ต อไป 
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บันทึกหลกัการและเหตุผล 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

แก้ไข เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ฉบบัที่ 1 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

---------------------------------- 

 “แผนพัฒนาท้องถิ่น”  หมายความว า  แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส วนท้องถิ่นที่ก าหนดวิสัยทัศน์  
ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค าเป้าหมาย  และกลยุทธ์  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  
แผนพัฒนาหมู บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา  รายละเอียด
ที่ปรากฏในโครงการพัฒนา  ที่จัดท าขึ้น  ส าหรับปีงบประมาณแต ละปี  ซึ่งมีความต อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า  
และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส วนท้องถิ่น (ฉบับที่  3)  
พ.ศ. 2561  ก าหนดให้องค์กรปกครองส วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไขเพ่ิมเติม  หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยให้
เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 ข้อ  ๙  ให้ยกเลิกความในข้อ  22  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  และให้ใช้ความต อไปนี้แทน   

 “ข้อ  ๒๒  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  องค์กรปกครองส วนท้องถิ่นอาจเพ่ิม เติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้  โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 

 (1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 (2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ส าหรับ
องค์การบริหารส วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต อสภาองค์การ
บริหารส วนต าบลพิจารณา ตามมาตรา 46 แห งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส วนต าบล พ .ศ. 
2537  ด้วย 

 

 

 

1 



  

 ทั้งนี้  องค์การบริหารส วนต าบลกุดชุมแสง ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ไปแล้ว  เนื่องจากองค์การบริหารส วนต าบลกุดชุมแสง  มีความจ าเป็นที่จะเพ่ิมเติม 
โครงการ/กิจกรรมและครุภัณฑ์ ที่มีความจ าเป็นในการใช้งานเพื่อให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น    ซึ่ง
รายการดังกล าวไม ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  และบางโครงการมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการ
เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม  สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ   จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณ
ต อไป 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

แก้ไข เพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1  

องค์การบริหารส วนต าบลกุดชุมแสง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
๓ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

๔ 

 

 

 

บัญชีสรุปโครงการ แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1    

 
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) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี   ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานการพัฒนาที่  ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

- -      -      -    11        2,040,000 -       -     -      - 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2 ดา้นสงัคมและส งเสริมคณุภาพชีวิต 

แผนงานการพัฒนาท่ี  2.1  แผนงานเกษตร 

 

-       -      5 1,791,000     -       -     -        - 

รวมทั้งหมด 

 

- - - - 16 3,831,000 - - - - 

          



 

 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพิม่เตมิ ฉบับที่ 1 

องค์การบริหารส วนต าบลกุดชุมแสง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  ๑   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                                                                                                               ผ.01 

แผนงานการพัฒนา ที่ ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(โครงการใหม ที่ขอเพ่ิมเติม) 

 

ที ่

 

โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลทีค่าดว า 

จะไดร้ับ 

หน วยงาน  

รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

1 ปรับปรุงถนน คสล.ภายใน
หมู บ้านหมู ที่ 3  บ้านกดุ
ชุมแสง 

 เพื่อเสริมผิวจราจรถนน 
คสล.ใหสู้งขึ้น 

เสรมิผิวจราจรโดยการลาด
ยางพาราแอสฟัลติกคอนกรตี 
จ านวน 4 ช วง ช วงที่ 1 กว้าง  6 
เมตร ยาว 65 เมตร หนา เฉลี่ย
0.03 เมตร ช วงที่ 2 ยาว 20 
เมตร หนา เฉลี่ย0.03 เมตรช วง
ที่ 3 กว้าง  3.50 เมตร ยาว 21 
เมตร หนา เฉลี่ย0.03 เมตรช วง
ที่ 4 กว้าง  7.50 เมตร ยาว 21 
เมตร หนา เฉลี่ย0.03 เมตร 

- - 287,000 - -  ร้อยละ 90ของ
ประชาชนในหมู บ้านท่ีใช้
เส้นทางคมนาคม 

ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง 

กองช าง  ส วนโยธา 

 

2 ขยายผิวจราจรถนน คสล. 
ภายในหมู บ้านหนองหอย 
หมู ที่ 4 

เพื่อก อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

จ านวน 2 ช วง ช วงที่ 1 ยาว 
196 เมตร  หนา  0.15  เมตร 
ช วงที่2 ยาว 166 เมตรกว้างข้าง
ละ 1.50 เมตรหนา 0.15 เมตร
พื้นที่ คสล.ทั้ง 2 ช วงไม น้อยกว า 
573.50 ตร.ม. 

- - 285,000 - -  ร้อยละ40 ของ
ประชาชนในหมู บ้านท่ีใช้
เส้นทางคมนาคม 

ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง 

กองช าง   
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แผนงานการพัฒนา ที่ ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(โครงการใหม ที่ขอเพ่ิมเติม) 

 

ที ่

 

โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว า 

จะไดร้ับ 

หน วยงาน  

รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

3 ลงหินคลุกถนนเพ่ือ
การเกษตรบ้านหนองแก 
หมู ที่ 5 

เพื่อให้ถนนมีความ
แข็งแรงเพิ่มขึ้น 

ถนนสายบ้านนางหว าน ยศ
รุ งเรืองถึงล าห้วยเมือง  กว้าง 
2.50 เมตร ยาว 350  เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05  เมตร 

- - 42,000 - -  ร้อยละ 40ของประชาชน
ในหมู บ้านที่ใช้เส้นทาง
คมนาคม 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช าง  ส วนโยธา 

 

4 ขยายผิวจราจรถนน คสล. 
ภายในหมู บ้าน หมู ที่ 6 
บ้านหนองลุมพุก 

เพื่อขยายถนนให้กว้างขึ้น 
พร้อมท ารางระบายน้ ารปู
ตัววีแบบรางตื้น 

 จ านวน 5 ช วง ช วงที่ 1 ยาว 
35 เมตรกว้าง 2.20เมตร หนา  
0.15 เมตร ช วงที่ 2 ยาว 25 
เมตรกว้าง 1.50เมตร หนา  
0.15 เมตร ช วงที่ 3 ยาว 189 
เมตรกว้าง 0.50 เมตร หนา  
0.15 เมตร ช วงที่ 4 ยาว 223
เมตรกว้าง 0.50 เมตร หนา  
0.15 เมตร ช วงที่ 5 ยาว 30 
เมตรหนา 0.15 เมตร มีพื้นท่ี 
คสล.ไม น้อยกว า 377.50 ตร.ม. 

- - 195,000 - -  ร้อยละ70 ของประชาชน
ในหมู บ้านที่ใช้เส้นทาง
คมนาคม 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช าง   
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แผนงานการพัฒนา ที่ ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(โครงการใหม ที่ขอเพ่ิมเติม) 

 

ที ่

 

โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว า 

จะไดร้ับ 

หน วยงาน  

รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

5 ลงหินคลุกถนนเพื่อการ 
เกษตรบ้านชุมชนพัฒนา 
หมู ที่ 11 

เพื่อให้ถนนมีความ
แข็งแรงเพิ่มขึ้น 

จ านวน 2 สาย สายที่ 1  กว้าง 
2.30 เมตร ยาว 500  เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05  เมตร สายที่ 2  
กว้าง 2.30 เมตร ยาว 200  
เมตร หนาเฉลีย่ 0.05  เมตร 

- - 78,000 - -  ร้อยละ 40ของประชาชน
ในหมู บ้านที่ใช้เส้นทาง
คมนาคม 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช าง  ส วนโยธา 

 

6 ก อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู บ้านใหม นาดี หมู ที่ 15 

เพื่อก อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

จ านวน 2 ช วง ช วงที่ 1 กว้าง 4 
เมตร ยาว 50 เมตร  หนา  
0.15  เมตร ช วงที่ 2 กว้าง 2 
เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.10 
เมตร 

- - 128,000 - -  ร้อยละ40 ของประชาชน
ในหมู บ้านที่ใช้เส้นทาง
คมนาคม 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช าง   

7 ขยายผิวจราจรถนน คสล. 
ภายในหมู บ้าน หมู ที่ 18 
บ้านทุ งแลนคา 

เพื่อขยายถนนเดิมให้
กว้างขึ้น 
 

ขนาด ยาว 385 เมตรกว้างข้าง
ละ 0.50 เมตรหนา 0.15 เมตร 
มีพื้นท่ี คสล.ไม น้อยกว า 385 
ตร.ม. 

- - 225,000 - -  ร้อยละ70 ของประชาชน
ในหมู บ้านที่ใช้เส้นทาง
คมนาคม 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช าง   

8 ก อสร้างถนน คสล. เพื่อ
การเกษตรสายเลยีบคลอง
ล าห้วยเอ็นเสนา บ้านหนอง
ชุมแสง หมู ที่ 13 

เพื่อก อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 90 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - 250,000 - -  ร้อยละ40 ของประชาชน
ในหมู บ้านที่ใช้เส้นทาง
คมนาคม 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช าง   
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แผนงานการพัฒนา ที่ ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(โครงการใหม ที่ขอเพ่ิมเติม) 

 

ที ่

 

โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว า 

จะไดร้ับ 

หน วยงาน  

รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

9 ปรับเกรดเกลีย่ถนนเพื่อการ 
เกษตรภายในต าบล 

เพื่อให้ถนนมีความ
แข็งแรงเพิ่มขึ้น 

ถนนเพื่อการเกษตรในต าบล
จ านวน 6 สาย กว้าง 3 เมตร 
ยาวรวม 6,000  เมตร  

- - 300,000 - -  ร้อยละ 70ของเกษตรกร
ที่ใช้เส้นทางคมนาคมไดรับ
ความสะดวกและปลอดภัย 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช าง  ส วนโยธา 

 

10 ลงหินคลุกถนนเพื่อการ 
เกษตรบ้านคลองชุมแสง 
หมู ที่ 17 

เพื่อให้ถนนมีความ
แข็งแรงเพิ่มขึ้น 

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

- - 100,000 - -  ร้อยละ 40ของประชาชน
ในหมู บ้านที่ใช้เส้นทาง
คมนาคม 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช าง   

11 ขยายผิวจราจรถนน คสล. 
บ้านคลองชุมแสง หมู ที่ 17 

เพื่อขยายถนนเดิมให้
กว้างขึ้น 
 

ขนาดกว้างข้างละ 1 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 0.15 เมตร มี
พื้นที่ คสล.ไม น้อยกว า 200  
ตารางเมตร 

- - 150,000 - -  ร้อยละ70 ของประชาชน
ในหมู บ้านที่ใช้เส้นทาง
คมนาคม 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช าง   

รวม  11  โครงการ - - 2,040,000 - -      
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมละส งเสรมิคุณภาพชีวิต 

แผนงานการพัฒนา ที่ 2.๑  แผนงานการเกษตร(โครงการใหม ที่ขอเพ่ิมเติม) 

 

ที ่

 

โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว า 

จะไดร้ับ 

หน วยงาน  

รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

1 ขุดลอกล าห้วยป่าฝิ่น    
บ้านนาสมบรูณ์ หมู ที่ 8 

เพื่อให้สามารถกกัเก็บ
และรองรับน้ าไดม้ากขึ้น 

  ขนาด กว้าง 13 เมตรยาว 90 
เมตร  ลึก 3 เมตร 

- - 82,000 - - ร้อยละ20ของพื้นที่
การเกษตรมีน้ าท า
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

เกษตรกรมีน้ าท า
การเกษตรตลอด
ทั้งป ี

กองช าง  ส วนโยธา 

 

2 ขุดลอกล าห้วยบักสตีอนบน    
บ้านนาชุมแสง หมู ที่ 9 

เพื่อให้สามารถกักเก็บ
และรองรับน้ าไดม้ากขึ้น 

  ขนาด กว้าง 14 เมตรยาว 
520 เมตร  ลึก 3 เมตรพร้อมฝัง
ท อระบายน้ าคสล.ขนาด 
0.60*1.00 เมตรจ านวน 2 จุด 
จ านวน 15 ท อน 

- - 495,000 - - ร้อยละ20ของพื้นที่
การเกษตรมีน้ าท า
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

เกษตรกรมีน้ าท า
การเกษตรตลอด
ทั้งป ี

กองช าง   

3 ซ อมแซมระบบประปาหอถัง
สูงบ้านนาอุดม หมู  12 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
สะอาดใช้อย างทั่วถึง 

ซ อมแซมระบบประปาหอถังสูง
แทนหอเดิมที่ช ารุดใช้การไม ได ้
ติดวัดพนังโสภารามถนนสายไป
บ้านนาทุ งใหญ  

- 
 

- 
 

218,000 
 

-  ร้อยละ 70 ของครัวเรือนมี
น้ าอุปโภค บรโิภคอย าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค-บริโภค
อย างทั่วถึง  

กองช าง   
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แผนงานการพัฒนา ที่ 2.๑  แผนงานการเกษตร(โครงการใหม ที่ขอเพ่ิมเติม) 

 

ที ่

 

โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว า 

จะไดร้ับ 

หน วยงาน  

รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

4 ขุดลอกล าห้วยขอนแก น   
บ้านหนองชุมแสง หมู ที่ 13 

เพื่อให้สามารถกักเก็บ
และรองรับน้ าไดม้ากขึ้น 

  ขนาด กว้าง 13 เมตรยาว 
585 เมตร  ลึก 3 เมตร 

- - 497,000 - - ร้อยละ60ของพื้นที่
การเกษตรมีน้ าท า
การเกษตรเพิ่มขึน้ 

เกษตรกรมีน้ าท า
การเกษตรตลอด
ทั้งป ี

กองช าง  ส วนโยธา 

 

5 ขุดลอกล าห้วยยางด า    
บ้านโนนชุมแสง หมู ที่ 14 

เพื่อให้สามารถกักเก็บ
และรองรับน้ าไดม้ากขึ้น 

  ขนาด กว้าง 15 เมตรยาว 
304 เมตร  ลึก 3 เมตร 

- - 499,000 - - ร้อยละ60ของพื้นที่
การเกษตรมีน้ าท า
การเกษตรเพิ่มขึน้ 

เกษตรกรมีน้ าท า
การเกษตรตลอด
ทั้งป ี

กองช าง   

รวม  5  โครงการ - - 1,791,000 - -      

รวมทั้งหมด  16  โครงการ - - 3,831,000 - -      
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