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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 พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 2) และ พ.ศ.  ๒๕61 (ฉบับที่ 3)  ข้อ22/1 องค์การบริหารส วนต าบลกุดชุมแสง จึงได้จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) เพ่ือให้ปัญหา/ความต้องการ น าไปสู การปฏิบัติอย างแท้จริง และการ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล าว จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก ประชาชนต อไป 

 

   คณะผู้จัดท า 

   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 

   องค์การบริหารส วนต าบลกุดชุมแสง 



 

บทน า 

 

1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น  

แผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส วนท้องถิ่น ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ 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 างบประมาณรายจ ายประจ าปี งบประมาณรายจ ายเพ่ิมเติม 
และงบประมาณจากเงินสะสมในช วง ของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ดังนั้น  โครงการที่บรรจุอยู ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยเฉพาะในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลานั้น  
ควรมีสภาพความพร้อมอย างน้อย  2  ประการ  คือ 

1)  มีความแน นอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ ของ
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 าบลเพื่อใหค้วามเห็นชอบก อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้ต อไป 
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บันทึกหลกัการและเหตุผล 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

แก้ไข เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ฉบบัที่ 2 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 อ เนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า  
และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 2) และ พ.ศ. ๒๕61 (ฉบับที่ 3) ก าหนดให้องค์กรปกครองส วนท้องถิ่นด าเนินการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไขเพ่ิมเติม  หรือ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 ข้อ  10  ให้เพ่ิมความนี้เป็นข้อ  22/1และข้อ 22/2  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  

 “ข้อ  ๒๒/1  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์กรปกครองส วนท้องถิ่นให้ส งร างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภา
องค์การบริหารส วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส วนต าบล พ.ศ. 
2537 ด้วย   

 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล าวให้ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม น้อยกว าสามสิบวันนับตั้งแต วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้” 

 ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ งานราช
พิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทยให้เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การ
บริหารส วนต าบลให้ส งร างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส วนต าบลพิจารณา
ตามมาตรา 46 แห งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย  และเมื่อแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม น้อยกว า
สามสิบวันนับตั้งแต วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล าว” 
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 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 2 ประจ าปี 2563  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณ
ต อไป 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

แก้ไข เพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2  

องค์การบริหารส วนต าบลกุดชุมแสง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
๓ 

 

 

 



 

 

 

 

๔ 

 

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

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา 

๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

จ านวน 
โครงการ 

 

งบประมาณ          
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

 

งบประมาณ      
(บาท) 

  จ านวน 
  โครงการ 

 

  งบประมาณ 
  (บาท) 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 
แผนงานการพัฒนาท่ี  1.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(โครงการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง) 

 

- - - - 1    208,000 
 

- - - - 

แผนงานการพัฒนาท่ี  1.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 (โครงการที่ขอเพิ่ม) 

 

    3 450,000 - - - - 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านสังคมและส งเสรมิคุณภาพชีวิต 

 
แผนงานการพัฒนาท่ี  2.๑  แผนงานเกษตร (โครงการที่ขอเพิ่ม) 

 

 

- -      -      - 13 8,648,000 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   

รวมทั้งหมด 

 

- - - - 20 9,549,670 10 6,688,150    1 138,150 

          



 

 

 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 

องค์การบริหารส วนต 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) 

ผลที่คาดว า 

จะไดร้ับ 

หน วยงาน  

รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

1 ถมดินที่สาธารณะบ้าน
ชุมชนพัฒนา หมู ที่ 11 

เพื่อให้ถนนมีความ
แข็งแรงเพิ่มขึ้น 

ถมดินพร้อมปรับเกรดและวางท อ
ระบายน้ าจ านวน 2 จุดทางเข้าที่
สาธารณะ  

- - 208,000 - -  ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนในหมู บ้านท่ีใช้
เส้นทางคมนาคม 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง  ส วนโยธา 

 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น   

1 ถมดินที่สาธารณะบ้านนา
อุดม หมู ที่ 12 

เพื่อปรับปรุงพื้นที่
สาธารณะรองรับการ
ก อสร้าง รพ.สต.กุด
ชุมแสง 

ถมดินพร้อมปรับเกรดที่
สาธารณะ  

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

สถานท่ีพร้อม
รองรับการก อสร้าง
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) 

ผลที่คาดว า 

จะไดร้ับ 

หน วยงาน  

รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

1 ขยายถนนดินภายใน
หมู บ้านคลองชุมแสง หมู ที่ 
17 

เพื่อให้ถนนมีความกว้าง
ขึ้น 

ถมดินพร้อมปรับเกรดขนาดกว้าง 
2 เมตรยาว100 เมตร  

- - 30,000 - -  ร้อยละ 20 ของ
ประชาชนในหมู บ้านท่ีใช้
เส้นทางคมนาคมได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช าง  ส วนโยธา 

 

2 ลงหินคลุกถนนเพื่อ
การเกษตร บ้านคลอง
ชุมแสง หมู ที่ 17 

เพื่อให้ถนนมีความ
แข็งแรงและเดินทางได้
สะดวก 

ลงหินคลุกขนาดกว้าง 2.50 
เมตรยาว1,000 เมตร  

- - 120,000 - -  ร้อยละ 20 ของ
เกษตรกรในหมู บ้านที่ใช้
เส้นทางคมนาคมได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช าง   

3 ก อสร้างถนน คสล.ภายใน 
บ้านคลองชุมแสง หมู ที่ 17 

เพื่อให้ถนนมีความ
แข็งแรงและเดินทางได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง 4 เมตรยาว150 
เมตร  

- - 300,000 - -  ร้อยละ 20 ของ
ประชาชนในหมู บ้านท่ีใช้
เส้นทางคมนาคมได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช าง   

รวมทั้งหมด   3  โครงการ - - 450,000 - -      
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมละส งเสริมคุณภาพชีวิต 

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 ก อสร้างฝาย มข.2527 ล า
ห้วยหมี หมู ที่ 6 บ้านหนอง
ลุมพุก 

เพื่อให้สามารถกักเก็บ
และรองรับน้ าไดม้ากขึ้น 

  ขนาด กว้าง 15 เมตร สันฝาย
สูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 
เมตร  

- - 800,000 800,000 - ร้อยละ20ของพื้นที่
การเกษตรมีน้ าท า
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

เกษตรกรมีน้ าท า
การเกษตรตลอด
ทั้งป ี

กองช าง  ส วนโยธา 

 

2 ก อสร้างฝาย มข.2527 ล า
ห้วยอีค า หมู ที่ 7 บ้านโชค
อ านวย 

เพื่อให้สามารถกักเก็บ
และรองรับน้ าไดม้ากขึ้น 

  ขนาด กว้าง 15 เมตร สันฝาย
สูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 
เมตร  

- - 800,000 800,000 - ร้อยละ20ของพื้นที่
การเกษตรมีน้ าท า
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

เกษตรกรมีน้ าท า
การเกษตรตลอด
ทั้งป ี

กองช าง   

3 ก อสร้างฝาย มข.2527 
 ล าห้วยเดื่อ หมู ท่ี 9 บ้าน
นาชุมแสง 

เพือ่ให้สามารถกักเก็บ
และรองรับน้ าไดม้ากขึ้น 

  ขนาด กว้าง 15 เมตร สันฝาย
สูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 
เมตร  

- - 800,000 800,000 - ร้อยละ20ของพื้นที่
การเกษตรมีน้ าท า
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

เกษตรกรมีน้ าท า
การเกษตรตลอด
ทั้งป ี

กองช าง   

4 ก อสร้างฝาย มข.2527  
ล าห้วยเมือง หมู ที่ 10 บ้าน
หนองหอยเหนือ 

เพื่อให้สามารถกักเก็บ
และรองรับน้ าไดม้ากขึ้น 

  ขนาด กว้าง 15 เมตร สันฝาย
สูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 
เมตร  

- - 800,000 800,000 - ร้อยละ20ของพื้นที่
การเกษตรมีน้ าท า
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

เกษตรกรมีน้ าท า
การเกษตรตลอด
ทั้งป ี

กองช าง   

5 ก อสร้างฝาย มข.2527 
ล าห้วยยางด า หมู ที่ 14 
บ้านโนนชุมแสง 

เพื่อให้สามารถกักเก็บ
และรองรับน้ าไดม้ากขึ้น 

  ขนาด กว้าง 15 เมตร สันฝาย
สูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 
เมตร  

- - 800,000 800,000 - ร้อยละ20ของพื้นที่
การเกษตรมีน้ าท า
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

เกษตรกรมีน้ าท า
การเกษตรตลอด
ทั้งป ี

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 

6 ก อสร้างฝาย มข.2527  
ล าห้วยหินเงิบ หมู ที่ 18 
บ้านทุ งแลนคา(ช วงที่1) 

เพื่อให้สามารถกักเก็บ
และรองรับน้ าไดม้ากขึ้น 

  ขนาด กว้าง 10 เมตร สันฝาย
สูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 
เมตร  

- - 800,000 800,000 - ร้อยละ20ของพื้นที่
การเกษตรมีน้ าท า
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

เกษตรกรมีน้ าท า
การเกษตรตลอด
ทั้งป ี

กองช าง   

7 ขุดลอกล าห้วยเดื่อ (หน้า
ฝายน้ าล้น) บ้านนาชุมแสง 
หมู ที่ 9 

เพื่อให้สามารถกักเก็บ
และรองรับน้ าไดม้ากขึ้น 

  ขนาด กว้าง 30 เมตรยาว 50 
เมตร  ลึก 2 เมตร 

- - 500,000 - - ร้อยละ 30 ของพื้นที่
การเกษตรมีน้ าท า
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

เกษตรกรมีน้ าท า
การเกษตรตลอด
ทั้งป ี

กองช าง  ส วนโยธา 

 

8 ขุดลอกล าห้วยทราย (หน้า
ฝายน้ าล้น) บ้านนาอุดม 
 หมู ที่ 12 

เพื่อให้สามารถกักเก็บ
และรองรับน้ าไดม้ากขึ้น 

  ขนาด กว้าง 30 เมตรยาว 50 
เมตร  ลึก 2 เมตร 

- - 500,000 - - ร้อยละ 30 ของพื้นที่
การเกษตรมีน้ าท า
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

เกษตรกรมีน้ าท า
การเกษตรตลอด
ทั้งป ี

กองช าง   

9 โครงการก อสร้างท อลอด
เหลี่ยม คสล.บ้านทุ งแลนคา 
หมูที่ 18 

เพื่อความสะดวกในการ
ขนถ ายผลผลติทางการ
เกษตร 

ขนาด 0.90X0.90 เมตร 
จ านวน 1 ช อง ยาว 5 เมตร 

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

สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช าง   

10 ขุดลอกล าห้วยเดื่อ ใตฝ้าย
น้ าล้นท าหนองไฮ บ้านนา
ชุมแสง หมู ที่ 9 

เพื่อให้สามารถกักเก็บ
และรองรับน้ าไดม้ากขึ้น 

  ขนาด กว้าง 25 เมตรยาว 
500 เมตร  ลึก 3 เมตร 

- - 1,000,000 1,000,000 - ร้อยละ 30 ของพื้นที่
การเกษตรมีน้ าท า
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

เกษตรกรมีน้ าท า
การเกษตรตลอด
ทั้งป ี

กองช าง   

11 ก อสร้างฝายดินล าห้วยบักสี
ตอน หมู ที่ 9 บ้านนา
ชุมแสง 

เพื่อให้สามารถกักเก็บ
และรองรับน้ าไดม้ากขึ้น 

  ขนาด ยาว 40  เมตร สันฝาย
กว้าง 4 เมตร พร้อมขุดขนดิน
หน้าฝายและท าประตรูะบายน้ า 
คสล. 1 ช อง 

- - 700,000 700,000 - ร้อยละ20ของพื้นที่
การเกษตรมีน้ าท า
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

เกษตรกรมีน้ าท า
การเกษตรตลอด
ทั้งป ี

กองช าง   
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ที ่

 

โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว า 

จะไดร้ับ 

หน วยงาน  

รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

12 ขุดลอกฝายล าห้วยลาด 
บ้านโชคอ านวย หมู ที่ 7 

เพื่อให้สามารถกักเก็บ
และรองรับน้ าไดม้ากขึ้น 

  ขนาด กว้าง 47.40 เมตรยาว 
58.05 เมตร   

- - 499,000 - - ร้อยละ 30 ของพื้นที่
การเกษตรมีน้ าท า
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

เกษตรกรมีน้ าท า
การเกษตรตลอด
ทั้งป ี

กองช าง  ส วนโยธา 

 

13 ขุดลอกล าห้วยหนองแต้
บ้านหนองหอยเหนือ  
หมู ที่ 10 

เพื่อให้สามารถกักเก็บ
และรองรับน้ าไดม้ากขึ้น 

  ขนาด กว้าง 10 เมตรยาว 
573 เมตร  ลึก 3 เมตร 

- - 499,000 - - ร้อยละ 30 ของพื้นที่
การเกษตรมีน้ าท า
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

เกษตรกรมีน้ าท า
การเกษตรตลอด
ทั้งป ี

กองช าง   

รวมทั้งหมด   13  โครงการ - - 8,648,000 6,500,000 -      
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แผนงานการพัฒนา ที่ 2.2  แผนงานสาธารณสุข(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 โครงการพลังคนไทยร วมใจ
ป้องกันโรคไวรสัโคโรน า
(COVID-19) องค์การ
บริหารส วนต าบลกุดชุมแสง 

เพื่อเผยแพร ความรู้ใน
การป้องกันโรคตดิเช้ือโค
โรน า 2019 (COVID-
19)และสอนการท า
หน้ากากอนามัยให้แก 
ประชาชน 

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลกุด
ชุมแสง 

- - 55,520 - - ร้อยละ100 ของผู้
เข้าอบรมสามารถ
เผยแพร ความรู้ใน
การป้องกันได ้

ประชาชนมี
หน้ากากอนามัยใช้
ป้องกันโรคไดด้้วย
ตนเองและมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุข 

 ส วนโยธา 

 

รวมทั้งหมด   1  โครงการ - - 55,520 - -      
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3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

แผนงานการพัฒนา ที่ 3.๑  แผนงานรักษาความสงบภายใน(โครงการใหม ทีข่อเพ่ิมเติม) 

 

ที ่

 

โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว า 

จะไดร้ับ 

หน วยงาน  

รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

1 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์การบริหารส วน
ต าบลกุดชุมแสง อ.หนองบัว
แดง จ.ชัยภูมิ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

เพื่อเสรมิสร้างศักยภาพ
และความเข้มแข็งให้แก 
จิตอาสาประจ าต าบล
และเพื่อพัฒนาระบบ
ปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะ
ฉุกเฉินให้เป็นระบบ 
รวดเร็วและทันต อ
เหตุการณ ์

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

ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถช วยเหลือ
เจ้าพนักงานได้
อย างถูกต้อง 
รวดเร็วเป็นระบบ
และมมีาตรฐาน
เดียวกัน 

ส านักปลดั  ส วนโยธา 

 

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

แผนงานการพัฒนา ที่ 5.๑  แผนงานเกษตร(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 โครงการคลองสวย น้ าใส 
ประชาชนใส ใจสิ่งแวดล้อม
เฉลิมพระเกียรต ิ

เพื่อท าความสะอาดแหล ง
น้ าคูคลองสาธารณะให้
สะอาดและสร้างจติส านึก
ในการรักษาสิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมท าความสะอาดคลอง
ที่สาธารณะภายในต าบลกุด
ชุมแสง 

- - 50,000 50,000 - ร้อยละ60ของผู้เข้าร วม
กิจกรรมตระหนักถึง
ความส าคญัของแหล งน้ า 

ล าคลองสะอาด น้ า
ใส ระบบนิเวศน์
ทางธรรมชาติดีขึ้น 

ส านักปลดั  ส วนโยธา 

 

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