
 

 

 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) ประจ าปี 2564    

 
*************************** 

 
                     ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  ได้ด าเนินการจัดท าทบทวนแก้ไขเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่นฉบับที่ 5 ประจ าปี  2564  เพ่ือรองรับภารกิจที่เพ่ิมขึ้นและเป็นภารกิจที่ยังไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนงาน/
โครงการ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้ปัญหา/ความต้องการ น าไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงและการเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 
    บัดนี้  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 30  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 
2564  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 22/1 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  จึงประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

                                      ประกาศ   ณ   วันที่  1  กรกฎาคม  2564  
 

 

                          
         (นายสุรัตน์   จันทราศรี) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
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ค าน า 
 

 
 

                       ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  ได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งได้พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการตามล าดับความส าคัญของชุมชน เพ่ือใช้ ในการจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณประจ าปี ๒๕๖5 ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง แล้วนั้น 

                      เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  มีความจ าเป็นต้องจัดเตรียมโครงการเพ่ือรองรับ
ภารกิจที่เพ่ิมข้ึน และเป็นภารกิจที่ยังไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนงาน/โครงการ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น และบางโครงการยัง
มีเนื้อหาสาระยังไม่ครอบคลุม   จึงขอเพ่ิมเติมเนื้อหาสาระขึ้นซึ่งท าให้สาระส าคัญเปลี่ยนแปลงไป โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.
2559 (ฉบับที่ 2) และ พ.ศ.  ๒๕61 (ฉบับที่ 3)  ข้อ 22/1 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง จึงได้จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 5 เพ่ือให้ปัญหา/ความต้องการ น าไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง และการ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 

 

   คณะผู้จัดท า 

   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 

   องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 



 

บทน า 

 

1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น  

แผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้าน
หรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า  และให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  

แผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วง ของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยเฉพาะในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลานั้ น  
ควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการ คือ 

1) มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของ
โครงการ/กิจกรรม  รวมทั้งประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 
  2) กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลา 5 ปี ควรมีความพร้อมในเรื่องของ
รูปแบบ และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพ่ือให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะน าไปใช้จัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1)  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2) เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน 

3. ขั้นตอนการเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ

เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอ

ผู้บริหารท้องถิ่น  
3)  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ ประกาศใช้

แผนพัฒนาท้องถิ่นทีเ่พ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  ส าหรับองค์การบริหารส่วน

ต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อ สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้ต่อไป 
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บันทึกหลกัการและเหตุผล 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

 เพ่ิมเติม  แก้ไข เปลี่ยนแปลง  ฉบบัที่ 5 ประจ าปี พ.ศ. 256๔ 

 “แผนพัฒนาท้องถิ่น”  หมายความว่า  แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดวิสัยทัศน์  
ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  และกลยุทธ์  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา  รายละเอียด
ที่ปรากฏในโครงการพัฒนา  ที่จัดท าขึ้น  ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า  
และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 2) และ พ.ศ. ๒๕61 (ฉบับที่ 3) ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เ พ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ ไขเ พ่ิมเติม                        
หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 ข้อ 10 ให้เพ่ิมความนี้เป็นข้อ  22/1 และข้อ 22/2 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  

 “ข้อ ๒๒/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 ด้วย   

 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้” 

 ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ งานราช
พิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทยให้เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา
ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย  และเมื่อแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว” 

 

 

1 



  

 

 ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ไปแล้ว  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  มีความจ าเป็นที่จะเพ่ิมเติม 
โครงการ/กิจกรรมและครุภัณฑ์ ที่มีความจ าเป็นในการใช้งานเพ่ือให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น      
ซึ่งรายการดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  และบางโครงการมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
โครงการเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม  สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติม  แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจ าปี 256๔ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดสรร
งบประมาณต่อไป 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเตมิ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

๓ 
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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 า
เสีย(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 
          



 

 

 

 

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(โครงการที่ขอเพ่ิม) 

 

ที ่

 

โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ/ 

ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน  

รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

1 ก่อสร้างระบบประปาหอ
ถังสูง บ้านนาคานหัก  

หมู่ 1 

เพื่อเพิ่มแหล่งน้ าใช้ใน
หมู่บ้าน 

 ขนาดบรรจุ 10 ลบ.ม.ตามแบบ 
ของกรมโยธาธิการ แบบก. 

- - - - 418,000 ร้อยละ 75 ของครัว 

เรือนมีน้ าใช้เพียงพอ
ตลอดป ี

ประชาชนมีน้ าใช้ได้
เพียงพอตลอดป ี

กองช่าง   

2 ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
กุดชุมแสง หมู่ที่ 3 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 370 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

    591,000 ร้อยละ 80 ของประ 

ชาชนท่ีใช้เส้นทาง
คมนาคมได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

3 ซ่อมแซม คสล. โดยเสริม
ผิวทางยางพาราแอสฟลัท์
ติกหมู่ที4่ บ้านหนองหอย 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 47 
เมตร หนา 0.03 เมตร 

- - - - 83,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนท่ีใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

4 ซ่อมแซมถนนเพ่ือการ 
เกษตรโดยการลงหินคลุก 
บ้านหนองหอย  หมู่ที่ 4 

เพื่อปรับปรุงถนนให้ดีมี
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 2.20 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.05  เมตร 

- - - - 106,000 ร้อยละ 40 ของ
ประชาชนท่ีใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

5 ขยายผิวจราจร ถนน 
คสล. บ้านหนองแก 

 หมู่ที่ 5 

เพื่อขยายผิวจราจรถนนให้
กว้างขึ้น 

ขยายออกข้างละ 3 เมตร ยาว 
50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 150 
คร.ม. 

 

- - - - 305,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนท่ีใช้เส้นทาง
คมนาคมได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

6 



 

 

 

ที ่

 

โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ/ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

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 ของ
ประชาชนที่ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างถนน คสล.โดยเสริม
ผิวทางยางพาราแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 6  บ้าน
หนองลุมพุก 

เพือ่สร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

 2 ช่วง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
รวม 274เมตร หนา 0.03 เมตร 

- - - - 550,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้รับความ
สะดวก 

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 ของ
ประชาชนที่ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้รับความ
สะดวก 

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 ของ
ประชาชนที่ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

10 ซ่อมแซม คสล. โดยเสริมผิว
ทางยางพาราแอสฟัลท์ติกหมู่
ที่ 8 บ้านนาสมบรูณ ์

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 92 เมตร 
หนา 0.03 เมตร 

- - - - 161,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

7 

 



 

 

ที ่

 

โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ/ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน  

รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

11 ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามล า
ห้วยเดื่อท่าหนองไฮบ้านนา
ชุมแสงหมู่ที่ 9 

เพื่อใช้ในการคมนาคมได้
สะดวกมากข้ึน 

ขนาด ตามแบบ อบต.ก าหนด     1,300,000 ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนท่ีใช้เส้นทาง
คมนาคมได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

12 ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ 
9  บ้านนาชุมแสง 

เพื่อขยายเตไฟฟ้าให้กับ
ครัวเรือน 

ถนนสายตะวันตกสนาม-ล าห้วย
หนองไฮระยะทางยาว 3 กม. 

- - - - 2,000,000 ร้อยละ20ของ
ครัวเรือน มไีฟฟ้าใช้
สะดวก 

สะดวกปลอดภยัมี
ไฟฟ้าใช้ได้ทั่วถึง 

กองช่าง 

13 ซ่อมแซมถนน คสล.โดยเสรมิ
ผิวยางพารา แอสฟลัท์ติกคอ
นกรีต หมู่ที่ 10 บ้านหนอง
หอยเหนือ 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 6 เมตร ยาว 175 เมตร
หนา 0.03 เมตร  

- - - - 424,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนท่ีใช้เส้นทาง
คมนาคมได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

14 ซ่อมแซมถนนเพ่ือการ 
เกษตรโดยการลงหินคลุก 
บ้านหนองหอยเหนือ  หมู่ที่ 
10 

เพื่อปรับปรุงถนนให้ดีมี
มาตรฐาน 

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

- - - - 159,000 ร้อยละ 40 ของ
ประชาชนท่ีใช้เส้นทาง
คมนาคมได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

15 ขยายผิวจราจรถนนดินเพื่อ
การเกษตรสายซับงูเหลือม
หมู่ 11 บ้านชุมชนพัฒนา 

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

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

 

- - - - 90,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนท่ีใช้เส้นทาง
คมนาคมได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

 

 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ/ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน  

รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

16 ขยายผิวจราจร ถนน คสล. 
บ้านโนนชุมแสง หมู่ที่ 14 

เพื่อสร้างถนนให้กว้าง
ขึ้น 

ขยายออก โดยมีพื้นท่ี คสล. ไม่
น้อยกว่า 874  ตร.ม. 

 

- - - - 440,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนท่ีใช้เส้นทาง
คมนาคมได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

17 ซ่อมแซมถนน คสล.โดยเสรมิ
ผิวยางพารา แอสฟลัท์ติกคอ
นกรีต หมู่ที่ 15 บ้านใหม่นา
ด ี

เพื่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4 เมตร ยาว 205 เมตรหนา 
0.03 เมตร  

- - - - 326,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนท่ีใช้เส้นทาง
คมนาคมได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

18 ขยายผิวจราจร ถนน คสล. 
บ้านใหม่นาด ี

 หมู่ที่ 15 

เพื่อสร้างถนนให้กว้าง
ขึ้น 

ขยายออกข้างละ 0.15 เมตร หนา 
0.15 เมตรหรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่
น้อยกว่า 329.65 ตร.ม. 

 

- - - - 178,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนท่ีใช้เส้นทาง
คมนาคมได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

19 ซ่อมแซมถนนเพ่ือการ 
เกษตรโดยการลงหินคลุก 
บ้านใหม่นาดี  หมู่ที่ 15 

เพื่อปรับปรุงถนนให้ดีมี
มาตรฐาน 

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

- - - - 138,000 ร้อยละ 40 ของ
ประชาชนท่ีใช้เส้นทาง
คมนาคมได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

20 ก่อสร้าง ถนน คสล. บ้าน
หนองลุมพุกใต้ หมู่ที่ 16 

เพือ่สร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง  3 เมตร ยาว 287 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

 

- - - - 477,000 ร้อยละ 40 ของ
ประชาชนท่ีใช้เส้นทาง
คมนาคมได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ/ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน  

รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

21 ขยายผิวจราจร ถนน คสล. 
บ้านคลองชุมแสง 

 หมู่ที่ 17 

เพื่อสร้างถนนให้กว้าง
ขึ้น 

ขยายออกข้างละ 1 เมตร ยาว 44 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

 

- - - - 30,000 ร้อยละ 40 ของ
ประชาชนท่ีใช้เส้นทาง
คมนาคมได้รับความ
สะดวก 

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 ของ
ประชาชนที่ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้รับความ
สะดวก 

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 ของ
ประชาชนที่ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

24 ก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านชุมชน
พัฒนา หมู่ที่ 11 

  

เพื่อสร้างถนนให้มี
มาตรฐาน 

 ทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.33-008
สายแยกทางหลวง 2159 ซับงู
เหลือม  กว้าง  4 เมตร ยาว 
2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

 

- - - - 8,126,000 ร้อยละ 40 ของ
ประชาชนท่ีใช้เส้นทาง
คมนาคมได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   
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ที ่

 

โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ/ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน  

รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

25 ก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านนา
ชุมแสง หมู่ที่ 9 

  

เพื่อสร้างถนนให้มี
มาตรฐาน 

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

 

- - - - 7,815,000 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนที่ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง   

26 ก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านนาทุ่ง
ใหญ่ หมู่ที่ 2 

  

เพื่อสร้างถนนให้มี
มาตรฐาน 

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

 

- - - - 9,565,000 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนที่ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้รับความ
สะดวก 

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) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน  

รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

1 โครงการอบรมส่งเสรมิและศึกษาดู
งานเพิ่มศักยภาพอาชีพด้าน
การเกษตรพอเพียงและเกษตรทฤษฎี

ใหม่ต าบลกดุชุมแสง       

เพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้กับ
เกษตรกรเพื่อปรับใช้ได้
ถูกต้อง 

ตัวแทนกลุ่มอาชีพต่างๆ
จ านวน 50 คน 

- - - - 100,000 ร้อยละ60 ของผู้เข้า
อบรมสามารถน าไปใช้
ได ้

ลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้ให้กับ
เกษตรกร 

ส านักปลดั 

งานด้าน
การเกษตร 

2 โครงการอบรมส่งเสรมิเพิ่มศักยภาพ
การปลูกพืชบ ารุงดิน ลดการการเผา
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร                                                                                    

เพื่อส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการ
ปลูกพืชบ ารุงดิน ลดการการ
เผาวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร                                                                                    

 ตวัแทนเกษตรกรใน
พื้นที่ จ านวน 50 คน 

- - - - 30,000  ร้อยละ30 ของพื้นที่มี
การเผาวัสดุการเกษตร
ลดลง 

ระบบนิเวศน์ของ
ดินดีขึ้น 

ส านักปลดั 

งานด้าน
การเกษตร 

3 โครงการส่งเสริมจดันิทรรศการ
ประกวดผลผลติทางการเกษตรต าบล
กุดชุมแสง     

เพื่อส่งเสริมจัดนิทรรศการ
ประกวดผลผลติทาง
การเกษตรต าบลกุดชุมแสง     

 เกษตรกรและกลุ่มอาชีพ
ต่างๆเข้าร่วมโครงการ
300  คน 

- - - - 100,000  ร้อยละ 50 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รีบ
ความรู้น าไปต่อยอดได ้

เกษตรกรไดร้ับ
ความรู้และการ
จ าหน่ายสินค้าได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

งานด้าน
การเกษตร 

4 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม 18 
หมู่บ้าน 18 ถนนกินได้ปลอดภัยไร้
สารพิษ ประชาชนพ้นภัยโควิด-19 

เพื่อสนับสนุนให้มีการปลูกผัก
ไว้กินเองในครับครัว 

 ครัวเรือนในเขตพื้นท่ี
ต าบลกุดชุมแสง 

- - - - 50,000 ร้อยละ 85 ของ
ครัวเรือน มผีักบรโิภค
เพียงพอและปลอดภัย 

 ลดรายจ่ายใน
ครอบครัว และ
ปลอดภัยในการ
บริโภค 

ส านักปลดั 

งานด้าน
การเกษตร 

5 โครงการส่งเสริมพัฒนาคณุภาพชีวิต
ประชาชนด้านการเพาะเลี้ยงสตัวน์้ า
ในกระชังบก       

เพื่อส่งเสริมพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตประชาชนด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในกระชัง
บก       

 ครัวเรือนในเขตพื้นท่ี
ต าบลกุดชุมแสงที่สนใจ 

- - - - 50,000 ร้อยละ 50 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รีบ
ความรู้น าไปต่อยอดได ้

ลดรายจ่าย เพิม่
รายได้ในครอบครัว 

ส านักปลดั 

งานด้าน
การเกษตร 
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แผนงานการพัฒนา ที่ 2.๑  แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร(โครงการที่ขอเพ่ิม) 

 

ที ่

 

โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลที่เพ่ิมเติม 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ/
ปริมาณงาน) 

ปีงบประมาณ (บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน  

รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

6 โครงการส่งเสริมสนับสนุนปล่อยพันธุ์
ปลาตามแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ 

เพื่อเพ่ิมแหล่งอาหารให้กับ
ชุมชน 

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) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน  

รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

1 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
บ้านนาคานหัก  

หมู่ 1 

เพื่อช่วยระบายน้ าน้ าเสีย
และน้ าหลากช่วงฤดูฝน 

 กว้าง 0.40 เมตร ยาว 48 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร แบบมีฝาทึบ 

- - - - 72,000 ร้อยละ 25 ของพื้นที่
ในหมู่บ้านไดร้ะบายน้ า
ออก 

ลดการท่วมขังและ
ระบายน้ าไดเ้ร็วข้ึน 

กองช่าง   

2 ก่อสร้างรางน้ าลอดแบบปิด 

บ้านนาคานหัก หมู่ที่ 1 

เพื่อระบายน้ าไดเ้ร็วข้ึน กว้าง 3.30 ลึก 3.30 ยาว 48  
เมตร 

- - - - 65,000 การระบายน้ าได้เร็ว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 

ระบายน้ าไดเ้ร็วไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง   

3 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
บ้านนาทุ่งใหญ่  

หมู่ 2 

เพื่อช่วยระบายน้ าน้ าเสีย
และน้ าหลากช่วงฤดูฝน 

 กว้าง 1 เมตร ยาว 42 เมตรลึก 1 
เมตร(แบบมีฝาปิด-เปิด) 

- - - - 150,000 ร้อยละ 40 ของพื้นที่
ในหมู่บ้านไดร้ะบายน้ า
ออก 

ลดการท่วมขังและ
ระบายน้ าไดเ้ร็วข้ึน 

กองช่าง   

4 ก่อสร้างท่อระบายน้ าลอด
พร้อมวางท่อพัก หมู่ 3 บ้าน
กุดชุมแสง 

เพื่อช่วยระบายน้ าน้ าเสีย
และน้ าหลากช่วงฤดูฝน 

 วางท่อ คสล.ขนาด 100✕100 
ยาว 382 เมตรพร้อมบ่อพัก
จ านวน  38  บ่อ  

- - - - 1,500,000 ร้อยละ 65 ของพื้นที่
ในหมู่บ้านไดร้ะบายน้ า
ออก 

ลดการท่วมขังและ
ระบายน้ าไดเ้ร็วข้ึน 

กองช่าง   

5 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
บ้านกุดชุมแสง หมู่ 3 

เพื่อช่วยระบายน้ าน้ าเสีย
และน้ าหลากช่วงฤดูฝน 

กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร
พร้อมบ่อพัก ยาว  70 เมตรพร้อม
ฝาตะแกรงเหล็ก 

- - - - 280,000 การระบายน้ าได้เร็ว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 

ระบายน้ าไดเ้ร็วไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง   

6 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
หมู่ที่ 8 บ้านนาสมบูรณ ์

เพื่อช่วยระบายน้ าน้ าเสีย
และน้ าหลากช่วงฤดูฝน 

ขนาด 40✕40 ยาว 26 เมตร - - - - 21,000 ร้อยละ 25 ของพื้นที่
ในหมู่บ้านไดร้ะบายน้ า
ออก 

ลดการท่วมขังและ
ระบายน้ าไดเ้ร็วข้ึน 

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 

7 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
บ้านนาอุดม หมู่ 12 

เพื่อช่วยระบายน้ าน้ า
เสียและน้ าหลากช่วง
ฤดูฝน 

 กว้าง 1 เมตร ยาว 67 เมตรลึก 1 
เมตร(แบบมีฝาปิด-เปิด) 

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

ลดการท่วมขัง
และระบายน้ าได้
เร็วข้ึน 

กองช่าง   

8 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
แบบเปิด บ้านหนองชุมแสง 
หมู่ 13 

เพื่อช่วยระบายน้ าน้ า
เสียและน้ าหลากช่วง
ฤดูฝน 

กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว  
344.8 เมตร 

- - - - 381,000 การระบายน้ าได้เร็ว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 

ระบายน้ าไดเ้ร็ว
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง   

9 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
หมู่ที่ 15 บ้านใหม่นาด ี

เพื่อช่วยระบายน้ าน้ า
เสียและน้ าหลากช่วง
ฤดูฝน 

ขนาด100✕100 ยาว 186เมตร - - - - 573,000 ร้อยละ 25 ของพื้นที่ใน
หมู่บ้านได้ระบายน้ าออก 

ลดการท่วมขัง
และระบายน้ าได้
เร็วข้ึน 

กองช่าง   

10 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
บ้านทุ่งแลนคา หมู่ที ่18 

 

เพื่อช่วยระบายน้ าน้ า
เสียและน้ าหลากช่วง
ฤดูฝน 

 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. บ้านนา
สมบูรณ์ หมู่ที่ 8 

เพื่อป้องกันดินไหลลง
รางระบายน้ า 

กว้าง 1 เมตร ยาว46 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - - 36,000 ร้อยละ 10 ของรางราย
น้ าได้มฝีาปิด 

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) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน  

รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

1 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคตดิต่อ โรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 (โควิด 19) 

เพื่อด าเนินการในการป้องกัน
โรคโควดิ 19 

 ประชาชนในเขตพื้นท่ี
ต าบลกุดชุมแสง  18  
หมู่บ้าน 

- - - - 50,000 ร้อยละ70 ของผู้เข้า
อบรมสามารถเข้าใจ
และปฏิบตัิได ้

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากโรค
มากขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 

2 อุดหนุนอ าเภอหนองบัวแดง ตาม
โครงการศูนย์บริการร่วมช่วยเหลอื
ประชาชนโรงพยาบาลสนามอ าเภอ
หนองบัวแดง 

เพื่อเตรียมความพร้อม
โรงพยาบาลสนาม 

กรณผีู้ติดเชื้อไวรสัโคโร
น่า 2019(โควิด 19)ท่ี
ผ่านการรักษามาแล้ว 10 
วันหรือผู้ตดิเช้ือยืนยันแต่
ยังไม่แสดงอาการ 

- - - - 100,000 จ านวนเตียงรับผู้ป่วย
ยืนยันติดเชื้อไวรสัโคโร
น่า 2019(โควิด 19) 

-อ าเภอหนองบัว
แดง มีโรงพยาบาล 
สนามรองรับกรณีผู้
ติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 
2019(โควิด 19) 

-ผู้ป่วยตดิเชื้อไวรสั
โคโรน่า 2019(โค
วิด 19)ระดับ
อาการไมรุ่นแรง
ได้รับการดูแลอย่าง
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) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน  

รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

1 ก่อสร้างฝายดิน  ซับงูสิงห์  
บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 11 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดู
แล้ง 

หลังฝายกว้าง 4 เมตร  สูง 8
เมตร ยาว 80  เมตร 

- - - - 490,000 ร้อยละ 80 ของพื้นที่มี
รองรับน้ าเก็บไว้ใช้
ในช่วงฤดุแล้ง 

มีปริมาณน้ าเก็บ
เพิ่มขึ้นเพียงพอใน
การอุปโภคบริโภค
และท าการเกษตร 

กองช่าง  ส่วนโยธา 

 

2 โครงการส่งเสริมปลูกต้นไม้ 
ท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ 
รักษ์พ้ืนท่ีสีเขียว 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีป่าให้กับ
ชุมชนในการสร้างระบบ
นิเวศน์ และปรับสภาพ
สิ่งแวดล้อมใหด้ีขึ้น 

ปลูกต้นไม้ยืนต้นท่ีสาธารณะ
ประโยชน์ในเขตพื้นท่ีต าบลกดุ
ชุมแสง  18  หมู่บ้าน 

- - - - 50,000 ร้อยละ10 ของที่
สาธารณะมตี้นไม้
เพิ่มขึ้น 

ป่ามีความชุมช้ืน
สร้างระบบนิเวศน์
ในพื้นที่ 

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) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน  

รับผิดชอบ ๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 2565 

1 โครงการรณรงค์สรา้ง
จิตส านึก ต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปช่ัน 

เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน
มีจิตส านึกและต่อต้าน
การทุจริต 

ประชาชนในเขตพื้นท่ีต าบล  18  
หมู่บ้าน 

- - - - 10,000 ร้อยละ 20  ของ
ครัวเรือน ที่มาร่วม
กิจกรรม มคีวาม
ตระหนัก 

ประชาชนมี
จิตส านึกและร่วม
ต่อต้านการทุจริต 

ส านักปลดั  ส่วนโยธา 

 

2 โครงการอบรมกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

เพื่ออบรมให้ความรู้แนว
ทางการปฎิบัติแก่
คณะกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้ง 

คณะกรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้งทั้ง 18  หมู่บา้น 

- - - - 100,000 ร้อยละ90 ผู้เข้าอบรม
มีความเข้าใจสามารถ
น าไปปฎิบตัิได ้

การปฎิตหิน้าท่ีได้
ถูกต้องตามแนว 

ทางที่ก 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 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ปี2561 

(บาท) 

ปี2562 

(บาท) 

ปี2563 

(บาท) 

ปี2564 

(บาท) 

ปี2565 

(บาท) 

1 แผนงานกอง
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 

เพื่อให้บริการฉีดพ่นฆ่า
ยุงให้กับประชาชน 

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันก าจัดยงุ 

ชนิดพายข้าง จ านวน  1 เครื่อง 

- - - - 59,000 กองสาธารณสุข 

2 แผนงานกอง
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่นๆ เพื่อให้บริการในการเก็บ
รักษาวัคซีนเพื่อบริการ
ฉีดสุนัขและแมวให้กับ

ประชาชน 

จัดซื้อตู้แช่ยา แบบ 1 ประตู   
จ านวน  1 เครื่อง 

- - - - 35,000 กองสาธารณสุข 

3 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กนั่ง
รับประทานอาหาร 

โต๊ะรับประทานอาหารขนาด 60 
x180 x60และเก้าอ้ี ขนาด 30 
x180 x40 

- - - - 12,000 กองการศึกษา 

รวม  3  รายการ     106,000  
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