
ประจ าปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก 

พ.ศ. 2561 - 2565 (เปล่ียนแปลง/เพิม่เติม คร้ังที ่4) เป็นใช้เป็นแนวทางการทบทวนเพือ่จดัท าร่างข้อบัญญติั

ปัญหาการจดัซ้ือครุภัณฑ์เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน    จงึได้จดัท าแผนพฒันาท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 

แกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนใหก้บัประชาชนเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์ต่อประชาชนมากทีสุ่ดโดยเฉพาะการแกไ้ข
เนือ่งจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก มีความจ าเป็นเร่งด่วนทีจ่ะด าเนินโครงการพฒันาเพิม่เติมเพือ่

เหตุผลและความจ าเป็น
ตามทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพฒันาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 - 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตกไปแล้วนัน้



ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้แสดงรายละเอยีดแผนงาน/โครง
การพฒันา ทีจ่ดัท าขึ้นส าหรับน าไปจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี และจดัท างบประมาณรายจา่ยเพิม่เติม 

ได้น าเสนอความต้องการพฒันาของประชาชน  มาบรรจไุว้ในแผนพฒันาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 - 2565 (เปล่ียนแปลง/เพิม่เติมคร้ังที ่4) ด้วยการจดัเรียงล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของโครงการ
ทีม่ีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการพฒันาของประชาชน

แผนพฒันาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก 

ท้องถิ่นในเขตต าบลบ้านโตก

ค ำน ำ
กรรมการพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก ได้จดัท าแผนพฒันาพฒันาท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 - 2565 (เปล่ียนแปลง/เพิม่เติมคร้ังที ่4)    ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก จดัท าขึ้นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 ซ่ึงมีความสอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก พ.ศ. 2561 - 2565 และประเด็นยุทธศาสตร์ในกรอบ  



หน้า
1 1
2 2

51
3 57

บัญชีสรุปโครงการพฒันาแผนพฒันาท้องถิน่  พ.ศ. 2561 – 2565 แบบ  ผ.01
บัญชีโครงการ แบบ ผ.02 เปล่ียนแปลง

บัญชีแสดงครุภัณฑ์ แบบ ผ.03

เรื่อง

บัญชีโครงการ แบบ ผ.02 เพิม่เติม ฉบับที ่4



ยทุธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยทุธศาสตร ์5 โครงสรา้งพ้ืนฐาน
5.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  -  -  -  -  -  - 24 4,640,340  -  - 24 4,640,340

รวมทัง้สิ้น  -  -  -  -  -  - 24 4,640,340  -  - 24 4,640,340

หน้า 1

บัญชีสรุปโครงการ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เปลีย่นแปลง/เพ่ิมเติม ฉบับที ่4
องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านโตก

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565 รวม 5 ปี

แบบ ผ.01 



เปลีย่นแปลง
แผนพัฒนาต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก

ประจ าปี 2561 - 2565



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปลี่ยนแปลงใหม่)

1 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอยดาวเรือง   หมู่ที่ 1 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอยดาวเรือง  หมู่ที่ 1 เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

กว้าง 4 เมตร  ยาว 100 เมตร กว้าง 4 เมตร  ยาว 57 เมตร ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

หนา 0.15 เมตร หนา 0.15 เมตร จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 224,000 บาท ปี 2564 จ านวน 132,300.-  บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ   :  เปล่ียนแปลงความยาวโครงการ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้า 5 ข้อ 3 และงบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เปลี่ยนแปลง 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก

หน้าที ่ 2

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 ยทุธศาสตร์โครงการสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจงัหวัดที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์ 5 โครงสร้างพ้ืนฐาน
5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

แบบ ผ.02 



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปลี่ยนแปลงใหม่)

2 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอยสังเวียน หมู่ที่ 1 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอยสังเวียน หมู่ที่ 1 เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

กว้าง 3 เมตร  ยาว 120 เมตร กว้าง 3 เมตร  ยาว 33 เมตร ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

หนา 0.15 เมตร หนา 0.15 เมตร จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน  201,600.- บาท ปี 2564 จ านวน 57,500.-  บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ   :  เปล่ียนแปลงความยาวโครงการ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้า 5 ข้อ 6 และงบประมาณ

3 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอยนายเอกพงษ์ หมู่ที่ 1 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. ซอยนายเอกพงษ์  หมู่ที่ 1 เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

กว้าง 4 เมตร  ยาว 12 เมตร  กว้าง 4 เมตร ยาว 18 เมตร หนาเฉล่ีย ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

หนา 0.15 เมตร 0.15 เมตร จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 312,000 บาท ปี 2564 จ านวน 60,000  บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ   :  เปล่ียนแปลงชื่อโครงการ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้า 5 ข้อ 7 และความยาวโครงการ

หน้าที ่ 3

ล าดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปลี่ยนแปลงใหม่)

4 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

หมู่ที่ 1  ตามแบบ  อบต.ก าหนด หมู่ที่ 1  จ านวน 2 จดุ ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

งบประมาณ จดุที ่1 ซอยนางสมพร ขนาดกว้าง 3 เมตร จะด าเนินการ

ปี 2564 จ านวน 14,850.- บาท ยาว 37 หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) จดุที ่2 ซอยนายบุญหลาย ขนาดกว้าง 3 เมตร

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้า 5 ข้อ 8 ยาว 16 เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร

งบประมาณ  ปี 2564   จ านวน 16,000  บาท

หมายเหตุ   :  เปล่ียนแปลงขนาดและงบประมาณ

5 โครงการวางท่อส่งน้ า เหมืองกกโพธ์ิ บริเวณ โครงการวางท่อส่งน้ า เหมืองกกโพธ์ิ บริเวณ เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

ถนนสายบ้านโตกเหนือ - บ้านโตกกลาง หมู่ที่ 2 ถนนสายบ้านโตกเหนือ - บ้านโตกกลาง หมู่ที่ 2 ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

ตามแบบ อบต.ก าหนด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร ยาว 6 เมตร จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 40,000.- บาท ปี 2564 จ านวน 50,000.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้า 6 ข้อ 14

หน้าที ่ 4

ล าดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปลี่ยนแปลงใหม่)

6 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า (ทางเข้าซอย หมู่ที่ 2 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า (ทางเข้าซอย หมู่ที่ 2 เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

ต่อหมู่ที่ 3)  หมู่ที่ 2 ต่อหมู่ที่ 3)  หมู่ที่ 3 ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

กว้าง 0.30 เมตร ยาว 85 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า กว้าง 0.30 เมตร ยาว 97 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า จะด าเนินการ

 0.30 เมตร  0.30 เมตร

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 273,700.- บาท ปี 2564 จ านวน 273,700.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงงบประมาณและขนาด

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้า 6 ข้อ 16 ความยาวโครงการ

7 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายสวนพันธ์ม้า 2 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายสวนพันธ์ม้า 2 เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 2 ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

กว้าง 4 เมตร ยาว 158 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 ม. กว้าง 4 เมตร ยาว 156 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 356,100.- บาท ปี 2564 จ านวน 361,920.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงงบประมาณและขนาด

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้า 6 ข้อ 17 ความยาวโครงการ

หน้าที ่ 5

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงานล าดับ



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปลี่ยนแปลงใหม่)

8 โครงการกอ่สร้างเป่าล้างบ่อบาดาล โครงการกอ่สร้างเป่าล้างบ่อบาดาล เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

จ านวน 1 จดุ  หมู่ที่ 2 จ านวน 1 จดุ  หมู่ที่ 2 ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

จดุที ่1 บริเวณประปาหมู่บ้าน จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 12,000.- บาท ปี 2564 จ านวน 10,000.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงงบประมาณและขนาด

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้า 6 ข้อ 15 ความยาวโครงการ

9 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอยมีสุข  ช่วงที่ 2 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอยมีสุข  ช่วงที่ 2 เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 3 ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

กว้าง 5 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 กว้าง 5 เมตร ยาว 87 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 จะด าเนินการ

เมตร เมตร

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 140,000.- บาท ปี 2564 จ านวน 252,300.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงงบประมาณและขนาด

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้า 7 ข้อ 26 ความยาวโครงการ

หน้าที ่ 6

ล าดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปลี่ยนแปลงใหม่)

10 โครงการถนน คสล. ซอยฟาร์มไก ่ หมู่ที่ 3 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. ซอยฟาร์มไก ่ หมู่ที่ 3 เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

กว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร กว้าง 4 เมตร ยาว 141 เมตร ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

 หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร  หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 369,000.- บาท ปี 2564 จ านวน 411,720- บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงชื่องบประมาณและ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้า 8 ข้อ 27 ขนาดความยาวโครงการ

11 โครงการถนน คสล. ซอยประปา หมู่ที่ 3 โครงการถนน คสล. ซอยประปา หมู่ที่ 3 เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

กว้าง 4 เมตร ยาว 369 เมตร กว้าง 4 เมตร ยาว 254 เมตร ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

 หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร  หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 873,600.- บาท ปี 2564 จ านวน 530,000.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงงบประมาณและ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้า 8 ข้อ 28 ขนาดความยาวโครงการ

หน้าที ่ 7

ล าดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปลี่ยนแปลงใหม่)

12 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอยสายฝน 3 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอยสายฝน 3 เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

หมู่ที่ 3   กว้าง 5 เมตร ยาว 164 เมตร หมู่ที่ 3   กว้าง 5 เมตร ยาว 165 เมตร ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

 หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 459,200.- บาท ปี 2564 จ านวน 478,500.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงงบประมาณและ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้า 8 ข้อ 29 ขนาดความยาวโครงการ

13 โครงการลงหินผุซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน โครงการลงหินผุซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

ซอยมีสุข   หมู่ที่ 3   กว้าง 6 เมตร ยาว 340 ซอยมีสุข   หมู่ที่ 3   กว้าง 6 เมตร ยาว 310  เมตร ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

 เมตร  หนาเฉล่ีย 0.25  เมตร หนาเฉล่ีย 0.25  เมตร จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 64,800.- บาท ปี 2564 จ านวน 51,000.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงงบประมาณและ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้า 8 ข้อ 31 ขนาดความยาวโครงการ

หน้าที ่ 8

ล าดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปลี่ยนแปลงใหม่)

14 โครงการลงหินผุซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน โครงการลงหินผุซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

ซอยมีสุข 4 หมู่ที่ 3  กว้าง 6 เมตร ยาว 340 ซอยมีสุข 4 หมู่ที่ 3  กว้าง 6 เมตร ยาว 330 ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

เมตร หนาเฉล่ีย 0.25 เมตร เมตร หนาเฉล่ีย 0.25 เมตร จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 37,800.- บาท ปี 2564 จ านวน 53,690.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงงบประมาณและ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้า 8 ข้อ 32 ขนาดความยาวโครงการ

15 โครงการลงหินผุซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน โครงการลงหินผุซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

ซอยนายมุ้ย  หมู่ที่ 3  กว้าง 4 เมตร ยาว 280 ซอยนายมุ้ย  หมู่ที่ 3  กว้าง 4 เมตร ยาว 270 ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

เมตร หนาเฉล่ีย 0.25 เมตร เมตร หนาเฉล่ีย 0.25 เมตร จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 37,800.- บาท ปี 2564 จ านวน 35,100.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงงบประมาณและ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้า 8 ข้อ 33 ขนาดความยาวโครงการ

หน้าที ่ 9

ล าดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปลี่ยนแปลงใหม่)

16 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนซอยคลองลึก โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนซอยคลองลึก เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

หมู่ที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หมู่ที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 815 เมตร ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 37,800.- บาท ปี 2564 จ านวน 156,500.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงงบประมาณและ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้า 8 ข้อ 35 ขนาดความยาวโครงการ

17 โครงการเป่าล้างบ่อบาดาล  จ านวน 2 จดุ โครงการเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

หมู่ที่ 4 จดุที่ 1 บริเวณประปาหมู่บ้าน ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

จ านวน 2 จดุ จดุที่ 2 บริเวณวัดอนิทร์เจริญ จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 24,000.- บาท ปี 2564 จ านวน 20,000.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้า 9 ข้อ 38

หน้าที ่ 10

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงานล าดับ



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปลี่ยนแปลงใหม่)

18 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายโรงสีนายต้อย โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สายโรงสีนายต้อย เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

หมู่ที่ 4  กว้าง 4 เมตร ยาว 315 เมตร หมู่ที ่4 พรอ้มวางท่อระบายน้ า ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร  กว้าง 4 ม.  ยาว 321 ม.  หนาเฉล่ีย 0 .15 ม. จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 705,000.-บาท ปี 2564 จ านวน 755,000.-บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงชื่อโครงการและ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้า 9 ข้อ 39 รายละเอยีดโครงการ

19 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอยนายบรรเจดิ โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอยนายบรรเจดิ เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

หมู่ที่ 4   กว้าง 3 เมตร ยาว 77 เมตร หมู่ที่ 4   กว้าง 3 เมตร ยาว 76.50เมตร ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน  129,360.- บาท ปี 2564 จ านวน 133,200.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้า 9 ข้อ 40

หน้าที ่ 11

ล าดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปลี่ยนแปลงใหม่)

20 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายโรงสีนายต้อย โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สายโรงสีนายต๋อย หมู่ที ่4 เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

หมู่ที่ 4  กว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร กว้าง 4 เมตร ยาว 113 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 246,400.-บาท ปี 2564 จ านวน 262,160.-บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงชื่อโครงการและ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้า 10 ข้อ 41 รายละเอยีดโครงการ

21 โครงการกอ่สร้างถนน  คสล. ซอยนางบุญล  า โครงการกอ่สร้างถนน  คสล. ซอยนางบุญล  า เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

หมู่ที่ 4   กว้าง 4 เมตร  ยาว 88 เมตร หมู่ที่ 4   กว้าง 4 เมตร  ยาว 87.50 เมตร ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน  197,120.- บาท ปี 2564 จ านวน  203,000.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้า 10 ข้อ 42

หน้าที ่ 12

ล าดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปลี่ยนแปลงใหม่)

22 โครงการลงหินผุซ่อมแซมถนน ซอยนายเตือน โครงการลงหินผุซ่อมแซมถนน ซอยนายเตือน เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

หมู่ที่ 4  กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หมู่ที่ 4  กว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

หนาเฉล่ีย 0.25 เมตร หนาเฉล่ีย 0.25 เมตร จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 60,000.-บาท ปี 2564 จ านวน  21,500.-บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้า 10 ข้อ 43

23 โครงการลงหินผุซ่อมแซมถนน ซอยนายบุญเลิศ โครงการลงหินผุซ่อมแซมถนน ซอยนายบุญเลิศ เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

หมู่ที่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หมู่ที่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 390 เมตร ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

หนาเฉล่ีย 0.25 เมตร หนาเฉล่ีย 0.25 เมตร จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน  60,000.- บาท ปี 2564 จ านวน 50,700.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้า 10 ข้อ 44

หน้าที ่ 13

ล าดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปลี่ยนแปลงใหม่)

24 โครงการขยายเขตน  าประปา  ซอยนายต๋อย โครงการขยายเขตน  าประปา  ซอยนายต๋อย เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

หมู่ที่ 4 จ านวน 2 จดุ หมู่ที่ 4  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 200 ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

เมตร จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 100,000.-บาท ปี 2564 จ านวน 35,0000.-บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงขนาดและงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้า 10 ข้อ 45

25 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายนายหอย  โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายนายหอย  เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

หมู่ที่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หมู่ที่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน  784,000.- บาท ปี 2564 จ านวน 464,000.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงขนาดและงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้า 11 ข้อ 49

หน้าที ่ 14

ล าดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปลี่ยนแปลงใหม่)

26 โครงการลงหินผุซ่อมแซมถนน ซอยนายประเสริฐ โครงการลงหินผุซ่อมแซมถนน ซอยนายประเสริฐ เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

หมู่ที่ 4   กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หมู่ที่ 4   กว้าง 4 เมตร ยาว  420 เมตร ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

หนา 0.15 เมตร หนา 0.25 เมตร จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 65,000.-บาท ปี 2564 จ านวน 54,600-บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงขนาดและงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้า 11 ข้อ 51

27 โครงการกอ่สร้างรางระบายน  าเลียบซ้ายทางถนน โครงการกอ่สร้างรางระบายน  าเลียบซ้ายทางถนน เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

สายบ้านโตกทุ่งแค  หมู่ที่ 4 สายบ้านโตกทุ่งแค  หมู่ที่ 4 ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

กว้าง 0.50 เมตร ยาว 123 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า กว้าง 0.30 เมตร ยาว 124 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า จะด าเนินการ

0.50 เมตร 0.30 เมตร

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 393,600.-บาท ปี 2564 จ านวน 380,000.-บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงขนาดและงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้า 10 ข้อ 47

หน้าที ่ 15

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงานล าดับ



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปลี่ยนแปลงใหม่)

28 โครงการขยายเขตประปา ซอยนายแหลม หมู่ที่ 5 โครงการขยายเขตประปา ซอยนายแหลม หมู่ที่ 5 เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

จ านวน 1 โครงการ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 400 เมตร ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

 ขนาด 2 นิ้ว  ยาว 1,000 เมตร จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 150,000.-บาท ปี 2564 จ านวน   150,000.-บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงขนาดและงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้า 12 ข้อ 58

29 โครงการกอ่สร้าถนน  คสล. ซอยหนองยาว จดุที่ 1 โครงการก่อสรา้ถนน  คสล. ซอยหนองยาว จดุที ่1 เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

หมู่ที่ 5 เช่ือมทางหลวงหมายเลขที ่21 หมู่ที ่5 ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

ตามแบบ อบต.ก าหนด กว้าง 4 เมตร ยาว 18.00 เมตร พร้อมส่วนขยาย จะด าเนินการ

2 ข้างถนน ข้างละ 13.50 เมตร

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน  75,000.-บาท ปี 2564 จ านวน 80,000.-บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงชื่อโครงการขนาดและ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้า 12 ข้อ 59 งบประมาณ

หน้าที ่ 16

ล าดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปลี่ยนแปลงใหม่)

30 โครงการกอ่สร้าถนน  คสล. ซอยหนองยาว จดุที่ 2 โครงการก่อสรา้ถนน  คสล. ซอยหนองยาว จดุที ่2 เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

หมู่ที่ 5 เช่ือมทางหลวงหมายเลขที ่21  หมู่ที ่5 ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

ตามแบบ อบต.ก าหนด กว้าง 4 เมตร ยาว 29.45เมตร พร้อมส่วนขยาย จะด าเนินการ

ด้านขวาถนน 65 ตารางเมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน  135,000.-บาท ปี 2564 จ านวน 140,000.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงชื่อโครงการขนาดและ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้า 12 ข้อ 60 งบประมาณ

31 โครงการวางท่อระบายน้ า  คุ้มกิง่เพชร  หมู่ที่ 5 โครงการวางท่อระบายน้ า  คุ้มกิง่เพชร  หมู่ที่ 5 เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

ตามแบบ อบต.ก าหนด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง0.80 เมต ยาว 327 เมตร ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 135,000.-บาท ปี 2564 จ านวน 150,000.-บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงขนาดและงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้า 12 ข้อ 61

หน้าที ่ 17

ล าดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปลี่ยนแปลงใหม่)

32 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอยนายสง่า หมู่ที่ 5 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอยนายสง่า หมู่ที่ 5 เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

กว้าง 4 เมตร ยาว 530 เมตร กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน  1,187,200.-บาท ปี 2564 จ านวน  135,000.-บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงขนาดและงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้า 14 ข้อ 69

33 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอยกลางนา  หมู่ที่ 6 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอยกลางนา  หมู่ที่ 6 เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

กว้าง 3 เมตร ยาว 204 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 กว้าง 3 เมตร ยาว 204 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

เมตร เมตร จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 62,400.-บาท ปี 2564 จ านวน 354,960.-บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงขนาดและงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้า 14 ข้อ 74

ล าดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

หน้าที ่ 18



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปลี่ยนแปลงใหม่)

34 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.บริเวณคอสะพานช ารุด โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.บริเวณคอสะพานช ารุด เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 6 ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

กว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 จดุที ่1 บริเวณทิศเหนือสะพาน จะด าเนินการ

เมตร กว้าง 5 เมตร ยาว 6 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

จดุที ่2  บริเวณทิศใต้สะพาน    กว้าง 4 เมตร

ยาว 3.50 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

จดุที ่3 บริเวณทิศตะวันตกสะพาน  กว้าง 4 เมตร

 ยาว 350 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  เมตร

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 62,400.- บาท ปี 2564 จ านวน 100,000.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงขนาดและงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้าที่ 14 ข้อที่ 75

หน้าที ่ 19

ล าดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปลี่ยนแปลงใหม่)

35 โครงการลงหินผุไหล่ถนนสายคลองวังหัน หมู่ที่ 6 โครงการลงหินผุไหล่ถนนสายคลองวังหัน หมู่ที่ 6 เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

ตามสภาพพืน้ที่ กว้างตามสภาพ ยาว 870 เมตร หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

จ านวน2 ข้างถนน จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 40,500.- ปี 2564 จ านวน 22,700.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงขนาดและงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้า 15 ข้อ 36

36 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอยแรงงาน โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอยแรงงาน เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 6 ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

กว้าง 4 เมตร  ยาว 89 หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร กว้าง 4 เมตร  ยาว 93 หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 199,360.- บาท ปี 2564 จ านวน 215,800.-บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงขนาดและงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้า15 ข้อที่ 77

หน้าที ่ 20

ล าดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปลี่ยนแปลงใหม่)

37 โครงการกอ่สร้างถนนซอย 5  หมู่ที่ 6 โครงการกอ่สร้างถนนซอย 5  หมู่ที่ 6 เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

กว้าง 3 เมตร ยาว 95 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 กว้าง 3 เมตร ยาว 95 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

เมตร เมตร จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 159,600.- บาท ปี 2564 จ านวน 165,300.-

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงขนาดและงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้า 15 ข้อ 78

38 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอยนายสุ่ม หมู่ที่ 6 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอยนายสุ่ม หมู่ที่ 6 เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

กว้าง 4 เมตร ยาว 11 เมตร กว้าง 4 เมตร ยาว 11 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 31,640.- บาท ปี 2564 จ านวน 35,000.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงขนาดและงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้าที่ 15 ข้อ 79

หน้าที ่ 21

ล าดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปลี่ยนแปลงใหม่)

39 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอยนายไก ่หมู่ที่ 6 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอยนายไก ่หมู่ที่ 6 เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

จ านวน 2 จดุ ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 12 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

ช่วงที่  กว้าง 3 ม. ยาว 107 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 203,300.- บาท ปี 2564 จ านวน 214,020.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงขนาดและงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้าที่ 15 ข้อที่ 81

40 โครงการกอ่สร้างถนนใน ซอยเข้าบ้านนางโฉมยง โครงการก่อสรา้งถนน คสล. นางโฉมยง  หมู่ที ่6 เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

หมู่ที่ 6 กว้าง 4 เมตร ยาว 67.50 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

กว้าง 3 เมตร ยาว 70 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร กว้าง 3 เมตร ยาว 21.50 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 117,600.- บาท ปี 2564 จ านวน 200,000.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงขนาดและงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้าที่ 14 ข้อที่ 71 และชื่อโครงการ

ล าดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

หน้าที ่ 22



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปลี่ยนแปลงใหม่)

41 โครงการขยายเขตน้ าประปา สายบ้านพี ้16 หมู่ที่ 7 โครงการขยายเขตน้ าประปา สายบ้านพี ้16 หมู่ที่ 7 เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

ตามแบบ อบต.ก าหนด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 615 เมตร ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 110,000.- บาท ปี 2564 จ านวน 120,000.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงขนาดและงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้าที่ 16 ข้อที่ 85

42 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบ้านพี ้- บ้านพล า โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบ้านพี ้- บ้านพล า เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

(สายตรงข้ามซอยล าใย หมู่ที่ 5)หมู่ที่ 7 (สายตรงข้ามซอยล าใย หมู่ที่ 5)หมู่ที่ 7 ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.15 เมตร กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 6,050,000.- บาท ปี 2564 จ านวน 493,000.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงขนาดและงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้าที่ 18 ข้อที่ 97

หน้าที ่ 23

ล าดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปลี่ยนแปลงใหม่)

43 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอย 3 หมู่ที่ 7 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอย 3 หมู่ที่ 7 เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

กว้าง 3 เมตร ยาว 650 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 กว้าง 3 เมตร ยาว 270 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

เมตร เมตร จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน  1,092,000.- บาท ปี 2564 จ านวน 469,800.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงขนาดและงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้าที่ 18 ข้อที่ 89

44 โครงการลงหินผุซ่อมแซมถนนสายโนนผักชี  หมู่ที่ 8 โครงการลงหินผุซ่อมแซมถนนสายโนนผักชี  หมู่ที ่7 เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร  หนาเฉล่ีย  กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร  หนาเฉล่ีย 0.20 ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

 0.20 เมตร เมตร จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 288,000.- บาท ปี 2564 จ านวน  319,200.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงขนาดและงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้าที่ 19 ข้อที่ 106 และหมู่ที่

หน้าที ่ 24

ล าดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปลี่ยนแปลงใหม่)

45 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. (สายบ้านสะแกงาม - โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. (สายบ้านสะแกงาม - เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

บ้านกกน่อง ) หมู่ที่ 8 บ้านกกน่อง ) หมู่ที่ 8 ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

กว้าง 5 เมตร ยาว 24 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร กว้าง 5 เมตร ยาว 24 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 81,000.- บาท ปี 2564 จ านวน 87,600.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงขนาดและงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้าที่ 19 ข้อที่ 108

46 โครงการกอ่สร้างถนน  คสล. (สายนางเม้า โครงการกอ่สร้างถนน  คสล. (สายนางเม้า เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

จนัทร์อฐิ)  หมู่ที่ 8    กว้าง 5 เมตร จนัทร์อฐิ)  หมู่ที่ 8    กว้าง 5 เมตร   ยาว 170 เมตร ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

 ยาว 600 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร  หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 1,380,000.- บาท ปี 2564 จ านวน  483,500.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงขนาดและงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หนี่ 19 ข้อที่ 109

หน้าที ่ 25

ล าดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปลี่ยนแปลงใหม่)

47 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน ซอยบุญตา หมู่ที่ 8 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน ซอยบุญตา หมู่ที่ 8 เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร  กว้าง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

 หนาเฉล่ีย 0.10  เมตร  หนาเฉล่ีย 0.10  เมตร จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 230,400.- บาท ปี 2564 จ านวน 220,000.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงขนาดและงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้าที่ 21 ข้อที่ 124

48 โครงการขยายเขตน้ าประปาเลียบถนนสายวังจาน โครงการขยายเขตน้ าประปาเลียบถนนสายวังจาน เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

ช าเรียง  หมู่ที่ 9     ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ช าเรียง  หมู่ที่ 9     ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

ยาว 1,500 เมตร ยาว 1,500 เมตร จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 255,000.- บาท ปี 2564 จ านวน 250,000.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงขนาดและงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้าที่ 22 ข้อที่ 130

หน้าที ่ 26

ล าดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปลี่ยนแปลงใหม่)

49 โครงการกอ่สร้างท่อเหล่ียม  คสล. คลองตูม หมู่ที่ 9 โครงการกอ่สร้างท่อเหล่ียม  คสล. คลองตูม หมู่ที่ 10 เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

ขนาด 1.80 X 1.80 เมตร  ยาว 7 เมตร ขนาด 1.80 X 1.80 เมตร  ยาว 7 เมตร ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

จ านวน 2 ช่องทางน้ าไหล จ านวน 2 ช่องทางน้ าไหล จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 378,000.- บาท ปี 2564 จ านวน 400,000.-  บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงขนาดและงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้าที่ 22 ข้อที่ 131

50 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. (สายหลังโรงเรียน โครงการกอ่สร้างถนน คสล. (สายหลังโรงเรียน เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

ราชประชานุเคราะห์) หมู่ที่ 9 ราชประชานุเคราะห์) หมู่ที่ 9 ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 2,800,000.- บาท ปี 2564 จ านวน  464,000.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงขนาดและงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้าที่  23 ข้อที่ 133

หน้าที ่ 27

ล าดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปลี่ยนแปลงใหม่)

51 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน สายหนองเซ โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน สายหนองเซ เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

หมู่ที่ 9 (หลังวัดวังจาน)  หมู่ที่ 9 ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 345 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 จะด าเนินการ

เมตร เมตร

ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,330เมตร หนาเฉล่ีย

0.10 เมตร

ช่วงที่ 3 กว้าง 3 เมตร ยาว 305 เมตร หนาเฉล่ีย

0.10 เมตร

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 288,000.- บาท ปี 2564 จ านวน  400,000.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงขนาดและงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้าที่ 24 ข้อที่ 140

ล าดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

หน้าที ่ 28



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปลี่ยนแปลงใหม่)

52 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนสายกกกระบก โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนสายกกกระบก หมู่ที่ 9 เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

หมู่ที่ 9 ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 กว้าง 4 เมตร ยาว 770 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร จะด าเนินการ

เมตร

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 153,600.- บาท ปี 2564 จ านวน 267,960.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงขนาดและงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้าที่ 25 ข้อที่ 146

53 โครงการลคลุกซ่อมแซมถนนสายผนังดิน 1 หมู่ที่ 9 โครงการลคลุกซ่อมแซมถนนสายผนังดิน 1 หมู่ที่ 9 เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,650 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

เมตร เมตร จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 483,300.- บาท ปี 2564 จ านวน  508,800.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงขนาดและงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้าที่ 25 ข้อที่ 148

ล าดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

หน้าที ่ 29



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปลี่ยนแปลงใหม่)

54 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน ซอยฝายวังจาน โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน ซอยฝายวังจาน เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

หมู่ที่ 9      กว้าง 3 เมตร   ยาว 400 เมตร หมู่ที่ 9      กว้าง 3 เมตร   ยาว 420 เมตร ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 57,600.-บาท ปี 2564 จ านวน 61,000.-บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงขนาดและงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้าที่ 25 ข้อที่ 150

55 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอยฟาร์มไก ่หมู่ที่ 9 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอยฟาร์มไก ่หมู่ที่ 9 เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 กว้าง 4 เมตร ยาว 149 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

เมตร เมตร จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 179,200.- บาท ปี 2564 จ านวน 350,000.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงขนาดและงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้าที่ 25 ข้อที่ 151

ล าดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

หน้าที ่ 30



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปลี่ยนแปลงใหม่)

56 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน ซอยนางด า โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน ซอยนางด า เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 9 ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร กว้า 4 เมตร ยาว 420 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 7,800.- บาท ปี 2564 จ านวน 81,000.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงขนาดและงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3)  หน้าที่ 26 ข้อที่ 156

57 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณหลังโรงไฟฟ้า โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณหลังโรงไฟฟ้า เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

ย่อยเพชรบูรณ์ หมู่ที่ 10 ย่อยเพชรบูรณ์ หมู่ที่ 10  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

ตามแบบ อบต. ก าหนด ความลึกไม่น้อยกว่า 120 เมตร จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 270,000.- ปี 2564 จ านวน  270,000.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงขนาดและงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3)  หน้าที่ 28 ข้อที่ 169

หน้าที ่ 31

ล าดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปลี่ยนแปลงใหม่)

58 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณอเนกประสงค์ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณอเนกประสงค์ เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 10  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

ตามแบบ อบต. ก าหนด ไม่น้อยกว่า 120  เมตร จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 270,000.- บาท ปี 2564 จ านวน 270,000.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงขนาดและงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้าที่ 28 ข้อที่ 170

59 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอยพนานิคม 4 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอยพนานิคม 4 เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 10 ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

กว้าว 4 ม. ยาว 700 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. กว้าว 4 ม. ยาว 210 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน  1,568,000.- ปี 2564 จ านวน 487,200.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงขนาดและงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้าที่ 28 ข้อที่ 172

ล าดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

หน้าที ่ 32



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปลี่ยนแปลงใหม่)

60 โครงการถังเกบ็น้ าเหล็ก บริเวณอาคารอเนกประสงค์ โครงการถังเกบ็น้ าเหล็ก บริเวณอาคารอเนกประสงค์ เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 10 ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

ตามแบบ อบต .ก าหนด ขนาดบรรจ ุ20.00ลบ.ม. จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 500,000.- บาท ปี 2564 จ านวน 500,000.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงขนาดและงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้าที่ 28 ข้อที่ 171

61 โครงการลงหินผุซ่อมแซมถนน ซอยน้ าคัด  หมู่ที่ 10 โครงการลงหินผุซ่อมแซมถนน ซอยน้ าคัด  หมู่ที่ 10 เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

กว้าง 6 เมตร  ยาว 1,200 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 กว้าง 6 เมตร  ยาว 1,190 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

เมตร เมตร จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 345,600.- บาท ปี 2564 จ านวน  240,000.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงขนาดและงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้าที่ 29 ข้อที่ 174

หน้าที ่ 33

ล าดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปลี่ยนแปลงใหม่)

62 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายพนานิคม 1 หมู่ที่ โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายพนานิคม 1 หมู่ที่ 10 เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

10    กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉล่ีย กว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

0.15 เมตร จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 58,500.- เมตร ปี 2564 จ านวน  43,800.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงขนาดและงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3)  ห้าที่ 29 ข้อที่ 176

63 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน ซอยสนามเป้า โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน ซอยสนามเป้า เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 10 ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 ม. กว้าง 5 เมตร ยาว 480 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 ม. จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน  144,000.- บาท ปี 2564 จ านวน 115,200.- เมตร

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงขนาดและงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้าที่ 29 ข้อที่ 177

ล าดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

หน้าที ่ 34



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปลี่ยนแปลงใหม่)

64 โครงการขยายเขตน้ าประปา ซอยนายบุญลือ โครงการขยายเขตน้ าประปา ซอยนายบุญลือ  หมู่ที่ 11 เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

หมู่ที่ 11   ตามแบบ อบต. ก าหนด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 62 เมตร ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน  5,000.- บาท ปี 2564 จ านวน 3,500.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงขนาดและงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3)  หน้าที่ 30 ข้อที่ 181

65 โครงการขยายเขตน้ าประปา ซอยกลางนา โครงการขยายเขตน้ าประปา ซอยกลางนา เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 11   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 475 ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

ตามแบบ อบต.ก าหนด เมตร จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 75,000.- บาท ปี 2564 จ านวน  95,000.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงขนาดและงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) ห้าที่ 30 ข้อที่ 182

หน้าที ่ 35

ล าดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปลี่ยนแปลงใหม่)

66 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบ้านกกน่อง - โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายบ้านกกน่อง - เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

บ้านหัวนา  หมู่ที่ 11 บ้านหัวนา  หมู่ที่ 11 ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

กว้าง 4 ม. ยาว 35.5 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. กว้าง 4 ม. ยาว 35 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 95,850.- บาท ปี 2564 จ านวน 105,000.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงขนาดและงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้าที่ 30 ข้อที่ 183

67 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า บ้านกกน่อง ซอย 2 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า บ้านกกน่อง ซอย 2 เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 11  กว้าง 0.30 เมตร ยาว 144 เมตร  ลึกไม่น้อย ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

ตามแบบ อบต.ก าหนด กว่า 0.30 เมตร จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 435,000.- บาท ปี 2564 จ านวน 403,200.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงขนาดและงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) ห้าที่ 30 ข้อที่ 184

ล าดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

หน้าที ่ 36



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปลี่ยนแปลงใหม่)

68 โครงกรลงหินผุซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน โครงกรลงหินผุซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

ซอยนางเกสร หมู่ที่ 11 ซอยนางเกสร หมู่ที่ 11 ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉล่ีย 0.25 เมตร กว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนาเฉล่ีย 0.25 เมตร จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 6,750.- บาท ปี 2564 จ านวน 7,800.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงขนาดและงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้าที่ 30 ข้อที่ 185

69 โครงการกอ่สร้างราวกนัตก ถนนสายบ้านสะแกงาม โครงการกอ่สร้างราวกนัตก ถนนสายบ้านสะแกงาม เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

 - บ้านกกน่อง  หมู่ที่ 11  - บ้านกกน่อง  หมู่ที่ 11   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

ตามแบบ อบต.ก าหนด 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 65,000.- บาท ปี 2564 จ านวน 70,000.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงขนาดและงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้าที่ 30 ข้อที่ 186

หน้าที ่ 37

ล าดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปลี่ยนแปลงใหม่)

70 โครงการต่อความยาวท่อเหล่ียม คสล. บริเวณศาลา โครงการต่อความยาวท่อเหล่ียม คสล. บริเวณศาลา เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

อเนกประสงค์  หมู่ที่ 12 อเนกประสงค์  หมู่ที่ 12  ขนาด 1.50 X1.80 ยาว ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

ตามแบบ อบต.ก าหนด 2.50 เมตร จ านวน 2 ช่องทางน้ าไหล จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 130,000.- บาท ปี 2564 จ านวน 135,000.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงขนาดและงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้าที่ 31 ข้อที่ 193

71 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายสันตาเพีย - โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายสันตาเพีย - เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

บ้านพันธ์ม้า หมู่ที่ 12 บ้านพันธ์ม้า หมู่ที่ 12 ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

กว้าง 4 ม. ยาว 470 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 1,052,800.- บาท ปี 2564 จ านวน 464,000.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงขนาดและงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้าที่ 31 ข้อที่ 194

หน้าที ่ 38

ล าดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปลี่ยนแปลงใหม่)

72 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอยอนุพงษ์ หมู่ที่ 12 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอยอนุพงษ์ หมู่ที่ 12 เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 กว้าง 4 เมตร ยาว  125  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  เมตร ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

เมตร จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 275,000.- บาท ปี 2564 จ านวน 290,000.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงขนาดและงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้าที่ 32 ข้อที่ 200

73 โครงการขยายเขตประปา สายบ้านโนนโก โครงการขยายเขตน้ าประปา สายบ้านโนนโก เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 12 ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

ตามแบบ อบต.ก าหนด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 250 เมตร จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 44,000.- บาท ปี 2564 จ านวน  50,000.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงขนาดและงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้าที่ 31 ข้อที่ 192

หน้าที ่ 39

ล าดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปลี่ยนแปลงใหม่)

74 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 12 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 12 เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

จ านวน 1 โครงการ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 120 เมตร ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 270,000.- บาท ปี 2564 จ านวน 270,000.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงขนาดและงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้าที่ 31 ข้อที่ 191

75 โครงการเสริมถนน คสล. สายบ้านโนนโก  - โครงการเสริมถนน คสล. สายบ้านโนนโก  - เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

บ้านสันตาเพีย  หมู่ที่ 12 บ้านสันตาเพีย  หมู่ที่ 13 ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

กว้าง  4 ม. ยาว 50 ม. หนาเฉล่ีย 0.50 ม. กว้าง  4 ม. ยาว 80 ม. หนาเฉล่ีย 0.50 ม. จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 112,000.- บาท ปี 2564 จ านวน  233,600.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงขนาดและงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้าที่ 33 ข้อที่ 207

หน้าที ่ 40

ล าดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปลี่ยนแปลงใหม่)

76 โครงการขยายเขตประปา บริเวณถ้ าสองพีน่้อง โครงการขยายเขตประปา บริเวณถ้ าสองพีน่้อง เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

หมู่ที่ 13 หมู่ที่ 13 ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

ตามแบบ อบต. ก าหนด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 440 เมตร จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 75,490. บาท ปี 2564 จ านวน 100,000  บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงขนาดและงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้าที่ 34 ข้อที่ 209

77 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายพันธ์ม้า - โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายพันธ์ม้า - เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

โรงโม่หิน  หมู่ที่ 13 โรงโม่หิน  หมู่ที่ 13 ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

กว้าง 6 ม. ยาว 135 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. กว้าง 6 ม. ยาว 135 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 453,600.- บาท ปี 2564 จ านวน 469,800.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงขนาดและงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้าที่ 34 ข้อที่ 211

หน้าที ่ 41

ล าดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปลี่ยนแปลงใหม่)

78 โครงการเป่าล้างบ่อบาดาล  จ านวน 4 จดุ หมู่ที่ 13 โครงการเป่าล้างบ่อบาดาล  หมู่ที่ 13 เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

จดุที่ 1 บริเวณประปาหมู่บ้าน อาคารเอนกประสงค์ ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

จดุที่ 2 บริเวณประปาหมู่บ้าน บ้านพันธ์ม้า จะด าเนินการ

จดุที่ 3 บริเวณประปาหมู่บ้าน บ้านพันธ้ม้า (หอถังเหล็ก)

งบประมาณ จดุที่ 4 บริเวณประปาหมู่ที่บ้านถ้ าสองพีน่้อง

ปี 2564 จ านวน 48,000.- บาท งบประมาณ

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) ปี 2564 จ านวน 40,000.- บาท

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้าที่ 34 ข้อที่ 213 หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงขนาดและงบประมาณ

79 โครงการกอ่สร้างถังเกบ็น้ าเหล็ก หมู่ที่ 13 โครงการกอ่สร้างถังเกบ็น้ าเหล็ก หมู่ที่ 13 เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

ขนาดตามแบบ อบต. ก าหนด ขนาด 20  ลบ.ม. ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 500,000. - บาท ปี 2564 จ านวน 500,000 บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงขนาดและงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้าที่ 34 ข้อที่ 210

หน้าที ่ 42

ล าดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปลี่ยนแปลงใหม่)

80 โครงการกอ่สร้งท่อระบายน้ าพร้อมทางน้ าเข้า - ออก โครงการกอ่สร้งท่อระบายน้ าพร้อมทางน้ าเข้า - ออก เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

สายบ้านพี ้- บ้านพล า (สายตรงข้ามซอยล าใย หมู่ที่ สายบ้านพี ้- บ้านพล า (สายตรงข้ามซอยล าใย หมู่ที่ ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

5) หมู่ที่ 7 5) หมู่ที่ 7   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร จะด าเนินการ

ตามแบบ อบต. ก าหนด ยาว 6 เมตร

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 40,000.- บาท ปี 2564 จ านวน 60,000 บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงขนาดและงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หนท1ี8 ข้อที่ 100

81 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านวังจาน - โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านวังจาน - เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

ช าเรียง หมู่ที่ 9 ช าเรียง หมู่ที่ 9 ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

ตาบบ อบต. ก าหนด ตาบบ อบต. ก าหนด จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 1,000,000.- บาท ปี 2564 จ านวน 120,000.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงขนาดและงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้าที่ 213 ข้อที่ 137

หน้าที ่ 43

ล าดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปลี่ยนแปลงใหม่)

82 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน ซอยนายสมนึก โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน ซอยนายสมนึก เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

ตอนที่ 2 หมู่ที่ 8 ตอนที่ 2 หมู่ที่ 8 ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม.หนาเฉล่ีย 0.10 ม. กว้าง 4 ม. ยาว 510 ม.หนาเฉล่ีย 0.10 ม. จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 96,000. บาท ปี 2564 จ านวน 100,000.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงขนาดและงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้าที่ 22 ข้อที่ 127

83 โครงการกอ่สร้างผนังกัน้ดินพังบริเวณหลังวัดจนัทร์นิมิต โครงการกอ่สร้างผนังกัน้ดินพังพร้อมราวกนัตก เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานอตุสาหกรรม

  หมู่ที่ 2 บริเวณหลังวัดจนัทร์นิมิต  หมู่ที่ 2 ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน และการโยธา

งบประมาณ ขนาดความสูง 1.40 เมตร ยาว 9.70 เมตร จะด าเนินการ

ปี 2564 จ านวน 120,000. บาท งบประมาณ

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) ปี 2564 จ านวน 165,000. บาท

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้าที่ 37 ข้อที่ 3

ล าดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

หน้าที ่ 44



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปลี่ยนแปลงใหม่)

1 โครงการวางท่อส่งน้ า เหมืองกกโพธ์ิ บริเวณ โครงการวางท่อส่งน้ า เหมืองกกโพธ์ิ บริเวณ เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการเกษตร

ถนนสายบ้านโตกเหนือ – บ้านโตกกลาง ถนนสายบ้านโตกเหนือ – บ้านโตกกลาง หมู่ที่ 2 ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน

หมู่ที่ 2 ตามแบบ อบต.ก าหนด จดุที่ 1 กว้าง 1 ม. ยาว 3  ม.  ลึกเฉล่ีย 0.80 ม. จะด าเนินการ

งบประมาณ จดุที่ 2 กว้าง 1 ม. ยาว 5  ม.  ลึกเฉล่ีย 0.80 ม.

ปี 2564 จ านวน 4,900 บาท จดุที่ 3 กว้าง 1 ม. ยาว 11  ม.  ลึกเฉล่ีย 0.80 ม.

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) จดุที่ 4 กว้าง 1 ม. ยาว 63  ม.  ลึกเฉล่ีย 0.80 ม.

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้า 37 ข้อ 4 งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 10,000 บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564)

หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงงบประมาณ

หน้าที ่ 45

ล าดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่1 ยทุธศาสตร์โครงการสร้างพ้ืนฐาน

ยทุธศาสตร์องค์การบริหารสว่นจงัหวดัที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยทุธศาสตร์ 5 โครงสร้างพ้ืนฐาน
5.2 แผนงานการเกษตร



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปลี่ยนแปลงใหม่)

2 โครงการกอ่สร้างป้องกนัการกดัเซาะตล่ิง โครงการกอ่สร้างป้องกนัการกดัเซาะตล่ิง เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการเกษตร

ซอยแรงงาน  หมู่ที่ 6 ซอยแรงงาน  หมู่ที่ 6 ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน

ความสูง 3 เมตร ยาว 23 เมตร ความสูง 3 เมตร ยาว 23 เมตร จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 420,000.- บาท ปี 2564 จ านวน 480,000.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้า 39  ข้อ 19

3 โครงการขุดลอกคลองตีนตก  หมู่ที่ 8 โครงการขุดลอกคลองตีนตก  หมู่ที่ 8 เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการเกษตร

ตามแบบ อบต. ก าหนด ความกว้างคลองเฉล่ีย 8 เมตร ยาว 530 เมตร ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน

ขุดลอกใหม่ลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 220,000.- บาท ปี 2564 จ านวน  140,000.-บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้า 40  ข้อ 26

หน้าที ่ 46

ล าดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปลี่ยนแปลงใหม่)

4 โครงการขุดลอกคลองก ากาย  หมู่ที่ 8 โครงการขุดลอกคลองก ากาย  หมู่ที่ 8 เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการเกษตร

ตามแบบ อบต. ก าหนด ความกว้างคลองเฉล่ีย 8 เมตร ยาว 650 เมตร ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน

ขุดลอกใหม่ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 400,000.- บาท ปี 2564 จ านวน 300,000บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้า 41  ข้อ 27

5 โครงการขุดลอกคลองกดุน้ าด า  หมู่ที่ 9 โครงการขุดลอกคลองกดุน้ าด า  หมู่ที่ 9 เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการเกษตร

ตามแบบ อบต. ก าหนด ความกว้างคลองเฉล่ีย 12 เมตร ยาว 770 เมตร ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน

ขุดลอกใหม่ลึกเฉล่ีย 2.50เมตร จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 220,000.- บาท ปี 2564 จ านวน  500,000.-.บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้า 41  ข้อ 31

หน้าที ่ 47

ล าดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปลี่ยนแปลงใหม่)

6 โครงการขุดลอกคลองโนนโก  หมู่ที่ 12 โครงการขุดลอกคลองโนนโก  หมู่ที่ 12 เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการเกษตร

จ านวน 3 จดุ จดุที่ 1 กว้าง 5ม.ยาว 140ม.ลึกไม่น้อยกว่า 1.50 ม. ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน

จดุที่ 2 กว้าง 7ม.ยาว 140ม.ลึกไม่น้อยกว่า 1.50 ม. จะด าเนินการ

งบประมาณ จดุที่ 1 กว้าง 5ม.ยาว 140ม.ลึกไม่น้อยกว่า 1.50 ม.

ปี 2564 จ านวน 260,000.- บาท งบประมาณ

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) ปี 2564 จ านวน 290,000.-บาท

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้า 34  ข้อ 38 หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงงบประมาณ

7 โครงการขุดลอกเหมืองนาหนองป้อง หมู่ที่ 12 โครงการขุดลอกเหมืองนาหนองป้อง หมู่ที่ 12 เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการเกษตร

กว้าง 3 เมตร ยาว 430 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า กว้าง 2 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน

1 เมตร 1 เมตร จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 10,000.- บาท ปี 2564 จ านวน  25,000.-.บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้า 42  ข้อ 36

หน้าที ่ 48

ล าดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปลี่ยนแปลงใหม่)

8 โครงการซ่อมแซมฝายคลองปลากัง้  หมู่ที่ 12 โครงการซ่อมแซมฝายคลองปลากัง้  หมู่ที่ 12 เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการเกษตร

จ านวน 2 ช่วง จดุที่ 1 บริเวณปิกฝายหน้าทิศเหนือ ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน

กว้าง 1.50 เมตร ยาว 2.50 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า จะด าเนินการ

1.50 เมตร

จดุที่ 2 บริเวรปีกฝายด้านทิศเหนือ  กว้าง 2 เมตร

ยาว 2.50 เมตร  ลึก 0.70 เมตร

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 55,000.- บาท ปี 2564 จ านวน 65,000.-บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้า 42 ข้อที่ 39

หน้าที ่ 49

ล าดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปลี่ยนแปลงใหม่)

9 โครงการซ่อมแซมปีกฝายกดุส าโรง หมู่ที่ 7 โครงการซ่อมแซมปีกฝายและเสริมปีก ฝายกดุส าโรง เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการเกษตร

ขนาดกว้าง 3 เมตร  ยาว 18 เมตร จ านวน 2 ข้าง หมู่ที่ 7  ขนาด ตามแบบ อบต.ก าหนด ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน

จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 420,000.- บาท ปี 2564 จ านวน 489,500.-บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงชื่อโครงการงบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้า 40 ข้อที่ 24

10 โครงการขุดลอกคลองห้วยพี ้หมู่ที่ 7 บ้านพี้ โครงการขุดลอกคลองห้วยพี ้หมู่ที่ 7 บ้านพี้ เพือ่ให้สอดคล้องกบัราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการเกษตร

ตามสภาพพืน้ที่ ตามสภาพพืน้ที่ ละเอยีดและงบประมาณที่ โครงสร้างพืน้ฐาน

จะด าเนินการ

งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2564 จ านวน 360,500.- บาท ปี 2564 จ านวน 470,000.-บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564) หมายเหตุ :  งบประมาณ

(เพิม่เติมฉบับที่ 3) หน้า 40 ข้อที่ 20

ล าดับ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

หน้าที ่ 50



เพ่ิมเติมแผนพัฒนาต าบล 
(ฉบับที ่4/2564)

ประจ าปี 2561 - 2565  



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

1 โครงการลงหินคลุกไหล่ถนน เพือ่ให้ประชาชนได้มี ตามแบบ อบต.ก าหนด 63,040 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้ความรับ กองช่าง

สายเจริญสุข หมู่ที่ 2 ถนนใช้ในการคมนาคม ที่ได้รับประโยชน์ ความสะดวกในการสัญจร

ได้อย่างสะดวก จากโครงการนี้ ไปมา

2 โครงการลงหินคลุกไหล่ถนน เพือ่ให้ประชาชนได้มี ลงหินคลุก 2 ข้างถนน 18,600 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้ความรับ กองช่าง

ซอยนายอีด๊  หมู่ที่ 2 ถนนใช้ในการคมนาคม กว้างตามสภาพ ยาว ที่ได้รับประโยชน์ ความสะดวกในการสัญจร

ได้อย่างสะดวก 159 ม. หนา 20 ม. จากโครงการนี้ ไปมา

3 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนได้มี กว้าง 4 เมตร 68,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้ความรับ กองช่าง

ซอยนายอีด๊ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 2 ถนนใช้ในการคมนาคม ยาว 25 เมตร ที่ได้รับประโยชน์ ความสะดวกในการสัญจร

ได้อย่างสะดวก หนา 0.15 เมตร จากโครงการนี้ ไปมา

วัตถุประสงค์
งบประมาณทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เพ่ิมเติมฉบับที ่4/2564
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 ยทุธศาสตร์โครงการสร้างพ้ืนฐาน

ยทุธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจงัหวัดที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน้าที ่ 51

ยทุธศาสตร์ 5 โครงสร้างพ้ืนฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ที่ โครงการ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

4 โครงการเปล่ียนท่อจา่ยน้ าประปา เพือ่วางท่อจา่ยน้ า ตามแบบ อบต.ก าหนด 800,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้ความรับ กองช่าง

และขยายเขตน้ าประปาหมู่บ้าน ประปาหมู่บ้านใหม่ ที่ได้รับประโยชน์ ประโยชน์ในการวางท่อ

หมู่ที่ 3 จากโครงการนี้ ประปาใหม่

5 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.มิตซู เพือ่ให้ประชาชนได้มี ตามแบบ อบต.ก าหนด 37,200 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้ความรับ กองช่าง

เชื่อมทางหลวงหมายเลข 21 ถนนใช้ในการคมนาคม ที่ได้รับประโยชน์ ความสะดวกในการสัญจร

หมู่ที่ 5 ได้อย่างสะดวก จากโครงการนี้ ไปมา

6 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนได้มี ตามแบบ อบต. ก าหนด 60,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้ความรับ กองช่าง

ซอยมิตซู   หมู่ที่ 5 ถนนใช้ในการคมนาคม ที่ได้รับประโยชน์ ความสะดวกในการสัญจร

ได้อย่างสะดวก จากโครงการนี้ ไปมา

7 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนได้มี กว้าง 4 เมตร 348,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้ความรับ กองช่าง

ซอยนายแหลม  หมู่ที่ 5 ถนนใช้ในการคมนาคม ยาว 150 เมตร ที่ได้รับประโยชน์ ความสะดวกในการสัญจร

ได้อย่างสะดวก จากโครงการนี้ ไปมา

8 โครงการกอ่สร้างถนน   คสล. เพือ่ให้ประชาชนได้มี ช่วงที ่1 กว้าง4 เมตร 348,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้ความรับ กองช่าง

นางโฉมยง   หมู่ที่ 6 ถนนใช้ในการคมนาคม ยาว 67.50 เมตร ที่ได้รับประโยชน์ ความสะดวกในการสัญจร

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

ได้อย่างสะดวก ช่วงที ่2 กว้าง 3 เมตร จากโครงการนี้ ไปมา

ยาว 21.50 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

หน้าที ่ 52



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

9 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนได้มี กว้าง 4 เมตร 348,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้ความรับ กองช่าง

เชื่อมทางหลวง สระบุรี - หล่มสัก ถนนใช้ในการคมนาคม ยาว 150 เมตร ที่ได้รับประโยชน์ ความสะดวกในการสัญจร

หมู่ที่ 7 ได้อย่างสะดวก หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร จากโครงการนี้ ไปมา

10 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนได้มี กว้าง 4 เมตร 25,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้ความรับ กองช่าง

สายบ้านน้อย  หมู่ที่ 7 ถนนใช้ในการคมนาคม ยาว 6 เมตร ที่ได้รับประโยชน์ ความสะดวกในการสัญจร

ได้อย่างสะดวก หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร จากโครงการนี้ ไปมา

11 โครงการลงหินผุซ่อมแซมถนน เพือ่ให้ประชาชนได้มี กว้าง 3 เมตร 5,500 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้ความรับ กองช่าง

ซอยเลียบคลองบ้านน้อย หมู่ที่ 7 ถนนใช้ในการคมนาคม ยาว 56 เมตร ที่ได้รับประโยชน์ ความสะดวกในการสัญจร

ได้อย่างสะดวก หนาเฉล่ีย 0.25 เมตร จากโครงการนี้ ไปมา

12 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน เพือ่ให้ประชาชนได้มี กว้าง 4 เมตร 27,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้ความรับ กองช่าง

ซอยวณิชชา  หมู่ที่ 8 ถนนใช้ในการคมนาคม ยาว 136 เมตร ที่ได้รับประโยชน์ ความสะดวกในการสัญจร

ได้อย่างสะดวก หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร จากโครงการนี้ ไปมา

13 โครงการลงหินผุซ่อมแซมถนน เพือ่ให้ประชาชนได้มี กว้าง 5 เมตร 41,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้ความรับ กองช่าง

ซอยล าพรรณ 1 หมู่ที่ 8 ถนนใช้ในการคมนาคม ยาว 250 เมตร ที่ได้รับประโยชน์ ความสะดวกในการสัญจร

ได้อย่างสะดวก หนาเฉล่ีย 0.25 เมตร จากโครงการนี้ ไปมา

14 โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้าน- เพือ่ให้ประชาชนได้มี ตามแบบ อบต.ก าหนด 120,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้ความรับ กองช่าง

วังจาน ช าเรียง  หมู่ที่ 9 ถนนใช้ในการคมนาคม ที่ได้รับประโยชน์ ความสะดวกในการสัญจร

ได้อย่างสะดวก จากโครงการนี้ ไปมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

หน้าที ่ 53



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

15 โครงการเปล่ียนท่อจา่ยน้ าประปา เพือ่วางท่อจา่ยน้ า ตามแบบ อบต.ก าหนด 450,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้ความรับ กองช่าง

หมู่บ้าน  หมู่ที่ 10 ประปาหมู่บ้านใหม่ ที่ได้รับประโยชน์ ประโยชน์ในการวางท่อ

จากโครงการนี้ ประปาใหม่

16 โครงการกอ่สร้างถนนหินผุ เพือ่ให้ประชาชนได้มี กว้าง 4 เมตร 35,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้ความรับ กองช่าง

ซอยอยู่สุข  หมู่ที่ 11 ถนนใช้ในการคมนาคม ยาว 130 เมตร ที่ได้รับประโยชน์ ความสะดวกในการสัญจร

ได้อย่างสะดวก หนาเฉล่ีย 0.40 เมตร จากโครงการนี้ ไปมา

17 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน เพือ่ให้ประชาชนได้มี กว้าง 3 เมตร 120,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้ความรับ กองช่าง

ซอยเทียนชัย  หมู่ที่ 12 ถนนใช้ในการคมนาคม ยาว 800 เมตร ที่ได้รับประโยชน์ ความสะดวกในการสัญจร

ได้อย่างสะดวก หนาเฉล่ีย0.10 เมตร จากโครงการนี้ ไปมา

18 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน เพือ่ให้ประชาชนได้มี จดุที่ 1 กว้าง 3 เมตร 500,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้ความรับ กองช่าง

สายบ้านหลวง หมู่ที่ 12 ถนนใช้ในการคมนาคม ยาว 2,500 เมตร  ที่ได้รับประโยชน์ ความสะดวกในการสัญจร

ได้อย่างสะดวก หนาเฉล่ีย  0.10 เมตร จากโครงการนี้ ไปมา

จดุที่ 2 กว้าง 3 เมตร

ยาว 800 เมตร  

 หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร

จดุที่ 1 กว้าง 3 เมตร

ยาว 300 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

หน้าที ่ 54

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณทีผ่่านมา
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(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

19 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนได้มี กว้าง 3 เมตร 232,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้ความรับ กองช่าง

ซอยวันดี  หมู่ที่ 12 ถนนใช้ในการคมนาคม ยาว 100 เมตร ที่ได้รับประโยชน์ ความสะดวกในการสัญจร

ได้อย่างสะดวก หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร จากโครงการนี้ ไปมา

20 โครงการเป่าบ่อบาดาล จ านวน เพือ่เกบ็กกัน้ าไว้ใช้ใน จ านวน 4 จดุ 232,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีน้ าเพียงพอ กองช่าง

4 จดุ  หมู่ที่ 13 การประกอบอาชีพ ที่ได้รับประโยชน์ ในการประกอบอาชีพ

จดุที ่1 บริเวณประปาหมู่บ้าน เกษตรกรรม จากโครงการนี้ เกษตรกรรม

อาคารเอนกประสงค์

จดุที ่2  บริเวณประปาหมู่บ้าน

บ้านพันธ์ุม้า

จดุที ่3   บริเวณประปาหมู่บ้าน

บ้านพันธ์ม้า (หอถังเหล็ก)

จดุที ่4   บริเวณประปาหมู่บ้าน

ถ้ าสองพีน่้อง

21 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพือ่ระบายน้ าไม่ให้ กว้าง 0.30 เมตร ยาว 222,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้ความรับ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน ท่วมพืน้ผิวการจราจร 774 เมตร หนาเฉล่ีย ที่ได้รับประโยชน์ ความสะดวกในการสัญจร

โนนโก - บ้านสันตาเพีย หมู่ที่ 12 0.50 เมตร จากโครงการนี้ ไปมา

22 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนได้มี กว้าง 5 เมตร ยาว170 500,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้ความรับ กองช่าง

สายส านักสงฆ์เต็มสิบ หมู่ที่ 12 ถนนใช้ในการคมนาคม เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 ที่ได้รับประโยชน์ ความสะดวกในการสัญจร
ได้อย่างสะดวก เมตร จากโครงการนี้ ไปมา

หน้าที ่ 55

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ
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23 โครงการขยายเขตถนนหินผุ เพือ่ให้ประชาชนได้มี ตามแบบ อบต.ก าหนด 32,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้ความรับ กองช่าง

ซอยแสนสุข  หมู่ที่ 2 ถนนใช้ในการคมนาคม ที่ได้รับประโยชน์ ความสะดวกในการสัญจร

จ านวน 3 ช่วง ได้อย่างสะดวก จากโครงการนี้ ไปมา

24 โครงการขยายเขตประปา เพือ่ขยายเขตน้ าประปา ตามแบบ อบต.ก าหนด 8,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้มีน้ าในการ กองช่าง

ซอยนายบัวลือ หมู่ที่ 11 ในหมู่บ้าน ที่ได้รับประโยชน์ อปุโภค - บริโภค อย่าง

จากโครงการนี้ เพียงพอ

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

หน้าที ่ 56

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั
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