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คาํนาํ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา
สามป ซึ่งถือวาเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจัดทํา
ข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา ครอบคลุมระยะเวลาสามป
โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป อีกท้ังยังเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปและงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงค
ตามโครงการ/กิจกรรม ท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาสามป และเม่ือไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามป
ไปแลว หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองแกไข เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป ก็
สามารถทําได โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๔ ขอ ๒๒

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย มีภารกิจสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสวนรวมใหดีข้ึน และไดมีการจัดทําแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖2) เสร็จเรียบรอยแลวแตองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย มีความจําเปน
เรงดวนท่ีตองเพ่ิมเติมโครงการ / กิจกรรม ในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕60 – ๒๕๖2) แกไข
เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) ข้ึน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๔ (“การแกไข” หมายความวา
การแกไขขอผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการดําเนินงานใหถูกตองโดยไมทําใหวัตถุประสงคและ
สาระสําคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป “การเพ่ิมเติม” หมายความวา การเพ่ิมเติมแผนงานโครงการท่ีไมมี
อยูในแผนพัฒนาสามป ใหปรากฏไวในแผนพัฒนาสามป “การเปลี่ยนแปลง” หมายความวา  การ
ทําใหวัตถุประสงคและสาระสําคัญของแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม) และขอ ๒๒ การเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปใหดําเนินการตามระเบียบนี้โดยมีข้ันตอนดําเนินการตาม (๑) (๒)
(๓) องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย จึงหวังเปนอยางยิ่งวาการแกไข เพ่ิมเติม การเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวจะเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและทองถ่ินตอไป
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เรื่อง  แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562)
การแกไข การเพ่ิมเติม การเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1)



บนัทกึ หลกัการเหตผุลและความจาํเปน
ในการแกไข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง แผนพฒันาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ฉบับที่ ๑

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดใหทองถิ่นดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรและ
แผนพัฒนาสามป เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาของทองถ่ิน โดยแผนพัฒนาสามารถแกไข เพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปนและความเหมาะสม โดยใหเปนไปตามระเบียบนี้

หมวด 4 การแกไข การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
“การแกไข” หมายความวา  การแกไขขอผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการ

ดําเนินการใหถูกตองโดยไมทําใหวัตถุประสงคและสาระสําคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป
“การเพ่ิมเติม” หมายความวา  การเพ่ิมเติมแผนงาน  โครงการท่ีไมมีอยูใน

แผนพัฒนาสามปใหปรากฏไวในแผนพัฒนาสามป
“การเปลี่ยนแปลง” หมายความวา  การทําใหวัตถุประสงคและสาระสําคัญของ

แผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ขอ 21 การแกไขแผนพัฒนาเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน
ขอ ๒๒ การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป ใหดําเนินการตามระเบียบ

นี้ โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทําราง

แผนพัฒนาสามปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความ
จําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน

(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาสามปท่ีเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน

(๓) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปท่ีเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงและประกาศใชแผนพัฒนาสามปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง

ดวยองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  ไดประกาศใชแผนพัฒนาสามปองคการ
บริหารสวนตําบลทะเมนชัย (พ.ศ. 2560-2562) เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2559 นั้น

เนื่องจากประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลทะเมนชัยไดสงคํารองขอใหองคการบริหารสวน
ตําบลทะเมนชัยแกไขปญหาความเดือดรอนเรงดวนของประชาชนในหมูบาน  ท่ีไดรับความเดือดรอน
จากถนนภายในหมูบานไดรับความเสียหาย ประชาชนสัญจรไปมาคอนขางลําบาก และประชาชนขาด
แคลนน้ําอุปโภค บริโภค น้ําประปาท่ีมีอยูเดิมไมเพียงพอตอประชาชนในพ้ืนท่ี  ประกอบกับองคการ
บริหารสวนตําบลทะเมนชัยมีนโยบายท่ีจะดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
โดยมีแนวทางการพัฒนาการกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายน้ําให
เปนไปดวยความสะดวก แนวทางการพัฒนาดานแหลงเก็บน้ํา  และแนวทางการพัฒนาการกอสราง
และขยายเขตการบริการประปา สอดคลองกับความจําเปนและความตองการของประชาชนรวมท้ัง
สงเสริมใหตําบลทะเมนชัยเปนหมูบานท่ีนาอยู และโครงการท่ีเก่ียวกับการบริการและใหความ



ห น้ า | ๒

ชวยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลทะเมนชัยนั้นการแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนใน
พ้ืนท่ีใหไดรับความสะดวกในการสัญจร จึงเปนหนาท่ีท่ีองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยตอง
ดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชน และเปนการพัฒนาใหตําบลทะเมนชัยเปน
ตําบลท่ีนาอยูทัดเทียมกับตําบลอ่ืน ยึดถือประโยชนและความสุขของประชาชนในพ้ืนท่ีเปนสําคัญ
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยจึงขอแกไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง โครงการในยุทธศาสตรท่ี 1
การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน จํานวน 16 โครงการ เปนเงิน 9,243,900.- บาท (-เกาลาน
สองแสนสี่หม่ืนสามพันเการอยบาทถวน-)

ฉะนั้นองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย จึงไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ. 2560 – 2562) แกไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1) เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจาย เพ่ือพัฒนาทองถ่ินตอไป



สวนที่ ๑
บทนํา



บทนํา

1. ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
แผนพัฒนาสามป หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการ อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผน
กาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป

แผนพัฒนาสามป เปนแผนแบบหมุนเวียนโดยตองดําเนินการทบทวนและ
ดําเนินการจัดทําทุกป เปนแผนพัฒนาท่ีนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ  โดยอยูภายใต
ยุทธศาสตรการพัฒนาซึ่งมีหลายแนวทาง และตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงค เปาหมาย
เพ่ือนําไปสูวิสัยทัศน และเปนขอมูลท่ีเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เพ่ือจัดทํา
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  ซึ่งเปนกระบวนการบริหารเพ่ือใหเกิดรูปธรรม ดังนั้น
โครงการ/กิจกรรม ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป (ในชวงระยะเวลาปแรกของแผนฯ) โครงการจะตองมี
คุณสมบัติ  ดังนี้

1. โครงการ/กิจกรรม คอนขางแนนอนในการท่ีสามารถดําเนินการได การสัมฤทธิ์
ผลของโครงการ ตลอดจนผลประโยชนท่ีสังคมไดรับ

2. โครงการ/กิจกรรม จะตองมีความพรอมในทุกๆดาน  เพ่ือท่ีจะนําไปจัดทํา
ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ลักษณะสําคัญของแผนพัฒนาสามปโดยสรุป คือ
1. เปนแผนท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
2. เปนแผนท่ีแสดงแนวทางในการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมาย ท่ี

ชัดเจน
3. เปนแผนพัฒนาท่ีแสดงโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาสามป
4. เปนแผนพัฒนาท่ีเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับ

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
2. วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป

1. เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีใหไดรับความสะดวกใน
การสัญจร

2. เพ่ือพัฒนาใหตําบลทะเมนชัยเปนตําบลท่ีนาอยู

3. ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมน

ชัย  จัดทํารางแผนพัฒนาสามปเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบลทะเมนชัย



ห น้ า | ๔

2. คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย พิจารณาราง
แผนพัฒนาสามปท่ีเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

3. นายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยเสนอรางแผนพัฒนาสามปฉบับ
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแผลงตอสภาเพ่ือพิจารณา

4. นายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปท่ีเพ่ิมเติม
และเปลี่ยนแผลงพรอมประกาศใชแผนพัฒนาสามปท่ีเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง



สวนที่ ๒
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม
  - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ในเขตจังหวัดบุรรีัมย  ท่ี ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวและกฬีา
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  และ ๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอม
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
     ๑.๑ แนวทางการพัฒนา  การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า เพ่ือใหการระบายนํ้าเสีย จากบานนางเซียม รัตนชีวพงษ 200,000  -  - รอยละของพ้ืนท่ี มีรางระบายนํ้า กองชาง
แบบมีฝาปดพรอมขยายไหลทาง จากหมูบานสะดวกรวดเร็ว บานเลขท่ี 52 ถึง บาน ท่ีนํ้าทวมลดลง สามารถระบายนํ้าได
หมูท่ี 4 บานหนองมวง ไดมาตรฐาน นายวสวัตติ์  ทองสิริเรืองชัย สะดวกไมอุดตัน ไมสง
(เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม บานเลขท่ี 44 กลิ่นเหม็นกอความ
แผนพัฒนาสามป กอสรางรางระบายนํ้า กวาง รําคาญ
(2560-2562) ขอ 47 0.45 ม. ยาว 90.50 ม.

ลึก 0.50 ม. (มีฝาปด)
ขยายถนนไหลทาง กวาง 1 ม.
ยาว 90.50 ม. ลึก 0.50 ม.
ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา
90.50 ตร.ม.พรอมวางทอ

แบบ ผ.01

    รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป   แกไข เพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ฉบับที่ ๑

 องคการบรหิารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรรัีมย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค  งบประมาณและท่ีผานมา
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     ๑.๑ แนวทางการพัฒนา  การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก (ตอ)
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
2 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า เพ่ือใหการระบายนํ้าเสีย จากบานนางทองจันทร 500,000  -  - รอยละของพ้ืนท่ี มีรางระบายนํ้า กองชาง

(แบบมีฝาปด) พรอมขยาย จากหมูบานสะดวกรวดเร็ว ยางยอดทอง ถึงบาน ท่ีนํ้าทวมลดลง สามารถระบายนํ้าได
ไหลทาง หมูท่ี 4 บานหนองมวง ไดมาตรฐาน นางเซียม รัตนชีวพงษ สะดวกไมอุดตัน ไมสง
(เพ่ิมเติม) กอสรางรางระบายนํ้า กวาง กลิ่นเหม็นกอความ

0.45 ม. ยาว 245 ม. รําคาญ
ลึก 0.50 ม. (มีฝาปด)
ขยายถนนไหลทาง กวาง 1 ม.
ยาว 245 ม. หนา 0.15 ม.
ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา
245 ตร.ม.

3 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า เพ่ือใหการระบายนํ้าเสีย จากบานนางเทียน  จินดาสี ถึง 98,000  -  - รอยละของพ้ืนท่ี มีรางระบายนํ้า กองชาง
คอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปด จากหมูบานสะดวกรวดเร็ว บานนายบุญ  แซซึง ท่ีนํ้าทวมลดลง สามารถระบายนํ้าได
(ฝาเหล็ก)หมูท่ี 4 บานหนองมวง ไดมาตรฐาน กอสรางรางระบายนํ้า คสล. สะดวกไมอุดตัน ไมสง
(เพ่ิมเติม) กวาง 0.25 ม. ยาว 55 ม. กลิ่นเหม็นกอความ

ลึก 0.40 ม.ฝาปดเหล็ก รําคาญ
วางทอระบายนํ้า ค.ส.ล.

ุ 0.20 ม. ยาว 5.30 ม.

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค  งบประมาณและท่ีมา
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     ๑.๑ แนวทางการพัฒนา  การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก (ตอ)
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน ชวงท่ี 1 บานนายสมใจ 418,000  -  - รอยละของ ประชาชนมีถนนเพ่ือ กองชาง

เสริมเหล็ก หมูท่ี 6 สําหรับใชในการคมนาคม สาทิพจันทร  ถึง บาน ประชาชนเดิน การสัญจรไปมาสะดวก
บานบริหารชนบท ไดอยางสะดวก  ปลอดภัย นางหลา วรจันทร ทางสะดวก และลดอุบัติเหตุ
(เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม และมีมาตรฐาน ชวงท่ี 2 บานนายสงเมือง
แผนพัฒนาสามป สงครามรอด ถึง บาน
(2560-2562) ขอ 53 นายรินทร  สีดาสมา

ชวงท่ี 3 บานนายบุตรดา
มูลสิน ถึง นายเจริญ วงศคําพัน
กวาง 4 ม. ยาว 214 ม.
หนา 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีต
ไมนอยกวา 856 ตร.ม.
วางทอขนาด ุ 0.40 ม.
จํานวน 20 ทอน

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค  งบประมาณและท่ีมา
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     ๑.๑ แนวทางการพัฒนา  การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก (ตอ)
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน จากบานนางมวย วงษแสนสุข 497,000  -  - รอยละของ ประชาชนมีถนนเพ่ือ กองชาง

เสริมเหล็ก หมูท่ี 8 สําหรับใชในการคมนาคม ถึง นายไพศาล สามีรัมย ประชาชนเดิน การสัญจรไปมาสะดวก
บานหนองไทร ไดอยางสะดวก  ปลอดภัย กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางสะดวก และลดอุบัติเหตุ
(เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม และมีมาตรฐาน ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 260
แผนพัฒนาสามป เมตร หนา 0.15 เมตร
(2560-2562) ขอ 58 ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา

1,040 ตร.ม.

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน ชวงท่ี 1 หลัง รร.บานหนองไทร 422,000  -  - รอยละของ ประชาชนมีถนนเพ่ือ กองชาง
เสริมเหล็ก หมูท่ี 8 สําหรับใชในการคมนาคม ถึงสามแยกทางไปตําบลบุโพธ์ิ ประชาชนเดิน การสัญจรไปมาสะดวก
บานหนองไทร ไดอยางสะดวก  ปลอดภัย ชวงท่ี 2 นายสมัย สะเทิงรัมย ทางสะดวก และลดอุบัติเหตุ
(เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม และมีมาตรฐาน ถึง นางเลี้ยง นักงาม
แผนพัฒนาสามป กอสรางถนน ค.ส.ล.
(2560-2562) ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 220

เมตร หนา 0.15 เมตร
ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา
880 ตร.ม.

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค  งบประมาณและท่ีมา
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     ๑.๑ แนวทางการพัฒนา  การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก (ตอ)
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
7 โครงการซอมแซมถนนดินลง  - เพ่ือใหประชาชนมีเสน รอบหมูบาน หมูท่ี 8 400,000  -  -  - รอยละของ  - ประชาชนไดรับ กองชาง

หินคลุก  หมูท่ี 8 บานหนองไทร ทางคมนาคมสะดวก บานหนองไทร ถนนท่ีไดมาตร ความสะดวก ปลอดภัย
(เพ่ิมเติม) ถนนลงหินคลุก กวาง 3 ม. ฐานเพ่ิมข้ึน ในการเดินทาง

ยาว 2,000 ม. หนา 0.10 ม.  - และมีทอสงนํ้า
ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา เพ่ือกักเก็บนํ้าไวใช
6,000 ตร.ม. วางทอขนาด
ุ 0.30 ม. จํานวน 10 ทอน

8 โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน จากหนา รร.บานหนองบัว ถึง 780,000  -  - รอยละของ ประชาชนมีถนนเพ่ือ กองชาง
พรอมขยายไหลทาง (โดยเทคอน สําหรับใชในการคมนาคม บานนางหนูเปลือง ภูมิจันทึก ประชาชนเดิน การสัญจรไปมาสะดวก
กรีตเสริม) หมูที่ 9 บานหนองบัว ไดอยางสะดวก รวดเร็ว ทางสะดวก และลดอุบัติเหตุ
(เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ปลอดภัย และมีมาตรฐาน เสริมผิวถนนคอนกรีต กวาง
แผนพัฒนาสามป 4 ม. ยาว 504 ตร.ม.
(2560-2562) ขยายไหลทาง กวาง 0.50 ม.

ยาว 504 ม. หนา 0.15 ม.
หนา 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีต
ไมนอยกวา 504 ตร.ม.
พรอมวางทอ

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค  งบประมาณและท่ีมา



 -11-

     ๑.๑ แนวทางการพัฒนา  การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก (ตอ)
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน จากท่ีนานางวิมลรัตน หอไธสง 1,506,000  -  - รอยละของ ประชาชนมีถนนเพ่ือ กองชาง

เสริมเหล็ก สําหรับใชในการคมนาคม ถึงท่ีสวนนางสาวมนัสนันท ประชาชนเดิน การสัญจรไปมาสะดวก
หมูท่ี 10 บานหนองมวงนอย ไดอยางสะดวก รวดเร็ว เคียนรัมย ทางสะดวก และลดอุบัติเหตุ
(เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ปลอดภัย และมีมาตรฐาน กวาง 5.00 ม. ยาว 639 ม.
แผนพัฒนาสามป หนา 0.15 ม. ปริมาณคอน
(2560-2562) ขอ 66 กรีตไมนอยกวา 3,195 ตร.ม.

พรอมวางทอ

10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน ท่ีบานนายเสริม จะช่ืนรัมย 941,000  -  - รอยละของ ประชาชนมีถนนเพ่ือ กองชาง
เสริมเหล็ก  หมูท่ี 10 สําหรับใชในการคมนาคม ถึงท่ีสวน นางเปาะ นูหาร ประชาชนเดิน การสัญจรไปมาสะดวก
บานหนองมวงนอย ไดอยางสะดวก รวดเร็ว กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางสะดวก และลดอุบัติเหตุ
(เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ปลอดภัย และมีมาตรฐาน ขนาดความกวาง 3.00 เมตร
แผนพัฒนาสามป ยาว 647 เมตร หนา 0.15 ม.
(2560-2562) ขอ 68 ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา

1,941 ตร.ม.

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค  งบประมาณและท่ีมา
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     ๑.๑ แนวทางการพัฒนา  การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก (ตอ)
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
11 โครงการเสริมผิวแอสฟสติก เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน จากนายชัยศิลป  มีศรี    ถึง 1,000,000  -  - รอยละของ ประชาชนมีถนนเพ่ือ กองชาง

ทับบนถนน ค.ส.ล. เดิมหมูท่ี 11 สําหรับใชในการคมนาคม ท่ีนานายสมนึก รัตนชีวพงศ ประชาชนเดิน การสัญจรไปมาสะดวก
บานหนองนํ้าขุน ต.ทะเมนชัย ไดอยางสะดวก รวดเร็ว เสริมผิวแอสฟสติกทับถนน ทางสะดวก และลดอุบัติเหตุ
(เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ปลอดภัย และมีมาตรฐาน ค.ส.ล. กวาง 5 ม. ยาว 865
แผนพัฒนาสามป ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพ้ืนท่ี
(2560-2562) ขอ 71 ไมนอยกวา 4,325 ตร.ม.

12 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน เช่ือมถนนคอนกรีตเดิมบริเวณ 637,000  -  - รอยละของ ประชาชนมีถนนเพ่ือ กองชาง
เสริมเหล็ก หมูท่ี 12 สําหรับใชในการคมนาคม บานน.ส.อรอนงค สุขแสง  ถึง ประชาชนเดิน การสัญจรไปมาสะดวก
บานบุตาริด  ตําบลทะเมนชัย ไดอยางสะดวก   ปลอดภัย บานนางคํามูน พิศเพ็ง ทางสะดวก และลดอุบัติเหตุ
(เพ่ิมเติม)  และมีมาตรฐาน กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดความกวาง 4.00 เมตร
ยาว 339 เมตร ความหนา
0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม
นอยกวา 1,356 ตารางเมตร
พรอมวางทอ ค.ส.ล. ุ 0.30 ม.
จํานวน 3 จุดพรอมติดตั้งปาย

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค  งบประมาณและท่ีมา
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     ๑.๑ แนวทางการพัฒนา  การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก (ตอ)
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน เช่ือมตอถนน ค.ส.ล. ท่ีสวน 777,000  -  - รอยละของ ประชาชนมีถนนเพ่ือ กองชาง

เสริมเหล็ก หมูท่ี 16 สําหรับใชในการคมนาคม นายพิจิต เคลื่อนไธสง  ถึง ประชาชนเดิน การสัญจรไปมาสะดวก
บานนอยพัฒนา ไดอยางสะดวก รวดเร็ว ท่ีสวนนายสวน  รอบรู ทางสะดวก และลดอุบัติเหตุ
(เพ่ิมเติม) ปลอดภัย และมีมาตรฐาน กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดความกวาง 5.00 เมตร
ยาว 332 เมตร หนา 0.15 ม.
ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา
1,660 ตร.ม.

14 โครงการกอสรางขยายผิวจราจร  เพ่ือขยายผิวจราจรถนน ชวงท่ี 1 นายบุญ เขียววิลัย 440,000  -  - รอยละของ ประชาชนมีถนนเพ่ือ กองชาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ใหไดมาตรฐาน รถยนต ถึง บริเวณบานนางทองมี ประชาชนเดิน การสัญจรไปมาสะดวก
หมูท่ี 17 บานใหมอัมพวัน สามารถว่ิงผานไดสะดวก ดารุสรัมย ทางสะดวก และลดอุบัติเหตุ
(เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ปลอดภัย ชวงท่ี 2 พ้ืนท่ีบริเวณรอบวัด
แผนพัฒนาสามป ทิศเหนือ ถึง พ้ืนท่ีบริเวณ
(2560-2562) ขอ 87 รอบวัดทิศใต

ขยายผิวจราจร ค.ส.ล.
กวาง 1 ม. ยาว 166 ม.
หนา 0.15 ม. ปริมาณคอน
กรีตไมนอยกวา 166 ตร.ม.
วางทอขนาด ุ 0.40 ม.

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค  งบประมาณและท่ีมา
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    ๑.๓ แนวทางการในการพัฒนา ดานแหลงเก็บน้ํา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
1 โครงการขุดลอกสระนํ้า  - เพ่ือบํารุงรักษาแหลงนํ้า ขุดลอกสระนํ้าสาธารณะ 557,900  -  - รอยละของ มีแหลงกักเก็บนํ้า กองชาง

สาธารณะประโยชน (หนองอีกเนิก) และกักเก็บนํ้าเพ่ือการเกษตร ประโยชน ประมาณดินขุด ประชาชนในพ้ืน เพ่ือใชประโยชน
หมูท่ี 10 บานหนองมวงนอย และอุปโภค - บริโภค ใหกับ ไมนอยกวา 20,577 ลบ.ม. ท่ีท่ีจะไดรับ อุปโภคบริโภค และ
(เพ่ิมเติม) ประชาชนในพ้ืนท่ี หมู 10 รูปแบบในการขุดตามแบบ ประโยชนจาก ทําเกษตร

แปลนท่ี อบต.ทะเมนชัย แหลงนํ้า
วางทอ ค.ส.ล. ุ 0.60 ม.
จํานวน 19 ทอน

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค  งบประมาณและท่ีมา
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    ๑.๔ แนวทางการในการพัฒนา การกอสรางและขยายเขตการบรกิารประปา
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
1 โครงการขุดเจาะบอบาดาล เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าประปา ขุดเจาะบอบาดาล 70,000  -  - มีระบบประปา ประชาชนมีนํ้าไว กองชาง

หมูท่ี 12 บานบุตาริด ใชอยางเพียงพอ บริเวณประปาหมูบานบริเวณ หมูบานท่ีได อุปโภค บริโภคอยาง
(เพ่ิมเติม) ลําหวยบุตาริด หมูท่ี 12 มาตรฐาน เพียงพอ

บอบาดาล ุ 6" พรอมอุปกรณ
ปากบอ  จํานวน 1 บอ

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค  งบประมาณและท่ีมา



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

๑) ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน
     1.1 การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทา 14 8,616,000  -  -  -  - 14 8,616,000
            และระบบระบายนํ้าใหเปนไปดวยความสะดวก
     ๑.๓ การพัฒนา ดานแหลงเก็บนํ้า 1 557,900  -  -  -  - 1 557,900
     1.4 การกอสรางและขยายเขตการบริการประปา ๑ ๗๐,๐๐๐  -  -  -  - ๑ ๗๐,๐๐๐

รวม 16 9,243,900 - - - - 16 9,243,900
รวมท้ังสิ้น 16 9,243,900 - - - - 16 9,243,900

แบบ ผ. 03

   สรุปบัญชโีครงการพัฒนา

 องคการบรหิารสวนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรรัีมย

ยุทธศาสตร
     ป ๒๕60    ป ๒๕61     ป ๒๕๖2     รวม ๓ ป

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) แกไข เพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑)



ภาคผนวก


