
  

  
  

แผนพัฒนาท้องถิ่นแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.(พ.ศ.๒๕๖๑๒๕๖๑--๒๕๖๕๒๕๖๕) ) เพิ่มเติม เพิ่มเติม   

ครั้งที่  ครั้งที่  ๑๑  

ประจ าปีประจ าปีงบประมาณงบประมาณ  ๒๕๖๒๕๖๔๔  
  

  

  

ของของ  
  

  

  

องค์การบรหิารส่วนต าบลองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกุ่มหนองกุ่ม  

อ าเภออ าเภอบ่อพลอยบ่อพลอย    จังหวดัจังหวดักาญจนบุรีกาญจนบุรี  



  

  

 

 

 

 
 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกุ่ม  
เรื่อง  การประกาศใช้แผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕6๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม 

ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุม่ 

_________________________ 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕๖5) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุม่ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุม เมื่อวันที่ 28  ตุลาคม  
๒๕63 และสภาองค์การบริหารสว่นต าบลหนองกุ่ม มีมติเห็นชอบในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่  3  
ประจ าปีงบประมาณ 2563  เมื่อวันที่  6  พฤศจิกายน  ๒๕63 

เพื ่อ ให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑ - ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
ประจ าปี งบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัย
อ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕6๑ - ๒๕๖
5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารสว่นต าบลหนองกุ่ม เพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาท้องถ่ินต่อไป  

   ประกาศ  ณ  วันที่  6  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕63  
 
 
 

 
(นายธงชัย  อินทร์ประเสริฐ) 

นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค ำน ำ 

 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องด าเนินการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ซึ่งถือว่าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา
ที่จัดท าข้ึนส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาห้าปี 
โดยมีการทบทวนเพื่อปรบัปรุงเปน็ประจ าทุกป ีอีกทั้งยังเปน็กรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
และงบประมาณรายจา่ยเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ/
กิจกรรม ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน และเมื่อได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปแล้ว หาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน ก็สามารถท าได้ โดย
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด ๔ ข้อ ๒๒  

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม มีภารกิจส าคัญในการพัฒนาท้องถ่ินในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีข้ึน และได้มีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)   
เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน โดยเสนอให้พิจารณาเพิ่มโครงการ        
ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-256๕) ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพื่อจะให้สามารถ
ด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ได้โดยถูกต้องตามระเบียบกฎหมายต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
หลักการและเหตผุล 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุม่ 
____________________________ 

 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน        
การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
   (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน จัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถ่ินที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
   (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถ่ินที่เพิ่มเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตร 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล พ.ศ. 
2537 ด้วย 
   เมื่อแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถ่ินดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย         
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารประกาศใช้ 
   ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน     
ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาที่
เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย  
   ข้อ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เกี่ยวกับ
โครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบาย และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถ่ิน ส าหรับองค์บริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบ
แล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ   
การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินดังกล่าวผู้บริหารประกาศใช้ 
   ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) ไปแล้ว เมื่อวันที่ 5  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕62   แต่เนื่องจากมีโครงการที่ไม่ได้บรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ินดังกล่าว ซึ่งท าให้ไม่สามารถน าโครงการดังกล่าวมาด าเนินการได้ จึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องด าเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564    
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนด้านคมนาคม เนื่องจากถนนส่วนใหญ่เป็นดินลูกรัง ช ารุด
เสียหาย เกิดฝุ่นละออง และอาจท าให้ราษฎร เด็กนักเรียน ได้รับผลกระทบในเรื่องสุขภาพอนามัย อาจก่อให้เกิด       
โรคทางเดินหายใจ อีกทั้งจะได้มีถนนที่ได้มาตรฐาน และยังมีโครงการอื่นๆ ที่ จะต้องด าเนินการบรรจุลง
แผนพัฒนาเพิ่มเติม  
 
 

____________________________ 
 



- ๑ - 

                                                                                                                                                                                                                                        แบบ ผ. ๐1   

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 
 

ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5 รวม 5 ปี 
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) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา             
   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน             
   สาธารณูปโภคและ   
 สาธารณูปการ 

            

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา - - - -   19 5,084,900 - -  19 5,084,900 

รวม - - - -   19 5,084,900 - -  19 5,084,900 
รวมทั้งสิ้น - - - -   19 5,084,900 - -  19 5,084,900 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



- ๒ – 
                                                                                                                                                                                                                                                                          แบบ  ผ. ๐2   

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    

๑. วางท่อระบายน้ า คสล.พร้อม เพื่อการคมนาคม  0.60 ม. จ านวน 168 ท่อน - - - 293,000 - ท่อระบายน้ า การคมนาคม กองช่าง 
 บ่อพัก คสล.บริเวณบ้านป้าอุดม สะดวกและรวดเร็ว ขนาด 1 X 1 จ านวน 6 บ่อ      พร้อมบ่อพัก สะดวก  
 หมู่ที่ 1 บ้านหนองกุ่ม        6 บ่อ   
            

2. วางท่อระบายน้ า สายวังขาม เพื่อการคมนาคม  0.60 ม. จ านวน 12 ท่อน - - - 27,000 - ท่อระบายน้ า การคมนาคม กองช่าง 
 หมู่ที่ 1 บ้านหนองกุ่ม สะดวกและรวดเร็ว       12 ท่อน สะดวก  
            

3. ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เพื่อการคมนาคม กว้าง 5 เมตร ยาว 560 ม. - - - 344,000 - ถนนได้รับ การคมนาคม กองช่าง 
 สายหนองส ารอง สะดวกและรวดเร็ว พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตร.ม.      การพัฒนา สะดวก  
 หมู่ที่ 2 บ้านหนองกระทุ่ม        ยาว 560 ม.   
            

4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการคมนาคม กว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร - - - 490,000 - ถนนได้รับ การคมนาคม กองช่าง 
 ซอยโรงไม้รวก หมู่ท่ี 7 บ้านใหม่ - สะดวกและรวดเร็ว พื้นที่ไม่น้อยกว่า 920 ตร.ม.      การพัฒนา สะดวก  
 หมูที่ 3 บ้านทุ่งมะสัง        ยาว 230 ม.   
            

5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการคมนาคม กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร - - - 483,000 - ถนนได้รับ การคมนาคม กองช่าง 
 สายห้วยยางโท ต่อจากเดิม  สะดวกและรวดเร็ว พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.      การพัฒนา สะดวก  
 ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งมะสัง        ยาว 200 ม.   
            



- ๓ – 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    

6. ขุดลอกคลองส่งน้ าคอนกรีต เพื่อการคมนาคม ปากรางกว้าง 1.20 เมตร  - - - 13,000 - ขุดลอกคลอง มีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง 
 บ้านโรงเข้  สะดวกและรวดเร็ว ยาว 2,200 เมตร      ส่งน้ า   
 หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งมะสัง        ยาว 2,200 ม.   
            

7. วางท่อระบายน้ า PVC เพื่อการคมนาคม PVC 8” หนา  13.5 มม. - - - 37,900 - ท่อระบายน้ า การคมนาคม กองช่าง 
 ภายในหมู่บ้าน  สะดวกและรวดเร็ว จ านวน 11 ท่อน      11 ท่อน สะดวก  
 หมู่ที่ 4 บ้านเสาหงส์           
            

8. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการคมนาคม คอสะพานกว้าง 5 ม. ยาว 10 ม. - - - 16,000 - คอสะพานได้ การคมนาคม กองช่าง 
 เชื่อมคอสะพาน บ้านท่าแจง สะดวกและรวดเร็ว หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก      รับการปรับปรุง สะดวก  
 หมูที่ 6  ไม่น้อยกว่า 10 ตร.ม.      ยาว 10 ม.   
            

9. ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เพื่อการคมนาคม กว้าง 5 ม. ยาว 645 ม. - - - 237,000 - ถนนหินคลุกได ้ การคมนาคม กองช่าง 
 สายศาลเจ้า สะดวกและรวดเร็ว หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,225 ม.      รับการพัฒนา สะดวก  
 หมู่ที่ 8 บ้านรางขาม        ยาว 645 ม.   
            

10. ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เพื่อการคมนาคม กว้าง 5 ม. ยาว 1,800 ม. - - - 498,000 - ถนนลูกรังได้ การคมนาคม กองช่าง 
 สายอ่างหิน สะดวกและรวดเร็ว หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ม.      รับการพัฒนา สะดวก  
 หมู่ที่ 10 บ้านพุพรหม        ยาว1,800 ม.   
            

11. ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เพื่อการคมนาคม กว้าง 5 ม. ยาว 1,690 ม. - - - 499,000 - ถนนลูกรังได้ การคมนาคม กองช่าง 
 สายพุพรหม – เขาตก สะดวกและรวดเร็ว หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,450 ม.      รับการพัฒนา สะดวก  
 หมู่ที่ 10 บ้านพุพรหม        ยาว1,690 ม.   
            

12. ปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้มีน้ าอุปโภค- จ านวน 4 ชม. - - - 6,000 - ปรับปรุงสระ มีน้ าใช้เพียงพอ กองช่าง 
 สระเก็บน้ า บริโภค       เก็บน้ า   
 หมู่ที่ 12 บ้านเขาแหลม           
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๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    

13. ปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อการคมนาคม กว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร - - - 33,000 - ถนนได้รับ การคมนาคม กองช่าง 
 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและรวดเร็ว พื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตร.ม.      การพัฒนา สะดวก  
 สายภายในหมู่บ้านเขาแก้ว        ยาว 10 ม.   
 หมู่ที่ 13 บ้านเขาแก้ว           
            

14. ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เพื่อการคมนาคม กว้าง 5 ม. ยาว 1,210 ม. - - - 496,000 - ถนนหินคลุกได ้ การคมนาคม กองช่าง 
 สายบ้านนายกิจ สะดวกและรวดเร็ว หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,050 ม.      รับการพัฒนา สะดวก  
 หมู่ที่ 13 บ้านเขาแก้ว        ยาว 1,210 ม.   
            

15. ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เพื่อการคมนาคม กว้าง 5 ม. ยาว 1,210 ม. - - - 498,000 - ถนนลูกรังได้ การคมนาคม กองช่าง 
 สายสลอบบน สะดวกและรวดเร็ว หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,050 ม.      รับการพัฒนา สะดวก  
 หมู่ที่ 14 บ้านสลอบ        ยาว 1,210 ม.   
            

16. ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เพื่อการคมนาคม กว้าง 5 ม. ยาว 1,190 ม. - - - 496,000 - ถนนลูกรังได้ การคมนาคม กองช่าง 
 สายสลอบบน – เขาสิงโต สะดวกและรวดเร็ว หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,950 ม.      รับการพัฒนา สะดวก  
 หมู่ที่ 14 บ้านสลอบ        ยาว1,190 ม.   
            

17. วางท่อระบายน้ า คสล. เพื่อการคมนาคม  0.60 ม. จ านวน 12 ท่อน - - - 58,000 - ท่อระบายน้ า การคมนาคม กองช่าง 
 สายหินลับ - วังด้ง สะดวกและรวดเร็ว       12 ท่อน สะดวก  
 หมู่ที่ 15 บ้านหินลับ           
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๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    

18. ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เพื่อการคมนาคม กว้าง 5 ม. ยาว 1,100 ม. - - - 498,000 - ถนนลูกรังได้ การคมนาคม กองช่าง 

 สายทางเข้าบ้านนายรวย สะดวกและรวดเร็ว หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,950 ม.      รับการพัฒนา สะดวก  
 หมู่ที่ 16 บ้านหนองจิก        ยาว1,100 ม.   
            

19. โครงการรื้อถอนอาคาร เพื่อสร้างศูนย์พัฒนา ขนาดกว้าง 25 เมตร  - - - 45,000 - ได้ท าการรื้อถอน มีที่เรียนที่ได้ กองช่าง 
 อบต.หนองกุ่ม หลังเก่า เด็กเล็กบ้านหนอง ยาว 30 เมตร 

     อบต.หนองกุ่ม มาตรฐาน 
 

 หมู่ที่ 5 บ้านหนองแดง กระทุ่ม รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม      หลังเก่า   
            

20. ก่อสร้างถังเก็บน้ า ค.ส.ล. ลดปัญหาภัยแล้ง ปริมาณความจุ 200 ลบ.ม.         
 ปริมาณความจุ 200 ลบ.ม. (คิว) และการขาดแคลน จ านวน 12 ถัง           
 แบบฐานแผ่ น้ าอุปโภค-บริโภค 6 หมู่บ้าน (หมูที่ 1 ,10, 12,         

   13, 14, 16)         
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                                                                                                                                                                                                                                                                        แบบ  ผ. ๐2/1   

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เสริมสร้างการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจ และการค้าชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    

๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการคมนาคม กว้าง 5 เมตร - - - - 8,521,000 ถนนได้รับการพัฒนา การคมนาคม กองช่าง 
 สายสุลัคณา  สะดวกและรวดเร็ว ยาว 2,700 เมตร      ยาว 2,700 ม. สะดวก  
 ต่อจากเดิม ช่วงที่ 3           
 หมู่ที่ 7 บ้านใหม่           
            

2. ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพื่อการคมนาคม กว้าง 7 เมตร - - - - 9,937,000 ถนนได้รับการพัฒนา การคมนาคม กองช่าง 
 เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกและรวดเร็ว ยาว 2,644 เมตร      ยาว 2,644 ม. สะดวก  
 สายรางน้ าตก หมู่ที่ 8 -           
 เขาแก้ว หมู่ที่ 13           
 หมู่ที่ 8 บ้านรางขาม           
            

3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการคมนาคม กว้าง 6 เมตร - - - - 6,267,000 ถนนได้รับการพัฒนา การคมนาคม กองช่าง 
 สายรางกระโดน สะดวกและรวดเร็ว ยาว 1,690 เมตร      ยาว 1,690 ม. สะดวก  
 หมู่ที่ 9 บ้านหนองตาพุก           
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๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    

4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการคมนาคม กว้าง 6 เมตร - - - - 9,985,000 ถนนได้รับการพัฒนา การคมนาคม กองช่าง 
 สายทุ่งกระเพราทอง หมู่ที่ 10  สะดวกและรวดเร็ว ยาว 2,670 เมตร      ยาว 2,670 ม. สะดวก  
 - หินลับ หมู่ที่ 15           
 หมูที่ 10 บ้านพุพรหม           
            

5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการคมนาคม กว้าง 6 เมตร - - - - 4,265,000 ถนนได้รับการพัฒนา การคมนาคม กองช่าง 
 สายเขาแก้ว หมู่ที่ 13  สะดวกและรวดเร็ว ยาว 1,145 เมตร      ยาว 1,145 ม. สะดวก  
 เชื่อม ต าบลแก่งเสี้ยน           
 หมูที่ 13 บ้านเขาแก้ว           
            

6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการคมนาคม กว้าง 6 เมตร - - - - 6,019,000 ถนนได้รับการพัฒนา การคมนาคม กองช่าง 
 สายสลอบ - เขาสิงโต สะดวกและรวดเร็ว ยาว 1,560 เมตร      ยาว 1,560 ม. สะดวก  
 ต่อจากเดิม ช่วงที่ 4           
 หมู่ที่ 14 บ้านสลอบ           
            

7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการคมนาคม กว้าง 6 เมตร - - - - 9,553,000 ถนนได้รับการพัฒนา การคมนาคม กองช่าง 
 สายหนองกระทุ่ม - หนองจิก สะดวกและรวดเร็ว ยาว 2,670 เมตร      ยาว 2,670 ม. สะดวก  
 หมู่ที่ 2 บ้านหนองกระทุ่ม           
            
            

8. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการคมนาคม กว้าง 6 เมตร - - - - 9,553,000 ถนนได้รับการพัฒนา การคมนาคม กองช่าง 
 สายพุพรหม - เขาตก สะดวกและรวดเร็ว ยาว 2,670 เมตร      ยาว 2,670 ม. สะดวก  
 หมู่ที่ 10 บ้านพุพรหม           
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๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    

9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการคมนาคม กว้าง 6 เมตร - - - - 9,553,000 ถนนได้รับการพัฒนา การคมนาคม กองช่าง 
 สายดาวหัววัง - วังด้ง  สะดวกและรวดเร็ว ยาว 2,670 เมตร      ยาว 2,670 ม. สะดวก  
 หมูที่ 10 บ้านพุพรหม           
            

10. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการคมนาคม กว้าง 5 เมตร - - - 447,000  ถนนได้รับการพัฒนา การคมนาคม กองช่าง 
 ซอยรวมเหล่า  สะดวกและรวดเร็ว ยาว 160 เมตร      ยาว 800 ม. สะดวก  
 ต่อจากเดิม ช่วงที่ 2            
 หมูที่ 7 บ้านใหม่           
            

11. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการคมนาคม กว้าง 6 เมตร - - - 436,000  ถนนได้รับการพัฒนา การคมนาคม กองช่าง 
 สายไร่ดอกรัก  สะดวกและรวดเร็ว ยาว 130 เมตร      ยาว 780 ม. สะดวก  
 ต่อจากเดิม ช่วงที่ 3            
 หมูที่ 7 บ้านใหม่           
            

12. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการคมนาคม กว้าง 6 เมตร - - - 440,000  ถนนได้รับการพัฒนา การคมนาคม กองช่าง 
 สายรางกระโดน  สะดวกและรวดเร็ว ยาว 130 เมตร      ยาว 780 ม. สะดวก  
 หมูที่ 9 บ้านหนองตาพุก           
            

13. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการคมนาคม กว้าง  6  เมตร - - - 434,000  ถนนได้รับการพัฒนา การคมนาคม กองช่าง 
 สายศูนย์การเรียนรู้-จุฬามณี  สะดวกและรวดเร็ว ยาว 130 เมตร      ยาว 780 ม. สะดวก  
 ต่อจากเดิม ช่วงที่ 3            
 หมูที่ 9 บ้านหนองตาพุก           
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๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
   (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 
    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)    

14. ก่อสร้างถังเก็บน้ า ค.ส.ล. ลดปัญหาภัยแล้ง ปริมาณความจุ  - - - 6,000,000 - ปริมาณความจุ  มีน้ าเพียงพอ กองช่าง 
 ปริมาณความจุ 200 ลบ.ม.(คิว) และการขาดแคลน 200 ลบ.ม.      200 ลบ.ม.   
 แบบฐานแผ่ น้ าอุปโภค-บริโภค จ านวน 12 ถัง        จ านวน 12 ถัง     
   6 หมู่บ้าน       6 หมู่บ้าน    
   (หมูที่ 1,10, 12,      (หมูที่ 1, 10, 12,   
   13, 14, 16)      13, 14, 16)   
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 


