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-๑- 

หลักการและเหตุผล 
ในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕65) ฉบับที่ 6  

 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 9 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนการเพ่ิม             
เติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติม 

พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่

เพ่ิมเติม     
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาตามมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย  
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้              พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 

  เนื่องจากประชาชนในเขตต าบลหนองกระทิง ประสบปัญหาขาดแคลนน้ าใช้ในการอุปโภค
บริโภค 

และปัญหาการสัญจรไม่ได้รับความสะดวก โดยส่งผลท าให้ เกิดอุบัติเหตุทางถนนบ่อยครั้ง   

                     องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทิง  จึงได้ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนา
ท้องถิน่ (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕65) เพิ่มเติมฉบับที่ 6  เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ขาดแคลนน้ าไม่
เพียงพอต่อการใช้อุปโภคบริโภค ปัญหาการสัญจรไม่ได้รับความสะดวก และเพ่ือให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับปัญหาและความต้องการของประชาชน สามารถแก้ปัญหา ความจ าเป็นเร่งด่วน  ทันต่อสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน อีกท้ังใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป    
 
    

                  
 

  
 



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)

1.ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

   1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 12 6,105,000         12 6,105,000     

   1.2 แผนงานการเกษตร 2 199,000            2 199,000        

   1.3 แผนงานเคหะชุมชน 1 452,000            1 452,000        

รวม 15       6,756,000        15     6,756,000     

2.ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

    2.1  แผนงานการเกษตร

    2.2แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม

3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

    3.1 แผนงานการศึกษา

    3.2 แผนงานด้านศาสนา วัฒนธรรม

          กีฬาและนันทนาการ

    3.3 แผนงานสาธารณสุข

    3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

    3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

    3.6 แผนงานงบกลาง

รวม
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      ๒.  บัญชสีรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน    
บัญชสีรุปโครงการพัฒนา     

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิฉบับที ่6
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทิง  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

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

ผ 01 ผ 0 



บัญชสีรุปโครงการพัฒนา     
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเตมิฉบับที ่5

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทิง  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

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)

4.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสิง่แวดล้อม

    4.1 แผนงานสาธารณสุข
    4.2  แผนงานการเกษตร

รวม
  5. ยทุธศาสตร์พัฒนาดา้นการจัดการ
บริหารบา้นเมอืงทีด่ี

   5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
  5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รวมทั้งสิ้น 15 6,756,000 15 6,756,000     

 - 3-

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

ผ 01 



                       
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติมฉบับที ่6 

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทิง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 (ด้านเศรษฐกิจ)  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 (เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี) 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่
โครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายทางหลวง 226 
เชื่อม - หมู่ที่ 1  
บ้านหนองกระทิง  

เพื่อแก้ไขปัญหา
การคมนาคม 
การชนส่ งและ
การสัญจร 

(ช่วงที่ 1) ขนาดกว้าง 2 เมตร  
ยาว 193 เมตร หนา 0.15 
เมตร (ช่วงที่ 2) ขนาดกว้างข้าง
ละ 1 เมตร ยาว 44 เมตร หนา 
0.15 เมตร ปริมาณพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 474 ตร.ม ตามแบบ 
อบต.หนองกระทิงก าหนด 

           
257,000  

ร้อยละ 80 ประชาชน
เดินทางสะดวก 
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ไหล่ถนนกว้าง
เพิ่มขึ้นข้างละ 
2 เมตร 

กองช่าง 

2 ลงหินคลุก หมู่ที่ 1  
บ้านหนองกระทิง – หมู่ที่ 9 
บ้านหนองผะองค์น้อย 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การคมนาคม 
การชนส่ งและ
การสัญจร 

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 700 
เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า 210 ลูกบาศก์
เมตร ตามแบบ อบต.หนองกระทิง
ก าหนด  

    137,000 ร้อยละ 80 ประชาชน
เดินทางสะดวก 
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

มีถนนหินคลุก 
ยาว 700 เมตร 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลง 
หินคลุก สายหมู่ที่ 1 
 บ้านหนองกระทิง –  
หนองเรือ  
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การคมนาคม 
การชนส่ งและ
การสัญจร 

ก่อสร้างถนนดิน  ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 1 
เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 
5,500 ลบ.ม. วางท่อขนาด 0.40 
ม.จ ารวน 7 ท่อน และลงหินคลุก
ตามแบบ อบต .หนองกระ ทิ ง
ก าหนด 

    343,000 เ ก ษ ต ร ก ร สั ญ จ ร
สะดวกและลดความ 
เสียหายของผลผลิต
ทางการเกษตร 
จากการขนส่ง 

มีถนนดินพร้อม
ลงหินคลุก ยาว 
1,100 เมตร 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 



    
 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่
โครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ก่อสร้ า งถนนคอนกรี ต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3  
บ้านหนองซอแซ ซอยติมอ 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
คมนาคม การชนส่ง
และการสัญจร 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 
เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณ
พืน้ท่ี 600 ตรม.ตามแบบ อบต.
หนองกระทิงก าหนด 

    315,000 ร้อยละ 80 ประชาชน
เดินทางสะดวก 
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

มีถนน คสล .
ยาว 
150 เมตร  

กองช่าง 

5 ก่อสร้างฝารางระบายน้ า  
หมู่ที่ 4 บ้านหนองผะองค์ 

เพื่อความปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

ฝาขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 
0.70  เมตร หนา 0.15 เมตร  
ระยะทางรวม 131 เมตร จ านวน
ฝารวมไม่น้อยกว่า 262 ฝา ตาม
แบบ อบต.หนองกระทิงก าหนด 

    110,000 
 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนปลอดใน
การสญัจร 

มี ฝ า ปิ ด ร า ง
ระบายน้ าและ
ลดการเกิดอุบ
ติเหตุในสัญจร 

กองช่าง 

6 ก่อสร้ า งถนนคอนกรี ต
เสริ ม เหล็กสายทางไป
สถานีรถไฟ หมู่ที่ 7 บ้าน
หนองบัว 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
คมนาคม การชนส่ง
และการสัญจร 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 131 
เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณ
พื้นที่ 524 ตรม.ตามแบบ อบต.
หนองกระทิงก าหนด 

    275,000 ร้อยละ 80 ประชาชน
เดินทางสะดวก 
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

มีถนน คสล .
ยาว 
131 เมตร  

กองช่าง 

7 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลง
หินคลุกสาย หมู่ที่ 8 
บ้านสระแร่ เช่ือม บ้าน 
หนองบัว ต าบลห้วยแคน 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
คมนาคม การชนส่ง
และการสัญจร 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.50 เมตร ปริมาณ
ดินถมไม่น้อยกว่า 750 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมลงหินคลุกกว้าง  3 
เมตร ยาว 1 ,000 เมตร หนา 
0.10เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า 200 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ าขนาด  0.40 
เมตร จ านวน 3 จุด  ตามแบบ 
อบต.หนองกระทิงก าหนด 

    260,000 เกษตรกรสัญจร
สะดวกและ 
ลดความเสยีหายของ
ผลผลติทางการเกษตร
จากการขนส่ง 

มี ถ น น ดิ น
พร้ อมล งหิ น
คลุก 
ยาว 1,000 
เมตร 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 



    
 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่
โครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 ก่อสร้ างถนนหินคลุก  
สายหมู่ที่ 9 บ้านหนอง
ผะองค์น้อย เช่ือม หมู่ที่ 
1 และ 
หมู่ที่ 3 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
คมนาคม การชนส่ง
และการสัญจร 

ขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาว 
1,200 เมตร หนา 0.10 เมตร 
พร้อมวางท่อ ขนาด 0.30 เมตร 
จ านวน 4 ท่อน ตามแบบอบต.
หนองกระทิงก าหนด 

    194,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนเดินทาง
สะดวก ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

มีถนนหินคลุก 
ยาว 1,200 
เมตร 

กองช่าง 

9 วางท่อระบายน้ า คสล.
ถนนสาย หมู่ที่ 2 บ้าน
หนองเมืองต่ า –หมู่ที่ 8 
บ้านสระแร ่

เพื่อระบายน้ าไม่ให้
น้ าท่วม 

 (จุดที่ 1)วางท่อขนาด 0.40 
เมตร จ านวน 73 ท่อน  พร้อม
บ่อพัก จ านวน 2 บ่อ (จุดที่2)
ว า งท่ อขนาด  0 .40  เมต ร 
จ านวน 98 ท่อน พร้อมบ่อพัก 
จ านวน 3 บ่อ ตามแบบ อบต.
หนองกระทิงก าหนด 

    109,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนน้ าไม่
ท่วมขัง 

มีท่อระบายน้ า
และน้ าไม่ท่วม
ขัง 

กองช่าง 

10 วางท่อระบายน้ า คสล.
หมู่ที่ 9 สายบ้าน 
หนองผะองค์น้อย  
ลงสระหนองเวียน  

เพื่อเพิ่มปริมาณน้ า
ในสระหนองเวียนให้
เ พี ย ง พ อ ต่ อ ก า ร
บริโภคและอุปโภค 

ท่อขนาด 0.40 เมตรจ านวน 
53 ท่อน  ตามแบบอบต.หนอง
กระทิงก าหนด 

    40,000 ร้อยละ  80ของ 
ครัวเรือนมีน้ าอุป
บ ริ โ ภ ค บ ริ โ ภ ค
อย่างพอเพียง 

สระหนองเวียน
มีน้ าเพิ่มขึ้นและ
มี เพี ย งต่ อการ
บริโภค 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างห้องน้ าภายใน 
องค์ ก า รบริ ห ารส่ วน
ต าบลหนองกระทิง 

เพื่อบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ 

ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3.50 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  21 ตรม. ตาม
แบบ อบต.หนองกระทิงก าหนด 

    447,000 มีห้องน้ าพร้อม
บริการประชาชน 

ก่อสร้างห้องน้ า
ภายใน
ส านักงาน 
ตามแบบ อบต.
หนองกระทิง
ก าหนด 
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แบบ ผ. 02 



    
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2 แผนงานการเกษตร 

ที ่
โครงการ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 ขุดลอกคลองรับน้ า
หนองเมืองต่ า  
หมู่ท่ี 2 บ้านหนอง
เมืองต่ า  

เพื่อมีน้ าอุปโภคบริโภค
และเพียงพอต่อการท า
เกษตรกรรม 

จ านวน 2 ช่วง ปริมาณดินขุด 
ไม่น้อยกว่า 2,040 ลบ.ม. 
ตามแบบ อบต.หนองกระทิง
ก าหนด 

    149,000 ร้อยละ 80 ของ
เกษตรกร 
มีน้ าเพียงพอในการ
ท าเกษตรกรรม 

ขุดลอกล าเหมือง
ปรือ 1 แห่ง 

กองช่าง 

13 ขุดลอกล า เหมื อ ง
ปรือ หมู่ท่ี 10 บ้าน
หนองปลาไหลน้อย  

เพื่อมีน้ าอุปโภคบริโภค
และเพียงพอต่อการท า
เกษตรกรรม 

ขนาดกว้าง  1 .5 เมตร  ยาว 
600 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 
เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
1,350 ลบ.ม. ตามแบบอบต.
หนองกระทิงก าหนด 

    50,000 ร้อยละ 80 ของ
เกษตรกร 
มีน้ าเพียงพอในการ
ท าเกษตรกรรม 

ขุดลอกล าเหมือง
ปรือ 1 แห่ง 

กองช่าง 

      
1.3 แผนงานเคหะชุมชน 

ที ่
โครงการ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่ 
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  
หมู่ท่ี 9 บ้านหนองผะองค์น้อย  
บริเวณสระหนองเวียน 
  

เพื่อบริการ
ประชาชน ให้มี
สถานท่ีส าหรับออก
ก าลังกายและ
พักผ่อน 

ลงทรายขนาดกว้ าง  18 
เมตร ยาว 296 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.25 เมตรปริมาตร
ทรายไม่ น้อยกว่า 4 ,375 
ตรม.ตามแบบ อบต.หนอง
กระทิงก าหนด 

    452,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน
ในหมู่บ้านและต าบลมีภูมิ
ทั ศ น์ ท่ี ส ว ย ง า ม เ ห ม า ะ
ส า ห รั บ อ อ ก ก า ลั ง ก า ย ,
พักผ่อนและ เป็นสถาน ท่ี
ท่องเท่ียว 

บ้านหนองผะ
องค์น้อย มีภูมิ
ทัศน์ท่ีสวยงาม
ประทับใจแก่ผู้
พบเห็นและผู้
สัญจรผ่าน 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 



    
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมฉบับที ่6 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทิง  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่
โครงการ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองผะองค์  
สายถนนทางหลวง 2166 – 
ห้วยโตนด 

เพื่อแก้ไขปัญหา
การคมนาคม 
การชนส่งและ
การสญัจร 

ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว  1 ,300 เมตร 
ห น า  0 . 1 5  เ ม ต ร
ปริมาณพื้นที่ ไม่น้อย
กว่ า  6 ,500 เมตร 
ตามแบบ อบต.หนอง
กระทิงก าหนด 

    3,527,000 ร้อยละ 80 
ประชาชน
เดินทางสะดวก 
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

มีถนน คสล.
ยาว 1,300 
เมตร  

กองช่าง 
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