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ค าน า 
 

  กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น    
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
ก าหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีระยะเวลาสี่ปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดที่ก าหนดไว้ให้มีระยะเวลา
สี่ปี 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) หมายรวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง ประกอบด้วยรายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ ซึ่งในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง  ได้มีการทบทวน เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง โดยได้ผ่าน
กระบวนการประชาคมท้องถิ่นเพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชน โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทบทวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือการน าไปเป็นกรอบและ
แนวทางในการของบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมในแต่
ละปีงบประมาณในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ
พัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

  องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง ขอขอบคุณคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านควนกาหลง  ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูลและเสนอความคิดเห็น และแนวทาง
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564)  เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 จน
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง 
 
 
 

งานนโยบายและแผน  
องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง 
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บทน า 
 

1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น  

แผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนด วิสัยทัศน์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ  แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  

แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท า งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ดังนั้น  โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยเฉพาะในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสี่
ปีนั้น  ควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย  2  ประการ  คือ 

1)  มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของ
โครงการ/กิจกรรม  รวมทั้งประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 

2)  กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสี่ปี  ควรมีความพร้อมในเรื่องของ
รูปแบบ  และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร  เพ่ือให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะน าไปใช้
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.1 เพ่ือให้การจัดท าโครงการในการแก้ปัญหาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –    
พ.ศ.2564 ) มีความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และสถานการณ์ในปัจจุบันมากท่ีสุด 
  2.2 เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบายของ
รัฐบาลที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
  2.3 เพ่ือเปลี่ยนแปลงราคาประมาณการ ในการก่อสร้าง และพ้ืนที่จะด าเนินการให้มีความ
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่เป็นจริง เป็นปัจจุบัน และใกล้เคียงมากที่สุด 
 

3. ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ขอเปลี่ยนแปลงเพ่ือ

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
2)  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงและประกาศใช้

แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง 
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับองค์การบริหาร

ส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อ สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้ต่อไป 

 
 

หน้าที่ 1 
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บันทึกหลกัการและเหตุผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564)  
  เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 

---------------------------------- 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. 25๕๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข
เพ่ิมเติม  หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 ข้อ  ๙  ให้ยกเลิกความในข้อ  22  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘ และ (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. 25๕๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

 ข้อ  ๒๒/1   เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจ ของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เปลี่ยนแปลงให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  นับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  

ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ พระราชด าริ 
งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจ ของผู้บริหารท้องถิ่น  
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล    
พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  

 องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
1. แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง  (พ.ศ. 2561 – 2564)  

   ประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559   
2. แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง  (พ.ศ. 2561 – 2564)  

  การเพ่ิมเติม/ เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)  ประกาศใช้เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 
3. แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง  (พ.ศ. 2561 – 2564)  

  การเพ่ิมเติม / เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2561 
  
 
 

     

หน้าที่ 2 



 

          แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เปลีย่นแปลง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2562     หน้าที่ 6           
 

   เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง มีความจ าเป็นการเปลี่ยนแปลง โครงการตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง  เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและ
สถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจ อ านาจ หน้าที่ และเพ่ือเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับ
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน 
ทั้งนี้  เพ่ือน าไปใช้ประกอบการพิจารณา จัดสรรงบประมาณ ด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามระเบียบ
กฎหมายต่อไป 

     ทั้งนี้  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง  จึงได้เปลี่ยนแปลง โครงการ/กิจกรรม บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2564)  เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดสรร
งบประมาณต่อไป 

 
 
 
 

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

หน้าที่ 3 



 

          แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เปลีย่นแปลง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2562     หน้าที่ 4           
 

 
 
 

 
   

ส่วนที่ 2 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) 
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 

 



 

          แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เปลีย่นแปลง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2562     หน้าที่ 5           
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562  

องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง  อ าเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

แบบ ผ.01

2.กำรพัฒนำด้ำนอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

       -               -            1         782,000         -                 -            -                 -           1        782,000

5.กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน        -               -          16    16,945,900         -                 -            -                 -         16   16,945,900

6.กำรพัฒนำด้ำนแหล่งน้ ำ        -               -            1         213,200         -                 -            -                 -           1        213,200

แบบ ผ.05

5.กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน        -               -            1      3,605,000          1  3,605,000           1  3,605,000         3   10,815,000

แบบ ผ.08

8.กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำร
บริหำรและกำรจัดกำร

       -               -   

รวมท้ังส้ิน        19     21,546,100          1   3,605,000           1   3,605,000        21    28,756,100

รวม 4 ปี
ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 
 

(ผ.07) 



 

          แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เปลีย่นแปลง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2562     หน้าที่ 6           
 

 
ส่วนที่ 3 

 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) 
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 

 

 

 

 

 

 



 

          แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เปลีย่นแปลง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2562     หน้าที่ 7           
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)  เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง  อ าเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล 
 

ล าดับ 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
1 โครงการก่อสร้างรั้วรอบโรงปุ๋ยและโรงคัด

แยกขยะองค์การบริหารส่วนต าบล        
ควนกาหลง  
 
ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 326 เมตร สูง 
2.10 เมตร ในพ้ืนที่หมู่ที่ 4 
 
 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น               
(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม /เปลี่ยนแปลง             
(ฉบับที ่2) พ.ศ.2561                    
หน้าที่  115  รายการที่ 1 
งบประมาณพ.ศ. 2562 :650,000.-บาท 

 โครงการก่อสร้างรั้วรอบโรงปุ๋ยและโรงคัดแยก
ขยะองค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง  
 
 
ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 326 เมตร สูง 
2.10 เมตร ในพ้ืนที่หมู่ที่ 4 
 
 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                 
(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2562 
 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 : 782,000.- บาท 

โครงการดังกล่าวไม่
สามารถด าเนินการได้ 
เนื่องจากรูปแบบรายการ
งานก่อสร้างยังไม่ผ่านการ
รับรองจากผู้ได้รับอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ จึง
จ าเป็นต้องน าแบบแปลน
และแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้างมาทบทวนเพ่ือให้
มีความถูกต้อง ละเอียด 
ครบถ้วน ตามหนังสือสั่ง
การที่ กค.(กวจ) 
0405.2/ว112        
ลงวันที่ 5 มี.ค. 2561 

ยุทธศาสตร์ที่  2  
การพัฒนาด้าน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

เคหะและชุมชน กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
  
 



 

          แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เปลีย่นแปลง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2562     หน้าที่ 8           
 

 

ล าดับ 
รายละเอยีดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2 โครงการก่อสร้างถนนหินผุซอยบ้านนา  

หมู่ที่ 1  
 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร 
หนาไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร  
 
 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น              
(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม /เปลี่ยนแปลง             
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561                    
หน้าที่ 120 รายการที่ 1 
 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 : 96,100.- บาท 

โครงการก่อสร้างถนนหินผุซอยบ้านนา หมู่ที่ 1 
 
 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา
ไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร  
 
 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                  
(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง          
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 
 
 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 : 96,100.- บาท 

โครงการดังกล่าวไม่
สามารถด าเนินการได้ 
เนื่องจากรูปแบบรายการ
งานก่อสร้างยังไม่ผ่านการ
รับรองจากผู้ได้รับอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ จึง
จ าเป็นต้องน าแบบแปลน
และแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้างมาทบทวนเพ่ือให้
มีความถูกต้อง ละเอียด 
ครบถ้วน ตามหนังสือสั่ง
การที่ กค.(กวจ) 
0405.2/ว112        
ลงวันที่ 5 มี.ค. 2561 

ยุทธศาสตร์ที่  5  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



 

          แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เปลีย่นแปลง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2562     หน้าที่ 9           
 

 

ล าดับ 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
3 โครงการก่อสร้างทางเท้าหินผุ ซอยหลังมัสยิด

อัลอะติก หมู่ที่ 1  
 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 217 เมตร หนาไม่
น้อยกว่า 0.30 เมตร  
 
 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                   
(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม /เปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
หน้าที่ 120  รายการที่ 2 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 : 129,800.- บาท 

โครงการก่อสร้างทางเท้าหินผุ ซอยหลังมัสยิด
อัลอะติก หมู่ที่ 1  
 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 217 เมตร หนา
ไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร  
 
 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                  
(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง           
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 
 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 : 129,800.- บาท 

โครงการดังกล่าวไม่
สามารถด าเนินการได้ 
เนื่องจากรูปแบบรายการ
งานก่อสร้างยังไม่ผ่านการ
รับรองจากผู้ได้รับอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ จึง
จ าเป็นต้องน าแบบแปลน
และแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้างมาทบทวนเพ่ือให้
มีความถูกต้อง ละเอียด 
ครบถ้วน ตามหนังสือสั่ง
การที่ กค.(กวจ) 
0405.2/ว112        
ลงวันที่ 5 มี.ค. 2561 
 

ยุทธศาสตร์ที่  5  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน กองช่าง 

 
 
 

 



 

          แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เปลีย่นแปลง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2562     หน้าที่ 10           
 

 

ล าดับ 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

ซอย 3  หมู่ที่ 3  
 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 293 เมตร หนาไม่
น้อยกว่า 0.15 เมตร  
 
 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                   
(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม /เปลี่ยนแปลง               
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
หน้าที่ 121  รายการที่ 3 
 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 : 743,800.- บาท 

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ซอย 3  หมู่ที่ 3  
 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 293 เมตร   
หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร  
 
 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                  
(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง           
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 
 
 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 : 875,500.- บาท 

โครงการดังกล่าวไม่
สามารถด าเนินการได้ 
เนื่องจากรูปแบบรายการ
งานก่อสร้างยังไม่ผ่านการ
รับรองจากผู้ได้รับอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ จึง
จ าเป็นต้องน าแบบแปลน
และแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้างมาทบทวนเพ่ือให้
มีความถูกต้อง ละเอียด 
ครบถ้วน ตามหนังสือสั่ง
การที่ กค.(กวจ) 
0405.2/ว112        
ลงวันที่ 5 มี.ค. 2561 
 

ยุทธศาสตร์ที่  5  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน กองช่าง 

 

 

 



 

          แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เปลีย่นแปลง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2562     หน้าที่ 11           
 

 

ล าดับ 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

ปลายซอย 1- ซอย 2  หมู่ที่ 3  
 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50 เมตร       
หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร  
 
 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                   
(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม /เปลี่ยนแปลง             
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
หน้าที่  121   รายการที่ 4 
 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 : 131,800.- บาท 

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ปลายซอย 1 - ซอย 2  หมู่ที่ 3  
 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนาไม่
น้อยกว่า 0.15 เมตร  
 
 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                  
(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง            
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 
 
 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 : 147,700.- บาท 

โครงการดังกล่าวไม่
สามารถด าเนินการได้ 
เนื่องจากรูปแบบรายการ
งานก่อสร้างยังไม่ผ่านการ
รับรองจากผู้ได้รับอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ จึง
จ าเป็นต้องน าแบบแปลน
และแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้างมาทบทวนเพ่ือให้
มีความถูกต้อง ละเอียด 
ครบถ้วน ตามหนังสือสั่ง
การที่ กค.(กวจ) 
0405.2/ว112        
ลงวันที่ 5 มี.ค. 2561 
 

ยุทธศาสตร์ที่  5  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน กองช่าง 

 

 

 



 

          แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เปลีย่นแปลง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2562     หน้าที่ 12           
 

ล าดับ 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
6 โครงการก่อสร้างถนนหินผุสายปลายซอย 3 

หมู่ที่ 3  
 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 584 เมตร หนา
ไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร  
 
 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                
(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม /เปลี่ยนแปลง               
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
หน้าที่ 122   รายการที่  5 
 
งบประมาณพ.ศ.2561 : 276,000.- บาท 

โครงการก่อสร้างถนนหินผุสายปลายซอย 3 
หมู่ที่ 3  
 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 584 เมตร หนา
ไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร  
 
 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                 
(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง           
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 
 
 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 : 361,800.- บาท 

โครงการดังกล่าวไม่
สามารถด าเนินการได้ 
เนื่องจากรูปแบบรายการ
งานก่อสร้างยังไม่ผ่านการ
รับรองจากผู้ได้รับอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ จึง
จ าเป็นต้องน าแบบแปลน
และแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้างมาทบทวนเพ่ือให้
มีความถูกต้อง ละเอียด 
ครบถ้วน ตามหนังสือสั่ง
การที่ กค.(กวจ) 
0405.2/ว112        
ลงวันที่ 5 มี.ค. 2561 
 

ยุทธศาสตร์ที่  5  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน กองช่าง 

 

 

 

 



 

          แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เปลีย่นแปลง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2562     หน้าที่ 13           
 

ล าดับ 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ซอยเจริญ  หมู่ที่ 5 
 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 435 เมตร   
หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร  
 
 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                 
(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม /เปลี่ยนแปลง               
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
หน้าที่ 122  รายการที่ 6 
 
งบประมาณพ.ศ.2561 :1,076,600.- บาท 

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยเจริญ  หมู่ที่ 5 
 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 435 เมตร   
หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร  
 
 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                 
(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง           
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 
 
 
งบประมาณพ.ศ.2562 :1,282,000.- บาท 

โครงการดังกล่าวไม่
สามารถด าเนินการได้ 
เนื่องจากรูปแบบรายการ
งานก่อสร้างยังไม่ผ่านการ
รับรองจากผู้ได้รับอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ จึง
จ าเป็นต้องน าแบบแปลน
และแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้างมาทบทวนเพ่ือให้
มีความถูกต้อง ละเอียด 
ครบถ้วน ตามหนังสือสั่ง
การที่ กค.(กวจ) 
0405.2/ว112        
ลงวันที่ 5 มี.ค. 2561 
 

ยุทธศาสตร์ที่  5  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน กองช่าง 

 

 

 



 

          แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เปลีย่นแปลง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2562     หน้าที่ 14           
 

ล าดับ 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
8 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยในนา     

หมู่ที่ 5 
 
ขนาดกว้าง 3 -1.80 x 1.80 เมตร          
ยาว 8 เมตร   skew 45 องศา  
 
 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                
(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม /เปลี่ยนแปลง               
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
หน้าที่ 122  รายการที่ 7 
 
งบประมาณพ.ศ.2561 :800,000.- บาท 

 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยในนา     
หมู่ที่ 5 
 
ขนาดกว้าง 2 -1.50 x 1.50 เมตร          
ยาว 10 เมตร   skew 45 องศา  
 
 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                  
(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง          
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 
 
 
งบประมาณพ.ศ.2562 :553,700.- บาท 

โครงการดังกล่าวไม่
สามารถด าเนินการได้ 
เนื่องจากรูปแบบรายการ
งานก่อสร้างยังไม่ผ่านการ
รับรองจากผู้ได้รับอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ จึง
จ าเป็นต้องน าแบบแปลน
และแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้างมาทบทวนเพ่ือให้
มีความถูกต้อง ละเอียด 
ครบถ้วน ตามหนังสือสั่ง
การที่ กค.(กวจ) 
0405.2/ว112        
ลงวันที่ 5 มี.ค. 2561 
 

ยุทธศาสตร์ที่  5  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน กองช่าง 

 

 

 

 



 

          แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เปลีย่นแปลง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2562     หน้าที่ 15           
 

ล าดับ 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   

ซอยในควน   หมู่ที่ 6 
 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 643 เมตร   
หนา 0.15 เมตร  
 
 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                  
(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม /เปลี่ยนแปลง               
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
หน้าที่ 123  รายการที่ 8 
 
งบประมาณพ.ศ.2561 :1,613,200.- บาท 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ซอยในควน   หมู่ที่ 6 
 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 643 เมตร   
หนา 0.15 เมตร  
 
 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                 
(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง           
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 
 
 
งบประมาณพ.ศ.2562 :1,900,800.- บาท 

โครงการดังกล่าวไม่
สามารถด าเนินการได้ 
เนื่องจากรูปแบบรายการ 
งานก่อสร้างยังไม่ผ่านการ
รับรองจากผู้ได้รับอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ  
จึงจ าเป็นต้องน าแบบ
แปลนและแบบรูป
รายการงานก่อสร้างมา
ทบทวนเพื่อให้มีความ
ถูกต้อง ละเอียด 
ครบถ้วน ตามหนังสือสั่ง
การที่ กค.(กวจ) 
0405.2/ว112        
ลงวันที่ 5 มี.ค. 2561 
 

ยุทธศาสตร์ที่  5  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน กองช่าง 

 

 

 



 

          แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เปลีย่นแปลง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2562     หน้าที่ 16           
 

 

ล าดับ 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   

ซอยวิเศษ   หมู่ที่ 6 
 
 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 793 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
 
 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                 
(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม /เปลี่ยนแปลง               
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
หน้าที่ 127 รายการที่ 9 
 
งบประมาณพ.ศ.2561 :2,168,500.- บาท 

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ซอยวิเศษ   หมู่ที่ 6 
 
 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 793 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
 
 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                 
(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง          
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 
 
 
งบประมาณพ.ศ.2562 :2,577,700.- บาท 

โครงการดังกล่าวไม่
สามารถด าเนินการได้ 
เนื่องจากรูปแบบรายการ
งานก่อสร้างยังไม่ผ่านการ
รับรองจากผู้ได้รับอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ จึง
จ าเป็นต้องน าแบบแปลน
และแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้างมาทบทวนเพ่ือให้
มีความถูกต้อง ละเอียด 
ครบถ้วน ตามหนังสือสั่ง
การที่ กค.(กวจ) 
0405.2/ว112        
ลงวันที่ 5 มี.ค. 2561 
 

ยุทธศาสตร์ที่  5  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน กองช่าง 

 

 

 



 

          แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เปลีย่นแปลง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2562     หน้าที่ 17           
 

 

ล าดับ 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
11  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

ผังปาล์ม 8/3 (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 8 
 
 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 550 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
 
 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                
(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม /เปลี่ยนแปลง               
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
หน้าที่ 122  รายการที่ 10 
 
งบประมาณพ.ศ.2561 :1,420,100.- บาท 

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ผังปาล์ม 8/3 (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 8 
 
 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 550 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
 
 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                  
(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง           
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 
 
 
งบประมาณพ.ศ.2562 :1,705,000.- บาท 

โครงการดังกล่าวไม่
สามารถด าเนินการได้ 
เนื่องจากรูปแบบรายการ
งานก่อสร้างยังไม่ผ่านการ
รับรองจากผู้ได้รับอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ จึง
จ าเป็นต้องน าแบบแปลน
และแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้างมาทบทวนเพ่ือให้
มีความถูกต้อง ละเอียด 
ครบถ้วน ตามหนังสือสั่ง
การที่ กค.(กวจ) 
0405.2/ว112        
ลงวันที่ 5 มี.ค. 2561 
 

ยุทธศาสตร์ที่  5  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน กองช่าง 

 

 

 



 

          แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เปลีย่นแปลง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2562     หน้าที่ 18           
 

 

ล าดับ 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

ปลายซอยวังผาสามัคคี 2 – วังผาสามัคคี 1 
หมู่ที่ 9 
 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 183 เมตร   
หนา 0.15 เมตร 
 
 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2564) เพ่ิมเติม /เปลี่ยนแปลง               
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
หน้าที่ 125  รายการที่ 11 
 
งบประมาณพ.ศ.2561 :450,600.- บาท 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ปลายซอยวังผาสามัคคี 2 – วังผาสามัคคี 1 
หมู่ที่ 9 
 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 183 เมตร   
หนา 0.15 เมตร 
 
 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                  
(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง           
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 
 
 
งบประมาณพ.ศ.2562 :510,000.- บาท 

โครงการดังกล่าวไม่
สามารถด าเนินการได้ 
เนื่องจากรูปแบบรายการ
งานก่อสร้างยังไม่ผ่านการ
รับรองจากผู้ได้รับอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ จึง
จ าเป็นต้องน าแบบแปลน
และแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้างมาทบทวนเพ่ือให้
มีความถูกต้อง ละเอียด 
ครบถ้วน ตามหนังสือสั่ง
การที่ กค.(กวจ) 
0405.2/ว112        
ลงวันที่ 5 มี.ค. 2561 
 

ยุทธศาสตร์ที่  5  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน กองช่าง 

 

 

 



 

          แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เปลีย่นแปลง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2562     หน้าที่ 19           
 

 

  

ล าดับ 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
13  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

ปลายซอยวังผาสามัคคี 4 – ซอยวังผาสามัคคี 
5 (ซอยหลังวัด) หมู่ที่ 9 
 
 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 173 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
 
 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                 
(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม /เปลี่ยนแปลง               
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
หน้าที่ 125  รายการที่ 12 
 
งบประมาณพ.ศ.2561 :426,700.- บาท 

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ปลายซอยวังผาสามัคคี 4 – ซอยวังผาสามัคคี 
5 (ซอยหลังวัด) หมู่ที่ 9 
 
 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 173 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
 
 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                 
(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง           
(ฉบับที่ 3) พ.ศ2562 
 
 
งบประมาณพ.ศ.2562 :520,900.- บาท 

โครงการดังกล่าวไม่
สามารถด าเนินการได้ 
เนื่องจากรูปแบบรายการ
งานก่อสร้างยังไม่ผ่านการ
รับรองจากผู้ได้รับอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ จึง
จ าเป็นต้องน าแบบแปลน
และแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้างมาทบทวนเพ่ือให้
มีความถูกต้อง ละเอียด 
ครบถ้วน ตามหนังสือสั่ง
การที่ กค.(กวจ) 
0405.2/ว112        
ลงวันที่ 5 มี.ค. 2561 
 

ยุทธศาสตร์ที่  5  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

เคหะและชุมชน กองช่าง 

 

 



 

          แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เปลีย่นแปลง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2562     หน้าที่ 20           
 

 

ล าดับ 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
14  โครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์

คอนกรีตสายวังผาสามัคคี 10 หมู่ที่ 9 
 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 310 เมตร  
หนา 0.04 เมตร 
 
 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                 
(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม /เปลี่ยนแปลง               
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
หน้าที่ 126  รายการที่ 13 
 
งบประมาณพ.ศ.2561 :1,166,000.- บาท 

โครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต
สายวังผาสามัคคี 10 หมู่ที่ 9 
 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 310 เมตร  
หนา 0.04 เมตร 
 
 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                   
(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง           
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 
 
 
งบประมาณพ.ศ.2562 :1,210,000.- บาท 

โครงการดังกล่าวไม่
สามารถด าเนินการได้ 
เนื่องจากรูปแบบรายการ
งานก่อสร้างยังไม่ผ่านการ
รับรองจากผู้ได้รับอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ จึง
จ าเป็นต้องน าแบบแปลน
และแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้างมาทบทวนเพ่ือให้
มีความถูกต้อง ละเอียด 
ครบถ้วน ตามหนังสือสั่ง
การที่ กค.(กวจ) 
0405.2/ว112        
ลงวันที่ 5 มี.ค. 2561 
 

ยุทธศาสตร์ที่  5  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน กองช่าง 

 

 

 



 

          แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เปลีย่นแปลง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2562     หน้าที่ 21           
 

 

ล าดับ 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
15  โครงการซ่ อมสร้ างถนนพาราแอส ฟัลท์

คอนกรีตสายวังไอหลาด 
หมู่ที่ 10 
 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 990 เมตร  
หนา 0.04 เมตร 
 
 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                
(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม /เปลี่ยนแปลง               
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
หน้าที่ 126  รายการที่ 14 
 
งบประมาณพ.ศ.2561 :3,177,000.- บาท 

โครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต
สายวังไอหลาด 
หมู่ที่ 10 
 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 990 เมตร  
หนา 0.04 เมตร 
 
 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                  
(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง           
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 
 
 
งบประมาณพ.ศ.2562 :3,257,000.- บาท 

โครงการดังกล่าวไม่
สามารถด าเนินการได้ 
เนื่องจากรูปแบบรายการ
งานก่อสร้างยังไม่ผ่านการ
รับรองจากผู้ได้รับอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ จึง
จ าเป็นต้องน าแบบแปลน
และแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้างมาทบทวนเพ่ือให้
มีความถูกต้อง ละเอียด 
ครบถ้วน ตามหนังสือสั่ง
การที่ กค.(กวจ) 
0405.2/ว112        
ลงวันที่ 5 มี.ค. 2561 
 

ยุทธศาสตร์ที่  5  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน กองช่าง 

 

 

 



 

          แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เปลีย่นแปลง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2562     หน้าที่ 22           
 

 

ล าดับ 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
16  โครงการก่อสร้างถนนหินผุ 

สายซอยตรงข้ามวัดกุมภีลบรรพต (ต่อเนื่อง) 
หมู่ที่ 10 
 
 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 650 เมตร หนา
ไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร 
 
 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                 
(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม /เปลี่ยนแปลง               
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
หน้าที่ 127  รายการที่ 15 
 
 
งบประมาณพ.ศ.2561 :242,000.- บาท 

โครงการก่อสร้างถนนหินผุ 
สายซอยตรงข้ามวัดกุมภีลบรรพต (ต่อเนื่อง) 
หมู่ที่ 2 
 
 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 650 เมตร หนา
ไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร 
 
 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                  
(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง          
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 
 
 
 
งบประมาณพ.ศ.2562 :325,300.- บาท 

โครงการดังกล่าวไม่
สามารถด าเนินการได้ 
เนื่องจากรูปแบบรายการ
งานก่อสร้างยังไม่ผ่านการ
รับรองจากผู้ได้รับอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ จึง
จ าเป็นต้องน าแบบแปลน
และแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้างมาทบทวนเพ่ือให้
มีความถูกต้อง ละเอียด 
ครบถ้วน ตามหนังสือสั่ง
การที่ กค.(กวจ) 
0405.2/ว112        
ลงวันที่ 5 มี.ค. 2561 
ประกอบกับ ข้อผิดพลาด
ทางการพิมพ์ หมู่บ้าน  
 

ยุทธศาสตร์ที่  5  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน กองช่าง 

 

 



 

          แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เปลีย่นแปลง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2562     หน้าที่ 23           
 

 

 

ล าดับ 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
17 โครงการปรับปรุงเส้นทางสายกุโบว์ หมู่ที่ 11 

 
 
ปรับปรุงเส้นทางโดยการถมหินผุสายกุโบว์ 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,125 เมตร 
หนาไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร 
 
 
 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                 
(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม /เปลี่ยนแปลง               
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
หน้าที่ 127  รายการที่ 16 
 
งบประมาณพ.ศ.2561 :1,135,600.- บาท 

 โครงการปรับปรุงเส้นทางสายกุโบว์ หมู่ที่ 11 
 
 
ปรับปรุงเส้นทางโดยการถมหินผุสายกุโบว์ 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,125 เมตร 
หนาไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร 
 
 
 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                 
(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง           
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 
 
 
งบประมาณพ.ศ.2562 :1,492,600.- บาท 

โครงการดังกล่าวไม่
สามารถด าเนินการได้ 
เนื่องจากรูปแบบรายการ
งานก่อสร้างยังไม่ผ่านการ
รับรองจากผู้ได้รับอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ จึง
จ าเป็นต้องน าแบบแปลน
และแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้างมาทบทวนเพ่ือให้
มีความถูกต้อง ละเอียด 
ครบถ้วน ตามหนังสือสั่ง
การที่ กค.(กวจ) 
0405.2/ว112        
ลงวันที่ 5 มี.ค. 2561 
 

ยุทธศาสตร์ที่  5  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน กองช่าง 

 

 



 

          แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เปลีย่นแปลง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2562     หน้าที่ 24           
 

 

 

ล าดับ 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
18  โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลบ้านห้วยน้ าด า 

หมู่ที่ 10 
 
ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลบ้านห้วยน้ าด า ความลึก
เฉลี่ย ตั้งแต่ 43-100 เมตร ขนาด 6 นิ้ว ท่อ 
PVC. ชั้น 13.5 มอก. 17-2532 ปริมาณน้ า
ไม่น้อยกว่า 2 ลบ.ม./ชั่วโมง 
 
 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                
(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม /เปลี่ยนแปลง               
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
หน้าที่ 129  รายการที่ 2 
 
งบประมาณพ.ศ.2561 :213,200.- บาท 

 โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลบ้านห้วยน้ าด า 
หมู่ที่ 10 
 
ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลบ้านห้วยน้ าด า ความลึก
เฉลี่ย ตั้งแต่ 43-100 เมตร ขนาด 6 นิ้ว ท่อ 
PVC. ชั้น 13.5 มอก. 17-2532 ปริมาณน้ า
ไม่น้อยกว่า 2 ลบ.ม./ชั่วโมง 
 
 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                  
(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง          
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 
 
 
งบประมาณพ.ศ.2562 :213,200.- บาท 

โครงการดังกล่าวไม่
สามารถด าเนินการได้ 
เนื่องจากรูปแบบรายการ
งานก่อสร้างยังไม่ผ่านการ
รับรองจากผู้ได้รับอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ จึง
จ าเป็นต้องน าแบบแปลน
และแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้างมาทบทวนเพ่ือให้
มีความถูกต้อง ละเอียด 
ครบถ้วน ตามหนังสือสั่ง
การที่ กค.(กวจ) 
0405.2/ว112        
ลงวันที่ 5 มี.ค. 2561 
 

ยุทธศาสตร์ที่  6  
การพัฒนา    
ด้านแหล่งน้ า 

เคหะและชุมชน กองช่าง 

 

 



 

          แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เปลีย่นแปลง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2562     หน้าที่ 25           
 

 

 

ล าดับ 
ที ่

       รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(ปัจจุบัน) 

    รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น      
(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง 

ยุทธ์ศาสตร์ แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
19 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 

คอนกรีตสายซอย 11 หมู่ที่ 2 
โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ 
คอนกรีตสายซอย 11 หมู่ที่ 2 

ขอเปลี่ยนแปลงเป็น           
ผ05 เพ่ือให้
สอดคล้องกับการ
ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจาก
หน่วยงานอื่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นที่
ฐาน  
 
 

เคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง 

   
ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายซอย 
11 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 985 เมตร หนา 
0.04 เมตร 
 
 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                
(พ.ศ.2561-2564)  
หน้าที่ 132  รายการที่ 42 
 

  
ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต 
สายซอย 11 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 
985 เมตร หนา 0.04 เมตร 
 
 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม /
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 
 

 

 งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 : 1,300,000 บาท 
 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2562 : 3,605,000 บาท 
พ.ศ. 2563 : 3,605,000 บาท 
พ.ศ. 2564 : 3,605,000 บาท 

 

 



 

          แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เปลีย่นแปลง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2562     หน้าที่ 26           
 

 

 

 

ล าดับ 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
20  โครงการ : จัดซื้อเก้าอ้ีพักคอย 3 ที่นั่ง 

 
  
 
 
 
 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                 
(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม /เปลี่ยนแปลง               
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
 
งบประมาณพ.ศ.2561 :5,000.- บาท 

  โครงการ : จัดซื้อเก้าอ้ีพักคอย 3 ที่นั่ง 
 
 
 
 
 
 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                 
(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง           
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 
 
งบประมาณพ.ศ.2562 :5,000.- บาท 

โครงการดังกล่าว        
(ผ.08) ไม่สามารถ
ด าเนินการได้            
ขอเปลี่ยนแปลง
ปีงบประมาณด าเนินการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  8  
การพัฒนา    
ด้านการเมืองการ
บริหารและการ
จัดการ  

เคหะและชุมชน กองช่าง 

 



 

          แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เปลีย่นแปลง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2562     หน้าที่ 27           
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

หน้าที่ 27 


