
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

           แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561–2565) 

          เปล่ียนแปลงครั้งที่ 3/2564 

          องคการบรหิารสวนตำบลบางโกระ            





 

1 

 

บทนำ 

 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      

พ.ศ.2548 และเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3)  กำหนดใหองคการบริหารสวนตำบลจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือเปนการ

กำหนดทิศทางในการพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองระหวางแผนทุกแผนและงบประมาณรายจายประจำป 

  เพ่ือใหการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินองคการบริหารสวนตำบลเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาที่ได

วางไวแลวและใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ท อ ง ถิ่ น  (ฉ บั บ ที่  2 ) พ .ศ .2 5 5 9  ข อ  2 2  ก า ร เ พ่ิ ม เติ ม ห รื อ เป ลี่ ย น แ ป ล งแ ผ น พั ฒ น า ท อ ง ถ่ิ น                      

ใหดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีข้ันตอนดำเนินการ ดังน้ี  

1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      

พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 22/1 เพื่อประโยชนของประชาชน      

การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหเปนอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น สำหรับองคการบริหารสวน

ตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46           

แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 ดวย     

 เมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นตามวรรคหนึ่ งไดรับความเห็นชอบแลวใหสงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาว              

ใหผูบรหิารทองถิ่นประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประซาซนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน นับแตวันท่ี

ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช 

เหตุผลและความจำเปนในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหาร

สวนตำบลบางโกระ เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 3/2564 ดังนี้ 

 (1) เพ่ือใหโครงการพัฒนามีความถูกตองและเปนปจจุบันในรายละเอียด เหตุผล เปาหมาย          

ท่ี เปลี่ยนแปลงเพื่ อใหสอดคลองกับความเปนจริงใน พ้ืน ท่ีและนำไปจัดทำงบประมาณรายจายประจำป             

เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของเพ่ือใหมีความตอเนื่องในการพัฒนานำไปสูการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ

สามารถดำเนินโครงการไดอยางถูกตอง 

 



1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการเดิม

55 กอสรางคูระบายน้ํา คสล. 

สายบานนายปรีชา บัวขาว (ม.1)

เพื่อใหมีระบบระบายและ

สงนํ้าที่ไดมาตรฐาน

กวาง 0.50 ม.

ยาว 70.00 ม.

 ลึกเฉลี่ย 0.50 ม.

-   -  - -    150,000 คูระบายน้ํา การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็ว ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

กองชาง

55 กอสรางคูระบายน้ํา คสล. 

สายบานนายปรีชา บัวขาว (ม.1)

เพื่อใหมีระบบระบายและ

สงนํ้าที่ไดมาตรฐาน

กวาง 0.50 เมตร 

ยาว 64.00 เมตร

 ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. - 1.10 ม.

 -  -  -  - 202,600 คูระบายน้ํา การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็ว ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น( พ.ศ 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ เปลี่ยนแปลงคร้ังที่ 3/2564

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การเสริมสรางความม่ันคง พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสูนานาชาติ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ

ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

งบประมาณและท่ีผานมา

โครงการที่เปลี่ยนแปลง

ยทุธศาสตรท์ ี1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 1 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางโกระ



เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

งบประมาณและท่ีผานมา

โครงการเดิม

14 บุกเบิกถนนลูกรังสายบาน

นายวิม  ขวัญสุรัตน  - 

คลองโกวาว (ม.1)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนลูกรัง ยาว 400 ม.

กวาง 4 ม.

 -  -  -   - 237,800 ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

14 บุกเบิกถนนหินคลุกสายบาน

นายวิม  ขวัญสุรัตน  - 

คลองโกวาว (ม.1)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนหินคลุกขนาด

กวาง  3.00 ม.

ยาว 239.00 ม.

หนาเฉลี่ย 0.15  ม.

 -  -  -  - 162,800 ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

โครงการที่เปลี่ยนแปลง

ยทุธศาสตรท์ ี1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 2 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางโกระ



เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

งบประมาณและท่ีผานมา

โครงการเดิม

82 ขุดลอกคลองสายวัดสุนทรวารี

(ม.2)

เพื่อใหคลองธรรมชาติ

สะอาด  ระบายนํ้าไดสะดวก

ขนาดกวาง 6.00-8.00 ม

ยาว 1,500 ม..

 -  -  -  - 200,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

การระบายนํ้าสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

82 ขุดลอกคลองสายวัดสุนทรวารี

(ม.2)

เพื่อใหคลองธรรมชาติ

สะอาด  ระบายนํ้าไดสะดวก

ขนาดกวาง 6.00-8.00 ม

ยาว 100 ม.

10,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

การระบายนํ้าสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

โครงการที่เปลี่ยนแปลง

ยทุธศาสตรท์ ี1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 3 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางโกระ



เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

งบประมาณและท่ีผานมา

โครงการเดิม

23 กอสราง ถนน คสล. สายหนา

บานนายนิกร หนักแดง - 

คลองสาธารณะ(ม.2)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนน คสล. กวาง 3 ม. 

ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม.

 - - 154,700  -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

23 กอสราง ถนน คสล. สายหนา

บานนายนิกร หนักแดง - 

คลองสาธารณะ(ม.2)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนน คสล. กวาง 3 ม. 

ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม.

 - -  -  - 149,900 ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

โครงการที่เปลี่ยนแปลง

ยทุธศาสตรท์ ี1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 4 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางโกระ



เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

งบประมาณและท่ีผานมา

โครงการเดิม

84 ขุดลอกคลอง ม.3 บานฉาง 

หลังบานสาวจวบ-เขต ม.3 ทาเรือ

เพื่อใหคลองธรรมชาติ

สะอาด  ระบายนํ้าไดสะดวก

ระยะทาง  -  - _ 100,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

การระบายนํ้าสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

84 ขุดลอกคลอง ม.3 บานฉาง 

หลังบานสาวจวบ-เขต ม.3 ทาเรือ

เพื่อใหคลองธรรมชาติ

สะอาด  ระบายนํ้าไดสะดวก

ขนาดกวาง 6.00 เมตร

ยาว 100  เมตร

10,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

การระบายนํ้าสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

โครงการที่เปลี่ยนแปลง

ยทุธศาสตรท์ ี1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 5 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางโกระ



เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

งบประมาณและท่ีผานมา

โครงการเดิม

34 บุกเบิกถนนหินคลุกสายโคง ม.3 

สวนนายยิ่ง  สวนแกว - 

สวนนายวิรัตน  ไชยลาภ

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนน หินคลุก

กวาง  4.00 ม. 

ยาว 500 ม.

หนา0.15 ม. 

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

-  -  - 249,900  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

34 บุกเบิกถนนหินคลุกสายโคง ม.3 

สวนนายยิ่ง  สวนแกว - 

สวนนายวิรัตน  ไชยลาภ

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนน หินคลุก

กวาง  4.00 ม. 

ยาว 165.00 ม.

หนา0.15 ม. 

รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด

-  -  -  - 148,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

โครงการที่เปลี่ยนแปลง

ยทุธศาสตรท์ ี1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 6 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางโกระ



เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

งบประมาณและท่ีผานมา

โครงการเดิม

59 ทอเหลี่ยมขามคลอง ม.4 

(ใกลบริเวณท่ีดินนายวิชิต) 

เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

ทอเหลี่ยมขามคลอง  -  -  - 200,000  - การระบายดีขึ้น การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

59 ทอเหลี่ยมขามคลอง ม.4 

(ใกลบริเวณท่ีดินนายวิชิต) 

เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

ทอเหลี่ยมขามคลอง ขนาดทอลอด

กวาง 3.00 ม. สูง2.70 ม.

ยาว 4.00 ม.

 -  -  -  - 294,100 การระบายดีขึ้น การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

โครงการที่เปลี่ยนแปลง

ยทุธศาสตรท์ ี1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 7 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางโกระ



เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

งบประมาณและท่ีผานมา

โครงการเดิม

62 วางทอระบายน้ําบริเวณใกลที่ดิน 

นายวาหล ี ลาเตะ (ม.4)

เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

วางทอระบายน้ํา 

ขนาด  0.80 x 0.80  ม.

 ยาว  9.00  ม.

 -  - 53,400 -  - ทอระบายน้ํา การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

62 วางทอระบายน้ําบริเวณใกลที่ดิน 

นายวาหล ี ลาเตะ (ม.4)

เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

วางทอระบายน้ํา 

เสนผานศนูยกลาง  0.80 ม.

 จํานวน 10 ทอ

 -  -  - - 41,200 ทอระบายน้ํา การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

โครงการที่เปลี่ยนแปลง

ยทุธศาสตรท์ ี1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 8 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางโกระ



เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

งบประมาณและท่ีผานมา

โครงการเดิม

130 กอสรางระบบประปา ม.4 

หลังอาคารอเนกประสงค 

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

สําหรับอุปโภคบริโภค

อยางท่ัวถึงและพอเพียง

 - กอสรางระบบประปาหมูบาน

ชนิดถังเหล็กเก็บน้ําขนาดความจุ 

20.00 ลบ.ม. สูง 20.00 ม.

เจาะบาดาลขนาด Ø 6 นิ้ว 

จํานวน 1 บอ 

 - ถังกรองน้ําสแตนเลสขนาด Ø 

1.20 ม. จํานวน 1 ถัง พรอมเดินทอ

ประปายาว 3,000 ม.

(รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด)

 -  -   -    1,257,000  - ประชาชนมี

น้ําใชอยาง

ทั่วถึง

ประชาชนมีน้ําสําหรับ

อุปโภคบริโภคอยาง

พอเพียง

กองชาง

130 กอสรางระบบประปา ม.4 

หลังอาคารอเนกประสงค 

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

สําหรับอุปโภคบริโภค

อยางท่ัวถึงและพอเพียง

 - กอสรางระบบประปาหมูบาน

ชนิดถังเหล็กเก็บน้ําขนาดความจุ 

20.00 ลบ.ม. สูง 20.00 ม.

เจาะบาดาลขนาด Ø 6 นิ้ว 

จํานวน 1 บอ 

 - ถังกรองน้ําสแตนเลสขนาด Ø 

1.20 ม. จํานวน 1 ถัง พรอมเดินทอ

ประปายาว 3,000 ม.

(รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด)

 -  -   -    -  1,488,100 ประชาชนมี

น้ําใชอยาง

ทั่วถึง

ประชาชนมีน้ําสําหรับ

อุปโภคบริโภคอยาง

พอเพียง

กองชาง

โครงการที่เปลี่ยนแปลง

ยทุธศาสตรท์ ี1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 9 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางโกระ


