
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

           แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561–2565) 

          เพ่ิมเติมครั้งท่ี 4/2564 

          องคการบรหิารสวนตำบลบางโกระ            





 

1 

 

บทนำ 

 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      

พ.ศ.2548และ(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินเพื่อเปนการ

กำหนดทิศทางในการพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองระหวางแผนทุกแผน และงบประมาณรายจายประจำป 

  เพ่ือใหการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตำบลบางโกระ เปนไปตามยุทธศาสตรการ

พัฒนาท่ีไดวางไวแลวและใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ขอ 22การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นใหดำเนินการตามข้ันตอน

ดังนี ้

    (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทำรางแผนพัฒนาทองถ่ิน           

ท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจำเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

    (2) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน           

ท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

      (3) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ

ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

เหตุผลและความจำเปนในการจดัทำแผนทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตำบล

บางโกระ  เพิ่มเติมฉบับที่ 4/2564 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบางโกระ ไดระบุเหตุผล

และความจำเปนในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ เพ่ิมเติม

ฉบับท่ี 4/2564 ดังน้ี 

เนื่องจากองคการบริหารสวนตำบลบางโกระมีความจำเปนในการจัดทำโครงการเพ่ือรองรับภารกิจ

ท่ีเพิ่มขึ้นและเปนโครงการท่ีไมไดบรรจุอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)จึงมีความจำเปนที่จะบรรจุ

โครงการไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4/2564 

เพ่ือใหปญหา/ความตองการของประชาชนนำไปสูการพัฒนาที่แทจริงและจะเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนตอไป 

   



แบบ ผ.02

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณปูการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางปรับปรุงผิวจราจร

แอสฟลตกิสายหนาวัดสุนทรวารี - 

เขตทาเรือ (ม.2)

เพ่ือใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ขนาดกวาง 5.00 ม.

ยาว 620 ม.

หนา 0.05 ม.

หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 

3100 ตร.ม.

_  - _ 1,209,000 ระยะทางท่ี

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

2 กอสรางถนนหินคลุกสายเลียบคลอง 

ถนนชลประทาน - เขตทาเรือ (ม.3)

เพ่ือใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ขนาดกวาง 4.00 ม.

ยาว 600 ม.

หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 

2400 ตร.ม.

 - -  - 554,300 ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

3 กอสรางปรับปรุงผิวจราจรแอสฟล

ติกสายส่ีแยก อบต.บางโกระ - 

หนาวัดปุราณประดิษฐ (ม.4)

เพ่ือใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ขนาดกวาง 5.00 ม.

ยาว 2,283 ม.

หนา 0.05 ม.

หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 

11,415 ตร.ม.

 - -  - 4,362,000 ระยะทางท่ี

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. 2561  - 2565) เพิ่มเตมิครั้งที่ 4/2564

องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสูนานาชาติ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  1 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

4 ปรับปรุงตอเติมรั้วกุโบว ม.5

พรอมวางทอระบายนํ้า

ซอมแซมรั้วกุโบว ม.5 

จํานวน 1 แหง

ขนาดรั้วสูง 1.40 ม.

ยาว 218.00 ม.

พรอมประตูเหล็ก

ขนาด 4.00 ม. จํานวน 1 บาน

พรอมวางทอระบายนํ้า 

เสนผานศูนยกลาง 0.80 ม. 

จํานวน 6 ทอ

-   -  - -     590,000 รั้วกุโบวมี

ความแข็งแรง

มั่นคง

เพ่ือประโยชนในการ

ดูแลและรักษาสุสาน 

(กุโบว) ใหอยูในสภาพ

ดีประชาชนสามารถ

ประกอบศาสนกิจได

กองชาง

5 กอสรางระบบประปา ม.4

บานบู

เพ่ือใหประชาชนมีน้ํา

สําหรับอุปโภคบริโภคอยาง

ท่ัวถึงและพอเพียง

 - กอสรางระบบประปา

หมูบานชนิดถังเหล็กเก็บน้ํา

ขนาดความจุ 20.00 ลบ.ม.  สูง

 20.00 ม. เจาะบาดาลขนาด Ø

 6 นิ้ว  จํานวน 1 บอ   - ถัง

กรองนํ้าสแตนเลสขนาด Ø 

1.20 ม. จํานวน 1 ถัง พรอม

เดินทอประปายาว 2,335 ม. 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

กําหนด)

 -  -   -  1,405,800  - ประชาชนมี

น้ําใชอยางทั่วถึง

ประชาชนมีน้ําสําหรับ

อุปโภคบริโภคอยาง

พอเพียง

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  2 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

6 กอสรางระบบประปา ม.5

บริเวณโรงเรียนตาดีกา

เพ่ือใหประชาชนมีน้ํา

สําหรับอุปโภคบริโภคอยาง

ท่ัวถึงและพอเพียง

กอสรางถังประปาหมูบานชนิด

ถังเหล็กเก็บนํ้าขนาดความจุ 

20.00 ลบ.ม. 

สูง 20.00 ม. พรอมถังกรอง  

สแตนเลส  ขนาด Ø 1.20 ม.

จํานวน 1 ถัง

 เจาะบาดาลขนาด Ø 6 นิ้ว 

จํานวน 1 บอ 

 -  -   -   - 1,049,800 ประชาชนมี

น้ําใชอยางทั่วถึง

ประชาชนมีน้ําสําหรับ

อุปโภคบริโภคอยาง

พอเพียง

กองชาง

7 กอสรางรั้วท่ีดิน อบต.บางโกระ เพื่อใหมีรั้วก้ันรอบท่ีบริเวณ

พ้ืนที่ทําการ อบต.

เพ่ือความปลอดภัย

กอสรางรั้ว

สูงเฉลี่ย 3.20 ม.

 ยาว 392.00 ม.

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

กําหนด)

 -  -   -  1,700,000  - ความปลอดภัย

ตอประชาชน

และเจาหนาที่

มีรั้วก้ันรอบท่ีบริเวณ

พ้ืนที่ทําการ อบต.เพ่ือ

ความปลอดภัย

กองชาง

 -  -  - 3,105,800 7,765,100

8 คูระบายนํ้าตัวยู บานนายแนม ทอง

เต็มแกว - บานนางเน่ือม จอมวิเชียร 

(ม.1)

เพ่ือใหมีระบบระบายและ

สงนํ้าที่ไดมาตรฐาน

ขนาดกวาง 0.50 ม.

ลึก 0.60 ม.

ยาว 80.00 ม.

 - _ 203,000 คูระบายนํ้า การระบายนํ้าสะดวก

รวดเร็ว ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

กองชาง

แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  3 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

9 ขุดลอกดินและวัชพืช

เหมืองและคลองธรรมชาติ 

บานทุงศาลา (ม.1)

เพ่ือใหคลองธรรมชาติ

สะอาด  ระบายน้ําไดสะดวก

ขนาดกวาง 3.00  ม.

ยาว 400 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.

 -   -  - 42,600  - ระยะทางท่ี

ดําเนินการ

การระบายนํ้าสะดวก

รวดเร็วข้ึน

กองชาง

10 ขุดคูระบายนํ้า  สายศาลาทวด - 

ทางเขาวัดสุนทรวารี  (ม.2)

เพ่ือใหมีระบบระบายและที่

ไดมาตรฐานปองกันนํ้าทวม

ขัง

ขนาดกวาง 1.50 ม.

ลึก 0.80 ม.

ยาว 207.00 ม.

-   -  - -        8,000 คูระบายน้ํา การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็ว ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

กองชาง

11 กอสรางคูระบายนํ้า คสล. 

สี่เหล่ียมมีฝาปด (ม.5)

เพ่ือใหมีระบบระบายและ

สงนํ้าที่ไดมาตรฐาน

กวาง 0.50 เมตร 

ยาว 180 เมตร

 ลึกเฉล่ีย 0.60 เมตร

-   -  - -     487,000 คูระบายนํ้า การระบายนํ้าสะดวก

รวดเร็ว ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

กองชาง

12 กอสรางคูระบายนํ้าจากบานนายมะ

แอร หะมะ - ร.ร.บานลอแตก (ม.5)

เพ่ือใหมีระบบระบายและ

สงนํ้าที่ไดมาตรฐาน

ขนาด 0.50 ม. 

ลึก 0.60 ม.

ยาว 289.00 ม.

-   -  - -     759,000 คูระบายนํ้า การระบายนํ้าสะดวก

รวดเร็ว ลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

กองชาง

 -  -  - 42,600 1,457,000

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  4 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตท่ีดี

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชวีิตและความอยูดีมีสุขของประชาชนในชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอย เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรผูมี

รายไดนอย

 - จัดหาหรือปรับปรุงแหลงนํ้า

เพ่ือการเกษตร

 - สนับสนุนอุปกรณ เครื่องมือ

เครื่องใชในการปรับปรุงแหลง

น้ํา 

 - อื่นๆ ตามท่ี

กระทรวงมหาดไทยกําหนด

 -  -  -  - 30,000 เกษตรกรท่ี

ไดรับการ

ชวยเหลือ

 -เกษตรกรผูมีรายได

นอยไดรับการ

ชวยเหลือทําใหมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีและมี

รายไดท่ีมากขึ้น

สํานักปลัดฯ

2 ชวยเหลือผูขาดโอกาสทางสังคม เพื่อชวยเหลือผูขาดโอกาส

ทางสังคม

 - สงเสริมหรือชวยเหลือให

สามารถเขาถึงปจจัยพ้ืนฐานใน

การดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข

ในสังคม เชน 

 - ปรับปรุงที่อยูอาศัย

 - อื่นๆ ตามท่ี

กระทรวงมหาดไทยกําหนด

 -  -  -  - 30,000 ประชาชนที่

ไดรับการ

ชวยเหลือ

ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้นเขาถึง

ปจจัยพ้ืนฐานในการ

ดํารงชีวิต

สํานักปลัดฯ

แผนงานการเกษตร

แผนงานสังคมสงเคราะห

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. 2561  - 2565) เพิ่มเตมิครั้งที่ 4/2564

องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางเสริมเศรษฐกิจที่เขมแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การคาการบริการ และการทองเที่ยว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดีมีสุขของประชาชนในชุมชน  5 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

3 การปองกันและระงับโรคติดตอ  - เพ่ือปองกันและระงับ

โรคตดิตอตางๆที่เกิดข้ึน

กิจกรรมเพ่ือการปองกันและ

ระงับโรคติดตอ

 -  -  -  - 100,000 ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

 - ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีดานการปองกัน

โรคตดิตอตางๆ

สํานักปลัด ฯ

 -  -  -  - 160,000

แผนงานสาธารณสุข

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดีมีสุขของประชาชนในชุมชน  6 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

4.  ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสภาพแวดลอม

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 - ใหเขาใจและเห็น

ความสําคัญของพันธุกรรม

พืชและทรัพยากร

  - ใหรวมคิด รวมปฏิบัติ 

จนเกิดประโยชนถึงมหาชน

ชาวไทย

  - ใหมีระบบขอมูล

พันธุกรรมพืชและทรัพยากร

 สื่อถึงกันไดทั่วประเทศ

อนุรักษและพัฒนาทรัพยากร

พันธุกรรมพืชและทรัพยากร  

ใหเกิดประโยชนกับมหาชนชาว

ไทย

 -  -  -  - 10,000 จํานวน

ประชาชนเขา

รวมกิจกรรม

ไดอนุรักษทรัพยากร

พันธุกรรมพืช

และทรัพยากร

สํานักปลัด ฯ

 -  -  -  - 10,000

แผนงานการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. 2561  - 2565) เพิ่มเตมิครั้งที่ 4/2564

องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสูนานาชาติ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสงเสริมการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 4 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสภาพแวดลอม  7 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของ

กองชางและองคกร

เคร่ืองสบูน้ําชนิดจมน้ํา 

(ซัมเมอรส) เสนผานศุนย

กลาง 3" ขนาด 1.5 แรงมา 

จํานวน2 ตัวๆละ 28,000

56,000       กองชาง

2 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของ

กองชางและองคกร

เคร่ืองสบูน้ําชนิดจมน้ํา 

(ซัมเมอรส) เสนผานศุนย

กลาง 3" ขนาด 2 แรงมา 

จํานวน2 ตัวๆละ 34,000

68,000       กองชาง

124,000      

124,000

บัญชคีรุภัณฑ

หมวดแผนงานท่ี

แผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. 2561  - 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ 

ประเภท วัตถุประสงค

กองชาง

งบประมาณและท่ีผานมา

บัญชีครุภัณฑ  8


