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ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 
2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
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ท้องถิ่นดังกล่าวแล้ว  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566   

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ  22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
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บริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าจึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 องค์การ
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คำนำ 
 
 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 ฉบับนี้ เป็นแผนการพัฒนา
ท้องถิ่นในระดับตำบลภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบล ซ่ึงไดก้ำหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาเพ่ือการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนในการเดินทางของประชาชน และการปรับปรุงซ่อมแซ่มคันดิน คันเหมือง กั้นแม่น้ำ    
ลำคลองต่าง ๆ ในพื้นที่หมู่ที่ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14 เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
การพัฒนาพื้นที่ให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ งคล้ามีความจำเป็นต้องดำเนินการเพ่ิมเติมโครงการ/กิจกรรมใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ือเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและการ
พัฒนาพื้นทีใ่ห้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวตำบลบุ่งคล้าทุกท่าน 
 
 
       องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า 
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      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 
2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



    

1 
ส่วนที่  1   

บทนำ 
 

หลักการและเหตุผลในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) ครั้งที ่2 
 

 ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าเป็นส่วนราชการที่ต้องดำเนินงานภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 
2562 ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ให้อำนาจในการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น การแก้ไข เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ดำเนินการได้ ภายใต้อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ โดยใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 
สิงหาคม 2565 กำหนด เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสมต่อไป   
 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีถนน คอสะพาน รางระบายน้ำ และคัน
ดิน คันเหมือง กั้นแม่น้ำลำคลองต่าง ๆ ในพ้ืนที่หมู่ที่ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14 เกิดการชำรุดเสียหาย 
เนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมในฤดูฝนที่ผ่านมา ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการเดินทางในเส้นทาง
ดังกล่าว และหากไม่รีบดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้เส้นทางได้ ในการนี้ องค์การ
บริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าได้สำรวจความเสียหายในเบื้องต้นแล้ว พบว่ามีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุง 
ซ่อมแซมความชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้น เพ่ือความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาและเพ่ือเป็น
การป้องกันปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนถัดไป ประกอบกับปัจจุบันระบบผลิตน้ำประปาตำบลบุ่งคล้าเกิดการชำรุด
บ่อยครั้ง ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้น้ำเป็นจำนวนมาก ซึ่งการซ่อมแซมระบบต้องใช้ระยะเวลาในการ
ดำเนินการพอสมควร ส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้น้ำได้รับความเดือดร้อน ดังนั้น การหาแนวทางในการป้องกันและ
ระบบผลิตน้ำประปาสำรอง จึงมีความจำเป็นอย่างมาก เพ่ือการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดปัญหาและมีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขในหลาย ๆ ด้าน
ซึ่งการดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการครั้งนี้ ไม่ได้อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 
– 2570) ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องเพ่ิมเติมโครงการพัฒนาเพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย กำหนด เพ่ือเป็นกรอบในการพิจารณาจัดทำงบประมาณในการดำเนินงาน เพ่ือการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในพ้ืนที ่ 
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ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 4 การแก้ไข เพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลง
แผนพฒันา   
 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อม
เหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 (๒)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม  
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
 2.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แนว
ทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่น  
 3.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดทำบริการสาธารณะหรือ
กิจกรรมสาธารณะ 
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ส่วนที่  2 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

2.1  บัญชีสรุปโครงการพัฒนาเพิ่มเติม          
แบบ ผ. 01 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  รวมท้ังสิ้น 

ยุทธศาสตร์ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 
  โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน                   
    1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง 
ปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน   
สะพาน รางระบายน้ำ ระบบ
ประปาและขยายเขตไฟฟ้า 
   (1) แผนงานอุตสาหกรรมและ 
        การโยธา 22 7,799,785 - - - - - - - - 22 7,799,785 

รวม 22 7,799,785 - - - - - - - - 22 7,799,785 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา         
    4.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนนุ
การดำเนินงานด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีการ
กีฬาและสืบทอดภูมปิัญญาท้องถิ่น        
   (1) แผนงานการศาสนา 
        วัฒนธรรมและนันทนาการ 1 180,000 - - - - - - - - 1 180,000 

รวม 1 180,000 - - - - - - - - 1 180,000 
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  ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  รวมท้ังสิ้น 

ยุทธศาสตร์ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

  โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         
    4.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม 
สนับสนุนการดำเนินงานด้าน         
สาธารณสุขและการบำรุงรักษา
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
   (1) แผนงานเคหะและชุมชน 2 130,000 2 130,000 - - - - - - 4 260,000 

   (2) แผนงานการเกษตร 16 12,700,880 - - - - - - - - 16 12,700,880 

รวม 18 12,830,880 2 130,000 - - - - - - 20 12,960,880 
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม           
    5.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม 
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต         
และการสรา้งความปลอดภัยใน
ชุมชน 
   (1) แผนงานการรักษาความ 
        สงบภายใน - - 1 300,000 - - - - - - 1 300,000 

รวม - - 1 300,000 - - - - - - 1 300,000 
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  ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  รวมท้ังสิ้น 

ยุทธศาสตร์ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

  โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี         
    6.1 กลยุทธ์ กำหนดนโยบาย
และควบคมุกำกับดูแลการ
ดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล เกิด
ประโยชน์และความพึงพอใจแก่
ประชาชน 
   (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 5 2,500,000 

รวม 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 5 2,500,000 

รวมท้ังสิ้น 42 21,310,665 4 930,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 49 23,740,665 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอหลม่สัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน       
ข.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้า การลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค   
ค.  Sustainable Deveiopment Goals : SDGs เป้าหมายที ่9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และ    
    ส่งเสริมนวัตกรรม        
ง.  ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบูรณ์ ยุทธศาสตร์ที ่3 ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม       
จ.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน       
     1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.1  กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน สะพาน รางระบายน้ำ ระบบประปาและขยายเขตไฟฟ้า 
            (1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
   เป้าหมาย     
(ผลผลิตของ   
   โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 ปรับปรุงถนนดิน
สายร่วมใจศรัทธา
รวมใจ ม.4 

เพ่ือการคมนาคม
ทีส่ะดวก 
ปลอดภัยของ 
ประชาชน 

ถนนดิน 
พร้อมลงลูกรัง 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,240 
เมตร  
 

320,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อ
การดำเนิน
โครงการ 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน 
การเดินทาง 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
   เป้าหมาย     
(ผลผลิตของ   
   โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

2 ยกระดับถนน คสล.
สายบ้านนางกำจัด 
ม.9 

เพ่ือการคมนาคม
ทีส่ะดวก
ปลอดภัยของ 
ประชาชนและ
แก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขังถนน 

ถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 113 
เมตร 
 

300,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อ
การดำเนิน
โครงการ 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน 
การเดินทาง ลด
การชำรุดของ
ถนนได้ 

กองช่าง 

3 ซ่อมแซมถนนดิน
สายหลังวัดมะเดื่อ
งาม ม.7 

เพ่ือการคมนาคม
ทีส่ะดวก 
ปลอดภัยของ 
ประชาชน 

ถนนดิน 
พร้อมลงลูกรัง 
กว้าง 3 เมตร 
ยาว 275 
เมตร  

69,300 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อ
การดำเนิน
โครงการ 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน 
การเดินทาง 

กองช่าง 

4 ปรับปรุงถนนดิน
ซอยข้างบ้าน
อาจารย์สุรธอม  
ม.5 

เพ่ือการคมนาคม
ทีส่ะดวก 
ปลอดภัยของ 
ประชาชน 

ถนนดิน 
พร้อมลงลูกรัง 
กว้าง 3 เมตร 
ยาว 206 
เมตร  

25,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อ
การดำเนิน
โครงการ 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน 
การเดินทาง 

กองช่าง 

5 ซ่อมแซมคอสะพาน 
ม.6 

เพ่ือการคมนาคม
ทีส่ะดวก 
ปลอดภัยของ 
ประชาชน 

วางกล่อง 
Gabion 
สูง 3 เมตร 
ยาว 6 เมตร 

38,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อ
การดำเนิน
โครงการ 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน 
การเดินทาง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
   เป้าหมาย     
(ผลผลิตของ   
   โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

6 ก่อสร้างท่อระบาย
น้ำจุดนานางทิวา 
ม.8 

เพ่ือให้มีระบบ
ระบายน้ำที่มี
ประสิทธิภาพ 

วางท่อคอนกรีต 
อัดแรง กว้าง 1 
เมตร ยาว 12 
เมตร จำนวน 2 
แถว พร้อมดาด 
คสล. 

320,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อ
การดำเนิน
โครงการ 

การระบายน้ำมี 
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายโรงกรองน้ำ
ระบบประปาตำบล
บุ่งคล้า ม.13 

เพ่ือความสะดวก
รวดเร็วในการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ 

ถนน คสล. 
กว้าง 5 เมตร 
ยาว 64 เมตร  

195,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อ
การดำเนิน
โครงการ 

การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่
เป็นไปด้วยความ
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

8 น้ำประปาดื่มฟรี
เพ่ือประชาชน  

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ำดืม่ที่สะอาด 
เพียงพอต่อความ
ต้องการและ
สามารถลดภาระ
ค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือนได้ 

ปรับปรุงโรง
กรองน้ำดื่ม
เพ่ือบริการ
ประชาชน 
จำนวน 1 
แห่ง 

500,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อ
การดำเนิน
โครงการ 

ประชาชนมีน้ำ
ดื่มที่สะอาด 
เพียงพอต่อ
ความต้องการ
และสามารถลด
ภาระค่าใช้จ่าย
ในครัวเรือนได้ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
   เป้าหมาย     
(ผลผลิตของ   
   โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

9 ซ่อมแซมถนน คสล.
สายรอบคลอง    
น้ำคล้า ม.1 

เพ่ือการคมนาคม
ทีส่ะดวก
ปลอดภัยของ 
ประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 3 เมตร 
ยาว 23 เมตร  

51,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อ
การดำเนิน
โครงการ 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน 
การเดินทาง 

กองช่าง 

10 ยกระดับถนน คสล. 
ซอยข้าง รพ.สต. 
บ้านหัวนา ม.1 

เพ่ือการคมนาคม
ทีส่ะดวก
ปลอดภัยของ 
ประชาชนและ
แก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขังถนน 

ถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 80 เมตร 
 

202,479 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อ
การดำเนิน
โครงการ 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน 
การเดินทาง ลด
การชำรุดของ
ถนนได้ 

กองช่าง 

11 ยกระดับถนน คสล. 
ซอยบ้านนายสว่าง 
ม.2 

เพ่ือการคมนาคม
ทีส่ะดวก
ปลอดภัยของ 
ประชาชนและ
แก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขังถนน 

ถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 145 
เมตร 
 

496,596 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อ
การดำเนิน
โครงการ 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน 
การเดินทาง ลด
การชำรุดของ
ถนนได้ 

กองช่าง 

12 ซ่อมแซมถนนดิน
สายเลียบคลองน้ำ
ด่าน ม.6 

เพ่ือการคมนาคม
ทีส่ะดวก 
ปลอดภัยของ 
ประชาชน 

ถนนดิน 
พร้อมลงลูกรัง 
กว้าง 3 เมตร 
ยาว 650 เมตร  

123,800 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ดำเนินโครงการ 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน 
การเดินทาง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
   เป้าหมาย     
(ผลผลิตของ   
   โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

13 ยกระดับถนน คสล. 
ซอยข้าง รพ.สต.
บ้านหนองคัน ม.
12 

เพ่ือการคมนาคม
ทีส่ะดวก
ปลอดภัยของ 
ประชาชนและ
แก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขังถนน 

ถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 85 เมตร 
 

265,820 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อ
การดำเนิน
โครงการ 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน 
การเดินทาง ลด
การชำรุดของ
ถนนได้ 

กองช่าง 

14 ซ่อมแซมถนนดิน
ซอยบ้านสวน    
นายธนพล ม.5  

เพ่ือการคมนาคม
ทีส่ะดวก 
ปลอดภัยของ 
ประชาชน 

ถนนดิน 
พร้อมลงลูกรัง
กว้าง 3 เมตร 
ยาว 1,300 
เมตร 

152,570 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อ
การดำเนิน
โครงการ 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน 
การเดินทาง  

กองช่าง 

15 ปรับปรุงถนน คสล.
สายบ้านนางสุ    
ไหวพรม ม.1 

เพ่ือการคมนาคม
ทีส่ะดวก
ปลอดภัยของ 
ประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 100 
เมตร 
 

250,393 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อ
การดำเนิน
โครงการ 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน 
การเดินทาง  

กองช่าง 

16 ปรับปรุงถนน คสล.
สายหมู่ที่ 1 เชื่อม
หมู่ที่ 13 

เพ่ือการคมนาคม
ทีส่ะดวก
ปลอดภัยของ 
ประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 620 
เมตร 
 

1,594,437 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อ
การดำเนิน
โครงการ 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน 
การเดินทาง  

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
   เป้าหมาย     
(ผลผลิตของ   
   โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

17 ปรับปรุงถนนลูกรัง
สายนานายวัน ม.4 

เพ่ือการคมนาคม
ทีส่ะดวก
ปลอดภัยของ 
ประชาชน 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 3 เมตร 
ยาว 237 
เมตร 
 

34,276 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อ
การดำเนิน
โครงการ 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน 
การเดินทาง  

กองช่าง 

18 ปรับปรุงถนน คสล. 
สายข้างวัดแก้ว
สว่าง ม.6 

เพ่ือการคมนาคม
ทีส่ะดวก 
ปลอดภัยของ 
ประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 40 เมตร 

108,114 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อ
การดำเนิน
โครงการ 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยใน 
การเดินทาง  

กองช่าง 

19 วางท่อระบายน้ำ
จากเหมืองสระ
หนองคันลงคลอง
น้ำคล้า ม.6 

เพ่ือให้มีระบบ
ระบายน้ำที่มี
ประสิทธิภาพ 

ท่อระบายน้ำ 
กว้าง 0.40 
เมตร 
ยาว 12 เมตร 

160,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อ
การดำเนิน
โครงการ 

การระบายน้ำมี 
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

20 ปรับปรุงรางระบาย
น้ำซอยบ้าน      
นายทรงเดช    
สอนสุภาพ ม.3 

เพ่ือให้มีระบบ
ระบายน้ำที่มี
ประสิทธิภาพ 

รางระบายน้ำ 
กว้าง 0.60 
เมตร 
ยาว 350 
เมตร 

273,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อ
การดำเนิน
โครงการ 

การระบายน้ำมี 
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
   เป้าหมาย     
(ผลผลิตของ   
   โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

21 ก่อสร้างพนังกันดิน
สไลด์หลังโรงกรอง
น้ำประปาตำบล  
บุ่งคล้า 

เพ่ือป้องกันการ
พังทะลายของดิน
และความเสียหาย
ของโรงกรอง
น้ำประปาตำบล
บุ่งคล้า 

พนังกันดิน 
ยาว 60 เมตร 
 

2,200,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อ
การดำเนิน
โครงการ 

สามารถป้องกัน
การพังทลาย
ของดินและ
ความเสียหายที่
จะเกิดขึ้นแก่โรง
กรองน้ำประปา
ตำบลบุ่งคล้าได้ 

กองช่าง 

22 ซ่อมแซมประตูเปิด 
- ปิด น้ำหน้าฝาย 
ม.12 

เพ่ือควบคุมการ
ไหลของน้ำได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ประตูเปิด-ปิด 
น้ำ 
กว้าง 1.20 
เมตร 

120,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อ
การดำเนิน
โครงการ 

สามารถควบคุม
การไหลของน้ำ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

รวม 22 โครงการ   7,799,785        
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ก.  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ข.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต  
ค.  Sustainable Deveiopment Goals : SDGs เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ง.  ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบูรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม  
จ.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  
     การกีฬาและคุณภาพชีวิต  
     3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
 3.1  กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                 (1)  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
   เป้าหมาย     
(ผลผลิตของ   
   โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 ก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์     
ม.13 

เพ่ือให้มีสถานที่ใน
การเล่นกีฬาที่
เหมาะสมสำหรับ
ให้บริการ
ประชาชน 

ลานกีฬา
อเนกประสงค์  
กว้าง 13 
เมตร 
ยาว 22 เมตร 

180,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อ
การดำเนิน
โครงการ 

ประชาชนมี
สถานที่ในการ
เล่นกีฬาที่
เหมาะสมและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

รวม 1 โครงการ   180,000 - - - -    
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ. 02 
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ก.  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์,  
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ข.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง,  
     หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 
ค.  Sustainable Deveiopment Goals : SDGs เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย,  
     เป้าหมายที ่15 ปกป้อง ฟื้นฟูและสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างย่ังยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของ  
     ที่ดินและฟืน้สภาพกลับมาใหม่และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
ง.  ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบูรณ์ ยุทธศาสตร์ที ่3 ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม,  
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
จ.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  
     การกีฬาและคุณภาพชีวิต 
     4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          4.1  กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานดา้นสาธารณสุขและการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน      
                 (1)  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
   เป้าหมาย     
(ผลผลิตของ   
   โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 ปรับปรุงพื้นท่ีที่
สาธารณประโยชน์
บ้านหัวทุ่ง ม.4 

เพ่ือเป็นการ
บริหารจัดการมูล
ฝอยและเศษสวะ
จากการขุดลอก
หนอง คลอง บึง 
ในพ้ืนที่อย่างเป็น
ระบบ 

ปรับพื้นที่ 
ขนาด 5 ไร่ 

50,000 50,000 - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อ
การดำเนิน
โครงการ 

มีสถานที่รองรับ
มูลฝอยและเศษ
สวะจากการขุด
ลอกหนอง 
คลอง บึง ใน
พ้ืนที่อย่างเป็น
ระบบ 

กองช่าง 

 

แบบ  ผ. 02 
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ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
   เป้าหมาย     
(ผลผลิตของ   
   โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์
แหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรหนองแส   
ม.13 

เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
เกษตรหนองแส
และแก้ปัญหา
แหล่งมั่วสุมใน
ชุมชน 

แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิง
เกษตร 1 แห่ง 

80,000 80,000 - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อ
การดำเนิน
โครงการ 

มีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่
สวยงามและ 
ปลอดภัยใน
ชุมชน  

กองช่าง 

รวม 2 โครงการ   130,000 130,000 - - -    
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       (2)  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
   เป้าหมาย     
(ผลผลิตของ   
   โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 ซ่อมแซมคันคลอง
สายนายบุญลือ 
ม.3 

เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมในพ้ืนที่ 

คันดิน 
กว้าง 3 เมตร 
ยาว 200 
เมตร 

200,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อ
การดำเนิน
โครงการ 

สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมในพ้ืนที่
ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

2 ซ่อมแซมคันดินสาย
คลองตะเคียน-   
อมกง ม.3 

เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมในพ้ืนที่ 

คันดิน 
กว้าง 3 เมตร 
ยาว 20 เมตร 

38,000 - - - - รอ้ยละ 80 ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อ
การดำเนิน
โครงการ 

สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมในพ้ืนที่
ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

3 ปรับปรุงคันดินสาย
คลองน้ำคล้า 
ม.14 

เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมในพ้ืนที่ 

คันดิน 
กว้าง 2 เมตร 
ยาว 2,000 
เมตร 

470,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อ
การดำเนิน
โครงการ 

สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมในพ้ืนที่
ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

4 ซ่อมแซมคันดิน
คลองร่องโคม 
ม.6 

เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมในพ้ืนที่ 

คันดิน 
กว้าง 3 เมตร 
ยาว 1,000 
เมตร 

360,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อ
การดำเนิน
โครงการ 

สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมในพ้ืนที่
ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
   เป้าหมาย     
(ผลผลิตของ   
   โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

5 ปรับปรุงคันดินสาย
คลองน้ำคล้า 
ม.6 

เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมในพ้ืนที่ 

คันดิน 
กว้าง 3.5 
เมตร 
ยาว 200 
เมตร 

85,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อ
การดำเนิน
โครงการ 

สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมในพ้ืนที่
ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

6 ซ่อมแซมคันดินแม่
น้ำป่าสัก ม.7 

เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมในพ้ืนที่ 

คันดิน 
กว้าง 3 เมตร 
ยาว 2,175 
เมตร 

500,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อ
การดำเนิน
โครงการ 

สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมในพ้ืนที่
ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

7 ซ่อมแซมคันเหมือง
เลียบถนนบุ่งคล้า –  
โพธิ์ทอง ม.7 

เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมในพ้ืนที่ 

คันเหมือง 
กว้าง 3 เมตร 
ยาว 190 
เมตร 

47,880 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อ
การดำเนิน
โครงการ 

สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมในพ้ืนที่
ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

8 ซ่อมแซมคันกั้นน้ำ
คลองน้ำคล้า ม.12 

เพ่ือป้องกันการ
ทรุดตัวของตลิ่ง
และแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมในพ้ืนที่ 

วางกล่อง 
Gabion 
สูง 4 เมตร 
ยาว 2,000 
เมตร 

5,000,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อ
การดำเนิน
โครงการ 

ตลิ่งคลองนำ้คลา้
มีความมั่นคง
แข็งแรงสามารถ
ป้องกันนำ้ท่วม
ในพื้นทีไ่ด ้

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
   เป้าหมาย     
(ผลผลิตของ   
   โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

9 ซ่อมแซมคันกั้นน้ำ
คลองน้ำคล้า ม.6 

เพ่ือป้องกนัการ
ทรุดตัวของตลิ่ง
และแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมในพ้ืนที่ 

วางกล่อง 
Gabion 
สูง 4 เมตร 
ยาว 2,000 
เมตร 

5,000,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อ
การดำเนิน
โครงการ 

ตลิ่งคลองนำ้คลา้
มีความมั่นคง
แข็งแรงสามารถ
ป้องกันนำ้ท่วม
ในพื้นทีไ่ด ้

กองช่าง 

10 ปรับปรุงคันดินหลัง
โรงกรองน้ำระบบ
ประปาตำบล     
บุ่งคล้า 

เพ่ือป้องกันการ
ทรุดตัวของขอบ
สระเก็บน้ำหนอง
แสและอาคารใน
พ้ืนที่ 

คันดิน 
กว้าง 20 เมตร 
ยาว 60 เมตร 

450,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อ
การดำเนิน
โครงการ 

ขอบสระเก็บน้ำ
หนองแสมีความ
มั่นคงแข็งแรง 
และสามารถ
ป้องกันการทรุด
ตัวของอาคารได้ 

กองช่าง 

11 ปรับปรุงระบบสูบ
น้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์ ม.8 

เพ่ือให้เกษตรกรมี
น้ำใช้ทำการเกษตร
และเป็นการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
โดยการใช้พลังงาน
ทดแทน 

ปรับปรุงระบบ
สูบน้ำ จำนวน 
1 ระบบ 

250,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อ
การดำเนิน
โครงการ 

เกษตรกรเล็งเห็น
ประโยชน์และให้
ความสำคัญกบั
การทำ
การเกษตรเชิง
อนุรักษ์มาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
   เป้าหมาย     
(ผลผลิตของ   
   โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

12 ซ่อมแซมฝายน้ำล้น
คลองขี้นา ม.4 

เพ่ือการกักเก็บน้ำ
ไว้ใช้ทำการเกษตร
และป้องกันแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมใน
พ้ืนที่ 

พ้ืน คสล. 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 7 เมตร 

26,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อ
การดำเนิน
โครงการ 

สามารถกักเก็บน้ำ
ไว้ใช้ทำการเกษตร
และป้องกันแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมใน
พื้นทีไ่ด ้

กองช่าง 

13 ขุดลอกหน้าฝาย
หนองคัน ม.6 

เพ่ือการไหลของน้ำ
ทีม่ีประสิทธิภาพ 

ก้นฝาย 
กว้าง 8 – 10 
เมตร 
ยาว 100 เมตร 

75,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อ
การดำเนิน
โครงการ 

การไหลของน้ำ
มีประสิทธิภพ
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

14 ขุดลอกเหมือง
หนองน้ำกุดกุม ม.8 
เชื่อม ม.9 

เพ่ือการไหลของน้ำ
ทีม่ีประสิทธิภาพ 

ก้นเหมือง 
กว้าง 1 เมตร 
ยาว 600 เมตร 

48,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อ
การดำเนิน
โครงการ 

การไหลของน้ำ
มีประสิทธิภพ
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

15 ขุดลอกเหมืองนา
นางสมภาร เชื่อม
คลองอมกง ม.9 

เพ่ือการไหลของน้ำ
ทีม่ีประสิทธิภาพ 

ก้นเหมือง 
กว้าง 1 เมตร 
ยาว 580 เมตร 

62,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อ
การดำเนิน
โครงการ 

การไหลของน้ำ
มีประสิทธิภพ
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
   เป้าหมาย     
(ผลผลิตของ   
   โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

16 ขุดลอกเหมืองแยก
คลองอมกงเชื่อม
โคกมะขาม ม.10 

เพ่ือการไหลของน้ำ
ทีม่ีประสิทธิภาพ 

ก้นเหมือง 
กว้าง 1 เมตร 
ยาว 1,200 
เมตร 

89,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อ
การดำเนิน
โครงการ 

การไหลของน้ำ
มีประสิทธิภพ
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

รวม 16 โครงการ   12,700,880 - - - -    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
21 

ก.  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์, ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
ข.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ,    
     หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต        
ค.  Sustainable Deveiopment Goals : SDGs เป้าหมายที่ 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น     
ง.  ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบูรณ์ ยุทธศาสตร์ที ่3 ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม       
จ.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา 
    และคุณภาพชีวิต 
    5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม          
         5.1  กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างความปลอดภัยในชุมชน       
       (1)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน          

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
   เป้าหมาย     
(ผลผลิตของ   
   โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 ฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน
ตำบลบุ่งคล้า 

เพ่ือเป็นการ
ฝึกอบรมให้ความรู้
ในการปฏิบัติงาน
แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนตำบลบุ่งคล้า 

อาสาสมัคร
ป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
ตำบลบุ่งคล้า 
จำนวน 50 
คน 

- 300,000 - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อ
การดำเนิน
โครงการ 

มีอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนตำบล
บุ่งคล้าที่มี
ความรู้
ความสามารถ
ในการปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 
อบต. 

รวม 1 โครงการ   - 300,000 - - -    
 
 

แบบ  ผ. 02 
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ก.  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง, ยุทธศาสตร์ที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ       
ข.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน       
ค.  Sustainable Deveiopment Goals : SDGs เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม 
     และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผดิชอบและครอบคลุมในทุกระดับ        
ง.  ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบูรณ์ ยุทธศาสตร์ที ่3 ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม       
จ.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี    
 6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี      
      6.1  กลยุทธ์  กำหนดนโยบายและควบคุมกำกับดูแลการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์และความพึงพอใจแก่ประชาชน  
    (1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป      

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
   เป้าหมาย     
(ผลผลิตของ   
   โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 บุ่งคล้าเมือง
อัจฉริยะ Smart 
Governance & 
Smart City 

เพ่ือเป็นการนำ
เทคโนโลยีมา
พัฒนาการบริหาร
จัดการการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานให้
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์และ
ความพึงพอใจแก่
ประชาชน 

ระบบบริหาร
จดัการเมือง
อัจฉริยะ 
สมาร์ทชิตี้
แพลตฟอร์ม 
(Cityconnext) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอ้ยละ 80 ของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ต่อการดำเนิน
โครงการ 

การดำเนินงาน
ของหน่วยงานมี
ประสิทธิภาพ
และสามารถ
ตอบสนองต่อ
ความต้องการ
ของประชาชน
ไดอ้ย่างรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น 

สำนักปลัด 
อบต. 

รวม 1 โครงการ   500,000 500,000 500,000 500,000 500,000    
 

แบบ  ผ. 02 
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บัญชีครุภัณฑ์  
สำหรับทีไ่ม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

          
1.  ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร          
     1.1  กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน สะพาน รางระบายน้ำ ระบบประปาและขยายเขตไฟฟ้า          
           (1)  แผนงานการพาณิชย์ 

ที ่ ครุภัณฑ์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ปัม้สูบน้ำหอยโข่ง ปั้มสูบน้ำหอยโข่ง พร้อมติดตั้ง 
จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 85,000 
บาท มีคุณลักษณะดังนี้ 
- ขนาดมอเตอร์ 3 เฟส กำลังไฟ 
380 โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 HP 
หรือไม่น้อยกว่า 15 Kw 
- Head ไม่น้อยกว่า 70 เมตร        
Q น้ำไม่น้อยกว่า 35 ลบ.ม/ชัว่โมง 
- Suction ไม่น้อยกว่า 7 เมตร 

170,000 - - - - ระบบผลิตน้ำประปาตำบล
บุ่งคล้าสามารถผลิต
น้ำประปาเพ่ือให้บริการแก่
ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
และเพียงพอต่อความ
ต้องการ 

กองช่าง 

รวม 170,000 - - - -   
 
 
 
 

แบบ ผ. 03 
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