
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  3 
................................................... 

 
ด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 

2561 – 2565)  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  3  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  
โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  ในคราวการประชุมสมัยประชุมสามัญ  
สมัยแรก  ครั้งแรก  ประจำปี  พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์  2564  ประกอบกับผู้บริหารท้องถิ่น
ได้พิจารณาอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ดังกล่าวแล้ว  เมื่อวันที่  2  กุมภาพันธ์  
2564   

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ   22  ข้อ   22/1 และข้อ  22/2   แห่ งระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. 2548  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าจึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 
2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  3  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการดำเนินการพัฒนาตำบลบุ่งคล้าให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
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คำนำ 
 
 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  3  องค์การ
บริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  ฉบับนี้  เป็นแผนปฏิบัติการพัฒนาท้องถิ่นในระดับตำบลภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนา
ตำบล  ซึ่งได้กำหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลบุ่งคล้าในการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  เนื่องจากสถานการณ์
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  การดำเนินงานในการพัฒนาพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าจึง
ต้องมีการทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นเสียใหม่  เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์และความเดือดร้อน  
จำเป็นของประชาชนที่เกิดขึ้น  เพ่ือให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้ามีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากยิ่งขึ้น   
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้ามีความจำเป็นต้องดำเนินการเพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  โครงการ/
กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  เพ่ือให้การ
บริหารงานในการพัฒนาพ้ืนที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในพื้นท่ีให้มากที่สุด 
 
 
       องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า 
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ผนวก  
      สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบุ่งคล้า  ครั้งที่  1/2564  เมื่อวันที่  18  มกราคม  2564 
      สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า      
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      สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก 
ครั้งแรก  ประจำปี  พ.ศ. 2564  เมือ่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2564 
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 
2565)  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  3  ประกาศ  ณ  วันที่  3  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    

1 
ส่วนที่  1   

บทนำ 
 

หลักการและเหตุผลในการเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕65)  ครั้งที่  3 
 

 ด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าเป็นส่วนราชการที่ต้องดำเนินงานภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  
7)  พ.ศ. 2562  ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  ซึ่งได้ให้อำนาจในการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  การแก้ไข  เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้  ภายใต้อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ  โดยใช้หลักเกณฑ์
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  กำหนด  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  รวมทั้งวาง
แนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าจะดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรม  เพ่ือเป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่  เนื่องจาก
สถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  และเพ่ือเป็นการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น  รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่  เพ่ือการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  ซึ่งนโยบายในการจัดทำโครงการต่าง ๆ  
เหล่านี้  ล้วนแล้วแต่มาจากความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนที่สะท้อนโดยผู้นำหมู่บ้านในแต่ละ
หมู่บ้าน  รวมถึงแผนชุมชนและข้อร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนในพ้ืนที่  ดังนั้น  เพ่ือให้การดำเนินการ
ตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าจึงมีความ
จำเป็นต้องดำเนินการเพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ในครั้งนี้  เพ่ือใช้
เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการต่อไป  
  

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  หมวด  4  การแก้ไข  เพ่ิมเติมหรือการ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา   
 ข้อ  22  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

(๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 
พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 (๒)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม  
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พิจารณาตามมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 

ข้อ  ๒๒/๑  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจ 
ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 



    

2 
 

ที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล 
และองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

ข้อ  ๒๒/๒  ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ  
งานพระราชพิธี  รัฐพิธี  นโยบายรัฐบาล  และนโยบายกระทรวงมหาดไทยให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น  
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ. 2537  ด้วย  และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
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ส่วนที่  2 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

2.1  บัญชีสรุปโครงการพัฒนาเพิ่มเติม          
ผ. 01 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาเพิ่มเติม  ครั้งที่  3 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  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) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                   

   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - 17 2,498,000 15 2,760,000 32 5,258,000 

   1.2 แผนงานการเกษตร - - - - - - 10 965,000 5 210,000 15 1,175,000 

   1.3 แผนงานการพาณิชย ์ - - - - - - 3 3,150,000 - - 3 3,150,000 

รวม - - - - - - 30 6,613,000 20 2,970,000 50 9,583,000 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร          

   2.1  แผนงานการศาสนา - - - - - - - - 1 1,000,000 1 1,000,000 

วัฒนธรรมและนันทนาการ             

รวม - - - - - - - - 1 1,000,000 1 1,000,000 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         

   3.1 แผนงานการศึกษา - - - - - - 1 500,000 1 3,100,000 2 3,600,000 

รวม - - - - - - 1 500,000 1 3,100,000 2 3,600,000 

รวมท้ังสิ้น - - 31 7,113,000 22 7,070,000 49 14,183,000  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  3 

องค์การบริหารส่วนตำบลบุง่คล้า  อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
     1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
   เป้าหมาย     
(ผลผลิตของ   
   โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 ซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายเลียบคลองอมกง 
– ตะเคียน (ม.๒) 

เพ่ือการสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภัยแก่
ประชาชน 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 3 ม. 
ยาว ๘๘๐ ม. 

- - - ๕๘,000 - ถนนลูกรัง 
กว้าง 3 ม. 
ยาว ๘๘๐ ม. 

เส้นทางสัญจรมี
ความสะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

2 ซ่อมแซมถนนลูกรัง
จุดนากำนัน (ม.๒) 

เพ่ือการสัญจร
ไปมาสะดวก
ปลอดภัยแก่
ประชาชน 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 3 ม. 
ยาว ๑,๔๐๐ 
ม. 

- - - 1๓0,000 - ถนนลูกรัง 
กว้าง 3 ม. 
ยาว ๑,๔๐๐ 
ม. 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

3 ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ซอยต้นงิ้ว (ม.๒) 

เพ่ือการสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภัยแก่
ประชาชน 

ถนนลูกรงั 
กว้าง ๓ ม. 
ยาว 3๔๐ ม. 

- - - ๒3,000 - ถนนลูกรัง 
กว้าง ๓ ม. 
ยาว 3๔๐ ม. 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 
 
 

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

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

4 ซ่อมแซมถนนลูกรัง
จุดนายสวอง          
รินทร์แก้ว (ม.๓) 

เพ่ือการสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภัยแก่
ประชาชน 

ถนนลูกรัง 
กว้าง ๓ ม. 
ยาว ๒๖๐ ม. 

- - - ๒๕,000 - ถนนลูกรัง 
กว้าง ๓ ม. 
ยาว ๒๖๐ ม. 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

5 ซ่อมแซมถนนลูกรัง
จุดนายบุญลือ เพชร
ประทุม (ม.๓) 

เพ่ือการสัญจร
ไปมาสะดวก
ปลอดภัยแก่
ประชาชน 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 3 ม. 
ยาว ๑,๐00 
ม. 

- - - ๗๕,000 - ถนนลูกรัง 
กว้าง 3 ม. 
ยาว ๑,๐00 
ม. 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
เดนิทาง 

กองช่าง  
 

6 ซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายคลองขี้นาใต้  
(ม.๔) 

เพ่ือการสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภัยแก่
ประชาชน 

ถนนลูกรัง 
กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๒,๖๐๐ 
ม. 

- - - 200,000 - ถนนลูกรัง 
กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๒,๖๐๐ 
ม. 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง  

7 ซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายหนองหอย (ม.๔) 

เพ่ือการสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภัยแก่
ประชาชน 

ถนนลูกรัง 
กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๕๔๐ ม. 

- - - 5๕,000 - ถนนลูกรัง 
กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๕๔๐ ม. 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง  

8 ซ่อมแซมถนนดิน
พร้อมลงลูกรังสาย
เลียบคลองน้ำด่าน   
(ใต้คูกำนัน) (ม.๖,๗) 

เพ่ือการสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภัยแก่
ประชาชน 

ถนนดิน 
กว้าง ๓ ม. 
ยาว ๒,๒๐0 
ม. 

- - - ๑80,000 - ถนนดิน 
กว้าง ๓ ม. 
ยาว ๒,๒๐0 
ม. 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง  
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
   เป้าหมาย     
(ผลผลิตของ   
   โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชีวั้ด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

9 ก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมยกระดับซอย
บ้านผู้ช่วยบุญเกิด 
โสดา (ม.๖) 

เพ่ือความ
สะดวกในการ
เดินทางของ
ประชาชน 

ถนน คสล 
กว้าง 3 ม. 
ยาว ๖0 ม. 

- - - ๑๖0,000 - ถนน คสล 
กว้าง 3 ม. 
ยาว ๖0 ม. 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

10 ซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายบ้านนางนงรัก 
กองเงิน ถึงรั้ว
วิทยาลัยเกษตรฯ 
(ม.๖) 

เพ่ือการสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภัยแก่
ประชาชน 

ถนนลูกรัง 
กว้าง ๓ ม. 
ยาว ๕๕0 ม. 

- - - ๔๕,000 - ถนนลูกรัง 
กว้าง ๓ ม. 
ยาว ๕๕0 ม. 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรังสาย
ทางเข้าประตูน้ำลง
สระหนองคัน (ม.๖) 

เพ่ือความ
สะดวกในการ
เดินทางของ
ประชาชน 

ถนนดิน 
กว้าง 3 ม. 
ยาว ๔๒๐ ม.  

- - - ๓๕,000 - ถนนดิน 
กว้าง 3 ม. 
ยาว ๔๒๐ ม.  

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

12 เสริมถนนลูกรังซอย
หลังวัดมะเดื่องาม 
(ม.๗) 

เพ่ือป้องกันการ
ชำรุดของถนน
จากปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

ถนนลูกรัง 
กว้าง ๓ ม. 
ยาว ๗๒0 ม. 

- - - ๕๒,000 - ถนนลูกรัง 
กว้าง ๓ ม. 
ยาว ๗๒0 ม. 

สามารถป้องกัน
ปัญหาถนน
ชำรุดจากน้ำ
ท่วมขงัได้ 

กองช่าง 

13 ซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายวัดมะเดื่องาม   
ถึงคลองขม้ินฝั่ง
ตะวันตก (ม.๗,๘,๙) 

เพ่ือการสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภัยแก่
ประชาชน 

ถนนลูกรัง
กว้าง ๓ ม. 
ยาว ๒,๙๐๐ 
ม. 

- - - ๒20,000 - ถนนลูกรัง
กว้าง ๓ ม. 
ยาว ๒,๙๐๐ 
ม. 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
   เป้าหมาย     
(ผลผลิตของ   
   โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

14 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยนายสมัย     
ศรวีิไลย์ (ม.๑๑) 

เพ่ือความ
สะดวกในการ
เดินทางของ
ประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 4 ม. 
ยาว ๗0 ม. 

- - - ๑๘0,000 - ถนน คสล. 
กว้าง 4 ม. 
ยาว ๗0 ม. 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

15 ซ่อมแซมถนน คสล.
สายศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตำบลบุ่งคล้า 
(ม.๑๒) 

เพ่ือการสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภัยแก่
ประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 4 ม. 
ยาว ๘๐ ม.  

- - - ๑๕๐,๐๐๐ - ถนน คสล. 
กว้าง 4 ม. 
ยาว ๘๐ ม.  

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

16 ซ่อมแซมถนน คสล. 
สายเชื่อมต่อบ้าน
อมกง ม. ๒๐       
ต.ท่าพล (ม.๑๐) 

เพ่ือการสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภัยแก่
ประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๕๐ ม.  

- - - ๑๒0,000 - ถนน คสล. 
กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๕๐ ม.  

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

17 ซ่อมแซมถนน คสล. 
ซอยนายกชกร   
แสงเดือน (ม.๕) 

เพ่ือการสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภัยแก่
ประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๓5๐ ม. 

- - - ๗๙๐,000 - ถนน คสล. 
กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๓5๐ ม. 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างราวเหล็ก
เลียบถนนเหมือง
ใหญ่จุดหน้าบ้าน
นายคาน จันขุน  
(ม.๓) 

เพ่ือปลอดภัยแก่
ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา 

ราวเหล็ก   
ยาว 20 ม. 
สูง 1 ม.  

- - - - 25,000 ราวเหล็ก   
ยาว 20 ม. 
สูง 1 ม. 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
   เป้าหมาย     
(ผลผลิตของ   
   โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

19 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านนายยนต์ 
เหวิจิตร (ม.๓) 

เพ่ือความ
สะดวกในการ
เดินทางของ
ประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 3 ม. 
ยาว 32 ม. 

- - - - 60,000 ถนน คสล. 
กว้าง 3 ม. 
ยาว 32 ม. 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านนางพลอย 
ไหวพรม (ม.๓) 

เพ่ือความ
สะดวกในการ
เดินทางของ
ประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง ๓ ม. 
ยาว ๔๐ ม. 

- - - - ๗๐,๐๐๐ ถนน คสล. 
กว้าง ๓ ม. 
ยาว ๔๐ ม. 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

21 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านนาย
สงกรานต์ ทาทอง 
(ม.๓) 

เพ่ือความ
สะดวกในการ
เดินทางของ
ประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 3 ม. 
ยาว 112 ม. 

- - - - 190,000 ถนน คสล. 
กว้าง 3 ม. 
ยาว 112 ม. 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

22 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านนาย     
พงษ์เพชร พรมนาค    
(ม.๔) 

เพ่ือความ
สะดวกในการ
เดินทางของ
ประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง ๓ ม. 
ยาว ๕0 ม.  

- - - - ๙๐,๐๐๐ ถนน คสล. 
กว้าง ๓ ม. 
ยาว ๕0 ม.  

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างถนนลูกรัง
พร้อมวางท่อสูบน้ำ
และแท่นสูบน้ำซอย
นายดำ (ม.๗) 

เพ่ือความ
สะดวกในการ
เดินทางของ
ประชาชนและ
ป้องกันปัญหา
น้ำท่วม 

ถนนลูกรงั 
กว้าง 3 ม. 
ยาว 150 ม. 
พร้อมวางท่อ
และแท่นสูบ
น้ำ 1 จุด 

- - - - 800,000 ถนนลูกรัง 
กว้าง 3 ม. 
ยาว 150 ม. 
พร้อมวางท่อ
และแท่นสูบ
น้ำ 1 จุด 

ประชาชนมีความ
สะดวก ปลอดภัย
ในการเดินทาง
และสามารถ
แก้ไขปัญหานำ้
ท่วมได ้

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
   เป้าหมาย     
(ผลผลิตของ   
   โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

24 ก่อสร้างถนนลูกรัง
สายคันก้ันน้ำ (ม.๗) 

เพ่ือความ
สะดวกในการ
เดินทางของ
ประชาชน 

ถนนลูกรัง 
กว้าง ๓ ม. 
ยาว ๒,๐๐0 
ม. 

- - - - ๑๕๐,๐๐๐ ถนนลูกรัง 
กว้าง ๓ ม. 
ยาว ๒,๐๐0 
ม. 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง  

25 ยกระดับถนน คสล. 
ซอยนางชุติมณฑ์ 
สร้อยทอง (ม.๘) 

เพ่ือป้องกันถนน
ชำรุดเสียหาย
จากปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

ถนน คสล. 
กว้าง 4 ม. 
ยาว 5๐ ม. 

- - - - ๑๒๐,๐๐๐ ถนน คสล. 
กว้าง 4 ม. 
ยาว 5๐ ม. 

สามารถป้องกัน
การชำรุด
เสียหายของ
ถนนได้ 

กองช่าง  

26 ซ่อมแซมถนน คสล. 
สายหนองน้ำกุดกุ่ม 
(ม.๘) 

เพ่ือการสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภัยแก่
ประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๓๐๐ ม. 

- - - - ๗๐๐,๐๐๐ ถนน คสล. 
กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๓๐๐ ม. 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

27 ซ่อมแซมท่อ คสล. 
ข้ามคลองคู้จุดนา
นายคำตา พรม
นนท์ (ม.๙) 

เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ท่อ คสล. 
กว้าง 5 ม. 
ยาว 6 ม. ท่อ
ขนาด 0.80 
ม. จำนวน 12 
ท่อน 

- - - - 180,000 ท่อ คสล. 
กว้าง 5 ม. 
ยาว 6 ม. ท่อ
ขนาด 0.80 
ม. จำนวน 12 
ท่อน 

การสัญจรไปมา
มีความสะดวก 
ปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง  
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
   เป้าหมาย     
(ผลผลิตของ   
   โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

28 ซ่อมแซมท่อเหลี่ยม 
คสล. ทางข้าม
เหมืองโคกมะขาม
จุดนานางคำบ่วย 
(ม.๙) 

เพ่ือการสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภัยแก่
ประชาชน 

ท่อ คสล. กว้าง 
7 ม. ยาว 9 ม. 
ท่อขนาด 
0.80 ม. 
จำนวน 9 ท่อน 

- - - - 120,000 ท่อ คสล. กว้าง 
7 ม. ยาว 9 ม. 
ท่อขนาด 
0.80 ม. 
จำนวน 9 ท่อน 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

29 ก่อสร้างถนนลูกรัง
ซอยที่ อ.ชนินทร์ 
ถึงท่ีนางคำพูล 
บูรณ์ทอง (ม.๑๓) 

เพ่ือความ
สะดวกในการ
เดินทางของ
ประชาชน 

ถนนลูกรัง 
กว้าง ๓ ม. 
ยาว ๕2๐ ม. 

- - - - ๔0,000 ถนนลูกรัง 
กว้าง ๓ ม. 
ยาว ๕2๐ ม. 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

30 ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ซอยบ้านนางทอง
ใหม่ คลองเตย ถึง
บ้านนางจันทรา   
(ม.๑๓) 

เพ่ือการสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภัยแก่
ประชาชน 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 3 ม. 
ยาว 1,๔00 
ม. 

- - - - 1๑0,000 ถนนลูกรัง 
กว้าง 3 ม. 
ยาว 1,๔00 
ม. 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

31 ก่อสร้างถนนลูกรัง
ซอยหลังบ้านผู้ว่า
ถึงบ้านช่างรู  

เพ่ือความ
สะดวกในการ
เดินทางของ
ประชาชน 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 3 ม. 
ยาว ๑,๐00 
ม. 

- - - - ๘0,000 ถนนลูกรัง 
กว้าง 3 ม. 
ยาว ๑,๐00 
ม. 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรังซอย
บ้านนางศรี จันทร์
ทอง (ม.5) 

เพ่ือความ
สะดวกในการ
เดินทางของ
ประชาชน 

ถนนดิน 
กว้าง 2 ม. 
ยาว 30 ม. 

- - - - 25,000 ถนนดิน 
กว้าง 2 ม. 
ยาว 30 ม. 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

รวม  3๑  โครงการ - - - 2,498,000 2,760,000    
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
     1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     1.2  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
   เป้าหมาย     
(ผลผลิตของ   
   โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 ขุดลอกคลอง
ทองหลางจุดฝาย
ก่อไผ่ถึงซอยต้นงิ้ว 
(ม.๒) 

เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัย
ธรรมชาติ 

ขุดลอกคลอง 
กว้าง ๑ ม.  
ยาว ๔๗0 ม. 

- - - ๕0,000 - ขุดลอกคลอง 
กว้าง ๑ ม.  
ยาว ๔๗0 ม. 

การป้องกัน
ปัญหาภัย
ธรรมชาติมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

2 ขุดลอกคลองจุดนา
นายชัย (ม.๒) 

เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การป้องกนัและ
แก้ไขปัญหาภัย
ธรรมชาติ 

ขุดลอกคลอง 
กว้าง 1 ม.  
ยาว 5๐0 ม. 

- - - ๗0,000 - ขุดลอกคลอง 
กว้าง 1 ม.  
ยาว 5๐0 ม. 

การป้องกัน
ปัญหาภัย
ธรรมชาติมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

 กองช่าง 

3 ขุดลอกเหมืองหลัง
โรงเรียนบ้านปาก
ห้วยด่าน (ม.๘) 

เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัย
ธรรมชาติ 

ขุดลอกเหมือง 
กว้าง 1 ม.  
ยาว ๑,๐๐๐ 
ม. 

- - - ๑๔0,000 - ขุดลอกเหมือง 
กว้าง 1 ม.  
ยาว ๑,๐๐๐ 
ม. 

การป้องกัน
ปัญหาภัย
ธรรมชาติมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

 กองช่าง 

 
 
 
 

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

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

4 ขุดลอกคลองสาย
นานางทรัพย์ 
ทองปุ่น (ม.๑๒) 

เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัย
ธรรมชาติ 

ขุดลอกคลอง 
กว้าง 1 ม.  
ยาว ๕๕๐ ม. 
ลึก ๑ ม. 

- - - ๗๕,๐๐๐ - ขุดลอกคลอง 
กว้าง 1 ม.  
ยาว ๕๕๐ ม. 
ลึก ๑ ม. 

การป้องกัน
ปัญหาภัย
ธรรมชาติมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

 กองช่าง 

5 ขุดลอกเหมืองปาก
คลองอมกง (ม.๑๐) 

เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัย
ธรรมชาติ 

ขุดลอกเหมือง 
กว้าง ๓ ม.  
ยาว 1,5๐๐ 
ม. ลึก ๒ ม. 

- - - ๒๘0,000 - ขุดลอกเหมือง 
กว้าง ๓ ม.  
ยาว 1,5๐๐ 
ม. ลึก ๒ ม. 

การป้องกัน
ปัญหาภัย
ธรรมชาติมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

 กองช่าง 

6 ขุดลอกคลองจุดนา
กำนัน (ม.2) 

เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัย
ธรรมชาติ 

ขุดลอกคลอง
กว้าง 1 ม. 
ยาว 780 ม. 
ลึก 1 ม. 

- - - 60,000 - ขุดลอกคลอง
กว้าง 1 ม. 
ยาว 780 ม. 
ลึก 1 ม. 

การป้องกัน
ปัญหาภัย
ธรรมชาติมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

 กองช่าง 

7 ขุดลอกคลองจุดนา
นายพล ถึงนานาย
โอ้ต (ม.2) 

เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัย
ธรรมชาติ 

ขุดลอกคลอง
กว้าง 1 ม. 
ยาว 450 ม. 
ลึก 1 ม. 

- - - 40,000 - ขุดลอกคลอง
กว้าง 1 ม. 
ยาว 450 ม. 
ลึก 1 ม. 

การป้องกัน
ปัญหาภัย
ธรรมชาติมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

 กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
   เป้าหมาย     
(ผลผลิตของ   
   โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

8 ขุดลอกเหมืองนา
นางรวิวัลย์ ถึงนา
นายจรัญ จันทร์
สอน (ม.9) 

เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัย
ธรรมชาติ 

ขุดลอกเหมือง 
กว้าง 1 ม.  
ยาว 82๐ ม. 
ลึก ๑ ม. 

- - - 120,๐๐๐ - ขุดลอกเหมือง 
กว้าง 1 ม.  
ยาว 82๐ ม. 
ลึก ๑ ม. 

การป้องกัน
ปัญหาภัย
ธรรมชาติมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

 กองช่าง 

9 ขุดลอกเหมืองแยก
กุดตาห้าวถึงนาย
อ้วน  
(ม.14) 

เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัย
ธรรมชาติ 

ขุดลอกเหมือง 
กว้าง 1 ม.  
ยาว 2๐๐ ม. 
ลึก 1 ม. 

- - - 50,000 - ขุดลอกเหมือง 
กว้าง 1 ม.  
ยาว 2๐๐ ม. 
ลึก 1 ม. 

การป้องกัน
ปัญหาภัย
ธรรมชาติมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

 กองช่าง 

10 ขุดลอกเหมืองกลาง
คลองอมกง (ม.4) 

เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัย
ธรรมชาติ 

ขุดลอกเหมือง
กว้าง 1.5 ม. 
ยาว 830 ม. 
ลึก 1 ม. 

- - - 80,000 - ขุดลอกเหมือง
กว้าง 1.5 ม. 
ยาว 830 ม. 
ลึก 1 ม. 

การป้องกัน
ปัญหาภัย
ธรรมชาติมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

 กองช่าง 

11 ขุดลอกเหมืองเลียบ
ถนนสาย  บุ่งคล้า–
โพธิ์ทอง (ม.๖) 

เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัย
ธรรมชาติ 

ขุดลอกเหมือง 
กว้าง ๑.๕ ม.  
ยาว ๑,๗๐0 
ม. ลึก ๑ ม. 

- - - - ๘๐,๐๐๐ ขุดลอกเหมือง 
กว้าง ๑.๕ ม.  
ยาว ๑,๗๐0 
ม. ลึก ๑ ม. 

การป้องกัน
ปัญหาภัย
ธรรมชาติมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

 กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
   เป้าหมาย     
(ผลผลิตของ   
   โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

12 ขุดลอกเหมือง
สายสวนเกษตร
จดุหลังบ้านผู้ใหญ่
ไชยา (ม.๖) 

เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัย
ธรรมชาติ 

ขุดลอกเหมือง 
กว้าง ๑ ม.  
ยาว ๘๐0 ม. 
ลึก ๑ ม. 

- - - - ๓๐,๐๐๐ ขุดลอกเหมือง 
กว้าง ๑ ม.  
ยาว ๘๐0 ม. 
ลึก ๑ ม. 

การป้องกัน
ปัญหาภัย
ธรรมชาติมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

 กองช่าง 

13 ก่อสร้างประตูเปิด 
– ปิด น้ำฝายห้วย
ด่านเก่า (ม.๗) 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งในการ
ทำการเกษตร 

ประตูเปิด-ปิดน้ำ 
กว้าง ๔ ม.  
สูง ๑.๕ ม.  
หนา ๐.๓๐ ม. 

- - - - ๕๐,๐๐๐ ประตูเปิด-ปิด
น้ำ กว้าง ๔ ม.  
สูง ๑.๕ ม.  
หนา ๐.๓๐ ม. 

สามารถแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง
ให้แก่เกษตรกร
ในพ้ืนที่ได้ 

กองช่าง 

14 ขุดลอกหน้าฝาย
ถึงสามแยกวารี 
(ม.๗) 

เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัย
ธรรมชาติ 

ขุดลอกฝาย 
กว้าง ๒.๕ ม. 
ยาว ๕๒๐ ม. 
ลึก ๑ ม. 

- - - - ๓๕,๐๐๐ ขุดลอกฝาย 
กว้าง ๒.๕ ม. 
ยาว ๕๒๐ ม. 
ลึก ๑ ม. 

การป้องกัน
ปัญหาภัย
ธรรมชาติมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

15 ขุดลอกเหมืองจุด
นานางขำ จันทร์
โนน (ม.๗) 

เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัย
ธรรมชาติ 

ขุดลอกเหมือง 
กว้าง ๑ ม. 
ยาว ๔๕๐ ม. 
ลึก ๑ ม. 

- - - - ๑๕,๐๐๐ ขุดลอกเหมือง 
กว้าง ๑ ม. 
ยาว ๔๕๐ ม. 
ลึก ๑ ม. 

การป้องกัน
ปัญหาภัย
ธรรมชาติมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

รวม  15  โครงการ - - - 965,000 210,000    
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
     1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     1.๓  แผนงานการพาณิชย์ 

 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ วางท่อประปาซอย
นายสถิต โปรยขุนทด 
(ม.๗) 

เพ่ือการส่งน้ำที่
มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

ท่อ PVC เส้น
ผ่านศนูย์กลาง 
๒ นิ้ว ยาว 
๕๓๐ ม. 

- - - ๕๐,๐๐๐ - ท่อ PVC เส้น
ผ่านศนูย์กลาง 
๒ นิ้ว ยาว 
๕๓๐ ม. 

การส่ง
น้ำประปามี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๒ ก่อสร้างระบบประปา
แบบ Smart Cortrol 

เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการระบบ
ประปาตำบลบุ่ง
คล้าให้ทันสมัย
มากยิ่งขึ้น 

ระบบประปา
แบบ Smart 
Cortrol ๑ 
ระบบ 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ - ระบบประปา
แบบ Smart 
Cortrol ๑ 
ระบบ 

การบริหาร
จัดการระบบ
ประปาตำบล
บุ่งคล้ามี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

รวมจำนวน  2  โครงการ - - - 350,000 -    
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ. 02 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
     2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
     2.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างศาลากลางน้ำ
บ่อประมงหนองแส   
(ม.๑๓) 

เพ่ือเป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวใน
ชุมชน 

ศาลากลางน้ำ 
จำนวน 1 
หลัง 

- - - - 1,000,000 ศาลากลางน้ำ 
จำนวน 1 หลัง 

มีสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจและ
แหล่งท่องเทีย่ว
ในชุมชน 

กองช่าง 

รวมจำนวน  1  โครงการ - - - - 1,000,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ. 02 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต  
     3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและกีฬา 
     3.1  แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ติดตั้งหอกระจาย
ข่าวไร้สายทางไกล
ระบบดิจิตอล 

เพ่ือพัฒนาการ
สื่อสารให้มี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

14 หมู่บ้าน - - - 500,000  14 หมู่บ้าน การสื่อสารข้อมูล
ข่าวสารเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

รวมจำนวน  1  โครงการ - - - 500,000     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพิ่มเติม  ครั้งท่ี  3 
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

            
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม           
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน       
    1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน           
    1.1  แผนงานการพาณิชย์          

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
   เป้าหมาย     
(ผลผลิตของ   
   โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 ก่อสร้างระบบส่งน้ำ
ดิบสำหรับผลิต
น้ำประปาตำบล    
บุ่งคล้า 

เพ่ือให้มีน้ำดิบ
เพียงพอสำหรับ
การผลิต
น้ำประปาตำบล
บุ่งคล้า 

ระบบส่งน้ำ
และกักเก็บน้ำ
จำนวน 1 
แห่ง 

- - - 2,800,000 - ระบบส่งน้ำ
และกักเก็บน้ำ
จำนวน 1 
แห่ง 

ระบบประปา
ตำบลบุ่งคล้ามี
น้ำดิบเพียงพอ
สำหรับการผลิต
น้ำประปา 

กองช่าง/
กรม

ทรัพยากร
น้ำภาค 2 
สระบุรี 

รวมจำนวน  1  โครงการ - - - 2,800,000 -    
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ. 02/1 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต  
     3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและกีฬา 
     3.1  แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ติดตั้งหอกระจาย
ข่าวไร้สายทางไกล
ระบบดิจิตอล 

เพ่ือพัฒนาการ
สื่อสารให้มี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

14 หมู่บ้าน - - - - 3,100,000 14 หมู่บ้าน การสื่อสารข้อมูล
ข่าวสารเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

รวมจำนวน  1  โครงการ - - - - 3,100,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผ. 02 
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2.2  บัญชีโครงการพัฒนาเปลี่ยนแปลง 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  3 
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน/โครงการ หน้า/ลำดับที ่
รายละเอียดที่ขอเปลี่ยนแปลง 

หมายเหตุ 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

1 ยุทธศาสตร์ที ่ 4  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
แผนงาน  การสาธารณสุข 
โครงการ  ส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายใน
ชุมชน (ม.1,4,7,8,9,11,13) 

แผนพัฒนาฯ  
(2561-2565) 
หน้า  79   
ลำดับที่  1 

งบประมาณ 
ปี  2561 – 50,000 
ปี  2565 – 50,000 
 

งบประมาณ 
ปี  2561 – 50,000 
ปี  2564 – 50,000 
ปี  2565 – 50,000 
 

เพ่ิมงบประมาณปี 2564 
จำนวน 50,000 บาท 

2 ยุทธศาสตร์ที ่ 4  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
โครงการ  ก่อสร้างเตาเผาขยะแบบไร้มลภาวะ 

แผนพัฒนาฯ  
(2561-2565) 
หน้า  81      
ลำดับที่  3 

งบประมาณ 
ปี 2564 – 2,000,000 

งบประมาณ 
ปี 2564 – 2,000,000 
ปี 2565 – 2,000,000 

เพ่ิมงบประมาณปี 2565 
จำนวน 2,000,000 บาท 

3 ยุทธศาสตร์ที ่ 5  การพัฒนาด้านคนและสังคม 
แผนงาน  รักษาความสงบภายใน 
โครงการ  ก่อสร้างศูนย์อำนวยการรักษาความสงบ
เรียบร้อยตำบลบุ่งคล้า 

แผนพัฒนาฯ  
(2561-2565) 
หน้า  89      
ลำดับที่  4 

งบประมาณ 
ปี 2561 – 700,000 

งบประมาณ 
ปี 2565 – 700,000 

เปลี่ยนปีที่จะดำเนินการจาก
ปี 2561 เป็นปี 2565 

4 ยุทธศาสตร์ที ่ 5  การพัฒนาด้านคนและสังคม 
แผนงาน  รักษาความสงบภายใน 
โครงการ  ฝึกอบรมและปฏิบัติการการก่อสร้าง
ระบบธนาคารน้ำใต้ดิน 

แผนพัฒนาฯ  
(2561-2565) 
หน้า  90      
ลำดับที่  8 

งบประมาณ 
ปี 2562 – 80,000 
ปี 2563 – 80,000 
ปี 2564 – 80,000 

งบประมาณ 
ปี 2562 – 80,000 
ปี 2563 – 80,000 
ปี 2564 – 80,000 
ปี 2565 – 80,000 

เพ่ิมงบประมาณปี 2565 
จำนวน 80,000 บาท 
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ลำดับ

ที ่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน/โครงการ หน้า/ลำดับที ่

รายละเอียดที่ขอเปลี่ยนแปลง 
หมายเหตุ 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
5 ยุทธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงาน  การเกษตร 
โครงการ  วางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร 

แผนพัฒนาฯ 
(2561-2565) 
เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 2  
หน้า 20  
ลำดับที่ 1 

งบประมาณ 
ปี 2564 – 10,000,000 

งบประมาณ 
ปี 2564 – 10,000,000 
ปี 2565 – 10,000,000 

เพ่ิมงบประมาณปี 2565 
จำนวน 10,000,000 
บาท 

6 ยุทธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน  การเคหะและชุมชน 
โครงการ  ก่อสร้างถนน คสล. สายหนองหอย (ม.4) 

แผนพัฒนาฯ 
(2561-2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 1  
หน้า 7  
ลำดับที่ 18 

งบประมาณ 
ปี 2563 – 2,880,000 

งบประมาณ 
ปี 2565 – 2,880,000 

เปลี่ยนปีที่จะดำเนินการจาก 
ปี 2563 เป็นปี 2565 

7 ยุทธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน  การเกษตร 
โครงการ  ขุดลอกคลองน้ำคล้า (ม.6) 

แผนพัฒนาฯ  
(2561-2565) 
หน้า  65      
ลำดับที่  37 

งบประมาณ 
ปี 2565 – 700,000 

งบประมาณ 
ปี 2564 – 700,000 

เปลี่ยนปีที่จะดำเนินการจาก 
ปี 2565 เป็นปี 2564 

8 ยุทธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน  การเกษตร 
โครงการ  ก่อสร้างประตูเปิด – ปิด น้ำจุด
ต้นมะขาม (ม.6) 

แผนพัฒนาฯ  
(2561-2565) 
หน้า  64      
ลำดับที่  30 

งบประมาณ 
ปี 2563 – 50,000 

งบประมาณ 
ปี 2565 –50,000 

เปลี่ยนปีที่จะดำเนินการจาก 
ปี 2563 เป็นปี 2565 
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ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน/โครงการ หน้า/ลำดับท่ี 
รายละเอียดที่ขอเปลี่ยนแปลง 

หมายเหตุ 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

9 ยุทธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
โครงการ  ซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองขม้ินฝั่ง
ตะวันออก (ม.9) 

แผนพัฒนาฯ 
(2561-2565)   
แก้ไข ครั้งที่ 1  
หน้า 4 ลำดับที่ 5 

งบประมาณ 
ปี 2563 – 130,000 

งบประมาณ 
ปี 2564 – 130,000 
 

เปลี่ยนปีที่จะดำเนินการจาก 
ป ี2563 เป็นปี 2564 

10 ยุทธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
โครงการ  ซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองน้ำด่าน   
(ม.12) 

แผนพัฒนาฯ 
(2561-2565)  
แก้ไข ครั้งที่ 1  
หน้า 5 ลำดับที่ 10 

งบประมาณ 
ปี 2563 – 350,000 

งบประมาณ 
ปี 2564 – 350,000 

เปลี่ยนปีที่จะดำเนินการจาก 
ปี 2563 เป็นปี 2564 

11 ยุทธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
โครงการ  ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสุภาพ 
(ม.12) 

แผนพัฒนาฯ  
(2561-2565) 
หน้า  54           
ลำดับที่ 104 

งบประมาณ 
ปี 2563 – 130,000 

งบประมาณ 
ปี 2564 – 130,000 

เปลี่ยนปีที่จะดำเนินการจาก 
ปี 2563 เป็นปี 2564 

12 ยุทธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน  การเกษตร 
โครงการ  ขุดลอกฝายใหญ่ (ม.1) 

แผนพัฒนาฯ  
(2561-2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 1 
หน้า  10  ลำดับที่  4 

งบประมาณ 
ปี 2563 – 100,000 

งบประมาณ 
ปี 2564 –100,000 

เปลี่ยนปีที่จะดำเนินการจาก 
ปี 2563 เป็นปี 2564 

13 ยุทธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน  การเกษตร 
โครงการ  ขุดลอกหนองคัน (ม.6) 

แผนพัฒนาฯ  
(2561-2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 1 
หน้า  13  ลำดับที่  2 

งบประมาณ 
ปี 2563 – 3,500,000 

งบประมาณ 
ปี 2564 – 3,500,000 

เปลี่ยนปีที่จะดำเนินการจาก 
ปี 2563 เป็นปี 2564 
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ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน/โครงการ หน้า/ลำดับที ่
รายละเอียดที่ขอเปลี่ยนแปลง 

หมายเหตุ 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

14 ยุทธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน  การเกษตร 
โครงการ  ขุดลอกหนองขาหยั่ง (ม.7) 

แผนพัฒนาฯ  
(2561-2565) 
หน้า  99  ลำดับที่  8 

งบประมาณ 
ปี 2561 – 2,500,000 

งบประมาณ 
ปี 2565 – 2,500,000 

เปลี่ยนปีที่จะดำเนินการจาก 
ปี 2561 เป็นปี 2565 

15 ยุทธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน  การพาณิชย์ 
โครงการ  ก่อสร้างพนังกั้นน้ำ (กล่องเกเบี้ยน)     
กันดินสไลด์หลังโรงกรองน้ำระบบประปาตำบล     
บุ่งคล้า 

แผนพัฒนาฯ  
(2561-2565)  
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 2 
หน้า  21  ลำดับที่  2 

ก่อสร้างพนังกั้นน้ำ (กล่องเก
เบี้ยน) กันดินสไลด์หลังโรง
กรองน้ำระบบประปาตำบล   
บุ่งคล้า 

ก่อสร้างพนังกั้นน้ำกันดิน
สไลด์หลังโรงกรองน้ำระบบ
ประปาตำบลบุ่งคล้า 

แก้ไขชื่อโครงการ 

รวมจำนวนทั้งสิ้น  15  โครงการ 



 
 
 
 

 
 

ผนวก 
 
 
 
 
 
 


