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คำนำ 
 
 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  แก้ไข  ครั้งที่  1  องค์การบริหารส่วนตำบล
บุ่งคล้าฉบับนี้  เป็นการแก้ไขปีที่จะดำเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 
2561 – 2565)  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นเกิดความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ  สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่  และเพ่ือเป็นการสนองนโยบาย
ของรัฐบาลที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจทั้ง  5  ด้าน  ประกอบด้วย  1.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  2.  ด้านการสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชน  3.  ด้านเศรษฐกิจและสังคม  4.  ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว  5.  ด้านการศึกษา    
ประกอบกับการดำเนินงานตามโครงการที่จะดำเนินการแก้ไขดังกล่าว  ก็มีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการโดย
เร่งด่วน  เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นเกิดความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในพื้นท่ีตามหลักธรรมภิบาล 
 

 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขปีที่จะดำเนินการ
โครงการพัฒนาตามที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วนตำบล
บุ่งคล้า  เพ่ือให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพใน
การดำเนินงานเพ่ิมมากขึ้น  สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน
ในพ้ืนที่ได้  ทั้งนี้  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั้งในพ้ืนทีแ่ละนอกพ้ืนที่ต่อไป 
 
 
       องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า 
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 ครัง้ที่  1  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
 
ผนวก  
     หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0810.3/ว  6046  ลงวันที่  19  ตุลาคม  2561  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  
พ.ศ. 2561 
     หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  5164  ลงวันที่  29  สิงหาคม  
2562  เรื่อง  ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        

    สำเนาหนังสือบันทึกข้อความ  สำนักงานปลัด  ฉบับลงวันที่  11  ตุลาคม  2562       
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 
2565)  แก้ไข  ครั้งที ่ 1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

1 
ส่วนที่  1   

บทนำ 
 

หลักการและเหตุผลในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕65)  ครั้งที่  1 
 

 ด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าเป็นส่วนราชการที่ต้องดำเนินงานภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  7)  
พ.ศ. 2562  ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0810.3/ว  6046  ลงวันที่  19  
ตุลาคม  2561  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่   มท  
0808.2/ว  5164  ลงวันที่  29  สิงหาคม  2562  เรื่อง  ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ซึ่งได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  
กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนและเพ่ือแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนให้
เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขปีที่จะดำเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  และการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำเงินสะสม
มาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นได้ตามอำนาจหน้าที่  เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และ
เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจทั้ง  5  ด้าน  ได้แก่ 

1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
2.  ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน   
3.  ด้านเศรษฐกิจและสังคม   
4.  ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว   
5.  ด้านการศึกษา 

กระทรวงมหาดไทยจึงได้อนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำเงินสะสมไปใช้จ่ายในการ
ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวได้  เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพ่ิมมากขึ้น  
และจะต้องเสนอโครงการเพ่ือใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่น  ภายในวันที่  31  ตุลาคม  2562  เท่านั้น         

จากการเขา้ร่วมการประชุมกับผู้นำหมู่บ้านและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าเมื่อวันที่  
17  กันยายน  2562  ทำให้ทราบข้อมูลเพ่ิมเติมว่าประชาชนในพ้ืนที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยที่ผ่านมาและภัยแล้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต  องค์การ
บริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าเล็งเห็นถึงปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนที่จะเกิดขึ้น  ดังนั้น  เพ่ือเป็นการ
แก้ไขและป้องกันปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่จะเกิดขึ้น  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าจึงมี
ความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการพิจารณาโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับประชาชนดังกล่าวเสียใหม่  โดยคำนึงถึงความจำเป็นและ
เร่งด่วนของโครงการเพ่ือสนองต่อปัญหาความเดือดร้อนที่ เกิดขึ้น  และเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นที่มี
ประสิทธิภาพ  สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน  
และปัญหาความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  รวมถึงเพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของ
รัฐบาล  ตามแนวทางการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  
0808.2/ว  5164  ลงวันที่  29  สิงหาคม  2562  เรื่อง  ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
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องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขปีที่จะดำเนินการตามโครงการพัฒนาที่

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  หมวด  4  การแก้ไข  เพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนา   
 2.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0810.3/ว 6046  ลงวันที่  19  ตุลาคม  2561  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  
พ.ศ. 2561   
 3.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว  5164  ลงวันที่  29  สิงหาคม  
2562  เรื่อง  ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  กรณีมีความ
จำเป็นเร่งด่วนและเพ่ือแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนให้เป็นอำนาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขปีที่จะดำเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่ นให้มีความ
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  และอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำเงินสะสมไป
ใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  5  ด้าน  เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนและการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่   เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน  โดยต้องเสนอโครงการเพื่อใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่น  ภายในวันที่  31  
ตุลาคม  2562               
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ส่วนที่  2 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัต ิ

 
2.1  บัญชีแก้ไขโครงการพัฒนา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  แก้ไข  ครั้งที่  1 

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
   เป้าหมาย     
(ผลผลิตของ   
   โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

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

1 ซ่อมแซมถนน คสล. 
สายบ้านนางสมัย 
ยอดพรม (ม.2) 

เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ถนน คสล. 
กว้าง 4 ม. 
ยาว 200 ม. 

- - 240,000 
(ใหม่) 

240,000 
(เดิม) 

- ถนน คสล. 
กว้าง 4 ม. 
ยาว 200 ม. 

เส้นทางสัญจรมี
ความสะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

2 ซ่อมแซมถนน คสล. 
สายบ้านนางกินรี 
พานคร้าม (ม.2) 

เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ถนน คสล. 
กว้าง 4 ม. 
ยาว 200 ม. 

- - 240,000 
(ใหม่) 

240,000 
(เดิม) 

- ถนน คสล. 
กว้าง 4 ม. 
ยาว 200 ม. 

เส้นทางสัญจรมี
ความสะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ  ผ. 02 



    

4 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
   เป้าหมาย     
(ผลผลิตของ   
   โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

 3 ซ่อมแซมถนน คสล. 
ซอยบ้านนาง
เสาวคนธ์ แสงนวล 
(ม.9) 

เพ่ือการสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภัยแก่
ประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 4 ม. 
ยาว 27 ม. 

- - 60,000 
(ใหม่) 

- 60,000 
(เดิม) 

ถนน คสล. 
กว้าง 4 ม. 
ยาว 27 ม. 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง  

4 ซ่อมแซมถนน คสล. 
ซอยสามัคคีพัฒนา 
(ม.9) 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 4 ม. 
ยาว 37 ม. 

- 100,000 
(เดิม) 

100,000 
(ใหม่) 

- - ถนน คสล. 
กว้าง 4 ม. 
ยาว 37 ม. 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง  

5 ซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายคลองขมิ้นฝั่ง
ตะวันออก (ม.9) 

เพ่ือการสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภัยแก่
ประชาชน 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 3 ม. 
ยาว 1,080 
ม. 

- - 130,000 
(ใหม่) 

- 130,000 
(เดิม) 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 3 ม. 
ยาว 1,080 
ม. 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

6 ขยายเขตโคมไฟ
สาธารณะ (ม.10) 

เพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ระยะทางยาว 
2,000 ม. 

- - 400,000 
(ใหม่) 

400,000 
(เดิม) 

- ขยายเขตโคม
ไฟยาว 
2,000 ม. 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างถนน คสล.
ซอยบ้านน้อยจุด
บ้านนายคำ แก้วทุม 
ถึงซอยบ้านอาจารย์
ลักขณา (ม.13) 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 4 ม. 
ยาว 250 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- 500,000 
(เดิม) 

500,000 
(ใหม)่ 

- - ถนน คสล. 
กว้าง 4 ม. 
ยาว 250 ม. 
หนา 0.15 ม. 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 



    

5 

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 ก่อสร้างถนน คสล. 
จากบ้านนายมุก ถึง
บ้านนางคำพูน 
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ (ม.13) 

เพ่ือการสัญจร
ไปมาสะดวก 
ปลอดภัยแก่
ประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 6 ม. 
ยาว 150 ม. 

- - 500,000 
(ใหม่) 

- 500,000 
(เดิม) 

ถนน คสล. 
กว้าง 6 ม. 
ยาว 150 ม. 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง  

9 ขยายเขตไฟส่อง
ทางสาธารณะถนน
สายบ้านโนนแดง-
รักไทย(ไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์) 
(ม.13) 

เพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ระยะทางยาว 
5 กม. 

- 500,000 
(เดิม) 

500,000 
(ใหม่) 

- - ระยะทางไป
ส่องทางยาว 
5 กม. 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง  

10 ซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายคลองน้ำด่าน 
(ม.12) 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน 

ถนนลูกรัง
กว้าง 3 ม. 
ยาว 2,500 
ม. 

- 350,000 
(เดิม) 

350,000 
(ใหม่) 

- - ถนนลูกรัง 
กว้าง 3 ม. 
ยาว 2,500 
ม. 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างสร้างถนน 
คสล.สายบ้าน   
นายสำอาง ดวงสี 
(ม.11) 

เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ถนน คสล. 
กว้าง 4 ม. 
ยาว 150 ม. 

- - 330,000 
(ใหม่) 

330,000 
(เดิม) 

- ถนน คสล. 
กว้าง 4 ม. 
ยาว 150 ม. 

เส้นทางสัญจรมี
ความสะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 



    

6 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
   เป้าหมาย     
(ผลผลิตของ   
   โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

12 เสริมถนนลูกรังสาย
คลองขมิ้น
ตะวันออก (ม.8) 

เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วม 

ถนนลุกรัง 
กว้าง 3 ม. 
ยาว 1,500 
ม. 

- - 180,000 
(ใหม่) 

- 180,000 
(เดิม) 

ถนนลุกรัง 
กว้าง 3 ม. 
ยาว 1,500 
ม. 

สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมได้ 

กองช่าง  

13 ก่อสร้างถนน คสล.
ซอยนายสมบูรณ์ 
ศรีอินทร์ (ม.8) 

เพ่ือการสัญจร
ไปมาสะดวก
ปลอดภัยแก่
ประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 3 ม. 
ยาว 88 ม. 

- - 140,000 
(ใหม่) 

- 140,000 
(เดิม) 

ถนน คสล. 
กว้าง 3 ม. 
ยาว 88 ม. 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง
มากยิ่งขึน้ 

กองช่าง  

14 ปรับปรุงถนน คสล.
ทางเข้าซอยบ้าน
โคก (ม.7) 

เพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ของประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 4 ม. 
ยาว 58 ม. 

- 130,000 
(เดิม) 

130,000 
(ใหม่) 

- - ถนนลูกรัง 
กว้าง 3 ม. 
ยาว 2,500 
ม. 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 4 (ม.6) 

เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย
แก่ประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 4 ม. 
ยาว 240 ม. 

- - 528,000 
(ใหม่) 

- 528,000 
(เดิม) 

ถนน คสล. 
กว้าง 4 ม. 
ยาว 240 ม. 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านนางนงรัก 
กองเงิน  
(ม.6) 

เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ถนน คสล. 
กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,700 
ม. 

- - 4,080,000 
(ใหม)่ 

4,080,000 
(เดิม) 

- ถนน คสล. 
กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,700 
ม. 

เส้นทางสัญจรมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



    

7 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
   เป้าหมาย     
(ผลผลิตของ   
   โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

17 ก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายเลียบป่าช้า 
(ม.5) 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 3 ม. 
ยาว 900 ม. 

- 1,350,000 
(เดิม) 

1,350,000 
(ใหม)่ 

- - ถนน คสล. 
กว้าง 3 ม. 
ยาว 900 ม. 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างถนน คสล.
สายหนองหอย  
(ม.4) 

เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ถนน คสล. 
กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,200 
ม. 

- - 2,880,000 
(ใหม่) 

2,880,000 
(เดิม) 

- ถนน คสล. 
กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,200 
ม. 

เส้นทางสัญจรมี
ความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

19 ก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมไหล่ทางสาย
คลองน้ำคล้า (ม.1) 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 3 ม. 
ยาว 500 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- 750,000 
(เดิม) 

750,000 
(ใหม่) 

- - ถนน คสล. 
กว้าง 3 ม. 
ยาว 500 ม. 
หนา 0.15 ม. 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยหลังบ้านนาง
บัวขำ บุญมาก  
(ม.3) 

เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย
แก่ประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 3 ม. 
ยาว 40 ม. 

- - 70,000 
(ใหม่) 

- 70,000 
(เดิม) 

ถนน คสล. 
กว้าง 3 ม. 
ยาว 40 ม. 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

21 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยหลังบ้าน
นางสาวสมนึก พวง
แก้ว (ม.3) 

เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย
แก่ประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 3 ม. 
ยาว 50 ม. 

- - 100,000 
(ใหม่) 

- 100,000 
(เดิม) 

ถนน คสล. 
กว้าง 3 ม. 
ยาว 50 ม. 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 



    

8 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
   เป้าหมาย     
(ผลผลิตของ   
   โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

22 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านนายสายัน 
มากมา (ม.3) 

เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย
แก่ประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 3 ม. 
ยาว 45 ม. 

- - 80,000 
(ใหม่) 

- 80,000 
(เดมิ) 

ถนน คสล. 
กว้าง 3 ม. 
ยาว 45 ม. 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านนางสาว
วรรณิษา ยอด
พรหม (ม.3) 

เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย
แก่ประชาชน 

ถนน คสล. 
กว้าง 3 ม. 
ยาว 130 ม. 

- - 250,000 
(ใหม่) 

- 250,000 
(เดมิ) 

ถนน คสล. 
กว้าง 3 ม. 
ยาว 130 ม. 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

24 ก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง 
จากสะพานเหล็ก
ซอย 3 (ม.14) 

เพ่ือให้การสัญจร
ไปมาสะดวก
ปลอดภัยแก่
ประชาชน 

ถนนดิน 
กว้าง 3 ม. 
ยาว 100 ม. 

- - 100,000 
(ใหม่) 

- 100,000 
(เดมิ) 

ถนนดิน 
กว้าง 3 ม. 
ยาว 100 ม. 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

25 จัดซื้อรถกระเช้า
ไฟฟ้า 

เพ่ือใช้ในการ
ซ่อมแซม 
ไฟฟ้าส่องทาง
สาธารณะ 
และงานอ่ืน ๆ 
ของ อบต. 

รถกระเช้า
ไฟฟ้า จำนวน 
1 คัน 

- - 2,400,000 
(ใหม)่ 

2,400,000 
(เดิม) 

- รถกระเช้า
ไฟฟ้า จำนวน 
1 คัน 

การปฏิบัติงานมี 
ประสิทธิภาพ
และเกิด 
ความปลอดภัย
แก่เจ้าหน้าที่
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

รวม  25  โครงการ - - 16,388,000 - -    
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่ 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 ก่อสร้างฝายน้ำล้น
ขนาดเล็กจุดนานาย
เชื้อ ช้างเพ็ง (ม.2) 

เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัย
ธรรมชาติ 

ฝายน้ำล้น  
กว้าง 3 ม.  
ยาว 5.40 ม. 
สูง 1 ม. 

- 200,000 
(เดิม) 

200,000 
(ใหม่) 

- - ฝายน้ำล้น 
กว้าง 3 ม.  
ยาว 5.40 ม. 
สูง 1 ม. 

การป้องกัน
ปัญหาภัย
ธรรมชาติมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

2 ขุดลอกเหมือง
ทองหลาง (ม.2) 

เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัย
ธรรมชาติ 

ขุดลอกเหมือง 
กว้าง 1 ม. 
ยาว 500 ม. 

- - 100,000 
(ใหม)่ 

- 100,000 
(เดิม) 

ขุดลอกเหมือง 
กว้าง 1 ม. 
ยาว 500 ม. 

การป้องกัน
ปัญหาภัย
ธรรมชาติมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

 กองช่าง 

 3 ปรับปรุงระบบ
กระจายน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์ (ม.8) 

 เพ่ือเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การป้องกัน 
และแก้ไขปัญหา 

1 แห่ง - 50,000 
(เดิม) 

50,000 
(ใหม่) 

- - 1 แห่ง การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัย
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 ขุดลอกฝายใหญ่ 
(ม.1) 

เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัย
ธรรมชาติ 

ขุดลอกฝาย 
กว้าง 27 ม.  
ยาว 140 ม. 
ลึก 1 ม. 

100,000 
(เดิม) 

- 100,000 
(ใหม่) 

- - ขุดลอกฝาย 
กว้าง 27 ม.  
ยาว 140 ม. 
ลึก 1 ม. 

การป้องกัน
ปัญหาภัย
ธรรมชาติมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

5 ขุดลอกคลองน้ำ
คล้าจุดซอย 2    
(ม.6) 

เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัย
ธรรมชาติ 

งานถมดิน
กว้าง 3 ม. 
ยาว 62 ม. 
สูง 2.5 ม. 
งานขุดดิน 
กว้าง 8 ม. 
ยาว 21 ม. 

100,000 
(เดิม) 

- 100,000 
(ใหม่) 

- - งานถมดิน
กว้าง 3 ม. 
ยาว 62 ม. 
สูง 2.5 ม. 
งานขุดดิน 
กว้าง 8 ม. 
ยาว 21 ม. 

การป้องกัน
ปัญหาภัย
ธรรมชาติมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

 กองช่าง 

รวม  5  โครงการ - - 550,000 - -    
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน       
     1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     1.3  แผนงานการพาณิชย์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
   เป้าหมาย     
(ผลผลิตของ   
   โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

1 ขยายเขตประปา
หมู่บ้าน (ม.11) 

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ำ
ใช้อุปโภค-
บริโภคอย่าง 
เพียงพอ 

ขยายเขต
ประปา
ระยะทางยาว 
1,050 ม. 

678,750 
(เดิม) 

- 678,750 
(ใหม่) 

- - ขยายเขต
ประปา
ระยะทางยาว 
1,050 ม. 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้อุปโภค-
บริโภคอย่าง 
เพียงพอ 

กองช่าง 

รวม  1  โครงการ - - 678,750 - -     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ  ผ. 02 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่  (พ.ศ. 2561 - 2565)  แก้ไข  ครัง้ท่ี  1 

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

ยุทธศาสตร์ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 
  โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

 
                    

    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
    1.2  แผนงานการเกษตร 
    1.3  แผนงานการพาณชิย ์ 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

25 
5 
1 

16,388,000 
550,000 
678,750 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

25 
5 
1 

16,388,000 
550,000 
678,750 

รวม - - - - 31 17,616,750 - - 31 17,616,750 

รวมทั้งสิ้น - - - - 31 17,616,750 - - 31 17,616,750 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
     1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     1.2  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
   เป้าหมาย     
(ผลผลิตของ   
   โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

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

1 ขุดลอกคลองน้ำ
ด่าน (ม.12) 
 

เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมและใช้กัก
เก็บน้ำเพ่ือ
การเกษตร 

ขุดลอกคลอง 
กว้าง 6 ม. 
ยาว 2,000 
ม. 

2,500,000 
(เดิม) 

- 2,500,000 
(ใหม่) 

- - ขุดลอกคลอง 
กว้าง 6 ม. 
ยาว 2,000 
ม. 

สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมและกัก
เก็บน้ำเพ่ือ
การเกษตร 

กองช่าง/ 
สำนัก

ทรัพยากร 
น้ำ ภาค 2 

2 ขุดลอกหนองคัน 
(ม.6) 

เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมและใช้กัก
เก็บน้ำเพ่ือ
การเกษตร 

พ้ืนที ่15 ไร่ 3,500,000 
(เดิม) 

- 3,500,000 
(ใหม่) 

- - พ้ืนที่ 15 ไร่ สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมและกัก
เก็บน้ำเพ่ือ
การเกษตร 

กองช่าง/ 
สำนัก

ทรัพยากร 
น้ำ ภาค 2 

รวม  2  โครงการ - - 6,000,000 - -    
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