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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 

อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

 



 
ค าน า 

 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเมื องพะไลได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565)  เมื่อวันที่  15  มิถุนายน  2562  แตเ่นื่องจากการจัดท าโครงการ /กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - 2565)  ขององค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพะไล ยังไม่ครอบคลุมและมีความจ าเป็น
ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้ นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงมีความจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงแผนโครงการ /กิจกรรม  เพ่ือด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือ
ตอบสนอง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นท่ี 

  โดยอาศัยอ า นาจตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า แผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ข้อ ๒๒/1 จึงได้จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นท่ี  ตามภารกิจและอ า นาจหน้าที่ และเพ่ือน า ไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณ ด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามระเบียบกฎหมายต่อไป 
 
 
        องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
สารบัญ 

 

เร่ือง                        หน้า 

หลักการและเหตุผล          1 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
     - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 (แบบ ผ.02)  2 
     - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563         4 
       ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพ  (แบบ ผ.02/1) 
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หลักการและเหตุผล 
 
 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไลได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565)  เมื่อวันที่  15  มิถุนายน  2562  แต่เนื่องจากการจัดท าโครงการ /กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕61 - 2565)  ยังไม่ครอบคลุม  และสอดคล้องกับข้อเท็จจริง  ซ่ึงมีความจ าเป็นใน
การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นท่ี   จึงมีความจ าเป็น ที่ต้องเปลี่ยนแปลงแผนโครงการ /กิจกรรมให้
สอดคล้องกับข้อเท็จจริง  และเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน พร้อมทั้ง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนในพื้นท่ี 
  โดยเป็นการสมควรเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพ่ือเป็นการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ รวมทั้งเพ่ือให้การด าเนินการโครงการ /กิจกรรมต่างๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ  และของผู้บริหาร
ท้องถิ่น และเพ่ือให้แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ในการจัดท าบริการสาธารณะ ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นท่ี จึงได้
เปลี่ยนแปลงแผนงาน โครงการกิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



              แบบ ผ.02 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล  อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน      
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     

 

ล าดับ 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในบ้านหนองเรือ   
ม.7 จากบ้านนางโสภา วิเศษดี – หนองโจกโหลก 

วัตถุประสงค์ 
   เพื่อปรับสภาพถนนให้สัญจรได้สะดวกและ
ปลอดภัยขึ้น 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
   ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  3.5  ม. ยาว 83 ม. 
หนา 0.15 ม. 

งบประมาณปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
พ.ศ. 2563  จ านวน  170,000  บาท 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในบ้านหนองเรือ   
ม.7 จากบ้านนางโสภา วิเศษดี – หนองโจกโหลก 

วัตถุประสงค์ 
   เพื่อปรับสภาพถนนให้สัญจรได้สะดวกและปลอดภัย
ขึ้น 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
   ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  3.5  ม. ยาว 81 ม. 
หนา 0.15 ม. 

งบประมาณปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
พ.ศ. 2563  จ านวน     65,300  บาท 
พ.ศ. 2564  จ านวน     99,900  บาท 

เพื่อน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
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แบบ ผ.02 
 

     
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (ต่อ)    
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     

 

ล าดับ 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแก ม.9 จากสี่
แยกบ้านนายสุพจน์ วรรณปะโค ถึงสามแยกบ้านนาง
สวัสดิ์  ชุมพา 

วัตถุประสงค์ 
   เพื่อปรับสภาพถนนให้สัญจรได้สะดวกและ
ปลอดภัยขึ้น 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
   ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  4  ม. ยาว  232  ม. 
หนา 0.15 ม. 

งบประมาณปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
พ.ศ. 2563  จ านวน  271,400  บาท 
พ.ศ. 2564  จ านวน  271,400  บาท 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแก ม.9 จากสี่
แยกบ้านนายสุพจน์ วรรณปะโค ถึงสามแยกบ้านนาง
สวัสดิ์  ชุมพา 

วัตถุประสงค์ 
   เพื่อปรับสภาพถนนให้สัญจรได้สะดวกและปลอดภัย
ขึ้น 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
   ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  4  ม. ยาว  232  ม. 
หนา 0.15 ม. 

งบประมาณปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
พ.ศ. 2564  จ านวน     400,000  บาท 
พ.ศ. 2565  จ านวน     142,000  บาท 

เพื่อน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
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แบบ ผ.02 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล  อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ      
     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลที่  4  การพัฒนาด้านแหล่งน้ า    
     2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     

ล าดับ 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

1 โครงการขุดลอกล าห้วยน้อย บ้านพะไล หมู่ที่ 3 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือสร้างแหล่งกักเก็บน้ า และให้การระบายน้ าได้
สะดวกขึ้น 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
ขุดลอกล าห้วยน้อยขนาดกว้าง 10 ม. ยาว 500 
ม.  ขุดลึกเฉลี่ย 1.50 ม. 
 
ปรากฏในแบบ ผ.02 
งบประมาณปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
พ.ศ. 2563  จ านวน  267,300  บาท 

โครงการขุดลอกล าห้วยน้อย บ้านพะไล หมู่ที่ 3 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ส าหรับการเกษตร และแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ า 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
ขุดลอกล าห้วยน้อยขนาดกว้าง 13 ม. ยาว 
771 ม.  ขุดลึกเฉลี่ย 1.50 ม. 
 
ปรากฏในแบบ ผ.02/1 
งบประมาณปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2564  จ านวน  499,500  บาท 

เพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาด้านแหล่งน้ า 

การเกษตร 
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  แบบ ผ.02 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล  อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ก. ยุทะศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 2 : การลดความเหลื่อมล้ า เพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ี 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
 3.1 แผนงานงบกลาง 

ล าดับ 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

1 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ให้มีเงินส าหรับการยัง
ชีพ 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
ผู้ป่วยเอดส์ในต าบลเมืองพะไล 
งบประมาณปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ปี 2562  จ านวน  60,000  บาท 
ปี 2563  จ านวน  62,500  บาท 
ปี 2564  จ านวน  65,000  บาท 
ปี 2565  จ านวน  67,000  บาท 

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ให้มีเงินส าหรับการยัง
ชีพ 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
ผู้ป่วยเอดส์ในต าบลเมืองพะไล 
งบประมาณปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ปี 2562  จ านวน  60,000  บาท 
ปี 2563  จ านวน  62,500  บาท 
ปี 2564  จ านวน  72,000  บาท 
ปี 2565  จ านวน  78,000  บาท 

เพ่ือรองรับผู้ป่วยเอดส์มา
ขอรับการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพเพ่ิมเติม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

งบกลาง 
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แบบ ผ.02/1 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล  อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน      
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     

 

ล าดับ 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเพ็ดน้อย ม.6 จาก
ถนนหนองแวง บัวใหญ่ - บ้านเพ็ดน้อย  ต.เมืองพะไล 
อ.บัวลาย 

วัตถุประสงค์ 
   เพื่อปรับสภาพถนนให้สัญจรได้สะดวกและ
ปลอดภัยขึ้น 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
   ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง  5  ม. ยาว 2,700 ม. 
หนา 0.15 ม. 

งบประมาณปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
พ.ศ. 2563  จ านวน  2,639,900  บาท 
พ.ศ. 2564  จ านวน  2,639,900  บาท 
พ.ศ. 2565  จ านวน  2,639,900  บาท 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเพ็ดน้อย ม.6 จาก
ถนนหนองแวง บัวใหญ่ - บ้านเพ็ดน้อย  ต.เมืองพะไล 
อ.บัวลาย 

วัตถุประสงค์ 
   เพื่อปรับสภาพถนนให้สัญจรได้สะดวกและปลอดภัย
ขึ้น 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
   ก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง  5  ม. ยาว 2,700 ม. 
หนา 0.15 ม. 

งบประมาณปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
พ.ศ. 2564  จ านวน     583,000  บาท 
พ.ศ. 2565  จ านวน  7,179,500  บาท 

เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
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แบบ ผ.02/1 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล  อ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ      
     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลที่  4  การพัฒนาด้านแหล่งน้ า    
     2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     

 

ล าดับ 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

1 โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านแดงน้อย 
หมู่ที่ 2 
 

วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือให้แหล่งน้ าสามารถกักเก็บน้ าได้มาก
ขึ้น 
   2. เพ่ือป้องกันการขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
   ขุดลอกขนาดกว้าง 16 ม. ยาว 1,200 ม. 
ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 ม. 
 

งบประมาณปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
พ.ศ. 2563  จ านวน  1,720,500  บาท 

โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านแดงน้อย 
หมู่ที่ 2 ช่วงนานางสาวละมัย  แสงสุขสว่าง 
 

วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ส าหรับการเกษตร และ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า 
 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
  ขนาดกว้าง 18 ม. ยาว 557 ม. ขุดลึกเฉลี่ย 
1.50 ม. 
 

งบประมาณปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2564  จ านวน     499,700  บาท 

เพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาด้านแหล่งน้ า 

การเกษตร 
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แบบ ผ.02/1 

 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลที่  4  การพัฒนาด้านแหล่งน้ า (ต่อ)    
     2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     

 

ล าดับ 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

2 โครงการขุดลอกล าห้วยม่วง บ้านพะไล ม.3  

วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือให้แหล่งน้ าสามารถกักเก็บน้ าได้มาก
ขึ้น 
   2. เพ่ือป้องกันการขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
   ขุดลอกขนาดกว้าง 14 ม. ยาว 2,000 ม. 
ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 ม. 
 
งบประมาณปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
พ.ศ. 2563  จ านวน  903,200  บาท 
 

โครงการขุดลอกล าห้วยม่วง บ้านพะไล ม.3  

วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ส าหรับการเกษตร และ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า 
 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
  ขนาดกว้าง 16 ม. ยาว 630 ม. ขุดลึกเฉลี่ย 
1.50 ม. 
 
งบประมาณปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2564  จ านวน     496,700  บาท 
 

เพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาด้านแหล่งน้ า 

การเกษตร 
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แบบ ผ.02/1 
 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลที่  4  การพัฒนาด้านแหล่งน้ า (ต่อ)    
     2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     

 

ล าดับ 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

3 โครงการขุดลอกล าห้วยยาง บ้านหลุบทุ่ม ม.4  

 
วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือให้แหล่งน้ าสามารถกักเก็บน้ าได้มาก
ขึ้น 
   2. เพ่ือป้องกันการขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
   ขุดลอกขนาดกว้าง 17 ม. ยาว 1,500 ม. 
ขุดลึกเฉลี่ย 1.5 ม. 
 
งบประมาณปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
พ.ศ. 2563  จ านวน  1,828,000  บาท 

โครงการขุดลอกล าห้วยยาง บ้านหลุบทุ่ม  ม.4 
ช่วงนานายส าราญ  ฤาไชย  

วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ส าหรับการเกษตร และ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า 
 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
  ขนาดกว้าง 18 ม. ยาว 560 ม. ขุดลึกเฉลี่ย 
1.50 ม. 
 
งบประมาณปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2564  จ านวน     496,700  บาท 
 

เพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาด้านแหล่งน้ า 

การเกษตร 
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แบบ ผ.02/1 
 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลที่  4  การพัฒนาด้านแหล่งน้ า (ต่อ)    
     2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     

 

ล าดับ 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

4 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองอีสานเขียว 
บ้านแดงน้อย ม.2 

วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือสร้างแหล่งกักเก็บน้ าส าหรับการเกษตร
และป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
   ก่อสร้างฝายน้ าล้น กว้าง 16  ม. สันฝายสูง 
1.50 ม. 

งบประมาณปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
พ.ศ. 2563  จ านวน  723,900  บาท 

โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองอีสานเขียว 
บ้านแดงน้อย ม.2 

วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือสร้างแหล่งกักเก็บน้ าส าหรับการเกษตร
และป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
   ก่อสร้างฝายน้ าล้น กว้าง 17  ม. สันฝายสูง 
1.50 ม. 

งบประมาณปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
พ.ศ. 2565  จ านวน  782,200  บาท 

เพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาด้านแหล่งน้ า 

อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
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แบบ ผ.02/1 
 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลที่  4  การพัฒนาด้านแหล่งน้ า (ต่อ)    
     2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     

 

ล าดับ 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

5 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองอีสานเขียว
บ้านหลุบทุ่ม ม.4 

วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือสร้างแหล่งกักเก็บน้ าส าหรับการเกษตร
และป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
   ก่อสร้างฝายน้ าล้น กว้าง 16  ม. สันฝายสูง 
1.50 ม. 

งบประมาณปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
พ.ศ. 2563  จ านวน  723,900  บาท 

โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองอีสานเขียว
บ้านหลุบทุ่ม ม.4 

วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือสร้างแหล่งกักเก็บน้ าส าหรับการเกษตร
และป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง 

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
   ก่อสร้างฝายน้ าล้น กว้าง 17  ม. สันฝายสูง 
1.50 ม. 

งบประมาณปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
พ.ศ. 2565  จ านวน  782,200  บาท 

เพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาด้านแหล่งน้ า 

อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 
ได้รับความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการประชุมครั้งท่ี  3/2563  วันที่  16  ตุลาคม  2563 
 
 
                 (ลงชื่อ)       กิตติศักดิ์  พร้อมจิตต์ 
                       (นายกิตติศักดิ์  พร้อมจิตต์) 
      ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพะไล  
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