แผนพัฒนาสามป

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)
แก ไ ข เปลี่ ยนแปลง เพิ่ มเติ ม
(ฉบั บ ที่ ๑)

งานนโยบายและแผน
องค การบริ หารส วนตําบลทะเมนชั ย
อําเภอลํา ปลายมาศ จั งหวั ด บุ รีรั มย

คํานํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา
สามป ซึ่งถือวาเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทํา
ขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา ครอบคลุมระยะเวลาสามป
โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป อีกทั้งยังเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปและงบประมาณรายจายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงค
ตามโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนดไวในแผนพัฒนาสามป และเมื่อไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามป
ไปแล ว หากองค กรปกครองสว นท องถิ่น ตองแกไข เพิ่ มเติมหรื อเปลี่ ยนแปลงแผนพั ฒนาสามป ก็
สามารถทําได โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒ นาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๔ ขอ ๒๒
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย มีภารกิจสําคัญในการพัฒนาทองถิ่นในเขตพื้นที่
รับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสวนรวมใหดีขึ้น และไดมีการจั ดทําแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖2) เสร็จเรียบรอยแลวแตองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย มีความจําเปน
เรงดวนที่ตองเพิ่มเติมโครงการ / กิจกรรม ในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕60 – ๒๕๖2) แกไข
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ขึ้น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๔ (“การแกไข” หมายความวา
การแกไขขอผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการดําเนินงานใหถูกตองโดยไมทําใหวัตถุประสงคและ
สาระสําคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป “การเพิ่มเติม” หมายความวา การเพิ่มเติมแผนงานโครงการที่ไมมี
อยูในแผนพัฒนาสามป ใหปรากฏไวในแผนพัฒนาสามป “การเปลี่ยนแปลง” หมายความวา การ
ทําใหวัตถุประสงคและสาระสําคัญของแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ) และขอ ๒๒ การเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปใหดําเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดําเนินการตาม (๑) (๒)
(๓) องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย จึงหวังเปนอยางยิ่งวาการแกไข เพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาวจะเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและทองถิ่นตอไป
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ภาคผนวก
- ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
เรื่อง แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562)
การแกไข การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)

บันทึก หลักการเหตุผลและความจําเปน

ในการแกไข เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ฉบับที่ ๑
ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยวา ดว ยการจัด ทํ า แผนพัฒ นาขององคก ร
ปกครองสว นทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดใหทองถิ่น ดําเนิน การจัด ทําแผนยุทธศาสตรและ
แผนพัฒ นาสามป เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาของทองถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแกไข เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปนและความเหมาะสม โดยใหเปนไปตามระเบียบนี้
หมวด 4 การแกไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
“การแก ไ ข” หมายความว า การแก ไขข อ ผิ ด พลาดในแผนพั ฒ นาหรื อแผนการ
ดําเนินการใหถูกตองโดยไมทําใหวัตถุประสงคและสาระสําคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป
“การเพิ่ ม เติ ม ” หมายความว า การเพิ่ ม เติ ม แผนงาน โครงการที่ ไ ม มี อ ยู ใ น
แผนพัฒนาสามปใหปรากฏไวในแผนพัฒนาสามป
“การเปลี่ยนแปลง” หมายความวา การทําใหวัตถุประสงคและสาระสําคัญของ
แผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ขอ 21 การแกไขแผนพัฒนาเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น
ขอ ๒๒ การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป ใหดําเนินการตามระเบียบ
นี้ โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น จั ด ทํ า ร า ง
แผนพัฒนาสามปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความ
จําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาสามปที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น
(๓) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปที่เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงและประกาศใชแผนพัฒนาสามปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ดวยองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ไดประกาศใชแผนพัฒนาสามปองคการ
บริหารสวนตําบลทะเมนชัย (พ.ศ. 2560-2562) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 นั้น
เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ตําบลทะเมนชัยไดสงคํารองขอใหองคการบริหารสวน
ตําบลทะเมนชัยแกไขปญหาความเดือดรอนเรงดวนของประชาชนในหมูบาน ที่ไดรับความเดือดรอน
จากถนนภายในหมูบานไดรับความเสียหาย ประชาชนสัญจรไปมาคอนขางลําบาก และประชาชนขาด
แคลนน้ําอุปโภค บริโภค น้ําประปาที่มีอยูเดิมไมเพียงพอตอประชาชนในพื้นที่ ประกอบกับองคการ
บริหารสวนตําบลทะเมนชัยมีนโยบายที่จะดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
โดยมีแนวทางการพัฒนาการกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายน้ําให
เปนไปดวยความสะดวก แนวทางการพัฒนาดานแหลงเก็บน้ํา และแนวทางการพัฒนาการกอสราง
และขยายเขตการบริการประปา สอดคลองกับความจําเปนและความตองการของประชาชนรวมทั้ง
สงเสริ มให ตํ าบลทะเมนชั ยเป น หมู บานที่ น าอยู และโครงการที่ เ กี่ ย วกั บ การบริ การและให ความ
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ชวยเหลือประชาชนในพื้นที่ตําบลทะเมนชัยนั้นการแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนใน
พื้น ที่ ให ได รั บ ความสะดวกในการสั ญจร จึ งเป น หน าที่ ที่องค การบริ ห ารส ว นตํ าบลทะเมนชั ย ต อง
ดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชน และเปนการพัฒนาใหตําบลทะเมนชั ยเปน
ตําบลที่นาอยูทัดเทียมกับตําบลอื่น ยึดถือประโยชนและความสุขของประชาชนในพื้นที่เปนสําคัญ
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยจึงขอแกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง โครงการในยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน จํานวน 16 โครงการ เปนเงิน 9,243,900.- บาท (-เกาลาน
สองแสนสี่หมื่นสามพันเการอยบาทถวน-)
ฉะนั้นองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย จึงไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ. 2560 – 2562) แกไข เพิ่ มเติ ม เปลี่ ย นแปลง (ฉบับ ที่ 1) เพื่ อใชเ ป น กรอบในการจั ด ทํ า
งบประมาณรายจาย เพื่อพัฒนาทองถิ่นตอไป

สวนที่ ๑
บทนํา

บทนํา
1. ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
แผนพัฒนาสามป หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการ อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผน
กาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป
แผนพั ฒ นาสามป เป น แผนแบบหมุ น เวี ย นโดยต อ งดํ า เนิ น การทบทวนและ
ดําเนินการจัดทําทุกป เปนแผนพัฒนาที่นําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยอยูภายใต
ยุทธศาสตรการพัฒนาซึ่งมีหลายแนวทาง และตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค เปาหมาย
เพื่ อ นํ า ไปสู วิ สั ย ทั ศ น และเป น ข อ มู ล ที่ เ ชื่ อ มโยงระหว า งแผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา เพื่ อ จั ด ทํ า
ข อ บั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ซึ่ ง เป น กระบวนการบริ ห ารเพื่ อให เ กิ ด รู ป ธรรม ดั ง นั้ น
โครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามป (ในชวงระยะเวลาปแรกของแผนฯ) โครงการจะตองมี
คุณสมบัติ ดังนี้
1. โครงการ/กิจกรรม คอนขางแนนอนในการที่สามารถดําเนินการได การสัมฤทธิ์
ผลของโครงการ ตลอดจนผลประโยชนที่สังคมไดรับ
2. โครงการ/กิ จ กรรม จะต องมี ความพร อมในทุ ก ๆด า น เพื่ อที่ จ ะนํ า ไปจั ด ทํ า
ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ลักษณะสําคัญของแผนพัฒนาสามปโดยสรุป คือ
1. เปนแผนที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
2. เปนแผนที่แสดงแนวทางในการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมาย ที่
ชัดเจน
3. เปนแผนพัฒนาที่แสดงโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาสามป
4. เปนแผนพัฒนาที่เชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับ
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
2. วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
1. เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนในพื้นที่ใหไดรับความสะดวกใน
การสัญจร
2. เพื่อพัฒนาใหตําบลทะเมนชัยเปนตําบลที่นาอยู
3. ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมน
ชั ย จั ด ทํ า ร า งแผนพั ฒ นาสามป เ พิ่ ม เติ ม และเปลี่ ย นแปลงพร อ มเหตุ ผ ลและความจํ า เป น เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

ห น้ า | ๔

2. คณะกรรมการพั ฒ นาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลทะเมนชั ย พิ จ ารณาร า ง
แผนพัฒนาสามปที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
3. นายกองค การบริ ห ารส ว นตํ า บลทะเมนชั ย เสนอร า งแผนพั ฒ นาสามป ฉ บั บ
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแผลงตอสภาเพื่อพิจารณา
4. นายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปที่เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแผลงพรอมประกาศใชแผนพัฒนาสามปที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง

สวนที่ ๒
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป แกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ฉบับที่ ๑
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดบุรีรัมย ที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และ ๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๑.๑ แนวทางการพัฒนา การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ําเสีย
แบบมีฝาปดพรอมขยายไหลทาง จากหมูบานสะดวกรวดเร็ว
หมูที่ 4 บานหนองมวง
ไดมาตรฐาน
(เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม
แผนพัฒนาสามป
(2560-2562) ขอ 47

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จากบานนางเซียม รัตนชีวพงษ
บานเลขที่ 52 ถึง บาน
นายวสวัตติ์ ทองสิริเรืองชัย
บานเลขที่ 44
กอสรางรางระบายน้ํา กวาง
0.45 ม. ยาว 90.50 ม.
ลึก 0.50 ม. (มีฝาปด)
ขยายถนนไหลทาง กวาง 1 ม.
ยาว 90.50 ม. ลึก 0.50 ม.
ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา
90.50 ตร.ม.พรอมวางทอ

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
200,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
รอยละของพื้นที่
ที่น้ําทวมลดลง

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
มีรางระบายน้ํา
สามารถระบายน้ําได
สะดวกไมอุดตัน ไมสง
กลิ่นเหม็นกอความ
รําคาญ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

แบบ ผ.01

-7-

๑.๑ แนวทางการพัฒนา การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก (ตอ)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

2 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ําเสีย
(แบบมีฝาปด) พรอมขยาย
จากหมูบานสะดวกรวดเร็ว
ไหลทาง หมูที่ 4 บานหนองมวง ไดมาตรฐาน
(เพิ่มเติม)

3 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ําเสีย
คอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปด จากหมูบานสะดวกรวดเร็ว
(ฝาเหล็ก)หมูที่ 4 บานหนองมวง ไดมาตรฐาน
(เพิ่มเติม)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จากบานนางทองจันทร
ยางยอดทอง ถึงบาน
นางเซียม รัตนชีวพงษ
กอสรางรางระบายน้ํา กวาง
0.45 ม. ยาว 245 ม.
ลึก 0.50 ม. (มีฝาปด)
ขยายถนนไหลทาง กวาง 1 ม.
ยาว 245 ม. หนา 0.15 ม.
ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา
245 ตร.ม.

จากบานนางเทียน จินดาสี ถึง
บานนายบุญ แซซึง
กอสรางรางระบายน้ํา คสล.
กวาง 0.25 ม. ยาว 55 ม.
ลึก 0.40 ม.ฝาปดเหล็ก

วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ุ 0.20 ม. ยาว 5.30 ม.

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
500,000
-

98,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
รอยละของพื้นที่
ที่น้ําทวมลดลง

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
มีรางระบายน้ํา
สามารถระบายน้ําได
สะดวกไมอุดตัน ไมสง
กลิ่นเหม็นกอความ
รําคาญ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

รอยละของพื้นที่
ที่น้ําทวมลดลง

มีรางระบายน้ํา
สามารถระบายน้ําได
สะดวกไมอุดตัน ไมสง
กลิ่นเหม็นกอความ
รําคาญ

กองชาง

แบบ ผ.01

-8-

๑.๑ แนวทางการพัฒนา การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก (ตอ)
ที่

โครงการ

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 6
บานบริหารชนบท
(เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม
แผนพัฒนาสามป
(2560-2562) ขอ 53

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก ปลอดภัย
และมีมาตรฐาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ชวงที่ 1 บานนายสมใจ
สาทิพจันทร ถึง บาน
นางหลา วรจันทร
ชวงที่ 2 บานนายสงเมือง
สงครามรอด ถึง บาน
นายรินทร สีดาสมา
ชวงที่ 3 บานนายบุตรดา
มูลสิน ถึง นายเจริญ วงศคําพัน
กวาง 4 ม. ยาว 214 ม.
หนา 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีต
ไมนอยกวา 856 ตร.ม.
วางทอขนาด ุ 0.40 ม.
จํานวน 20 ทอน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
418,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
รอยละของ
ประชาชนเดิน
ทางสะดวก

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
ประชาชนมีถนนเพื่อ
กองชาง
การสัญจรไปมาสะดวก
และลดอุบัติเหตุ

แบบ ผ.01

-9-

๑.๑ แนวทางการพัฒนา การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก (ตอ)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 8
บานหนองไทร
(เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม
แผนพัฒนาสามป
(2560-2562) ขอ 58

เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก ปลอดภัย
และมีมาตรฐาน

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 8
บานหนองไทร
(เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม
แผนพัฒนาสามป
(2560-2562)

เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก ปลอดภัย
และมีมาตรฐาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จากบานนางมวย วงษแสนสุข
ถึง นายไพศาล สามีรัมย
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 260
เมตร หนา 0.15 เมตร
ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา
1,040 ตร.ม.

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
497,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
รอยละของ
ประชาชนเดิน
ทางสะดวก

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
ประชาชนมีถนนเพื่อ
กองชาง
การสัญจรไปมาสะดวก
และลดอุบัติเหตุ

ชวงที่ 1 หลัง รร.บานหนองไทร
ถึงสามแยกทางไปตําบลบุโพธิ์
ชวงที่ 2 นายสมัย สะเทิงรัมย
ถึง นางเลี้ยง นักงาม
กอสรางถนน ค.ส.ล.
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 220
เมตร หนา 0.15 เมตร
ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา
880 ตร.ม.

422,000

รอยละของ
ประชาชนเดิน
ทางสะดวก

ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสัญจรไปมาสะดวก
และลดอุบัติเหตุ

-

-

กองชาง

แบบ ผ.01

-10-

๑.๑ แนวทางการพัฒนา การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก (ตอ)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

7 โครงการซอมแซมถนนดินลง
- เพื่อใหประชาชนมีเสน
หินคลุก หมูที่ 8 บานหนองไทร ทางคมนาคมสะดวก
(เพิ่มเติม)

8 โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีต
พรอมขยายไหลทาง (โดยเทคอน
กรีตเสริม) หมูที่ 9 บานหนองบัว
(เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม
แผนพัฒนาสามป
(2560-2562)

เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัย และมีมาตรฐาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
รอบหมูบาน หมูที่ 8
บานหนองไทร
ถนนลงหินคลุก กวาง 3 ม.
ยาว 2,000 ม. หนา 0.10 ม.
ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา
6,000 ตร.ม. วางทอขนาด
ุ 0.30 ม. จํานวน 10 ทอน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
400,000
-

จากหนา รร.บานหนองบัว ถึง
บานนางหนูเปลือง ภูมิจันทึก

780,000

เสริมผิวถนนคอนกรีต กวาง
4 ม. ยาว 504 ตร.ม.
ขยายไหลทาง กวาง 0.50 ม.
ยาว 504 ม. หนา 0.15 ม.
หนา 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีต
ไมนอยกวา 504 ตร.ม.
พรอมวางทอ

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
- รอยละของ
ถนนที่ไดมาตร
ฐานเพิ่มขึ้น

รอยละของ
ประชาชนเดิน
ทางสะดวก

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
- ประชาชนไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

ความสะดวก ปลอดภัย

ในการเดินทาง
- และมีทอสงน้ํา
เพื่อกักเก็บน้ําไวใช

ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสัญจรไปมาสะดวก
และลดอุบัติเหตุ

กองชาง

แบบ ผ.01

-11-

๑.๑ แนวทางการพัฒนา การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก (ตอ)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
หมูที่ 10 บานหนองมวงนอย
(เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม
แผนพัฒนาสามป
(2560-2562) ขอ 66

เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัย และมีมาตรฐาน

10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 10
บานหนองมวงนอย
(เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม
แผนพัฒนาสามป
(2560-2562) ขอ 68

เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัย และมีมาตรฐาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จากที่นานางวิมลรัตน หอไธสง
ถึงที่สวนนางสาวมนัสนันท
เคียนรัมย
กวาง 5.00 ม. ยาว 639 ม.
หนา 0.15 ม. ปริมาณคอน
กรีตไมนอยกวา 3,195 ตร.ม.
พรอมวางทอ

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
1,506,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
รอยละของ
ประชาชนเดิน
ทางสะดวก

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
ประชาชนมีถนนเพื่อ
กองชาง
การสัญจรไปมาสะดวก
และลดอุบัติเหตุ

ที่บานนายเสริม จะชื่นรัมย
ถึงที่สวน นางเปาะ นูหาร
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดความกวาง 3.00 เมตร
ยาว 647 เมตร หนา 0.15 ม.
ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา
1,941 ตร.ม.

941,000

รอยละของ
ประชาชนเดิน
ทางสะดวก

ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสัญจรไปมาสะดวก
และลดอุบัติเหตุ

-

-

กองชาง

แบบ ผ.01

-12-

๑.๑ แนวทางการพัฒนา การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก (ตอ)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

11 โครงการเสริมผิวแอสฟสติก
ทับบนถนน ค.ส.ล. เดิมหมูที่ 11
บานหนองน้ําขุน ต.ทะเมนชัย
(เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม
แผนพัฒนาสามป
(2560-2562) ขอ 71

เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัย และมีมาตรฐาน

12 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 12
บานบุตาริด ตําบลทะเมนชัย
(เพิ่มเติม)

เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก ปลอดภัย
และมีมาตรฐาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จากนายชัยศิลป มีศรี ถึง
ที่นานายสมนึก รัตนชีวพงศ
เสริมผิวแอสฟสติกทับถนน
ค.ส.ล. กวาง 5 ม. ยาว 865
ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 4,325 ตร.ม.

เชื่อมถนนคอนกรีตเดิมบริเวณ
บานน.ส.อรอนงค สุขแสง ถึง
บานนางคํามูน พิศเพ็ง
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดความกวาง 4.00 เมตร
ยาว 339 เมตร ความหนา
0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม

นอยกวา 1,356 ตารางเมตร
พรอมวางทอ ค.ส.ล. ุ 0.30 ม.

จํานวน 3 จุดพรอมติดตั้งปาย

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
1,000,000
-

637,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
รอยละของ
ประชาชนเดิน
ทางสะดวก

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
ประชาชนมีถนนเพื่อ
กองชาง
การสัญจรไปมาสะดวก
และลดอุบัติเหตุ

รอยละของ
ประชาชนเดิน
ทางสะดวก

ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสัญจรไปมาสะดวก

และลดอุบัติเหตุ

กองชาง

แบบ ผ.01

-13-

๑.๑ แนวทางการพัฒนา การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก (ตอ)
ที่

โครงการ

13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 16
บานนอยพัฒนา
(เพิ่มเติม)

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัย และมีมาตรฐาน

14 โครงการกอสรางขยายผิวจราจร เพื่อขยายผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ใหไดมาตรฐาน รถยนต
หมูที่ 17 บานใหมอัมพวัน
สามารถวิ่งผานไดสะดวก
(เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม
ปลอดภัย
แผนพัฒนาสามป
(2560-2562) ขอ 87

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เชื่อมตอถนน ค.ส.ล. ที่สวน
นายพิจิต เคลื่อนไธสง ถึง
ที่สวนนายสวน รอบรู
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดความกวาง 5.00 เมตร
ยาว 332 เมตร หนา 0.15 ม.
ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา
1,660 ตร.ม.

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
777,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
รอยละของ
ประชาชนเดิน
ทางสะดวก

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
ประชาชนมีถนนเพื่อ
กองชาง
การสัญจรไปมาสะดวก
และลดอุบัติเหตุ

ชวงที่ 1 นายบุญ เขียววิลัย
ถึง บริเวณบานนางทองมี
ดารุสรัมย
ชวงที่ 2 พื้นที่บริเวณรอบวัด
ทิศเหนือ ถึง พื้นที่บริเวณ
รอบวัดทิศใต
ขยายผิวจราจร ค.ส.ล.
กวาง 1 ม. ยาว 166 ม.
หนา 0.15 ม. ปริมาณคอน
กรีตไมนอยกวา 166 ตร.ม.
วางทอขนาด ุ 0.40 ม.

440,000

รอยละของ
ประชาชนเดิน
ทางสะดวก

ประชาชนมีถนนเพื่อ
การสัญจรไปมาสะดวก
และลดอุบัติเหตุ

-

-

กองชาง

แบบ ผ.01

-14-

๑.๓ แนวทางการในการพัฒนา ดานแหลงเก็บน้ํา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อบํารุงรักษาแหลงน้ํา ขุดลอกสระน้ําสาธารณะ
1 โครงการขุดลอกสระน้ํา
สาธารณะประโยชน (หนองอีกเนิก) และกักเก็บน้ําเพื่อการเกษตร ประโยชน ประมาณดินขุด
หมูที่ 10 บานหนองมวงนอย และอุปโภค - บริโภค ใหกับ ไมนอยกวา 20,577 ลบ.ม.
ประชาชนในพื้นที่ หมู 10 รูปแบบในการขุดตามแบบ
(เพิ่มเติม)
แปลนที่ อบต.ทะเมนชัย
วางทอ ค.ส.ล. ุ 0.60 ม.
จํานวน 19 ทอน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
557,900
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
รอยละของ
ประชาชนในพื้น
ที่ที่จะไดรับ
ประโยชนจาก
แหลงน้ํา

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
มีแหลงกักเก็บน้ํา
เพื่อใชประโยชน
อุปโภคบริโภค และ
ทําเกษตร

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

แบบ ผ.01

-15-

๑.๔ แนวทางการในการพัฒนา การกอสรางและขยายเขตการบริการประปา
ที่

โครงการ

1 โครงการขุดเจาะบอบาดาล
หมูที่ 12 บานบุตาริด
(เพิ่มเติม)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา ขุดเจาะบอบาดาล
ใชอยางเพียงพอ
บริเวณประปาหมูบานบริเวณ
ลําหวยบุตาริด หมูที่ 12
บอบาดาล ุ 6" พรอมอุปกรณ
ปากบอ จํานวน 1 บอ
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
70,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
มีระบบประปา
หมูบานที่ได
มาตรฐาน

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
ประชาชนมีน้ําไว
อุปโภค บริโภคอยาง
เพียงพอ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

แบบ ผ. 03

สรุปบัญชีโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) แกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑)
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
ยุทธศาสตร
๑) ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทา
และระบบระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
๑.๓ การพัฒนา ดานแหลงเก็บน้ํา
1.4 การกอสรางและขยายเขตการบริการประปา
รวม
รวมทั้งสิ้น

ป ๒๕60
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป ๒๕61
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป ๒๕๖2
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม ๓ ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

14

8,616,000

-

-

-

-

14

8,616,000

1
๑
16
16

557,900
๗๐,๐๐๐
9,243,900
9,243,900

-

-

-

-

1
๑
16
16

557,900
๗๐,๐๐๐
9,243,900
9,243,900

-

-

-

-

ภาคผนวก

