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ค ำน ำ 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ได้จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งแสดงวิสัยทัศ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือ
การพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดและอ าเภอแผนพัฒนาชุมชนและนโยบายของคณะผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ได้
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนด
ทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ไปสู่สภาพอันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 
สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้
อย่างมีระบบและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

 

  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 
ที่น ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามาด าเนินการ จะเป็นไปตามเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

**************** 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 25 ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ าย
เพ่ิมเติม งบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2564 - 2565) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นั้น  
  เนื่องจากบริบทสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงไป ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้น เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่น มีความสมบูรณ์ถูกต้อง
มีแนวทางในการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ จึงจ าเป็นต้องมีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า มีสถานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ใน
การจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ของตนเอง ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2549 ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ของประชาชน และการพัฒนาตามแนวทางแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบุ่งคล้า ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนต าบลบุ่งคล้า ทั้ง 9 หมู่บ้าน 
เนื่องจากโครงการดังกล่าวที่จะด าเนินการยังไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  จึงไม่สามารถ
อนุมัติงบประมาณในการด าเนินการโครงการดังกล่าวให้กับประชาชนได้ องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า จึงมี
ความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 เพ่ือ
เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงิน
สะสม เพ่ือเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอนุมัติงบประมาณในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนต่อไป 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ ดังนี้  
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย  
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  
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2. บัญชีโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

 
ยุทธศาสตร์ 

 

ปี2561 ปี2562 ปี2563 ปี2564 ปี2565 รวม 5 ปี 
จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

- - - - - - 21    21  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 
2.1 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 
 

- - - - - - 1 30,000   1 30,000 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการที่
ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
และส่งเสริม
ความสัมพันธ์กับประเทศ
เพ่ือนบ้าน 
3.1 แผนบริหารงานท่ัวไป 

- - - - - - 2 40,660   2 40,660 

รวมท้ังสิ้น - - - - - - 22    22  

 

แบบ ผด. ๐1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท)  

2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท)  

2565 
(บาท)  

1 ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านบุ่ง
คล้า (สายริมเขื่อนป้องกันตลิ่ง
แม่น้ าโขง ระยะที่ 2)  

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ถนนกว้าง 1.50 ม. ชว่งที่ 
1 ยาว 129 ม. หนา 0.15 
ม. ช่วงที่ 2 ยาว 354 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - - 792,000 - 

มีถนน คสล. 
ที่ได้มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น 

การคมนาคมมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
บ้านบุ่งคล้า (สายหลังตลาด
ชุมชนต าบลบุ่งคล้า) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 
162 ม. หนา 0.15  
ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 
19 ม. หนา 0.15 ม. 
ช่วงที่ 3 กว้าง 5 ม. ยาว 
32 ม. หนา 0.15 ม. 

- - -   

มีถนน คสล. 
ที่ได้มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น 

การคมนาคมมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านบุ่งคล้าทุ่ง 
(สายสามแยกตลาดชุมชน
ต าบลบุ่งคล้า -บ้านจัดสรร) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 
244 ม. หนา  
0.15 ม.  
 

- - - 544,000 - 

มีถนน คสล. 
ที่ได้มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น 

การคมนาคมมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 
บ้านบุ่งคล้าทุ่ง (สายหน้าบ้าน
นางนิภา – บ้านจัดสรร) 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังบนผิว
จราจรและชุมชน 

ขนาดกว้าง 0.50 ม. 
ยาว 112 ม. ลึก 0.30 
ม. หนา 0.12 ม. พร้อม
ฝาปิดรางระบายน้ า 

- - - 321,000 - 

รางระบายน้ า
ที่สามารถ
ระบายน้ าได้
อย่างรวดเร็ว 

มีการระบายน้ า
จากผิวถนน น้ า
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผด. ๐2 



  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4                          4 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท)  

2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท)  

2565 
(บาท)  

5 ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 
(สายหน้าบ้านนายสยาม – โรง
น้ าดื่มออมทรัพย์) 

เพื่อป้องกันน้ าท่วม
ขังบนผิวจราจรและ

ชุมชน 

ขนาดกว้าง 0.50 
ม. ยาว 82 ม. ลึก 
0.30 ม. หนา 
0.10 ม. 

- - - 235,000 - 

รางระบายน้ าที่
สามารถระบาย

น้ าได้อย่าง
รวดเร็ว 

มีการระบายน้ า
จากผิวถนน น้ า
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านบุ่งคล้าทุ่ง  
(บริเวณสระหนองบัว) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ

คมนาคม 

ถนนกว้าง 3 ม.ยาว 
369 ม. หนา  
0.15 ม.  
 

- - -   

มีถนน คสล. 
ที่ได้มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น 

การคมนาคมมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 
สายหน้าบ้านนายสถติ โคตร
รัตน์ – ศาลาประชาคม  
หมู่ที่ 2 (ช่วงที่ 3) 

เพื่อป้องกันน้ าท่วม
ขังบนผิวจราจรและ

ชุมชน 

ขนาดกว้าง 0.50 
ม. ยาว 86 ม. ลึก 
0.30 ม. หนา 
0.10 ม. พร้อมฝา
ปิดรางระบายน้ า 

- - - 233,000 - 

รางระบายน้ าที่
สามารถระบาย

น้ าได้อย่าง
รวดเร็ว 

การคมนาคมมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านบุ่ง
คล้าเหนือ (สายข้างบ้านยาย
จันทร์ – ฝายน้ าล้นหลังตลาด) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ถนนกว้าง 3 ม.ยาว 
119 ม. หนา 0.10 
ม.  
 

- - - 37,000 - 

มีถนนสัญจรได้
อย่างสะดวกใน

ทุกฤดู 

สามารถใช้
คมนาคมได้ทุก
ฤดูเพื่อกิจกรรม
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

 

แบบ ผด. ๐2 



  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4                          5 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท)  

2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท)  

2565 
(บาท)  

9 ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 4 (สายแยกทาง
หลวงท้องถิ่น บก.ถ.43-001 
แยกทางหลวง 212 – บ้านขาม
เปี้ย) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ

คมนาคม 

ถนนกว้าง 6 ม.ยาว 
150 ม. หนา 0.15 
ม.  
 

- - - 469,000 - 

มีถนน คสล. 
ที่ได้มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น 

การคมนาคมมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

10 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ 6 บ้านดอนจิก (สายแยก
สวนปาลม์นางเรียม – ห้วยขาม
เปี้ย) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ

คมนาคม 

ถนนกว้าง 5 ม.ยาว 
560 ม. หนา 0.10 
ม.  
 

- - - 210,000 - 

มีถนนสัญจรได้
อยากสะดวกใน

ทุกฤดู 

สามารถใช้
คมนาคมได้ทุก
ฤดูเพื่อกิจกรรม
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ 5 บ้านดอนจิก (สายแยก
สวนปาลม์นายจรีะศักดิ์ – สวน
ยางนายใจ พรมพิมพ)์ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ

คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม.ยาว 
255 ม. หนา 0.10 
ม.  
 

- - - 134,000  

มีถนนสัญจรได้
อยากสะดวกใน

ทุกฤดู 

สามารถใช้
คมนาคมได้ทุก
ฤดูเพื่อกิจกรรม
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ 6 บ้านดอนจิก (สายแยกนา
นายใจ พรมพิมพ์ – ห้วยขามเปีย้) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 
300 ม. หนา 0.10 
ม.  
 

- - - 137,000 - 

มีถนนสัญจรได้
อยากสะดวกใน

ทุกฤดู 

สามารถใช้
คมนาคมได้ทุก
ฤดูเพื่อกิจกรรม
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผด. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท)  

2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท)  

2565 
(บาท)  

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 6 สายบ้านดอนแพง – ป่า
ช้า (ช่วงที่ 6) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ถนนกว้าง 5 ม.
ยาว 176 ม. 
หนา 0.15 ม.  
 

- - - 182,000 - 

มีถนน คสล. 
ที่ได้มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น 

การคมนาคมมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 7 บ้านขามเปีย้ (สายซอย 
33 โนนข้าวปลูก) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม.
ยาว 220 ม. 
หนา 0.15 ม.  
 

- - - 492,000 - 

มีถนน คสล. 
ที่ได้มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น 

การคมนาคมมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 9 บ้านโนนสะอาด (สายข้าง
วัดศิริธรรมมาราม ช่วงที่ 2) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ถนนกว้าง 5 ม.
ยาว 176 ม. 
หนา 0.15 ม.  
 

- - - 482,000 - 

มีถนน คสล. 
ที่ได้มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น 

การคมนาคมมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ 3 บ้านบุ่งคล้าเหนือ (สาย
ข้างวัดทองอุทัยราษฎร์) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ถนนกว้าง 4 ม. 
ยาว 520 ม. 
หนา 0.10  
 

- - - 159,000 - 

มีถนนสัญจรได้
อยากสะดวกใน

ทุกฤดู 

สามารถใช้
คมนาคมได้ทุก
ฤดูเพื่อกิจกรรม
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

 

แบบ ผด. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท)  

2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท)  

2565 
(บาท)  

17 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. 
(บล็อคคอนเวิรส์) ข้ามห้วยปุง 
บริเวณหน้าวัดป่าสมบรูณ์
ปราณ ี

เพื่อใช้ระบายน้ าใต้
ผิวจราจร และการ
สัญจรไปมาของ 

และบรหิารจดัการ
น้ า 

กว้าง 3 ม. สูง 
2.70 ม. ยาว  
5 ม. จ านวน 2 ช่อง 
พร้อมขุดรื้อท่อ
ระบายน้ าเดิม ขนาด 
ศก.1 ม. จ านวน 3 
ช่อง และติดตั้งบาน
เสียบ คสล. ปดิ – 
เปิด  

- - - 710,000 - 

มีท่อลอดเหลี่ยม
ส าหรับระบาย
น้ าใต้ผิวจราจรที่
ได้มาตรฐาน 
และการสัญจร
ไปมาของ
ประชาชนมี
ความปลอดภัย 

สามารถระบาย
น้ าใต้ผิวจราจร
และใช้สัญจรไป
มาได้อยา่ง
ปลอดภัย กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. หมู่ที่ 2 บ้านบุ่งคล้าทุ่ง 
(สายบ้านนายสถิต โคตรรัตน์ 
– ศาลาประชาคม ช่วงที่ 2) 

เพื่อป้องกันน้ าท่วม
ขังบนผิวจราจรและ

ชุมชน 

ขนาดกว้าง 0.50 
ม. ยาว 78 ม. ลึก 
0.30 ม. หนา 
0.10 ม. 

- - - 204,000 - 

รางระบายน้ าที่
สามารถระบาย
น้ าได้อย่าง
รวดเร็ว 

มีการระบายน้ า
จากผิวถนน น้ า
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

19 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลาดยางเป็นถนน คสล. 
บ้านซ าบอน (สายสี่แยกศาลา
ประชาคม – หน้าบ้านนางอัญ
ชิสา อัครบุตร ช่วงที่ 2) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ

คมนาคม 

ขนาดกว้าง 5 ม. 
ยาว 73 หนา 0.15 
ม. - - - 223,000 - 

มีถนน คสล. 
ที่ได้มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น 

การคมนาคมมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผด. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท)  

2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท)  

2565 
(บาท)  

20 ขยายผิวจราจรถนน คสล. หมู่
ที่ 3 บ้านบุ่งคล้าเหนือ (สาย
ทางสี่แยกบ้านนายอนุภาพ 
อินทุวงศ์ – สี่แยกบ้านนาย
ชนะ พรหมอารักษ์) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ

คมนาคม 

ขนาดกว้าง 1 ม. 
ยาว 425 ม. หนา 
0.15 ม. พร้อม
ลูกรังไหล่ทาง 0.50 
ม.  

- - - 258,000 - 

มีถนน คสล. 
ที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การคมนาคมมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

21 โครงการปรับปรุงบ่อขยะ
ต าบลบุ่งคล้า 

เพื่อรองรับจ านวน
ขยะในพ้ืนท่ีต าบล
บุ่งคล้า ท้ัง 9 
หมู่บ้าน  

ก่อสร้างประตู
ทางเข้า-ออก ยาว 8 
ม. ติดตั้งรั้วลวด
หนาม 338 ม. 
ติดตั้งบ่อซึม 
ก่อสร้างถนนลูกรัง
รอบบ่อขยะ กว้าง 5 
ม. ยาว 350 ม. 
และก่อสร้างถนน 
คสล.กว้าง 5 ม. 
ยาว 30 ม. 

- - - 262,000 - 

  

กองช่าง 

 
 

แบบ ผด. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(ปัจจุบัน) 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลของการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

21 โครงการปรับปรุง ฝ.99 บ้านดอนจิก 
หมู่ 5 โดยการติดตั้งระบบสูบน้ า 
งบประมาณ 50,000 บาท  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 
2565 ) หน้า 40 ล าดับที่ 105  

โครงการปรับปรุง ฝ.99 บ้านดอนจิก 
หมู่ 5 โดยการติดตั้งระบบสูบน้ า 
ขนาด 3,300 วัตต ์งบประมาณ 
160,000 บาท รายละเอียดตาม
แบบและปริมาณงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า เลขท่ี 
048/2563 (ข้อบัญญัติ ปี 2564)  

เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินการจริงและราคากลาง
ในปัจจุบัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

22 โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้าน บ้านนาจาน หมู่ 4 สาย
บก.ถ.43-001 กว้างข้างละ 1 ม. ยาว 
200 ม. งบประมาณ 300,000 บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 
2565  หนา้ 40 ล าดบัท่ี 104) 

โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้าน บ้านนาจาน หมู่ 4 
สาย บก.ถ.43-001 กว้าง 6 ม. ยาว 
59 ม. หนา 0.15 ม. งบประมาณ 
200,000 บาท รายละเอียดตาม
แบบและปริมาณงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า เลขที่ 
045/2563 
 (ข้อบัญญัติ ปี 2564) 

เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินการจริงและราคากลาง
ในปัจจุบัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

แบบ ผด. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการการ
ด าเนินการบ าบัด
ฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพตดิ
โดยชุมชนเป็น
ศูนย์กลาง (CBTx) 

เพื่อบ าบัดฟื้นฟูผู้ใช้ ผู้
เสพยาเสพตดิโดย
ชุมชนเป็นศูนย์กลาง 
ลดผลกระทบผู้ป่วยที่
มีอาการทางจิต 

ผู้เสพยาเสพ
ติดในพื้นที่
ต าบลบุ่ง
คล้า 

- - - 30,000 - 

ผู้ที่ผ่านการ
รักษาบ าบัด
ฟื้นฟู มีความ
เข้มแข็งทางด้าน
ร่างกายและ
จิตใจและ
สามารถใช้ชีวิต
ในสังคมได้อยา่ง
ปกติสุข  

ผู้ป่วยท่ีมีอาการทาง
จิต ไดร้ับการ
บ าบัดรักษาอย่างถูก
วิธีและต่อเนื่อง 

ส านักงานปลัด 

หลักการและเหตุผล ตามหนังสือจังหวัดบึงกาฬ ที่ บก 0018.3 (ศอ.ปส.จ.บก)/290 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ใช้ยาเสพติด โดยชุมช นเป็น
ศูนย์กลาง (Community Based Treatment and Care : CBTx ) และการด าเนินงานเพ่ือลดผลกระทบของผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการฯ ดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของจังหวัดบึงกาฬ ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการเพิ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนอนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการดังกล่าวข้างต้น 

 

 

แบบ ผด. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน 
        1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ฝึกอบมออกแบบและ
พัฒนาเว็บไซต ์อบต.
บุง่คลา้ 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ
ในการออกแบบ 
จัดท า และสามารถ
ดูแลเว็บไซต์ของ
หน่วยงานได ้

บุคลากรของ
หน่วยงาน 
จ านวน 22 
คน 

- - - 20,660 - 

บุคลากรของ
หน่วยงานมี
ความรู้ในการ
ออกแบบ จัดท า 
และสามารถ
ดูแลเว็บไซต์ของ
หน่วยงานได ้

บุคลากรมีความรู้ใน
การออกแบบ
เว็บไซต์ และ
สามารถพัฒนา
ปรับปรุงเว็บไซ๖
ของหน่วยงานให้
ทันสมัยและเป็น
ศูนย์กลางข้อมูล
ข่าวสารของ
หน่วยงาน 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการ
ประชาสมัพันธ์การ
ช าระภาษีประเภท
ต่างๆ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความเข้าใจในอัตรา
การช าระภาษ ี

จ านวน 9 
หมู่บ้าน 

- - - 20,000 - 

เพื่อให้ประชาชน
มีความรู้และเข้า
ในในการช าระ
ภาษีและอตัรา
การเสยีภาษ ี

ประชาชนไดร้ับ
ความรู้ความเข้าใจ
ในการเสียภาษีและ
อัตราการช าระภาษี
ประจ าป ี

กองคลัง 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
                   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 

                  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

 

แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
ครุภณัฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั 
2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

1 บริหารงานท่ัวไป (หมวดค่าครภุณัฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)  
ค่าครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED  

ขาวด า  

จ านวน  
2 เครื่อง 

- - - - 5,200 กองหลัง 

2 การศึกษาฯ (หมวดค่าครภุณัฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)  
ค่าครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก  
แบบ 2 บาน 

จ านวน 
 2 ตู ้

- - - - 11,800 กองการศึกษาฯ 

3 บริหารงานท่ัวไป (หมวดค่าครภุณัฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)  
ค่าครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน 
ตัวละ 2,000 บาท 

(ส านักงานปลัด) 
 

จ านวน 5 
ตัว 

- - - - 10,000 ส านักงานปลัด 

4 บริหารงานท่ัวไป (หมวดค่าครภุณัฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)  
ค่าครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน 
ตัวละ 2,000 บาท 

(กองคลัง) 

จ านวน 7 
ตัว 

- - - - 14,000 กองคลัง 

5 การศึกษา (หมวดค่าครภุณัฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)  
ค่าครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน 
ตัวละ 2,000 บาท 

(กองการศึกษา) 

จ านวน 2 
ตัว 

- - - - 4,000 กองการศึกษาฯ 
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แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
ครุภณัฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั 
2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

6 เคหะและ
ชุมชน 

(หมวดค่าครภุณัฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)  
ค่าครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน 
ตัวละ 2,000 บาท 

(กองช่าง) 

จ านวน  
4 ตัว 

- - - - 8,000 กองช่าง 

7 สังคม
สงเคราะห ์

(หมวดค่าครภุณัฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)  
ค่าครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน 
ตัวละ 2,000 บาท 
(กองสวัสดิการสังคม) 

จ านวน 2 
ตัว 

- - - - 4,000 
กองสวัสดิการ

สังคม 

7 บริหารงาน
ทั่วไป 

(หมวดค่าครภุณัฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)  
ค่าครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติก
มีพนักพิงตัวละ 250 

บาท 

จ านวน 
500 ตัว 

- - - - 125,000 ส านักงานปลัด 

8 บริหารงาน
ทั่วไป 

(หมวดค่าครภุณัฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)  
ค่าครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อโตะ๊ท างาน
เหล็ก ขนาด 5 ฟุต 
พร้อมกระจก ตัวละ 

8,000 บาท 
(ส าหรับผู้บริหาร) 

จ านวน 6 
ตัว 

- - - - 48,000 ส านักงานปลัด 

9 บริหารงาน
ทั่วไป 

(หมวดค่าครภุณัฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)  
ค่าครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน 
ตัวละ 4,000 บาท 
(ส าหรับผู้บริหาร) 

จ านวน 6 
ตัว 

- - - - 24,000 ส านักงานปลัด 
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แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
ครุภณัฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั 
2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

10 บริหารทั่วไป (หมวดค่าครภุณัฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) 
ค่าครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเก้าอ้ีแถว 4 
ตัว ชุดละ 7000 บาท 

(เก้าอ้ีนั่งพักคอย) 

จ านวน 2 
ชุด 

- - - - 14,000 กองช่าง 

11 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

(หมวดค่าครภุณัฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) 
ค่าครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เพื่อจัดซื้อแบบหล่อ
คอนกรีต (แบบหล่อทรง

เหลี่ยม) 

จ านวน 2 
ชุด 

- - - - 12.000 กองช่าง 

12 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

(หมวดค่าครภุณัฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) 
ค่าครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์ส ารวจ เพื่อจัดซื้อเทปวัดระยะ
ไฟเบอร์กลาส 

จ านวน 1 
อัน 

- - - - 2,000 กองช่าง 

13 บริหารทั่วไป (หมวดค่าครภุณัฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) 
ค่าครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อพาทิช่ัน 
 (ฉากกั้นห้อง) 

 

     ส านักงานปลัด 

14 บริหารทั่วไป (หมวดค่าครภุณัฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) 
ค่าครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์โรงงาน เพื่อจัดซื้อเต็นท์ทรงโค้ง 
ขนาด 4×10×2.5 ม. 

 

จ านวน 3 
หลัง 

- - - - 66,000 ส านักงานปลัด 


