
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโปง่ 

เร่ือง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เพ่ิมเติม คร้ังที่ 5 พ.ศ. 2565 

------------------------------------ 
ตามท่ี องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565)  

เพ่ือเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นไปแล้วนั้น 
 

  เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง มีโครงการที่ดำเนินการ เพิ่มเติม จึงต้องจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565 ผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565 ดังกล่าว เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง                
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง มีมติเห็นชอบในการประชุมสภาสมัยสามัญ 
สมัยที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  
 

  อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ 5 ข้อ 24 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 จึงขอประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 พ.ศ.2565 เปิดใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น และเป็นแนวทางในการ
พัฒนาท้องถิ่นต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 
 
              (นายปัญญา มาศยคง) 
              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565 

 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง 
อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 



 

 
บัญชีเพิ่มเติม แบบผ.02/1 

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



หน้า 1 
 

 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   แบบผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
สายทางทิศตะวันตก
หมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้สญัจรไปมาได้
สะดวก 

ปริมาณ กว้าง 6 เมตร  ยาว 80 
เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตาราง
เมตร 
(ตามแบบที่ อบต.ทุ่งโป่งกำหนด) 

- - - - 400,000 ระยะความ
กว้าง ความ

ยาว หรือพ้ืนท่ี
ของถนน ที่ได้

จากการ
ก่อสร้าง 

มีถนน แอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีตที่ได้มาตรฐาน

สามารถรองรับและ
อำนวยความสะดวก

ให้แก่ผู้ใช้เส้นทางสายนี้
ได้ทุกฤดูกาล 

กองช่าง 

2 โครงการ เสาจ่ายน้ำ
สำหรับรถดับเพลิง สถานี
ประปา  บ้านโนนสะอาด 
หมู่ที่ 1 

เพื่อเป็นจุดจ่ายน้ำ
สำหรับ
รถดับเพลิง 

ปริมาณงาน เสาสูง 3.50 เมตร 
พร้อมท่อจ่ายน้ำ แบบ PVC ขนาด 
2 นิ้ว 
(ตามแบบ อบต. ทุ่งโป่งกำหนด) 

- - - - 30,000 มีจุดจ่ายนำ้
สำหรับบริการ
รถดับเพลิง 

มีจุดจ่ายนำ้สำหรับ
บริการรถดับเพลิง ที่ได้

มาตรฐาน 

กองช่าง 

3 โครงการ ก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
อเนกประสงค์ ข้างหอ
ประปาหมู่บ้าน  
บ้านจระเขส้งเคราะห ์
หมู่ที่ 2 

 เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์ใน
การจัดกิจกรรม
ต่างๆ 

ปริมาณงาน  ก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 20 
เมตร ยาว 30 เมตร  หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
600 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ   
(ตามแบบ อบต.ทุ่งโป่งกำหนด) 

- - - - 400,000 มีลาน
อเนกประสงค์

ที่ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
มาตรฐานที่

กำหนด 

มีลานอเนกประสงค์ที่ได้
มาตรฐานประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ในการจัด

กิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   แบบผ.02/1     
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการ  ขยายแนวท่อ
น้ำประปา จากสี่แยกบ้าน
นายจำนงค์ ถึงหน้าวัดป่า
บ้านจระเข้สงเคราะห์  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้น้ำประปา
เพื่อการอุปโภค 
บริโภค 

ปริมาณงาน วางท่อ PVC ขนาด 
2 น้ิว ช้ัน 8.5 ปลายบาน จำนาน 
132 ท่อน หรือมีความยาวไม่
น้อยกว่า 500 เมตร 

- - - - 90,000 ขยายเขตท่อส่งน้ำ
ของการประปา
ส่วนภูมภิาค 

จำนวน  
1 สายทาง 

ประชาชนได้ใช้
น้ำประปาเพื่อการ
อุปโภคบรโิภค/เพื่อ
ป้องกันปัญหาการ

ขาดแคลนน้ำอุปโภค 
บริโภค 

กองช่าง 

5 โครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางซอยบ้าน  
นายแก้ว นันโท  
บ้านโนนอินทร์แปลง  
หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้สญัจรไปมาได้
สะดวก 

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 
5 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมมุมเลี้ยวรถ 
38.50 ตารางเมตร  หรือมีพ้ืนท่ี
รวมไม่น้อยกว่า 663.50 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลงลูกรัง กว้างข้าง
ละ 1 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 
(ตามแบบ อบต.ทุ่งโป่งกำหนด) 

- - - - 400,000 ระยะความกว้าง 
ความยาว หรือ
พื้นที่ของถนน ที่

ได้จากการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนไดส้ัญจร 
ไป มา สะดวกและ

ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



หน้า 3 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   แบบผ.02/1    
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางสี่แยกหอพัก นางประ
เพียร สัจจะนวน - บ้าน
นายโยธิน หลวงจันทร์ 
บ้านทรัพย์สมบรูณ์  
หมู่ที่ 4  
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้สญัจรไปมาได้
สะดวก 

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 
5 เมตร ยาว 128 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมมุมเลี้ยวรถ 
21.25 ตารางเมตร  หรือมี
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 661.25 
ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรัง 
กว้างข้างละ 1 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ  
(ตามแบบ อบต.ทุ่งโป่งกำหนด)   

- - - - 400,000 ระยะความ
กว้าง ความยาว 
หรือพ้ืนท่ีของ
ถนนท่ีได้จาก
การก่อสร้าง 

ประชาชนไดส้ัญจร 
ไป - มา สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

7 โครงการ วางท่อระบาย
น้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ 
สายทางสี่แยกกลางบ้าน - 
บ้านนายบุญเลี้ยง ผาจวง   
บ้านหนองผือ หมู่ที่ 5 
 

เพื่อระบายน้ำทิ้ง
จากชุมชน/เพื่อ
แก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 
ผิวจราจร 

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ  
คสล.ขนาด 0.40 เมตร  ยาว
รวม 127 เมตร 
และงานบ่อพัก จำนวน 14 บ่อ
พัก พร้อมป้ายโครงการ    
(ตามแบบ อบต.ทุ่งโป่งกำหนด) 

- - - - 400,000 มีท่อระบายน้ำ
ทิ้งตามขนาดที่

กำหนด 
 

มีการจัดการระบบการ
ระบายน้ำทิ้งในชุมชน
น้ำไม่ท่วมขังผิวจราจร 

กองช่าง 

 
 
 
 



หน้า 4 
 

 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   แบบผ.02/1         
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการ วางท่อระบาย
น้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ  สาย
ทางข้างโรงสีตาลือ –  
วัดโพธิ์สง่า บ้านห้วยยาง  
หมู่ที่ 6 

เพื่อระบายน้ำทิ้ง
จากชุมชน/เพื่อ
แก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 
ผิวจราจร 

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ  
คสล.ขนาด 0.40 เมตร  ยาว
รวม 120 เมตร 
และงานบ่อพัก จำนวน 12 บ่อ
พัก พร้อมป้ายโครงการ   
(ตามแบบ อบต.ทุ่งโป่งกำหนด) 

- - - - 400,000 มีท่อระบายน้ำ
ตามแบบท่ี
กำหนด 

มีการจัดการระบบการ
ระบายน้ำทิ้งในชุมชน/
น้ำไม่ท่วมขังผิวจราจร 

กองช่าง 

9 โครงการ ขุดลอกห้วย
น้อย ช่วงดอนปู่ตา – ลำ
ห้วยน้อย บ้านห้วยยาง 
หมู่ที่ 6   

เพื่อแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง/เพื่อ
พัฒนาแหล่งน้ำ 

ปริมาณงาน ขุดลอกลำห้วย 
กว้าง 3 เมตร ยาว 700 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 2 เมตร หรือมีปรมิาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 5,500 
ลูกบาศก์เมตร 

- - - - 200,000 ขุดลอกลำห้วย
ตามปรมิาณที่
กำหนด 1 แห่ง 

เพื่อเป็นการพัฒนา
แหล่งน้ำ 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   แบบผ.02/1    
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางหลังโรงเรยีน 
บ้านทุ่งโป่ง - ฝายใหม่  
บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 7 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้สญัจรไป-มา ได ้
สะดวก 

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก ขนาด กว้าง 3 เมตร 
ยาว 191 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 573 
ตารางเมตร  ไหล่ทางลงลูกรัง กว้าง
ข้างละ 0.30 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ    
(ตามแบบ อบต.ทุ่งโป่งกำหนด) 

- - - - 356,000 ระยะความ
กว้าง ความยาว 
หรือพ้ืนท่ีของ
ถนนท่ีได้จาก
การก่อสร้าง 

ประชาชนไดส้ัญจร 
ไป - มาสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

11 โครงการ ปรบัปรุงถนน
ลูกรัง สายทางข้างวัด 
ทุ่งโป่ง - ฝ่ายใหม่  
บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 7                  

เพื่อให้ประชาชน
ได้สญัจรไป-มา ได ้
สะดวก 

ปริมาณงาน กว้าง 3 เมตร ยาว 
350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร 
หรือมีปรมิาณลูกรังไม่น้อยกว่า 
315 ลูกบาศกเ์มตร  
(ตามแบบ อบต. ทุ่งโป่งกำหนด) 

- - - - 50,000 ปรับปรุงถนน
ดินเป็นถนน

ลูกรัง จำนวน 1 
สายทาง 

ประชาชนไดส้ัญจร  
ไป – มาสะดวก / 
ปรับปรุงถนนลูกรัง
เพื่อการสญัจรที่ด ี

กองช่าง 

12 โครงการ วางท่อระบาย
น้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ สาย
ทางถนนหลัง ศพด.  
บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 8 

เพื่อระบายน้ำทิ้ง
จากชุมชน/เพื่อ
แก้ไขน้ำท่วมผิว
จราจร 
 
 

ปริมาณงาน  วางท่อระบายน้ำ  
คสล.ขนาด 0.40 เมตร  ยาวรวม 
131 เมตร และงานบ่อพัก จำนวน 
11 บ่อพัก พร้อมป้ายโครงการ    
(ตามแบบ อบต.ทุ่งโป่งกำหนด) 

- - - - 400,000 มที่อระบายน้ำ
เพื่อระบายน้ำ
ทิ้งและระบาย
น้ำท่วมขังผิว

จราจร จำนวน 
1 สายทาง 

มีการจัดการระบบ
ระบายน้ำทิ้งในชุมชน/
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

ผิวจราจร 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   แบบผ.02/1      
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการ  ตดิตั้งฝาราง
ระบายน้ำ แบบแผ่นเหล็ก  
บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 8  
 

เพื่อติดตั้งฝาราง
ระบายน้ำ
ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวก/เพื่อแก้ไข
ปัญหาผิวจราจร 

ปริมาณงาน ฝารางระบายนำ้
แบบแผ่นเหล็ก หนา 9 มม. 
พร้อมเจาะรูระบายน้ำ จำนวน 
8 ฝา 
 

- - - - 70,000 ฝารางน้ำตาม
แบบท่ีกำหนด 

มีฝารางระบายนำ้ทิ้ง
ประชาชนไดส้ัญจรไป
มาไดส้ะดวก/แก้ไข
ปัญหาผิวจราจร 

กองช่าง 

14 โครงการ วางท่อระบาย
น้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ ซอย
บ้านนางสุบรรณ แก่นมุย  
บ้านแหลมทอง หมู่ที่ 9 
 

เพื่อระบายน้ำทิ้ง
จากชุมจาก
ชุมชน/เพื่อแก้ไข
น้ำท่วมผิวจราจร 

ปริมาณงาน   วางท่อระบายน้ำ  
คสล.ขนาด 0.40 เมตร  ยาว
รวม 124 เมตร และงานบ่อพัก 
จำนวน 10 บ่อพัก พร้อมป้าย
โครงการ    
(ตามแบบ อบต.ทุ่งโป่งกำหนด) 

- - - - 400,000 มีท่อระบายน้ำ
เพื่อระบายน้ำ
ทิ้งและระบาย
น้ำท่วมขังผิว

จราจร จำนวน 
1 สายทาง 

มีการจัดการระบบ
ระบายน้ำทิ้งในชุมชน/
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 
ผิวจราจร 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   แบบผ.02/1  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการ ก่อสร้างคลอง
ส่งน้ำ ดาดคอนกรตี สาย
หนองทาม บ้านทุ่งโป่ง 
หมู่ที่ 10 

ประชาชนได้ใช้น้ำ
จากคลอง 
ส่งน้ำเพื่อใช้ทำ
เกษตรกรรม 
 

ปริมาณงาน ก่อสร้างคลองส่งน้ำ 
พร้อมระบบท่อส่งน้ำชลประทาน 
ช่วงที่ 1 ปากคลองกว้าง 1.20 
เมตร หนา 0.08 เมตร ลึก 0.60 
เมตร ยาว 18 เมตร พร้อมวางท่อ 
คสล. มอก.ช้ัน 3 ขนาด 0.60 เมตร 
จำนวน 32 ท่อน 
ช่วงที่ 2 ปากคลองกว้าง 1.00เมตร 
หนา 0.08 เมตร ลึก 0.50 เมตร 
ยาว 200 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. 
มอก.ช้ัน 3 ขนาด 0.40 เมตร 
จำนวน 13 ท่อน พร้อมป้าย
โครงการ  
(ตามแบบ อบต.ทุ่งโป่งกำหนด) 

- - - - 400,000 ประชาชนได้ใช้น้ำ
จากคลองส่งน้ำ 
จำนวน 1 สาย 

ส่งเสริมคณุภาพชีวิต
เกษตรกร 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   แบบผ.02/1   
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการ  ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ พร้อมฝาปดิ 
คสล. สี่แยกกลางบ้าน - 
บ้านนายบุญเลี้ยง ผาจวง  
บ้านหนองผือ หมู่ที่ 5  

เพื่อระบายน้ำทิ้ง
จากชุมชน/เพื่อ
แก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 
ผิวจราจร 

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบาย 
คสล. กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 
เมตร ยาว 127 เมตร  
ชนิด ข.50 และวางท่อ คสล. ขนาด 
0.40 เมตร จำนวน 19 ท่อน 
พร้อมป้ายโครงการ    
(ตามแบบ อบต.ทุ่งโป่งกำหนด)  

- - - - 400,000 มีรางระบายน้ำ
ทิ้งตามขนาดที่

กำหนด 
 

มีการจัดการระบบการ
ระบายน้ำทิ้งในชุมชน
น้ำไม่ท่วมขังผิวจราจร 

กองช่าง 

17 โครงการ  ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ พร้อมฝาปดิ 
คสล. สายทางข้างโรงสตีา
ลือ - วัดโพธิ์สง่า   
บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 6 
 

เพื่อระบายน้ำทิ้ง
จากชุมชน/เพื่อ
แก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 
ผิวจราจร 

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายนำ้ 
คสล. กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 
เมตร ยาว 113 เมตร  
ชนิด ข.50 และวางท่อระบาย  ทอ่ 
คสล. ขนาด 0.40 เมตร จำนวน  8 
ท่อน พร้อมป้ายโครงการ    
(ตามแบบ อบต.ทุ่งโป่งกำหนด) 

- - - - 400,000 มีรางระบายน้ำ
ตามแบบท่ี
กำหนด 

มีการจัดการระบบการ
ระบายน้ำทิ้งในชุมชน/
น้ำไม่ท่วมขังผิวจราจร 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   แบบผ.02/1  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการ  ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ พร้อมฝาปดิ 
คสล. สายทางถนนหลัง 
ศพด. บ้านห้วยยาง  
หมู่ที่ 8 

เพื่อระบายน้ำ
ทิ้งจากชุมชน/
เพื่อแก้ไขน้ำ
ท่วมผิวจราจร 

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายนำ้ 
คสล. กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 
เมตร ยาว 142 เมตร ชนิด ข.50 
และวางท่อขนาด 0.40 เมตร จำนวน 
23 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ   
(ตามแบบ อบต.ทุ่งโป่งกำหนด) 

- - - - 400,000 มีรางระบายน้ำ
เพื่อระบายน้ำ
ทิ้งและระบาย
น้ำท่วมขังผิว

จราจร จำนวน 
1 สายทาง 

มีการจัดการระบบ
ระบายน้ำทิ้งในชุมชน/
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง
ผิวจราจร 

กองช่าง 

19 โครงการ ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ พร้อมฝาปดิ 
คสล. ซอยบา้น 
นางสุบรรณ แก่นมุย   
บ้านแหลมทอง หมู่ที่ 9 

เพื่อระบายน้ำ
ทิ้งจากชุมจาก
ชุมชน/เพื่อ
แก้ไขน้ำท่วมผิว
จราจร 

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบาย คสล. 
กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร 
ยาว 124 เมตร ชนิด ข.50 และวาง
ท่อ คสล. ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 
12 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ   
(ตามแบบ อบต.ทุ่งโป่งกำหนด) 

- - - - 400,000 มีรางระบายน้ำ
เพื่อระบายน้ำ
ทิ้งและระบาย
น้ำท่วมขังผิว

จราจร จำนวน 
1 สายทาง 

มีการจัดการระบบ
ระบายน้ำทิ้งในชุมชน/
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 

ผิวจราจร 

กองช่าง 

 
 
 


