
 

 
แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป  

เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) 

 

ของ 

เทศบาลตำบลกานเหลือง 

 

 

โดย 

เทศบาลตำบลกานเหลือง  หมูที่ 2  

ตำบลกานเหลือง อำเภอแวงนอย 

จังหวัดขอนแกน 

โทรศัพท /โทรสาร 043-๓06-138 
 



 
 

ประกาศเทศบาลตำบลกานเหลือง 

เรื่อง อนุมัติใชแผนพัฒนาทองถิ่นหาป ( พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒)  

ของเทศบาลตำบลกานเหลือง  

โดยที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 4 ขอ 21 และ 22  และฉบับที่ 3  พ.ศ. 2561 ไดกำหนดให

ผูบริหารทองถิ่นมีอำนาจในการแกไข เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติมแผนพัฒนา โดยการพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนา

ทองถ่ินหาปที่เพ่ิมเติมและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินหาปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง  

เพื่อใหเปนไปตามนัยแหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 4 ขอ 21 และ 22  และฉบับที่ 3 พ.ศ. 

2561  เทศบาลตำบลกานเหลืองจึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ ่นหาป (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพิ ่มเติม

เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) ของเทศบาลตำบลกานเหลืองตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 

 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

 

 

 

 ประกาศ ณ วันที่      เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2563 

 

 

 

 

................................................................. 

( นายบุญทัย   นารินทร ) 

นายกเทศมนตรีตำบลกานเหลือง 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คำนำ 

 ตามท ี ่ เทศบาลตำบลก านเหล ือง ได อน ุม ัต ิและประกาศใช แผนพ ัฒนาท องถ ิ ่นห าป                  

(พ.ศ. 2561 – 2565 ) เมื่อวันที่ 27 เดือนมิถุนายน 2562 เพื่อใชเปนกรอบในการกำหนดแนวทางพัฒนาใน

ชวงเวลาหาป และเปนเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป โดยภายหลังจากการประกาศให

แผนพัฒนาทองถ่ินหาป ดังกลาวแลว เทศบาลตำบลกานเหลืองไดพิจารณาวาที่โครงการพัฒนาที่สมควรดำเนินการ

ในปงบประมาณ 256๔ เพื่อประโยชนในการดำเนินงานของสวนราชการและการพัฒนาทองถิ่น จึงจำเปนตอง

จัดทำแผนพัฒนาหาป (2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

การจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559            

หมวด 4  ขอ 21 และ 22  และฉบับที่ 3  พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลกานเหลืองหวังเปนอยางย่ิงวาการเพิ่มเติม

โครงการในแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาวจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกานเหลือง

ตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลกานเหลือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

สารบัญ 

 

เรื่อง                                                                                                              หนา 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา             1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาหมูบานชุมชนใหนาอยู         2-๔  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น หาป ( 2561 -2565 ) เพิ่มเติมเปล่ียนแปลง ฉบับที่ ๒ 

เทศบาลตำบลกานเหลือง 

 

 
ยุทธศาสตร 

ป2561 ป 2562 ป2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตรดาน
การพัฒนา
หมูบานชุมชน
ใหนาอยู 
แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

- - - - - - 7 419,000  - - 7 419,000 

ยุทธศาสตรดาน
การพัฒนา
หมูบานชุมชน
ใหนาอยู 
แผนงานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

- - - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - 7 419,000 - - 7 419,000 
 

 

 



๑ 

บัญชีโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น หาป เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ 2561 -2565 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒ การพฒันาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดขอนแกน ยุทธศาสตร ที่ 2  การพฒันาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 2.ยุทธศาสตรดานการพฒันาหมูบาน/ชุมชนใหนาอยู 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการปรับปรุงถนน
ดินโดยการลงหินคลุก 
พรอมปรับเกรดใหราบ 
เรียบ บานกานเหลือง 
หมูที่ 1 จากนานาย
วิเชียร วิชาธรรม ถึงนา
นายลวน เสนาเพ็ง 

เพื่อใหราษฎร 
สัญจรไปมาได
สะดวก 

1. งานปรับเกรดผิวทางเดิมใหราบเรียบ กวาง 3.00 
เมตร ยาว 580.00เมตร หรือพืน้ทีป่รับเกรดไมนอย
กวา 1,740.00 ตารางเมตร 
2. งานลงหินคลุก ขนาดกวาง 2.50 เมตร ยาว 580 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมนอย
กวา 145.00 ลูกบาศกเมตร 

- - 
 

- 
 

101,000 
 

- 
 

รอยละหรือ
จำนวนครัวเรอืน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรสัญจร
ไปมาได
สะดวก 
 

กองชาง 

2 โครงการเสริมผิวจรา 
จร คสล. บานกาน 
เหลืองหมูที่ 1 จากสี่
แยกศาลาประชาคม
บานกานเหลอืง หมูท่ี 
1 ไปทางทิศตะวันออก
ถึงบานนางสาวสำลวย 
วรราช 

เพื่อใหราษฎร
สัญจรไปมาได
สะดวก 

1. งานเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 
4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 126.00 ตารางเมตร 
 

- - - 65,000 - รอยละหรือ
จำนวนครัวเรอืน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรสัญจร
ไปมาได
สะดวกขึ้น 

กองชาง 

3 โครงการปรับปรุงถนน
ดินโดยการลงหินคลุก 
พรอมปรับเกรดให
ราบเรียบ บานโคกสูง 
หมูที่ 2 จากนานาย
ประยูร สีลอมถึงนา
นายดำรง พลเสน 

เพื่อใหราษฎร
สัญจรไปมาได
สะดวก 

1. งานปรับเกรดพื้นทางเดิม ขนาดกวาง 3.00 เมตร 
ยาว 650.00 เมตร หรือพนที่ปรับเกรดไมนอยกวา 
1,950.00 ตารางเมตร 
2. งานลงหินคลุกพรอมปรับเกรดใหราบเรียบ ขนาด
กวาง 2.50 เมตร ยาว 650 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 163.00 
ลูกบาศกเมตร 

- - - 114,000 - รอยละหรือ
จำนวนครัวเรอืน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรสัญจร
ไปมาได
สะดวกขึ้น 

กองชาง 



๒ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒ การพฒันาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดขอนแกน ยุทธศาสตร ที่ 2  การพฒันาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 2.ยุทธศาสตรดานการพฒันาหมูบาน/ชุมชนใหนาอยู 

 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั (KPI) ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอ

บ 
2561 2562 2563 2564 2565 

4 โครงการปรับเกรดถนน
ลูกรังใหราบเรียบ บาน
ตลาด หมูที่  8 จากสาม
แยกโรงเรียนบานตลาด
หนองแก ถึงทางหลวง
ชนบท ทช.4022 (ใหม
นาเพียง หนองแขม) 

เพื่อใหราษฎร
สัญจรไปมาได
สะดวก 

1. งานปรับเกรดผิวทางเดิมใหราบเรียบ ขนาดกวาง 
6.00 เมตร ยาว 1,160.00เมตร หรือพ้ืนที่ปรับเกรด
ไมนอยกวา 6,690.00 ตารางเมตร 
 

- - 
 

- 
 

15,000 
 

- 
 

รอยละหรือ
จำนวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรสัญจร
ไปมาได
สะดวก 
 

กองชาง 

5 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยการลงหินคลุก 
พรอมปรับเกรดให
ราบเรียบ บานบะแหบ 
หมูที่ 10 จากนานาย
ประสิทธิ์ อามาตยไป
ทางนานายสถิตย นา
รินทร 

เพื่อใหราษฎร
สัญจรไปมาได
สะดวก 

1. งานลงหินคลุก ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 50.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมนอย
กวา 25.00 ลกูบาศกเมตร 
 

- - - 16,000 - รอยละหรือ
จำนวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรสัญจร
ไปมาได
สะดวกขึ้น 

กองชาง 

6 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยการลงหินคลุก 
พรอมปรับเกรดให
ราบเรียบ บานบะแหบ 
หมูที่ 10 จากนานาย
ทองแดง ทำนาถึงนา
นายพรชัย ชัยโสง 

เพื่อใหราษฎร
สัญจรไปมาได
สะดวก 

1. งานปรับผิวทางเดิมใหราบเรียบ กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 360.00เมตร หรือพนที่ปรับเกรดไมนอยกวา 
1,080.00 ตารางเมตร 
2. งานลงหินคลุก ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 360 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมนอย
กวา 108.00 ลูกบาศกเมตร 

- - - 75,000 - รอยละหรือ
จำนวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรสัญจร
ไปมาได
สะดวกขึ้น 

กองชาง 



๓ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ๒ การพฒันาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดขอนแกน ยุทธศาสตร ที่ 2  การพฒันาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 2.ยุทธศาสตรดานการพฒันาหมูบาน/ชุมชนใหนาอยู 

 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

7 โครงการปรับปรุงถนน
ดินโดยการลงหินคลุก 
พรอมปรับเกรดให
ราบเรียบ บาน
กานเหลืองหนองแวง 
หมูที่ 12 จากบานนาย
สมเกียรติ หาแกวถึง
บานนายจรูญ คำโส 

เพื่อใหราษฎร
สัญจรไปมาได
สะดวก 

1. งานปรับเกรดผิวทางเดิมใหราบเรียบ ขนาดกวาง 
3.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หรือพืน้ที่ปรับเกรดไม
นอยกวา 570.00 ตารางเมตร 
2. งานงหินคลุก ขนาดกวาง 2.50 เมตร ยาว 190 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
48.00 ลูกบาศกเมตร 

- - 
 

- 
 

33,000 - 
 

รอยละหรือ
จำนวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น 

ราษฎรสัญจร
ไปมาได
สะดวก 
 

กองชาง 


