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แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

เปลี่ยนแปลงครั้งที ่ 10/2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 

อ๊าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
 
 



สารบัญ 
 
 

        เร่ือง                       หน้า  
   

  รายละเอียดโครงการพัฒนา เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 10/2565             1-7 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักการและเหตุผล 

  ด้วยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารท้องถิ่นให้ตรวจสอบโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ือจะมาด๊าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต๊าบลบ้านต๊๊า 
และกองยุทธศาสตร์และงบประมาณได้ด๊าเนินการตรวจสอบรายละเอียดโครงการต่างๆในแผนพัฒนาท้องถิ่นเรียบร้อย
แล้วซึ่งจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงการต่างๆ และผู้บริหารได้มอบหมายให้กองช่างลงส๊ารวจโครงการก่อสร้างในพ้ืนที่
ต๊าบลบ้านต๊๊า ตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นจริงตามสภาพพ้ืนที่ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง และให้สอดคล้องกับลักษณะปริมาณงาน ตามหลักวิชาการช่าง และเพ่ือให้ถูกต้องตรงตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท๊าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม       
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 10 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ 22/1และข้อ 22/2 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท๊าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ๊านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง
ได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับโครงการพระราชด๊าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ๊านาจของผู้บริหารท้องถิ่น และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความ
เห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจส๊าคัญในการปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่น  และการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จ๊าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะต้องมีแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบ  เป็นตัวก๊าหนดทิศทางในการบริหาร ถ้าหากไม่มีแผนพัฒนา ท้องถิ่นก็จะท๊าให้การ
พัฒนาไม่ถึงจุดมุ่งหมาย ไร้ทิศทาง  ดังนั้น เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า  จึงได้ ด๊าเนินการเปลี่ยนแปลงแผน พัฒนาท้องถิ่น        
(พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10/2565 ของเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า ขึ้นมาอีกฉบับหนึ่ง เพ่ือให้ถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท๊าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  และเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและการบริหารงานของท้องถิ่น 

  เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 10/2565 ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในแนวทางการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและสนองตอบต่อปัญหาความ
ต้องการประชาชนต๊าบลบ้านต๊๊า และของประเทศชาติต่อไป 
 

 
 

        คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  
        เทศบาลตา๊บลบา้นต๊๊า  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  10/2565 

ล๊า 
ดับ 

รายละเอียดใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) 

(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

1 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมวัสดุอุปกรณ์  
หมู่  7 
- เป้าหมาย ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมวัสดุอุปกรณ์  
หมู่  7 
- งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2563 
 ตั้งไว้ 500,000  บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
 พ.ศ. 2563  หน้า 67  รายการที่ 188 

 โครงการปรับปรุงระบบประปา  หมู่  7 
 
-  เป้าหมาย เดินท่อ pvc ขนาด  2  นิ้ว 
ระยะทาง 1240   เมตร 
- งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565)  ตั้งไว้  164,100  บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2565 
 

1. เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงตาม
สภาพพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
2. เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะปริมาณงาน
ตามหลักวิชาการช่าง และงบประมาณ 
3. เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการที่จะรองรับ
เงินเหลือจ่ายในปีงบประมาณ 2565 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1   
ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 

แผนงาน อุตสาหกรรม
และการโยธา 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 12 หมู่ 7 
  
- เป้าหมาย ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางตามรายละเอียด
แบบแปลนก าหนด 
 
- งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2565 
 ตั้งไว้  220,000  บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 8/2565 พ.ศ. 2565  หน้า 8   
รายการที่ 20 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 12       
พร้อมถมดินไหล่ทาง หมู่ 7  
- เป้าหมาย ถนน คสล. ขนาดกว้าง  3.50  เมตร      
ยาว  47.00  เมตร หนา  0.15  เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 164.50 ตร.ม พร้อมถมดิน
ไหล่ทางรายละเอียดตามแบบแปลนก าหนด 
- งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (พ.ศ. 2561-2565)  ตั้งไว้  97,900  บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565 
 

1. เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงตาม
สภาพพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
2. เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะปริมาณงาน
ตามหลักวิชาการช่าง และงบประมาณ 
3. เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการที่จะรองรับ
เงินเหลือจ่ายในปีงบประมาณ 2565 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1   
ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 

แผนงาน อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 



-2- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  10/2565 

ล๊า 
ดับ 

รายละเอียดใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) 

(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 13  หมู่ 7  
 
- เป้าหมาย ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมไหล่ทางตามรายละเอียดแบบแปลนก าหนด 
 
 
- งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2565 
 ตั้งไว้  220,000  บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 8/2565 พ.ศ. 2565  หน้า 8  รายการที่ 21 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 13 พร้อมถมดิน
ไหล่ทาง หมู่ 7  
- เป้าหมาย ถนน คสล. กว้าง  3.00  เมตร  ยาว  
60.00  เมตร หนา  0.15  เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 180.00 ตร.ม พร้อมถมดินไหล่ทางรายละเอียด
ตามแบบแปลนก าหนด 
- งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (พ.ศ. 2561-2565)  ตั้งไว้  100,700  บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565 
 

1. เพื่อให้สอดคล้องกับความ
เป็นจริงตามสภาพพื้นที่ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 
2. เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ
ปริมาณงานตามหลักวิชาการ
ช่าง และงบประมาณ 
3. เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการที่
จะรองรับเงินเหลือจ่ายใน
ปีงบประมาณ 2565 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1   
ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 

แผนงาน อุตสาหกรรม
และการโยธา 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1 พร้อมถมดินไหล่ทาง  
หมู่ 9 
- เป้าหมาย ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 
เมตร  
 
 
- งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
 ตั้งไว้  200,000  บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 43 รายการที่ 68  

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1 พร้อมถมดิน
ไหล่ทาง หมู่ 9 
- เป้าหมาย ถนน คสล. กว้าง 3.50  เมตร ยาว 
115.00  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 402.50 ตร.ม พร้อมถมดินไหล่ทางรายละเอียด
ตามแบบแปลนก าหนด 
- งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565)  ตั้งไว้  228,400  บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565 

1. เพื่อให้สอดคล้องกับความ
เป็นจริงตามสภาพพื้นที่ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 
2. เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ
ปริมาณงานตามหลักวิชาการ
ช่าง และงบประมาณ 
3. เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการที่
จะรองรับเงินเหลือจ่ายใน
ปีงบประมาณ 2565 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1   
ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 

แผนงาน อุตสาหกรรม
และการโยธา 



-3- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  10/2565 

ล๊า 
ดับ 

รายละเอียดใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) 

(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด สาย 1 หมู่ 11  
 
- เป้าหมาย ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด สาย 1 หมู่ 11  
 
 
- งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 
 ตั้งไว้  300,000  บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 74  รายการที่ 231 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด ซอย 1 
หมู่ 11 
 - เป้าหมาย ขนาดช่องระบายน้ า กว้าง  40.00  
เซนติเมตร ลึกโดยเฉลี่ย  ยาว  40.00  เซนติเมตร 
ยาว 53.00 เมตร หนา 0.10 เมตร   
- งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 (พ.ศ. 2561-2565)  ตั้งไว้  136,200  บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565 
 

1. เพื่อให้สอดคล้องกับความ
เป็นจริงตามสภาพพื้นที่ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 
2. เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ
ปริมาณงานตามหลักวิชาการ
ช่าง และงบประมาณ 
3. เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการที่
จะรองรับเงินเหลือจ่ายใน
ปีงบประมาณ 2565 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1   
ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 

แผนงาน อุตสาหกรรม
และการโยธา 

6 โครงการก่อสร้างดาดล าเหมืองสายไฟไหม้หรือสาย
พระราชด าริ หมู่ 12 
- เป้าหมาย ก่อสร้างดาดล าเหมืองสายไฟไหม้หรือสาย
พระราชด าริ หมู่ 12 
 
- งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562  2564 
 ตั้งไว้  300,000  บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 75 รายการที่ 235  

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าสายพระราชด าริ  
หมู่ 11 
 - เป้าหมาย ขนาดช่องระบายน้ า กว้าง  2.00 เมตร 
ลึกโดยเฉลี่ย   70.00  เซนติเมตร ยาว 75.00  เมตร 
หนา 0.10 เมตร   
- งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 (พ.ศ. 2561-2565)  ตั้งไว้  257,200  บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565 
 
 

1.  เนื่องจากพิมพ์ช่ือหมู่บ้านผิด 
2. เพื่อให้สอดคล้องกับความ
เป็นจริงตามสภาพพื้นที่ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 
3. เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ
ปริมาณงานตามหลักวิชาการ
ช่าง และงบประมาณ 
4. เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการที่
จะรองรับเงินเหลือจ่ายใน
ปีงบประมาณ 2565 

ยุทธศาสตร์ที่  1   
ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 

แผนงาน อุตสาหกรรม
และการโยธา 



-4 - 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  10/2565 

ล๊า 
ดับ 

รายละเอียดใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) 

(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายไพชยนต์     สิงห์
แก้ว  พร้อมถมดินไหล่ทาง  หมู่ 1  
- เป้าหมาย ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 
0.15 เมตร  
 
 
- งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 2564 
 ตั้งไว้  300,000  บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 33  รายการที่ 9 

โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านนายไพชยันต ์สิงห์แก้ว หมู่ 1 
  
- เป้าหมาย ถนน คสล. กว้าง 3.50  เมตร ยาว 34.00  เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 119 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนก าหนด ไม่มีไหล่ทาง พร้อม
วางท่อ คสล.ขนาด         0.40 เมตร จ านวน 5 ท่อน 
- งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 (พ.ศ. 2561-2565)  ตั้งไว้  69,640  บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565 
 

1. เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
ตามสภาพพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
2. เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ
ปริมาณงานตามหลักวิชาการช่าง และ
งบประมาณ 
3. เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการที่จะ
รองรับเงินเหลือจ่ายในปีงบประมาณ 
2565 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1   
ด้านพัฒนา
เศรษฐกิจ 

แผนงาน 
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านนายเหมย 
หาญจริง หมู่  2 
- เป้าหมาย ถนน คสล. กว้าง  4  เมตร ยาว 30 เมตร หนา 
0.15 เมตร  พร้อมไหล่ทางตามรายละเอียดแบบแปลน
ก าหนด 
- งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565 
 ตั้งไว้  66,000  บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 8/2565 หน้า 3  รายการที่ 6  

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างบ้านนายเหมย  
หาญจริง หมู่ 2 
 - เป้าหมาย ถนน คสล. กว้าง 3.30  เมตร ยาว 87.00  
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 287.10 ตร.
ม. รายละเอียดตามแบบแปลนก าหนด ไม่มีไหล่ทาง 
- งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 (พ.ศ. 2561-2565)  ตั้งไว้  160,776  บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565 
 

1.  เนื่องจากพิมพ์ช่ือหมู่บ้านผิด 
2. เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
ตามสภาพพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
3. เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ
ปริมาณงานตามหลักวิชาการช่าง และ
งบประมาณ 
4. เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการที่จะ
รองรับเงินเหลือจ่ายในปีงบประมาณ 
2565 

ยุทธศาสตร์ที่  1   
ด้านพัฒนา
เศรษฐกิจ 

แผนงาน 
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 



-5 - 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  10/2565 

ล๊า 
ดับ 

รายละเอียดใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) 

(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน 
นายทองมี  เกษรพันธ์  หมู่ 3  
- เป้าหมาย ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 
0.15 เมตร  
 
- งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561  2564 
 ตั้งไว้  300,000  บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 35  รายการที่ 20 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายทองมี   
เกษรพันธ์ หมู่ 3 
 - เป้าหมาย ถนน คสล. กว้าง  4.00  เมตร ยาว  26.00  
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 104  ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนก าหนด ไม่มีไหล่ทาง  
-  งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 (พ.ศ. 2561-2565)  ตั้งไว้  58,240  บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565 
 

1. เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
ตามสภาพพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
2. เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ
ปริมาณงานตามหลักวิชาการช่าง และ
งบประมาณ 
3. เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการที่จะ
รองรับเงินเหลือจ่ายในปีงบประมาณ 
2565 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1   
ด้านพัฒนา
เศรษฐกิจ 

แผนงาน 
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายสุทัศน์ เมืองซ่ือ 
พร้อมถมดินไหล่ทาง หมู่ 3 
- เป้าหมาย ถนน คสล. กว้าง  4  เมตร ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร   
- งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
 ตั้งไว้  300,000  บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 35  รายการที่ 22  

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายสุทัศน์ เมืองซ่ือ  
หมู่ 3 
 - เป้าหมาย ถนน คสล. กว้าง 3.50  เมตร 
 ยาว 33.00  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
115.50   ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนก าหนด ไม่มี
ไหล่ทาง 
- งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 (พ.ศ. 2561-2565)  ตั้งไว้  64,680  บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565 
 

1.  เนื่องจากพิมพ์ช่ือหมู่บ้านผิด 
2. เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
ตามสภาพพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
3. เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ
ปริมาณงานตามหลักวิชาการช่าง และ
งบประมาณ 
4. เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการที่จะ
รองรับเงินเหลือจ่ายในปีงบประมาณ 
2565 

ยุทธศาสตร์ที่  1   
ด้านพัฒนา
เศรษฐกิจ 

แผนงาน 
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 



-6 - 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  10/2565 

ล๊า 
ดับ 

รายละเอียดใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) 

(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างหอพักเย็นจิตรซอยข้าง
บ้านนายโดด  นามเมือง หมู่ 4  
- เป้าหมาย ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร  
 
- งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562  2565 
 ตั้งไว้  300,000  บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 36  รายการที่ 25 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายสุทัศน์  ค้าโค  
(ข้างบ้านนายโดด  นามเมือง) หมู่ 4 
 - เป้าหมาย ถนน คสล. กว้าง  3.00  เมตร ยาว  70.00  
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 210  ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนก าหนด ไม่มีไหล่ทาง  
-  งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 (พ.ศ. 2561-2565)  ตั้งไว้  117,600  บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565 
 

1. เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
ตามสภาพพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
2. เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ
ปริมาณงานตามหลักวิชาการช่าง และ
งบประมาณ 
3. เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการที่จะ
รองรับเงินเหลือจ่ายในปีงบประมาณ 
2565 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1   
ด้านพัฒนา
เศรษฐกิจ 

แผนงาน 
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

12 โครงการก่อสร้างพนังกั้นดิน/กั้นน้ า ช่วงที่ 2 บ้านนาย
ค ารณ  รักไร่ ถึงบ้าน น.ส.พรพิมล  รัศมี หมู่ 5 
- เป้าหมาย พนังกั้นดิน/กั้นน้ า ความยาว 95 เมตร สูง 2 
เมตร หนา 0.20 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาล 
- งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565 
 ตั้งไว้  855,000  บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 8/2565 หน้า 4  รายการที่  9  

โครงการก่อสร้างพนังกั้นดิน/กั้นน้ า ช่วงที่ 2  
บ้านนายค ารณ  รักไร่ ถึงบ้าน น.ส.พรพิมล  รัศมี หมู่ 5 
 - เป้าหมาย พนังกั้นดิน/กั้นน้ า ยาว 30 เมตร สูง 2 เมตร 
หนา 0.20 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก าหนด 
 
- งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 (พ.ศ. 2561-2565)  ตั้งไว้  270,000  บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565 
 

1.  เนื่องจากพิมพ์ช่ือหมู่บ้านผิด 
2. เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
ตามสภาพพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
3. เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ
ปริมาณงานตามหลักวิชาการช่าง และ
งบประมาณ 
4. เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการที่จะ
รองรับเงินเหลือจ่ายในปีงบประมาณ 
2565 

ยุทธศาสตร์ที่  1   
ด้านพัฒนา
เศรษฐกิจ 

แผนงาน 
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 
 



-7 - 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  10/2565 

ล๊า 
ดับ 

รายละเอียดใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) 

(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 พร้อมถมดินไหล่
ทาง หมู่ 10 
 - เป้าหมาย ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
 
 
 
- งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561  2564 
 ตั้งไว้  400,000  บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 47  รายการที่ 89 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 พร้อมถมดินไหล่
ทาง หมู่ 10 
 - เป้าหมาย ถนน คสล. กว้าง  4.00  เมตร ยาว  83.00  
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 332  ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนก าหนด พร้อมไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร และวางท่อ คสล. ขนาด       0.40 เมตร  
จ านวน 5 ท่อน 
-  งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 (พ.ศ. 2561-2565)  ตั้งไว้  188,920  บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565 
 

1. เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
ตามสภาพพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
2. เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ
ปริมาณงานตามหลักวิชาการช่าง และ
งบประมาณ 
3. เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการที่จะ
รองรับเงินเหลือจ่ายในปีงบประมาณ 
2565 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1   
ด้านพัฒนา
เศรษฐกิจ 

แผนงาน 
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 
 
 

 


