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ค าน า 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ซึ่งได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนด าเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น
กรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม 
รวมถึงการวางแนวทางเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน น าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ
พัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ไป
แล้วนั้น แต่การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหารและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี ซึ่งยังมีโครงการและกิจกรรมที่ยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 1/2564 

 

ส านักงานปลัด  
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เหตุผลความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1/2564 

 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ซึ่งได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนด าเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น
กรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม 
รวมถึงการวางแนวทางเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน น าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ
พัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
ซ่ึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นไปแล้วนั้น แต่การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร
และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่   ซึ่งยังมีโครงการและกิจกรรมที่ยังไม่ได้บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) โดยบางโครงการที่บรรจุไว้ยังไม่ตรงกับรายละเอียดโครงการ  
ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกอบการในปัจจุบันก าลังประสบปัญหา การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงอาศัยอ านาจตามข้อ 5 แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน ยกเว้นการจัดท าประชาคมท้องถิ่น กรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID – 19) จะคลี่คลายไปในทางท่ีปลอดภัย 

  ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติม แผนพัฒนา
ท้องถิ่นได้ โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
   (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมพัฒนาท้องถิ่น 

   (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพิจารณา ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล              
พ.ศ. 2537 

   เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
      แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 

   
  

    องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 
   1. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านต าบลน่าอยู่ แนวทางการพัฒนา  (ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน)  

     1.1 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

          

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่

คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   

1 วางท่อระบายน้้า พร้อมบ่อพัก
บริเวณบา้นนายสมบัติ เสือ
เผือก ถึงคลองล้าห้วยยาง หมู่ 
1 

เพื่อป้องกันปัญหา
น้้าท่วมขังในชุมชน 

วางท่อระบายน้้า 
คสล. ขนาด 0.30 
เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล.ส้าเร็จรูป ยาว 
120 เมตร 

    

    350,000 ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ปริมาณน้้า
ท่วมขังใน

ชุมชนลดลง 

กองช่าง 

2 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก 
จากบ้านนางสีดา กองแก้ว ถึง
บ้านน.ส.ค้าม ี หนายสภุาพ     
หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรที่
สะดวกยิ่งข้ึน 

ถนนกว้าง 4 เมตร  
ยาว  200 เมตร 

    

  52,000   ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้ทาง 

ประชาชนมี
ถนนสัญจร
ที่สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

3 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก
จากนานางอรุณ ช่างทอง ถึง
บ้านนายวิน  ช่ืนอุรา หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรที่
สะดวกยิ่งข้ึน 

ถนนกว้าง 4 เมตร  
ยาว  500  เมตร 

    

    130,000 ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้ทาง 

ประชาชนมี
ถนนสัญจร
ที่สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 



4 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ     
จากหมู่ 1 บ้านนายวัฒนา
สามารถ อนันต์ ไปทาง หมู่ 2 
วัดหลวงโคกส้าโรง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ความยาวประมาณ 
1,000 เมตร 

    

    500,000 ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้

อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

5 วางท่อระบายน้้า พร้อมบ่อพัก
บริเวณหน้าบ้านนางไหม ด้าข้า 
ถึงคลองหมู่บ้าน หมู่ 2 

เพื่อป้องกันปัญหา
น้้าท่วมขังในชุมชน 

วางท่อระบายน้้า 
คสล. ขนาด 0.40 
เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล.ส้าเร็จรูป ยาว 
80 เมตร 

    

  250,000   ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ปริมาณน้้า
ท่วมขังใน

ชุมชนลดลง 

กองช่าง 

6 วางท่อระบายน้้า ลงคลองบ้าน
นายตุ่น มุกข์ดา หมู่ 4 

เพื่อป้องกันปัญหา
น้้าท่วมขังในชุมชน 

ท่อระบายน้้า PVC 
ขนาด 6 นิ้ว จ้านวน 
2 จุดๆละ 10 เมตร 

    

  60,000   ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ปริมาณน้้า
ท่วมขังใน

ชุมชนลดลง 

กองช่าง 

7 วางท่อระบายน้้า จากบ้านนาย
มนัส แซ่กี้ ถึงบ้านนายทองสุข  
ทองดี หมู่ 4 

เพื่อป้องกันปัญหา
น้้าท่วมขังในชุมชน 

ท่อระบายน้้า PVC 
ขนาด 6 นิ้ว 
ระยะทาง 200 เมตร 

    

    150,000 ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ปริมาณน้้า
ท่วมขังใน

ชุมชนลดลง 

กองช่าง 



8 ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวาง
ท่อระบายน้้าและบ่อพัก จาก
บ้านนายสุข ทองด ีถึงบ้านนาย
สมพิศ  จิรัฐฐิติกาล  หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรที่
สะดวกยิ่งข้ึน 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาวประมาณ 200 
เมตร ท่อระบายน้้า 
คสล. ขนาด 0.60 
เมตร พร้อมบ่อพัก 
คศล.สา้เรจ็รูป ยาว 
200 เมตร 

    

    800,000 ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้ทาง 

ประชาชนมี
ถนนสัญจร
ที่สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

9 ขยายเขตไฟฟ้า (ประปา
บาดาล) หมู่ 5 

เพื่อให้ประขาขนมี
น้้าใช้เพื่อการ

อุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้า
บริเวณที่ก่อสร้าง
ประปาบาดาล หมู่ 5 
ระยะทาง 50 เมตร 

    

  150,000    ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน  

ประชาชนมี
น้้าอุปโภค
บริโภค

อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

10 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. 
พร้อมตะแกรงเหล็ก บริเวณ
บ้านนายสุนันท ์ค้าหวาน ถึง
บ้านนายกล่อม พักเงิน หมู่ 5 

เพื่อป้องกันน้้าท่วม
ขังบริเวณชุมชน
และทางสญัจร 

รางระบายน้า้ คสล. 
พร้อมตะแกรงเหล็ก 
ความยาวประมาณ 
250 เมตร ลึก 30 
ซม. กว้าง 20 ซม. 

    

    650,000  ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน  

น้้าไม่ท่วม
ขัง 

กองช่าง 

11 ขยายท่อเมนต์ประปา จากวัด
หัวดง ถึงบ้านนายส้าลี งาม
ฤทัย หมู่ที่ 5 

เพื่อประชาชนไดม้ี
น้้าใช้อุปโภค-

บริโภค และน้้าเพื่อ
การเกษตร 

วางท่อ PVC ขนาด 
1.5 นิ้ว  ยาว 700 
เมตร 

    

  50,000    ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน  

ประชาชนมี
น้้าอุปโภค
บริโภค

อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 



12 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. 
บริเวณหน้าบ้านนายไสว  แย้ม
ชุมพร  พร้อมตะแกรง หมู่ 6 

เพื่อป้องกันน้้าท่วม
ขังบริเวณชุมชน
และทางสญัจร 

รางระบายน้า้ คสล.
พร้อมตะแกรงเหล็ก 
ความยาวประมาณ 
150 เมตร  

    

  400,000    ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน  

น้้าไม่ท่วม
ขัง 

กองช่าง 

13 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก 
จากบ้านนายเดช ติดต่อ ถึง
บ้านนางสายฝน  พากเพียร     
หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรที่
สะดวกยิ่งข้ึน 

ถนนกว้าง 4 เมตร  
ยาว 1000 เมตร 

    

    260,000 ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนสัญจร
ที่สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

14 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ทางข้ามนานายทวีป ผมงาม 
ถึงนานายน้อย จูน้อย หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรที่
สะดวกยิ่งข้ึน 

กว้าง 3 เมตร  ยาว 
1,200 เมตร 

    

  150,000   ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนสัญจร
ที่สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

15 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายฝายดงมัน บ้านนาง
ประเสริฐ หไูว ถึง บ้านนางโสม  
โกมลมาล หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรที่
สะดวกยิ่งข้ึน 

ถนนลูกรัง กว้าง 4 
เมตร  ยาว 200 
เมตร 

    

  100,000   ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนสัญจร
ที่สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง จากฝาย
ดงมันตะวันตก ถึงบ้านนางจิต
นิภา  เจรญิมา หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรที่
สะดวกยิ่งข้ึน 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 250 เมตร 

    

    150,000 ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนสัญจร
ที่สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 



17 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง จากบ้าน
นายส้าลี ค้าภา ถึงบ้านนางอร
อุมา  ชมบุญ หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรที่
สะดวกยิ่งข้ึน 

ถนนกว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

    

    100,000 ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนสัญจร
ที่สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

18 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.   
จากบ้านนางเพียงใจ ด้าข้า ถึง
บ้านนายสวสัดิ ์ ต้นวงษ์  หมู่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรที่
สะดวกยิ่งข้ึน 

ถนนกว้าง 3 เมตร 
ยาว 90 เมตร 

    

  300,000   ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนสัญจร
ที่สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

19 ขยายท่อประปา จากบ้านนาย
ปั่น พันธกรณี ถึง บ้านหมอ
บอย หมู่ 10 

เพื่อให้ประขาขนมี
น้้าใช้เพื่อการ

อุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ 

ท่อประปาขนาด 2 
นิ้ว ยาว 200 เมตร 

    

  30,000    ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน  

ประชาชนมี
น้้าอุปโภค
บริโภค

อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

20 ซ่อมแซมถังแชมเปญประปา
หมู่บ้าน พร้อมตัวควบคุมไฟฟ้า 
หมู่ที่ 10  

เพื่อให้ประขาขนมี
น้้าใช้เพื่อการ

อุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ 

ซ่อมแซมถังแชมเปญ 
พร้อมตัวควบคุม
ไฟฟ้า 

    

    280,000  ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน  

ประชาชนมี
น้้าอุปโภค
บริโภค

อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

21 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก 
หน้าวัดเขานมนาง ถึง บริเวณ
ชายเขา หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรที่
สะดวกยิ่งข้ึน 

ถนนหินคลุก กว้าง 4 
เมตร ยาว 500 เมตร 

    

    150,000 ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนสัญจร
ที่สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

รวม 21 โครงการ -           
1,542,000  

 
3,520,000 

- - - 

 


