
องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล 
อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 



หลักการและเหตุผล 
ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖5) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที ่1  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ซึ่งได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ
และหน้าที่ ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น  ซึ่ งปัจจุบัน  องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังดาล  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  และประกาศใช้ไปแล้ว                     
เมื่อวันที่  28  มิถุนายน  ๒๕62  ทั้งนี้   องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล  มีความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว เพ่ือประโยชน์ของประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)    
พ.ศ. ๒๕61   

 

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล ได้รับทราบปัญหา/ความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นเพ่ิมเติม และเป็นปัญหา/ความต้องการที่มิได้บรรจุอยู่ในแผนงาน/โครงการของแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น 
เพ่ือให้โครงการดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันเวลา องค์การบริหารส่วนต าบล  
วังดาล จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ขึ้น                       
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์และ
สามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลได้  โดยพิจารณา
บรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยได้ด าเนินการตามขั้นตอน  
ดังนี้  

 (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม
พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

 (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม
เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  

 (๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงและ ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นทีเ่พ่ิมเติม   

  เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้ต่อไป 

   
 

(ลงชื่อ) ................................................... 
        (นายไพบูลย์ ช่างฉาย) 

                                                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล 
                                       วันที่  12  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

1 โครงการปรับปรุงถนนสายโนน
ก่อ - เพชรเอิม (บริเวณหน้า
โรงงานเมสัน) หมู่ที่ 1 ต าบลวัง
ดาล

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

ปรับปรุงถนน คสล. ด้วยแอสฟัสติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ความยาว 
 110 เมตร  ความหนา 5 ซม. โดยมีพื้นที่ผิว
จราจรรวมไม่น้อยกว่า  880  ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. วังดาล
ก าหนด

- - 314,000 - - ถนนมีขนาดตาม
แบบรูปรายการ

มีถนนที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

2 โครงการถมดินปรับพื้นที่บริเวณ
 ลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 
12  ต าบลวังดาล

เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริเวณ
สนามกีฬาฯ

1. งานถมดินสระน้ าขนาดกว้าง 25.00 ม. 
ความยาว 28.00 ม. ความลึก 3.30  ม. 
หรือมีจ านวนดินถมไม่น้อยกว่า 2,310  ลบ.
ม.ปกติ  2.งานดินลูกรังปรับพื้นที่ขนาดกว้าง 
25.00 ม. ความยาว 28.00 ม. ความหนา 
0.20  ม. หรือมีจ านวนลูกรังไม่น้อยกว่า 
140  ลบ.ม.ปกติ รายละเอียดตามแบบแปลน
 อบต. วังดาลก าหนด

- - 350,000 - - ได้ขนาดตาม
รูปแบบรายการ

ประชาชน
สามารถใช้

ประโยชน์ได้

กองช่าง

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 1

  - แผนงานเคหะและชุมชน 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

วัตถุประสงค์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ
งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

3 โครงการถมดินปรับพื้นที่บริเวณ
ด้านข้างอาคารศาลาประชาคม 
หมู่ที่ 13  ต าบลวังดาล

เพื่อถมดินปรับพื้นที่ทรุด
ตัวบริเวณด้านข้างอาคาร
ศาลาประชาคม

1. งานถมดินขนาดกว้าง 30.00 ม. ความ
ยาว 45.00 ม. ความหนา 0.40  ม. หรือมี
จ านวนดินถมไม่น้อยกว่า 540  ลบ.ม.ปกติ 
2. งานดินลูกรังปรับพื้นที่ขนาดกว้าง 30.00
 ม. ความยาว 45.00 ม. ความหนา 0.20  
ม. หรือมีจ านวนลูกรังไม่น้อยกว่า 270  ลบ.
ม.ปกติ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. วัง
ดาลก าหนด

- - 127,000 - - ได้ขนาดตาม
รูปแบบรายการ

ประชาชน
สามารถใช้

ประโยชน์ได้

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง 
สายภายในหมู่ที่ 14

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้สะดวก

1.งานถมดินถนนขนาดกว้าง 5.00 ม. ความ
ยาว 134 ม.  ความหนา 0.30  ม. หรือมี
จ านวนดินถมไม่น้อยกว่า 210  ลบ.ม.ปกติ 
2. งานดินลูกรังถมปรับพื้นที่ขนาดกว้าง 
5.00 ม. ความยาว 134  ม. ความหนา 
0.20  ม. หรือมีจ านวนลูกรังไม่น้อยกว่า 
134  ลบ.ม.ปกติ รายละเอียดตามแบบแปลน
 อบต. วังดาลก าหนด

- - 61,500 - - ถนนมีขนาดตาม
แบบรูปรายการ

มีถนนที่
ประชาชน

สามารถสัญจร
ไป – มา ได้

สะดวก

กองช่าง

5 โครงการติดต้ังเสียงตามสาย หมู่
ที่ 12 ต าบลวังดาล

เพื่อประชาสัมพันธ์
ข่าวสารภายในหมู่บ้าน

ติดต้ังระบบเสียงตามสายภายในพื้นที่ หมู่ที่
12 ต าบลวังดาล จ านวน 11 จุดๆ ละ 4 ตัว

- - 200,000 - - ประชาชนมีความ
พอใจไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50

ประชาชนได้รับ
ข่าวที่ทั่วถึง

กองช่าง

- - 1,055,063 - - - - -

วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ

รวม 5 โครงการ

ที่ โครงการ


