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ค าน า 
 

 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา ได้จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพ่ิมเติม       
(ฉบับที่ 3) /เปลี่ยนแปลง  (ครั้งที่ 1) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๒๒/2  ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ  งานพระราชพิธี  รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล  และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น สาหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้      สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบ
แล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว” โดยได้แสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ที่จัดท า 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) /เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกศิลา  ได้มีการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา เพื่อสนอง
นโยบายรัฐบาล 

 

  
                 งานนโยบายและแผน 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา 
                   มิถุนายน  2563  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 



    

หลักการและเหตุผล 
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  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการ
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา     
ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ไปแล้วนั้น 

  เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและตามแนวทางการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายใต้กรอบนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของสังคมและประเทศ  โดยอาศัยอ านาจผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) 
พ.ศ.2561 “ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ งานพระ
ราชพิธีรัฐพิธีนโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทยให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 
46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับความเห็นชอบ การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว”  

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แบบ ผ.02/1 

แผนงานเคหะและชุมชน 
จ านวน 11 โครงการ งบประมาณ  38,041,016  บาท 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกศิลาหมู่ที่ 1  สายทางจากถนนลาดยาง – วัดสวนโมกข์ 

งบประมาณ  5,950,000  บาท 
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกศิลาหมู่ที่ 2  สายทางจากบ้านโคกศิลา หมู่ 2  
    ต.โคกศิลา –   บ้านโคกสะอาด ต.ศรีวิชัย  อ.วานรนิวาส  
    งบประมาณ  7,200,000  บาท 
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกศิลาหมู่ที่ 2 - บ้านน้อยหนองโจด หมู่ที่ 5 ต.โคกศิลา 
    งบประมาณ  6,540,000  บาท 
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค าบอน  หมู่ที่ 4  สายทางบ้านค าบอน หมู่ที่ 4  
     ต.โคกศิลา – บ้านธาตุ  ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส 

งบประมาณ  8,400,000  บาท 
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโจด หมู่ที่ 5  ต.โคกศิลา – บ้านโคกสีไค  
     ต.แวง อ.สว่างแดนดิน 

งบประมาณ  5,090,000  บาท 
 
 

//6. โครงการก่อสร้างฝาย........... 
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6. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วยกุดน้ าแดง  (บริเวณนานายเผย  ฝ่ายระสาร) บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 2 
    งบประมาณ  1,020,800  บาท 
7. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วยวังเดือนห้า  (บริเวณนานางหวัง  สิงมะหัน)  บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 2 

งบประมาณ  662,988  บาท 
8. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วยตะกร้าเดียว   (บริเวณนานายทวีชัย  สุพร)  บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 2 

งบประมาณ  662,988  บาท 
9. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยฮ่องค า  (บริเวณนานางนวลจันทร์    สีมี)  บ้านค าบอน หมู่ที่ 4 

งบประมาณ  736,600  บาท 
10. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยลวก  (บริเวณนานายลม อุตะลุม) บ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 

งบประมาณ  816,640  บาท 
11. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วยปลวก  (บริเวณบ่อตู้จอม)  บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 6 

งบประมาณ  961,000  บาท 
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แบบ ผ.02/1 

แผนงานเคหะและชุมชน 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค าบอน  หมู่ที่ 4  สายทางบ้านค าบอน หมู่ที่ 4          

ต.โคกศิลา – บ้านดอนแดง ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส 
กว้าง 5 เมตร  ยาว 2,200  เมตร  งบประมาณ 6,050,000 บาท 
เปลี่ยนแปลงเป็น 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ระยะทาง 2,300  เมตร  หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 6,900,000 บาท 
 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปลวก หมู่ที่ 6 ต.โคกศิลา – วัดบ๋าบิ้ง ต.ธาตุ          
    อ.สว่างแดนดิน 

กว้าง 4 เมตร  ยาว  3,300  เมตร  งบประมาณ 7,260,000 บาท 
เปลี่ยนแปลงเป็น 
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ระยะทาง 2,900  เมตร  หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 8,780,000 บาท 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  มีความจ าเป็นที ่จะต้องด าเนินการ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61–๒๕๖5)  เพ่ือให้มีความเหมาะสม เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลตามแนวทางการเสนอโครงการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของสังคมและประเทศ  ตามหนังสือ ด่วนที่สุด        
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร  ที่ สน ๐023.3/ว 0๑0994  ลงวันที่ ๒9 พฤษภาคม ๒๕๖๓  เรื่อง แนวทางการเสนอ
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ตามรายละเอียด
แนบท้าย 

  

 
                                                                                                   

 
                                                               



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5.1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน   
รับผดิ 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีต       
เสริมเหล็ก บ้านโคกศิลา       
หมู่ท่ี 1  สายทางจาก
ถนนลาดยาง – วัดสวนโมกข์ 

เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ
เกษตรกรในการประกอบอาชีพ
และการล าเลียงผลผลิต   ทาง
การเกษตรซึ่งส่งผลให้ประชาชน
มีอาชีพและรายได้เพิ่มมากขึ้น 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 1,985 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 9,925 
ตารางเมตร 

- - 5,950,000 5,950,000 - ระยะความ
ยาวของถนน 
ท่ีด าเนินการ 

สามารถส่งเสริม
ฟื้นฟู อาชีพ
เกษตรกรรมและ
เพิ่มผลผลิตและ
รายได้ให้กับ
ประชาชน 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีต      
เสริมเหล็ก บ้านโคกศิลา       
หมู่ท่ี 2  สายทางจากบ้าน  
โคกศิลา หมู่ท่ี 2 ต.โคกศิลา –  
บ้านโคกสะอาด ต.ศรีวิชัย                
อ.วานรนิวาส 

เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ
เกษตรกรในการประกอบอาชีพ
และการล าเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรซึ่งส่งผลให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้เพิ่มมากขึ้น 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 2,400 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
12,000 ตารางเมตร 

- - 7,200,000 7,200,000 - ระยะความ
ยาวของถนน 
ท่ีด าเนินการ 

สามารถส่งเสริม
ฟื้นฟู อาชีพ
เกษตรกรรมและ
เพิ่มผลผลิตและ
รายได้ให้กับ
ประชาชน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02/1 

แบบ ผ.02/1 



    
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5.1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิ 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีต  เสริม
เหล็ก  บ้านโคกศิลาหมู่ท่ี 2 - 
บ้านน้อยหนองโจด        
หมู่ท่ี 5  ต.โคกศิลา 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้กับเกษตรกรในการ
ประกอบอาชีพ 
และการล าเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรซ่ึงส่งผลให้
ประชาชนมีอาชีพและรายได้
เพิ่มมากขึ้น 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 2,180 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
10,900 ตารางเมตร 

- - 6,540,000 6,540,000 - ระยะความยาว
ของถนน 
ท่ีด าเนินการ 

สามารถส่งเสริม
ฟื้นฟู อาชีพ
เกษตรกรรมและ
เพิ่มผลผลิตและ
รายได้ให้กับ
ประชาชน 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีต  เสริม
เหล็ก บ้านค าบอน  หมู่ท่ี 4  
สายทางบ้านค าบอน     หมู่
ท่ี 4  ต.โคกศิลา – บ้านธาตุ   
ต.ธาตุ  อ.วานรนิวาส 
 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้กับเกษตรกรในการ
ประกอบอาชีพและการ
ล าเลียงผลผลิตทาง 
การเกษตรซึ่งส่งผลให้
ประชาชนมีอาชีพและรายได้
เพิ่มมากขึ้น 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 2,800 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
14,000 ตารางเมตร 

- - 8,400,000 8,400,000 - ระยะความยาว
ของถนน 
ท่ีด าเนินการ 

สามารถส่งเสริม
ฟื้นฟู อาชีพ
เกษตรกรรมและ
เพิ่มผลผลิตและ
รายได้ให้กับ
ประชาชน 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5.1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงานรบั
ผดิ 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายบ้านหนองโจด  
หมู่ท่ี 5  ต.โคกศิลา –      
บ้านโคกสีไค  ต.แวง           
อ.สว่างแดนดิน 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้กับเกษตรกรในการ
ประกอบอาชีพและการ
ล าเลียงผลผลิตทาง 
การเกษตรซึ่งส่งผลให้
ประชาชนมีอาชีพและ
รายได้เพ่ิมมากขึ้น 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 1,700 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 8,500 
ตารางเมตร 

- - 5,090,000 5,090,000 - ระยะความยาว
ของถนน 
ท่ีด าเนินการ 

สามารถส่งเสริม
ฟื้นฟู อาชีพ
เกษตรกรรมและ
เพิ่มผลผลิตและ
รายได้ให้กับ
ประชาชน 

กองช่าง 

รวม 5  โครงการ - - - - 33,180,000 33,180,000 -    

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5.1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิ 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างฝายน้ าล้น          
ล าห้วยกุดน้ าแดง 
(บริเวณนานายเผย   
ฝ่ายระสาร) บ้านโคกศิลา 
หมู่ท่ี 2 

เพื่อแก้ไขปัญหา   
ภัยแล้ง ประชาชน 
มีน้ าใช้ ในการ
อุปโภค-บริโภค 
และการเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วยกุดน้ าแดง 
(บริเวณนานายเผย  ฝ่ายระสาร)  
บ้านโคกศิลา หมู่ท่ี 2              
ขนาดสันฝายสูง 2.00 เมตร     
 ผนังข้างสูง 3.50 เมตร           
กว้าง 20.00 เมตร                   
ตามแบบมาตรฐานก่อสร้างฝายน้ าล้น 
มข.2527 

 - 1,020,800 1,020,800 - ฝายน้ าล้นเพิ่มขึ้น 
จ านวน 1 แห่ง 

มีฝายน้ าล้นท่ี
สามารถเก็บ
น้ าได้ 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างฝายน้ าล้น         
ล าห้วยวังเดือนห้า 
(บริเวณนานางหวัง         
สิงมะหัน) บ้านโคกศิลา   
หมู่ท่ี 2 

เพื่อแก้ไขปัญหา   
ภัยแล้ง ประชาชน 
มีน้ าใช้ ในการ
อุปโภค-บริโภค 
และการเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วยวังเดือนห้า 
(บริเวณนานางหวัง สิงมะหัน)  
บ้านโคกศิลา หมู่ท่ี 2               
ขนาดสันฝายสูง 1.50 เมตร         
ผนังข้างสูง 3.00 เมตร             
กว้าง 12.00 เมตร                   
ตามแบบมาตรฐานก่อสร้างฝายน้ าล้น 
มข.2527 

 - 662,988 662,988 - ฝายน้ าล้นเพิ่มขึ้น 
จ านวน 1 แห่ง 

มีฝายน้ าล้นท่ี
สามารถเก็บ
น้ าได้ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5.1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิ 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ก่อสร้างฝายน้ าล้น            
ล าห้วยตะกร้าเดียว      
(บริเวณนานายทวีชัย สุพร) 
บ้านโคกศิลา หมู่ท่ี 2 

เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภค-บริโภค และ
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น                     
ล าห้วยตะกร้าเดียว   (บริเวณนานาย
ทวีชัย สุพร) บ้านโคกศิลา หมู่ท่ี 2  
ขนาดสันฝายสูง 1.50 เมตร      
ผนังข้างสูง 3.00 เมตร            
กว้าง 12.00 เมตร                
ตามแบบมาตรฐานก่อสร้างฝาย    
น้ าล้น มข.2527 

 - 662,988 662,988 - ฝายน้ าล้นเพิ่มขึ้น 
จ านวน 1 แห่ง 

มีฝายน้ าล้น    
ท่ีสามารถเก็บ
น้ าได้ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5.1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิ 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ก่อสร้างฝายน้ าล้น ห้วยฮ่องค า  
(บริเวณนานางนวลจันทร์ สีมี)  
บ้านค าบอน หมู่ท่ี 4 

เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น ห้วยฮ่องค า 
(บริเวณนานางนวลจันทร์ สีมี)  
บ้านค าบอน หมู่ท่ี 4 
ขนาดสันฝายสูง 1.50 เมตร 
ผนังข้างสูง 3.00 เมตร  
กว้าง 14.00 เมตร  
ตามแบบมาตรฐานก่อสร้างฝาย 
น้ าล้น มข.2527 

 - 736,600 736,600 - ฝายน้ าล้นเพิ่มขึ้น  
จ านวน 1 แห่ง 

มีฝายน้ าล้นท่ี
สามารถเก็บ
น้ าได้ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5.1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิ 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วย
ปลวก  (บริเวณบ่อตู้จอม) 
บ้านปลวก หมู่ท่ี 6  

เพื่อแก้ไขปัญหาภัย
แล้ง  ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการอุปโภค-
บริโภคและการเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วยปลวก  
(บริเวณบ่อตู้จอม) บ้านปลวก หมู่ท่ี 6 
ขนาดสันฝายสูง 2.00 เมตร         
ผนังข้างสูง 4.00 เมตร  
กว้าง 16.00 เมตร  
ตามแบบมาตรฐานก่อสร้าง           
ฝายน้ าล้น มข.2527 

 - 961,000 961,000 - ฝายน้ าล้นเพิ่มขึ้น 
จ านวน 1 แห่ง 

มีฝายน้ าล้นท่ี
สามารถเก็บ
น้ าได้ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5.1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
รับผดิ 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยลวก 
(บริเวณนานายลม อุตะลุม) 
บ้านหนองโจด  หมู่ท่ี 5 

เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
ประชาชนมีน้ าใช้       
ในการอุปโภค-บริโภค 
และการเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยลวก  
(บริเวณนานายลม  อุตะลุม)    
บ้านหนองโจด  หมู่ท่ี 5 
ขนาดสันฝายสูง 2.00 เมตร     
ผนังข้างสูง 3.50  เมตร  
กว้าง 16.00 เมตร  
ตามแบบมาตรฐานก่อสร้างฝาย   
น้ าล้น มข.2527 
 

- - 816,640 816,640 - ฝายน้ าล้นเพิ่มขึ้น 
จ านวน 1 แห่ง 

มีฝายน้ าล้นท่ี
สามารถเก็บ
น้ าได้ 

กองช่าง 

รวม จ านวน  6  โครงการ - - - - 4,846,016 4,846,016 -    

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5.1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิ 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านค าบอน หมู่ท่ี 4  
สายทางบ้านค าบอน        
หมู่ท่ี 4 ต.โคกศิลา –     
บ้านดอนแดง ต.ศรีวิชัย    
อ.วานรนิวาส 

เพื่ออ านวยความสะดวก     
ให้กับเกษตรกรในการ
ประกอบอาชีพและการ
ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร
ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนมีอาชีพ
และรายได้เพ่ิมมากขึ้น 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 2,300 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
11,500 ตารางเมตร 

- - 6,900,000 6,900,000 - ระยะความยาว
ของถนน 
ท่ีด าเนินการ 

สามารถส่งเสริม
ฟื้นฟู อาชีพ
เกษตรกรรมและ
เพิ่มผลผลิตและ
รายได้ให้กับ
ประชาชน 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านปลวก       
หมู่ท่ี 6 ต.โคกศิลา –    
วัดบ๋าบิ้ง ต.ธาตุ             
อ.สว่างแดนดิน 

เพื่ออ านวยความสะดวก     
ให้กับเกษตรกรในการ
ประกอบอาชีพและการ
ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร
ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนมีอาชีพ
และรายได้เพ่ิมมากขึ้น 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 2,900 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
14,500 ตารางเมตร 

- - 8,780,000 8,780,000 - ระยะความยาว
ของถนน 
ท่ีด าเนินการ 

สามารถส่งเสริม
ฟืน้ฟู อาชีพ
เกษตรกรรมและ
เพิ่มผลผลิตและ
รายได้ให้กับ
ประชาชน 

กองช่าง 

รวม จ านวน  2  โครงการ - -   15,680.000 15,680.000     

 
 

แบบ ผ.02/1 


