
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับท่ี 2  

องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 

ยุทธศาสตร์ที่   1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
 1.6 แผนงาน  เคหะและชุมชน 
 
 

ที ่ โครงการ หน้า 
ส่วน

ราชการที่ 
รับผิดชอบ 

การเปลี่ยนแปลง 
เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง 

รายการเดิม รายการที่เปลี่ยนแปลง 
1 โครงการติดตั้งป้ายบอกซอยในหมู่บ้าน  

หมูที่ 1 
 

63 กองช่าง โครงการติดตั้งป้ายบอกซอยในหมู่บ้าน  
หมูที่ 1  
งบประมาณ 
จ านวนเงิน  55,000.- บาท 

โครงการติดตั้งป้ายบอกซอยใน 
หมู่บ้านหมูที่ 1  
งบประมาณ 
จ านวนเงิน  150,000.- บาท 
 
 
 
 
 
 

    งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ
ต่อการด าเนินการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับท่ี 2   

องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 

ยุทธศาสตร์ที่   1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
 1.6 แผนงาน  เคหะและชุมชน 
 
 

ที ่ โครงการ หน้า 
ส่วน

ราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

การเปลี่ยนแปลง 
เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง 

รายการเดิม รายการที่เปลี่ยนแปลง 

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าตัวยู 
บ้านนายจ าลอง  กลิ่นศรี ถึงบ้าน 
นางธนพร   น้อยอุดม หมู่ที่ 3 

80 กองช่าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าตัวยูบ้าน        
นายจ าลอง กลิ่นศรี ถึงบ้านนางธนพร  
น้อยอุดม หมู่ที่ 3    
รางระบายน้ าตัวยู กว้าง 0.40 ม. ยาว  
120 ม. และวางท่อระบายน้ า คสล.  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30x1.00 ม.  
จ านวน 9 ท่อน บ่อพักส าเร็จรูปส าหรับ 
ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.  
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จ านวน 1 บ่อ 
 
 
งบประมาณ  
จ านวนเงิน 400,000 .-บาท 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าตัวยูบ้าน        
นายจ าลอง กลิ่นศรี ถึงบ้านนางธนพร  
น้อยอุดม หมู่ที่ 3 
รางระบายน้ าตัวยู กว้าง 0.50 ม. ยาว  
74 ม. และวางท่อระบายน้ า คสล.  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00  
ม. จ านวน 35 ท่อน ท่อระบายน้ า  
PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว  
พร้อมบ่อพักส าเร็จรูปส าหรับท่อ คสล.  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.  
จ านวน 9 บ่อ 
งบประมาณ  
จ านวนเงิน 364,100 .-บาท 
 

        กองช่ า ง ได้ออกส า รวจ
พบว่าถ้าวางรางระบายน้ าตัวยูจะ
มีความลึกมากและท าให้น้ าไหล
ไม่ สะดวก  อาจจะก่ อ ให้ เ กิ ด
อันตรายต่อผู้สัญจรไปมาชาวบ้าน
จึงขอเปลี่ยนแปลงแผน (แนบ
รายชื่อผู้ร้องขอ)         
ตามค าร้องเลขที่ 1195 ลงวันที่ 
10 มิถุนายน 2563 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับท่ี 2 

องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 

ยุทธศาสตร์ที่   1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
 1.6 แผนงาน  เคหะและชุมชน 
 
 

ที ่ โครงการ หน้า 
ส่วน

ราชการที่ 
รับผิดชอบ 

การเปลี่ยนแปลง 
เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง 

รายการเดิม รายการที่เปลี่ยนแปลง 
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บ้านนางติ๊ด  
ทุ่งกระถิน หมู่ที่ 6 

103 กองช่าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนางติ๊ด ทุ่งกระถิน หมู่ที่ 6 
 
ก่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางติ๊ด 
ทุ่งกระถิน หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 3.00 ม. 
ยาว 203 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่  
ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 609 ตารางเมตร 
 
งบประมาณ 
จ านวนเงิน 400,000.- บาท 

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตซอย 1 บ้านผู้ใหญ่ประเสริฐ บ้าน 
ทุ่งกระถิน หมู่ที่ 6 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 3.00 ม. 
ยาว 223.00 ม. หนา 0.05 เมตร หรือมี 
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 669 ตารางเมตร (งานรื้อ 
ผิวจราจรเดิม กว้าง 3.00 ม. ยาว 191 ม. 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 573 ตารางเมตร) 
งบประมาณ 
จ านวนเงิน 294,400.- บาท 
 

        เนื่องจากโครงการเดิมมีเรื่อง 
พิพาทการรุกล้ าที่ดินสาธารณ- 
ประโยชน์จึงไม่สามารถด าเนินการ 
จัดท าโครงการได้และถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอย 1   บ้านผู้ใหญ่ประเสริฐ  
บ้านทุ่งกระถิน หมู่ที่ 6 เกิดการ 
ทรุดโทรมอาจท าให้เกิดอันตราย 
กับผู้สัญจรไปมา  
ตามค าร้อง เลขที่รับ 1219  
ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 
(แนบรายชื่อผู้ร้องขอ) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับท่ี 2 

องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบัวขาว อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 

ยุทธศาสตร์ที่   1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
 1.6 แผนงาน  เคหะและชุมชน 
 
 

ที ่ โครงการ หน้า 
ส่วน

ราชการที่ 
รับผิดชอบ 

การเปลี่ยนแปลง 
เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง 

รายการเดิม รายการที่เปลี่ยนแปลง 
4 โครงการติดตั้งถังกรองสนิมแท็งค์

น้ าประปา (บ้านก านันเล็ก,ก านันช่วน) 
หมู่ที่ 2 

67 กองช่าง โครงการติดตั้งถังกรองสนิมแท็งค์
น้ าประปา (บ้านก านันเล็ก,ก านันช่วน)  
หมู่ที่ 2 
ติดตั้งถังกรองสนิมแท็งค์น้ าประปา 
จ านวน  2 ชุด พร้อมอุปกรณ์  
 
งบประมาณ 
จ านวนเงิน  200,000 .-บาท 

โครงการวางท่อน้ าประปาหมู่บ้านนายมุ้ม      
ไข่ม่วงถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 2 
วางท่อน้ าประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
3 นิ้ว ยาว 288 เมตร 
 
 
งบประมาณ 
จ านวนเงิน 100,500 .-บาท 
 
 
 

          เนื่องจากท่อประปามีขนาด 
เล็ก จึงส่งผลท าให้ประชาชนบริเวณ
ดังกล่าวมีน้ าประปาไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน  และมี 
ประชาชนปลูกบ้านพักอาศัยเพ่ิมขึ้น 
เป็นจ านวนมาก กลุ่มประชาชนใน 
พ้ืนที่ดังกล่าว  จึงร้องขอให้
เปลี่ยนแปลงโครงการ ตามค าร้อง  
เลขที่รับ 1219 ลงวันที่ 12 
มิถุนายน 2563 
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