
น. ๑ 

สวนที ่๑ 
เหตุผลและความจําเปน 

 ๑. เหตุผลและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙– ๒๕๖๑) เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑ 

  ตามท่ี เทศบาลตําบลชําฆอ ไดอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) 
เม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยไดพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ไปจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และไดประกาศใชเทศบัญญัติฯ เม่ือวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ นั้น
  เนื่องจาก เทศบาลตําบลชําฆอ มีความตองการและความจําเปนเรงดวนท่ีตองดําเนินงานตาม
ตามนโยบายเรงดวนและภารกิจจึงจําเปนตองจัดเตรียมโครงการท่ียังมิไดบรรจุอยูในแผนงาน/โครงการของ
แผนพัฒนาของเทศบาลตําบลชําฆอ ใหสามารถตอบสนองและแกไขปญหาในพ้ืนท่ีไดอยางเหมาะสมนําไปสูการ
ปฏิบัติท่ีแทจริงและการเพ่ิมเติม แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑ ในครั้งนี้ จะเกิด
ประโยชนสู งสุดแกประชาชนเปนสํา คัญและตอบสนองนโยบายตางๆโดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๔ วรรค ๑๙ 
(การเพ่ิมเติม หมายความวา การเพ่ิมเติมแผนงาน โครงการท่ีไมมีอยูในแผนพัฒนาสามปใหปรากฏไวใน
แผนพัฒนาสามป) และขอ ๒๒ การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป ใหดําเนินการตามระเบียบนี้ 
โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 

  (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาสามปท่ีเพ่ิมเติม 
หรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

  (๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาสามปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
เพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
  (๓) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใชแผนพัฒนาสามปท่ีเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง 

 ๒. รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑ 

โครงการในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑ ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลชําฆอ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการสาธารณสุข 
 และศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น  

 มีจํานวน ๑  โครงการ ดังนี้        
 แนวทางการพัฒนาท่ี ๑.๕ สงเสริมการกีฬา และนันทนาการ 

 ๑. โครงการกอสรางลานกีฬาเอนกประสงค หมูท่ี ๗  งบประมาณ ๔๐๖,๐๐๐ บาท 
 วัตถุประสงค/เหตุผลท่ีเพ่ิมเติม        
  - เพ่ือสงเสริมการแขงกีฬาสรางความสามัคคีหางไกลยาเสพติด   
  - เพ่ือมีสถานท่ีจัดกิจกรรมตางๆในชุมชน  

 
 



น.๒ 
 

 ยุทธศาสตรท่ี ๓ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  

 มีจํานวน ๑๓  โครงการ ดังนี้ 
 แนวทางการพัฒนาท่ี ๓.๑ กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน และทอระบายน้ํา  
 ๓.๑.๑  ถนนลาดยาง 
 ๑. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายชําฆอ-หนองเสม็ด หมูท่ี ๒ งบประมาณ ๓๒๗,๐๐๐ บาท 
 วัตถุประสงค/เหตุผลท่ีเพ่ิมเติม 
  - เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนใหประชาชนและผูสัญจรไปมา ท้ังตําบลชําฆอ 
  - เพ่ือซอมแซมถนนใหประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางสัญจร ไป-มา 
    และการขนสงสินคาทางเกษตรไดรวดเร็วข้ึน 
 ๒. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายศรีประชา – เนินไมหอม หมูท่ี ๑,๘ งบประมาณ ๔๙๑,๐๐๐ บาท 
 วัตถุประสงค/เหตุผลท่ีเพ่ิมเติม 
  - เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนใหประชาชนและผูสัญจรไปมา ท้ังตําบลชําฆอ 
  - เพ่ือซอมแซมถนนใหประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางสัญจร ไป-มา 
    และการขนสงสินคาทางเกษตรไดรวดเร็วข้ึน 
 ๓. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย ชําฆอ-รพช. หมูท่ี ๓,๕ งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 วัตถุประสงค/เหตุผลท่ีเพ่ิมเติม 
  - เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนใหประชาชนและผูสัญจรไปมา ท้ังตําบลชําฆอ 
  - เพ่ือซอมแซมถนนใหประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางสัญจร ไป-มา 
    และการขนสงสินคาทางเกษตรไดรวดเร็วข้ึน 
 ๔. โครงการปรับปรุงถนนสายหนองปรือ – หนองปลาไหล หมูท่ี ๘ งบประมาณ ๑,๓๓๑,๙๐๐ บาท 
 วัตถุประสงค/เหตุผลท่ีเพ่ิมเติม 
  - เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนใหประชาชนและผูสัญจรไปมา ท้ังตําบลชําฆอ 
  - เพ่ือซอมแซมถนนใหประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางสัญจร ไป-มา 
    และการขนสงสินคาทางเกษตรไดรวดเร็วข้ึน 
 ๓.๑.๒  ถนนคอนกรีต 
 ๑. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองปลาไหล-คลองชลประทาน หมูท่ี ๘
 งบประมาณ ๔๔๔,๐๐๐ บาท 
 วัตถุประสงค/เหตุผลท่ีเพ่ิมเติม 
  - เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนใหประชาชนและผูสัญจรไปมา ท้ังตําบลชําฆอ 
  - เพ่ือซอมแซมถนนใหประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางสัญจร ไป-มา 
    และการขนสงสินคาทางเกษตรไดรวดเร็วข้ึน 
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แนวทางการพัฒนาท่ี ๓.๓ กอสราง ปรับปรุง แหลงน้ําเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
 ๑. โครงการขยายทอประปา หมูท่ี ๒  งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท 
 วัตถุประสงค/เหตุผลท่ีเพ่ิมเติม 
  - เพ่ือใหประชาชนมีน้ําเพ่ือการอุปโภคและบริโภคเพียงพอ 
 ๒. โครงการปรับปรุงระบบประปา หมูท่ี ๒  งบประมาณ ๕๖,๕๐๐ บาท 
 วัตถุประสงค/เหตุผลท่ีเพ่ิมเติม 
  - เพ่ือใหประชาชนมีน้ําเพ่ือการอุปโภคและบริโภคเพียงพอ 
 ๓. โครงการกอสรางขยายทอเมนประปา หนองนกเขา หมูท่ี ๓ งบประมาณ ๑๓๕,๕๐๐ บาท
 วัตถุประสงค/เหตุผลท่ีเพ่ิมเติม 
  - เพ่ือใหประชาชนมีน้ําเพ่ือการอุปโภคและบริโภคเพียงพอ 
 ๔. โครงการกอสรางขยายทอเมนประปา พรอมอุปกรณ หมูท่ี ๓ งบประมาณ ๔๒๐,๐๐๐ บาท
 วัตถุประสงค/เหตุผลท่ีเพ่ิมเติม 
  - เพ่ือใหประชาชนมีน้ําเพ่ือการอุปโภคและบริโภคเพียงพอ 
 ๕. โครงการกอสรางขยายทอประปา หมูท่ี ๕ งบประมาณ ๔๒๐,๐๐๐ บาท  
 วัตถุประสงค/เหตุผลท่ีเพ่ิมเติม 
  - เพ่ือใหประชาชนมีน้ําเพ่ือการอุปโภคและบริโภคเพียงพอ 
 ๖. โครงการปรับปรุงระบบประปาสายหนองปรือ-คลองชลประทาน หมูท่ี ๘  
 งบประมาณ ๑๒๗,๐๐๐ บาท   
 วัตถุประสงค/เหตุผลท่ีเพ่ิมเติม 
  - เพ่ือใหประชาชนมีน้ําเพ่ือการอุปโภคและบริโภคเพียงพอ 
 ๗. กอสรางโรงสูบน้ําและขยายทอน้ําสระน้ําสาธารณะประโยชน หมูท่ี ๙งบประมาณ ๓๙๕,๐๐๐ บาท
 วัตถุประสงค/เหตุผลท่ีเพ่ิมเติม 
  - เพ่ือใหประชาชนมีน้ําใชอุปโภคและบริโภคเพียงพอ ท่ัวถึง 
 ๘. กอสรางฝายประชาอาสา หมูท่ี ๔  งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
 วัตถุประสงค/เหตุผลท่ีเพ่ิมเติม 
  - เพ่ือใหประชาชนมีน้ําใชอุปโภคและบริโภคเพียงพอ ท่ัวถึงท้ังดานเกษตร 
 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานการเมือง การบริหารจัดการ และการมีสวนรวม     
 มีจํานวน ๑ โครงการ ดังนี้  
 แนวทางการพัฒนาท่ี ๔.๓ ปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
 ๑. ปรับปรุงอาคารศูนยการเรียนรูทางการเกษตร หมู ๑ งบประมาณตั้งไว ๔๙๙,๐๐๐ บาท
 วัตถุประสงค/เหตุผลท่ีเพ่ิมเติม        
  - เพ่ือจายเปนคาดําเนินงานปรับปรุงอาคารมีสถานท่ีรองรับกิจกรรมในชุมชน 
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