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คำนำ 

๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม)  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 ข้อ 22/2 ในกรณีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่

เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็น

อำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นแผนพัฒนาท้องถิ่น คือ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนด

วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา

จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนา

ตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรอืชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำ

ขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติม

หรอืการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 ๑. เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดที่กำหนดให้มรีะยะเวลาสี่ปี  

 ๒. เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมงบประมาณ

จากเงนิสะสมแตล่ะปีงบประมาณในช่วงแผนนั้น  

1.3 ขั้นตอนในการเพิ่มเตมิแผนพัฒนาท้องถิ่น  

แผนพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนในการเพิ่มเติมหรอืการเปลี่ยนแปลงตามหมวด 4 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ.2561 ดังนี้  

ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

ตามขั้นตอน ดังนี้  

 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อม

เหตุและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม  

สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วยเมื่อ

แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบ ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผูบ้ริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  

ข้อ 22/2 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วน

ตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  
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ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร

ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศใหป้ระชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันตับแต่วันที่ผู้บริหาร

ท้องถิ่นประกาศใช้  ข้อ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ

พระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของ

ผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน

ตำบล พ.ศ.2537 ด้วยและเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ปิด

ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  

1.4 ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  

เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้อง

กับแนวนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาท้องถิ่นมีประโยชน์คือใช้เป็นเครื่องมือช่วยให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นนำมาตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมี

ประสิทธิภาพเพื่อเกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 

 

 

 

        งานนโยบายและแผน  
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส 
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แบบ ผ.01 
บัญชสีรุปโครงการ 

แผนพฒันาท้องถิน่ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)   
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดนำ้ใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 
แบบ ผ.01 หน้าที่ 54 

บัญชีสรุปโครงการ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชยัภูมิ 

ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ป ี2565 รวม 5 ป ี

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์

โครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แผนงาน 

เคหะและชุมชน 

1.2 แผนงาน 

เคหะและชุมชน 

(แหล่งน้ำ) 
 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

7 

10 

 

 

6,526,000 

4,900,000 

 

 

- 

10 

 

 

- 

4,900,000 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 -  

 

 

7 

20 

 

 

6,526,000 

9,800,000 

รวม     17 11,426,000 10 4,900,000 - - 27 11,426,000 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) เพิม่เติม (ฉบับที่1)  

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดนำ้ใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ
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                                                                            (แบบ ผ.01) 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส 

(เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1) 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสนิค้าและบริการเพื่อเสรา้งมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน    

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน   

๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  ๑.๑  แผนงาน  เคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

ที ่

รับผดิชอบ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

1. โครงการเสริมผิวจราจร

แอสฟัสติกคอนกรตี 

-เพื่อยกระดับ

เส้นทางขนส่ง

ผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้

มาตรฐาน 

เสริมผิวจราจรแอส

ฟัสติกคอนกรตีถนน

สายกลางบ้านตลาด  

บ้านตลาด หมู่ที่ 1  

- - 915,000 

งบกรมฯ 

- - กว้าง 5เมตร ยาว 

720 เมตร หรอืมี

ปริมาตรพื้นท่ีไม่นอ้ย

กว่า3,600 ตรม. 

-ประชาชนสามารถขน

ถ่ายผลผลิตทางการ

เกษตรออกสู่

ท้องตลาดได้สะดวก

มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

2. โครงการเสริมผิวจราจร

แอสฟัลติกคอนกรตี 

-เพื่อยกระดับ

เส้นทางขนส่ง

ผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้

มาตรฐาน 

เสริมผิวจราจรแอส

ฟัลติกคอนกรตีถนน

สายเชื่อมบ้านวังวัด  

–  บ้านเหนอื  บา้น

วังวัด  หมู่ท่ี 4   

- - 448,000 

งบกรมฯ 

- - กว้าง 4เมตร ยาว 

430 เมตร หรอืมี

ปริมาตรพื้นท่ีไม่นอ้ย

กว่า1,720 ตรม. 

-ประชาชนสามารถขน

ถ่ายผลผลิตทางการ

เกษตรออกสู่

ท้องตลาดได้สะดวก

มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 



                                                            (แบบ ผ.01) 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส 

(เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1) 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสนิค้าและบริการเพื่อเสรา้งมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน    

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน   

๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  ๑.๑  แผนงาน  เคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

ที ่

รับผดิชอบ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

3. โครงการเสริมผิวจราจร

แอสฟัลติกคอนกรตี 

-เพื่อยกระดับ

เส้นทางขนส่ง

ผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้

มาตรฐาน 

เสริมผิวจราจรแอส

ฟัลติกคอนกรตีถนน

สายหน้าโรงเรียน-

บ้านร่วมมิตร  

บ้านดอนเกษตร  

หมู่ท่ี 11  

- - 651,000 

งบกรมฯ 

- - ช่วง1)กว้าง 6 ม. ยาว 320 

ม. หรือมปีริมาตรพื้นท่ีไม่

นอ้ยกว่า 1,900 ตรม.(ช่วง

ท่ี2)กว้าง 5 ม. ยาว 133 

ม. หรือมปีริมาตรพื้นท่ีไม่

นอ้ยกว่า 665 ตรม.พืน้ท่ี

รวมกันแล้วไม่นอ้ยกว่า

2,585 ตรม. 

-ประชาชน

สามารถขนถ่าย

ผลผลิตทางการ

เกษตรออกสู่

ท้องตลาดได้

สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 



                                                            (แบบ ผ.01) 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส 

(เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1) 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสนิค้าและบริการเพื่อเสรา้งมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน    

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน   

๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  ๑.๑  แผนงาน  เคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

ที ่

รับผดิชอบ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

4. โครงการเสริมผิวจราจร

แอสฟัลติกคอนกรตี 

-เพื่อยกระดับ

เส้นทางขนส่ง

ผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้

มาตรฐาน 

เสริมผิวจราจรแอส

ฟัลติกคอนกรตีถนน

สายศาลาประชาคม

บ้านตลาด   

หมู่ท่ี 13   

- - 548,000 

งบกรมฯ 

- - กวา้ง 4เมตร ยาว 530 

เมตร หรอืมีปริมาตรพื้นท่ี

ไม่นอ้ยกว่า 2,130 ตรม. 

-ประชาชน

สามารถขนถ่าย

ผลผลิตทางการ

เกษตรออกสู่

ท้องตลาดได้

สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 



                                                            (แบบ ผ.01) 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส 

(เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1) 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสนิค้าและบริการเพื่อเสรา้งมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน    

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน   

๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  ๑.๑  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

             

               8 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

ที ่

รับผดิชอบ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

5. โครงการเสริมผิวจราจร

แอสฟัลติกคอนกรตี 

-เพื่อยกระดับ

เส้นทางขนส่ง

ผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้

มาตรฐาน 

เสริมผิวจราจรแอส

ฟัลติกคอนกรตีถนน

สายหน้าโรงเรียน

บ้านตลาด  

หมู่ท่ี 13 

- - 714,000 

งบกรมฯ 

- - -ช่วง1)กว้าง 6 ม. ยาว 

398 ม. หรือมปีริมาตร

พื้นท่ีไม่นอ้ยกว่า 2,388 

ตรม.(ช่วงท่ี2)กว้าง 5 ม. 

ยาว 90 ม. หรอืมี

ปริมาตรพื้นท่ีไม่นอ้ยกว่า 

450 ตรม.(พื้นท่ีรวมกัน

แลว้ไม่น้อยกว่า2,838 

ตรม. 

-ประชาชน

สามารถขนถ่าย

ผลผลิตทางการ

เกษตรออกสู่

ท้องตลาดได้

สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 



                                                            (แบบ ผ.01) 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส 

(เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1) 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสนิค้าและบริการเพื่อเสรา้งมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน    

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน   

๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  ๑.๑  แผนงาน  เคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

ที ่

รับผดิชอบ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

6. โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

-เพื่อยกระดับ

เส้นทางขนส่ง

ผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้

มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสายฟาร์มหมู – 

หนองแคร่ หมู่ที่ 1  

บ้านตลาด 

- - 1,980,000 

งบกรมฯ 

- - กว้าง 4เมตร ยาว 900 

เมตร หรอืมีปริมาตร

พื้นท่ีไม่นอ้ยกว่า 

 3,600 ตรม. 

-ประชาชน

สามารถขนถ่าย

ผลผลิตทางการ

เกษตรออกสู่

ท้องตลาดได้

สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 



                                                            (แบบ ผ.01) 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส 

(เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1) 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสนิค้าและบริการเพื่อเสรา้งมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน    

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน   

๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  ๑.๑  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

 

 

                

                10 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

ที ่

รับผดิชอบ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

7. โครงการเสริมผิวจราจร

แอสฟัลติกคอนกรตี 

-เพื่อยกระดับ

เส้นทางขนส่ง

ผลผลิต

ทางการเกษตร

ให้ได้มาตรฐาน 

เสริมผิวจราจรแอส

ฟัลติกคอนกรตีถนน

สายถนนทางเขา้

หมู่บ้านบ้านร่วมมิตร   

หมู่ท่ี 8   

- - 1,270,000 

งบกรมฯ 

- - -กว้าง 8เมตร 

ยาว 1,000 เมตร 

หรือมปีริมาตร

พื้นท่ีไม่นอ้ยกว่า 

5,000 ตรม. 

-ประชาชน

สามารถขนถ่าย

ผลผลิตทางการ

เกษตรออกสู่

ท้องตลาดได้

สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

รวม 7 
  

- - 6,526,000 - - - - - 



 (แบบ ผ.01) 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส 

(เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1) 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสนิค้าและบริการเพื่อเสรา้งมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน    

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน   

๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  ๑.2  แผนงาน  เคหะและชุมชน(แหล่งน้ำ) 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

ที ่

๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 (KPI) รับผดิชอบ 

1. โครงการขุดลอกห้วยนำ้

เสีย้ว 

- เพื่อแกไ้ข

ปัญหาภัยแลง้ 

ขุดลอกห้วยนำ้

เสีย้ว หมู่ท่ี 1บ้าน

ตลาด  

- - 490,000 

งบกรมฯ 

490,000 

งบกรมฯ 

- กว้าง 8 เมตร 

ยาว 2,000 เมตร 

ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร. 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อย

กว่า 15,000 ลบม. 

- ประชาวชนมี

น้ำใชอุ้ปโภค

บริโภคเวลา

หนา้แล้ง  

กองช่าง 

2. โครงการขุดลอกห้วยนำ้คง - เพื่อแกไ้ข

ปัญหาภัยแลง้ 

ขุดลอกห้วยนำ้คง  

หมู่ท่ี 2 บ้านวัง

เสมา 

- - 490,000 

งบกรมฯ 

490,000 

งบกรมฯ 

- กว้าง 11 เมตร 

ยาว 1,455 เมตร 

ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร. 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อย

กว่า15,277.50 

ลบม. 

- ประชาวชนมี

น้ำใชอุ้ปโภค

บริโภคเวลา

หนา้แล้ง  

กองช่าง 



(แบบ ผ.01) 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส 

(เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1) 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสนิค้าและบริการเพื่อเสรา้งมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน    

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน   

๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  ๑.2  แผนงาน  เคหะและชุมชน(แหล่งน้ำ) 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

ที ่

๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 (KPI) รับผดิชอบ 

3. โครงการขุดลอกคลองห้วย

นา 

-  เพื่อแกไ้ข

ปัญหาภัยแลง้ 

ขุดลอกคลองหว้ย

นา หมู่ท่ี 3        

บ้านกุดน้ำใส 

- - 490,000 

งบกรมฯ 

490,000 

งบกรมฯ 

- กว้าง 8  เมตร 

ยาว 2,000 เมตร 

ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร. 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อย

กว่า 15,000 ลบม. 

- ประชาวชนมี

น้ำใชอุ้ปโภค

บริโภคเวลา

หนา้แล้ง  

กองช่าง 

4. โครงการขุดลอกห้วยวังต ุ - เพื่อแกไ้ข

ปัญหาภัยแลง้ 

ขุดลอกห้วยวังต ุ  

หมู่ท่ี 4 บา้นวังวัด 

- - 490,000 

งบกรมฯ 

490,000 

งบกรมฯ 

- 

 

กว้าง 8 เมตร 

ยาว 2,000 เมตร 

ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร. 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อย

กว่า 15,000ลบม. 

- ประชาวชนมี

น้ำใชอุ้ปโภค

บริโภคเวลา 

บริโภคเวลา

หนา้แล้ง 

กองช่าง 



(แบบ ผ.01) 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส 

(เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1) 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสนิค้าและบริการเพื่อเสรา้งมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน    

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน   

๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  ๑.2  แผนงาน  เคหะและชุมชน(แหล่งน้ำ) 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

ที ่

๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 (KPI)  รับผดิชอบ 

5. โครงการขุดลอกห้วย

ส้มป่อย 

- เพื่อแก้ไขปัญหา

ภัยแลง้ 

ขุดลอกห้วย

ส้มป่อย หมู่ท่ี 7  

บ้านท่าแตง  

- - 490,000 

งบกรมฯ 

490,000 

งบกรมฯ 

- 

 

กว้าง 10 เมตร 

ยาว 1,580 เมตร 

ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร.

ปริมาตรดินขุดไม่น้อย

กว่า 5,000 ลบม. 

- ประชาวชนมี

นำ้ใชอุ้ปโภค

บริโภคเวลา

หนา้แล้ง 

กองช่าง 

6. โครงการขุดลอกห้วย 

ร่องแฮ 

- เพื่อแกไ้ขปัญหา

ภัยแลง้ 

ขุดลอกห้วยร่อง

แฮ  หมู่ท่ี 8 

บ้านร่วมมิตร 

- - 490,000 

งบกรมฯ 

490,000 

งบกรมฯ 

- 

 

กว้าง 8 เมตร 

ยาว 2,000 เมตร 

ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร.

ปริมาตรดินขุดไม่น้อย

กว่า  15,000 ลบม. 

- ประชาวชนมี

นำ้ใชอุ้ปโภค

บริโภคเวลา

หนา้แล้ง 

กองช่าง 



 (แบบ ผ.01) 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส 

(เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1) 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสนิค้าและบริการเพื่อเสรา้งมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน    

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน   

๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  ๑.2  แผนงาน  เคหะและชุมชน(แหล่งน้ำ) 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวช้ีวัด 

(kPL) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 

๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 
  

7. โครงการขุดลอกคลอง

ห้วยยางแลง้ 

-  เพื่อแกไ้ขปัญหา

ภัยแลง้ 

ขุดลอกคลอง

ห้วยยางแล้ง 

 หมู่ท่ี 9  

บ้านหว้ยเป้ง 

- - 490,000 

งบกรมฯ 

490,000 

งบกรมฯ 

- กว้าง 10  เมตร 

ยาว 1,580 เมตร 

ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร.

ปริมาตรดินขุดไม่น้อย

กว่า 15,010 ลบม. 

- ประชาวชน

มนีำ้ 

ใชอุ้ปโภค

บริโภคเวลา

หนา้แล้ง 

กองช่าง 

8. โครงการขุดลอกลำคันฉ ู - เพื่อแกไ้ขปัญหา

ภัยแลง้ 

ขุดลอกลำคันฉ ู 

หมู่ท่ี 12 

บ้านโพธ์ิทอง 

- - 490,000 

งบกรมฯ 

490,000 

งบกรมฯ 

- กว้าง 8  เมตร 

ยาว 2,000 เมตร 

ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร.

ปริมาตรดินขุดไม่น้อย

กว่า 15,000 ลบม. 

- ประชาวชน

มนีำ้ 

ใชอุ้ปโภค

บริโภคเวลา

หนา้แล้ง 

กองช่าง 



(แบบ ผ.01) 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส 

(เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1) 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสนิค้าและบริการเพื่อเสรา้งมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน    

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน   

๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  ๑.2  แผนงาน  เคหะและชุมชน(แหล่งน้ำ) 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

ที ่

รับผดิชอบ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

9. โครงการขุดลอกห้วยนำ้คง - เพื่อแกไ้ข

ปัญหาภัยแลง้ 

ขุดลอกห้วยน้ำ

คง  

หมู่ท่ี 13   

บ้านตลาด  

- - 490,000 

งบกรมฯ 

490,000 

งบกรมฯ 

- กว้าง 11 เมตร 

ยาว 1,455 เมตรลึก

เฉลี่ย 1.00 เมตร.

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า

15,277.50ลบม. 

- ประชาวชนมี

น้ำ 

ใชอุ้ปโภคบริโภค

เวลาหนา้แล้ง 

กองช่าง 

10. โครงการขุดลอกคลอง

หลุบงิว้ 

- เพื่อแกไ้ข

ปัญหาภัยแลง้ 

ขุดลอกคลอง

หลุบงิว้   

หมู่ท่ี 14  

บ้านสำโรงโคก 

- - 490,000 

งบกรมฯ 

490,000 

งบกรมฯ 

- กว้าง 7 เมตร 

ยาว 2,350 เมตรลึก

เฉลี่ย 1.00 เมตร.

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

15,275 ลบม. 

- ประชาวชนมี

น้ำ 

ใชอุ้ปโภคบริโภค

เวลาหนา้แล้ง 

กองช่าง 

รวม 10 
  

- - 4,900,000 4,900,000 - - - - 



                                         

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 


