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คำนำ
๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.2561 ข้ อ 22/2 ในกรณี เพิ่ ม เติ ม หรือ เปลี่ ย นแปลงแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่
เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็น
อำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นแผนพัฒนาท้องถิ่น คือ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ กำหนด
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้าน
หรือชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณ
แต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรื อการเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
๑. เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดที่กำหนดให้มรี ะยะเวลา
๒. เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณ
จากเงินสะสมแต่ละปี
1.3 ขั้นตอนในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนในการเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงตามหมวด 4 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่ าด้ ว ยการจั ด ทำแผนพั ฒ นาองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2548 และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 3)
พ.ศ.2561 ดังนี้
ข้ อ 22/2 เพื่ อ ประโยชน์ ข องประชาชน การเพิ่ ม เติ ม แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อม
เหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และประชาคมท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาร่างแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น ที่ เพิ่ ม เติ ม
สำหรับ องค์ ก ารบริห ารส่ ว นตำบลให้ ส่ งร่างแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น ที่เพิ่ มเติ มให้ส ภาองค์ ก ารบริหารส่ วนตำบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วยเมื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบ ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผบู้ ริหารท้องถิ่นประกาศใช้
พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
ข้อ 22/2 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ เป็นอำนาจของคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537

-2ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันบแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ ข้อ 22/2 ในกรณี การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒ นาท้องถิ่นที่เกี่ย วกับ โครงการ
พระราชดำริ งานพระราชพิ ธี รัฐ พิ ธี นโยบายรัฐ บาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้ เป็ น อำนาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 ด้วยและเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว
1.4 ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้อง
กับแนวนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาท้องถิ่นมีประโยชน์คือใช้เป็นเครื่องมือช่วยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนำมากำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ
เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด

งานนโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

สารบัญ
คำนำ
- (แบบ ผ.01) บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น
- (แบบ ผ.02) รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น
- (แบบ ผ.03) บันชีวสั ดุและครุภัณฑ์
ภาคผนวก
สำเนาประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

หน้า
1-2
3
4-50
51-52

แบบ ผ.01

บัญชีสรุปโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

-3แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์

บัญชีสรุปโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิม่ เติม (ฉบับที่ 2)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564

ปี 2561

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่
1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 เคหะและชุมชน
1.2 แหล่งน้ำ
1.3 ไฟฟ้า
ยุทธศาสตร์ที่ 3
3.3 สาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 3
3.4 แผนงานความสงบ
ภายใน
ยุทธศาสตร์ที่ 5
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป
รวม

ปี 2565

รวม 5 ปี

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

65
11
7

32,250,000
5,500,000
4,000,000

65
11
7

32,250,000
5,500,000
4,000,000

130
22
14

64,500,000
11,000,000
8,000,000

-

-

-

-

-

-

3

420,000

3

420,000

6

840,000

-

-

-

-

-

-

4

3,500,000

4

3,500,000

8

7,000,000

-

-

-

-

-

-

4

3,380,000

4

3,380,000

8

6,760,000

-

94

49,050,000

94

49,050,000

188

98,100,000

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงาน เคหะและขุมชน)
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

-4(แบบ ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท) และที่มา
๒๕๖5

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

๒๕61

๒๕62

๒๕๖3

๒๕๖4

-

-

-

500,000

500,000 กว้าง 3.50 เมตร
ยาว 180 เมตร

-ประชาชนสามารถ
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรออก
สู่ท้องตลาดได้
สะดวกมากยิ่งขึ้น

กองช่าง

-

-

-

500,000

500,000 กว้าง 4 เมตร

-ประชาชนสามารถ

กองช่าง

1. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายประนอม-ศาล
เจ้าพ่อหลวงอภัย
บ้านตลาด หมู่ท่ี 1

-เพื่อยกระดับ
เส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรให้ได้
มาตรฐาน

2. โครงการปรับปรุง

-เพื่อยกระดับ

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนาย
ประนอม-ศาลเจ้า
พ่อหลวงอภัย
บ้านตลาด หมู่ท่ี 1
ปรับปรุงถนนลูกรัง

ซ่อมแซมถนนลูกรัง

เส้นทางขนส่ง

พร้อมปรับเกรด

พร้อมปรับเกรดสาย

ผลผลิตทางการ

สายหนองแจ้ง

ทางการเกษตรออก

หนองแจ้ง บ้านตลาด

เกษตรให้ได้

บ้านตลาด หมู่ที่ 1

สู่ท้องตลาดได้

หมู่ที่ 1

มาตรฐาน

ยาว 1,000 เมตร ขนถ่ายผลผลิต

สะดวกมากยิ่งขึ้น

-5(แบบ ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

3. โครงการก่อสร้างถนน
ยกร่องพูนดินสายหนอง
เม่น บ้านตลาด หมู่ท่ี 1

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท) และที่มา
๒๕61

๒๕62

๒๕๖3

๒๕๖4

๒๕๖5

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

-เพื่อยกระดับ
เส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรให้ได้
มาตรฐาน
-เพื่อยกระดับ

ก่อสร้างถนนยก
ร่องพูนดินสาย
หนองเม่น

-

-

-

500,000

ปรับปรุงถนนลูกรัง

-

-

-

500,000

ลูกรังพร้อมปรับเกรด

เส้นทางขนส่ง

พร้อมปรับเกรด

สายหินลาด-ห้วยเป้ง

ผลผลิตทางการ

สายหินลาด-ห้วย

ทางการเกษตรออก

บ้านวังเสมา หมู่ที่ 2

เกษตรให้ได้

เป้งวังเสมา

สู่ท้องตลาดได้

มาตรฐาน

หมู่ที่ 2

สะดวกมากยิ่งขึ้น

4. โครงการปรับปรุงถนน

500,000 กว้าง 4 เมตร
-ประชาชนสามารถ
ยาว 1,000 เมตร ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรออก
สู่ท้องตลาดได้
สะดวกมากยิ่งขึ้น
500,000 ปรับปรุงถนนลูกรัง -ประชาชนสามารถ
พร้อมปรับเกรด

ขนถ่ายผลผลิต

กองช่าง

กองช่าง

-6(แบบ ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท) และที่มา
๒๕61

๒๕62

๒๕๖3

๒๕๖4

-

-

-

500,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

-ประชาชนสามารถ

กองช่าง

๒๕๖5

5. โครงการปรับปรุงถนน

-เพื่อยกระดับ

ปรับปรุงถนนลูกรัง

ลูกรังพร้อมปรับเกรด

เส้นทางขนส่ง

พร้อมปรับเกรดจาก

ลูกรังพร้อมปรับ

ขนถ่ายผลผลิต

จากถนนลาดยาง-หินลาด ผลผลิตทางการ

ถนนลาดยาง-หิน

เกรด

ทางการเกษตรออก

บ้านวังเสมา หมู่ที่ 2

เกษตรให้ได้

ลาด บ้านวังเสมา

สู่ท้องตลาดได้

มาตรฐาน

หมู่ที่ 2

สะดวกมากยิ่งขึ้น

โครงการปรับปรุงถนน

-เพื่อยกระดับ

ปรับปรุงถนนลูกรัง

ลูกรังพร้อมปรับเกรดสาย

เส้นทางขนส่ง

พร้อมปรับเกรดสาย

ลูกรังพร้อมปรับ

ขนถ่ายผลผลิต

ทุ่งประดู่-ทางธรรมนูญ

ผลผลิตทางการ

ทุ่งประดู่-ทาง

เกรด

ทางการเกษตรออก

บ้านวังเสมา หมู่ที่ 2

เกษตรให้ได้

ธรรมนูญ หมู่ที่ 2

6.

มาตรฐาน

-

-

-

500,000

500,000 ปรับปรุงถนน

500,000 ปรับปรุงถนน

-ประชาชนสามารถ

สู่ท้องตลาดได้
สะดวกมากยิ่งขึ้น

กองช่าง

-7(แบบ ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท) และที่มา
๒๕61

๒๕62

๒๕๖3

๒๕๖4

-

-

-

500,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

-ประชาชนสามารถ

กองช่าง

๒๕๖5

7. โครงการปรับปรุงถนน

-เพื่อยกระดับ

ปรับปรุงถนนลูกรัง

ลูกรังพร้อมปรับเกรด

เส้นทางขนส่ง

พร้อมปรับเกรดจาก

ลูกรังพร้อมปรับ

ขนถ่ายผลผลิต

สายในดง-ข้างโรงไม้เทียน ผลผลิตทางการ

สายในดง-ข้างโรงไม้

เกรด

ทางการเกษตรออก

อันเหมิน บ้านวังเสมา

เกษตรให้ได้

เทียนอันเหมิน

สู่ท้องตลาดได้

หมู่ที่ 2

มาตรฐาน

บ้านวังเสมา หมู่ที่ 2

สะดวกมากยิ่งขึ้น

-เพื่อยกระดับ

ก่อสร้างบล๊อคคอล

คอลเวิทร์ ท่าจาน 3 ช่อง

เส้นทางขนส่ง

เวิทร์ ท่าจาน 3 ช่อง

คอลเวิทร์ ท่า

ขนถ่ายผลผลิต

บ้านวังเสมา หมู่ที่ 2

ผลผลิตทางการ

บ้านวังเสมา หมู่ที่ 2

จาน 3 ช่อง

ทางการเกษตรออก

8. โครงการก่อสร้างบล๊อค

-

-

-

500,000

500,000 ปรับปรุงถนน

500,000 ก่อสร้างบล๊อค

-ประชาชนสามารถ

เกษตรให้ได้

สู่ท้องตลาดได้

มาตรฐาน

สะดวกมากยิ่งขึ้น

กองช่าง

-8(แบบ ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

9. โครงการปรับปรุง

วัตถุประสงค์

-เพื่อให้ประชาชน

เป้าหมาย

ปรับปรุงซ่อมแซมหอ

งบประมาณ (บาท) และที่มา
๒๕61

๒๕62

๒๕๖3

-

-

-

๒๕๖4

๒๕๖5

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

250,000 250,000 ปรับปรุง

-ประชาชนได้รับรู้

ซ่อมแซมหอกระจายข่าว ได้รับรู้ข่าวสาร

กระจายข่าวภายใน

ซ่อมแซมหอ

ข่าวสารอย่างทั่วถึง

ภายในหมู่บ้านวังเสมา

อย่างทั่วถึง

หมู่บ้าน

กระจายข่าว

และได้มากขึ้น

-เพื่อรักษาความ

ติดกล้องวงจรปิด

ปลอดภัยในเวลา

ภายในหมูบ้าน

กองช่าง

หมู่ที่ 2
10 โครงการติดกล้องวงจร
. ปิดภายในหมูบ้านวัง
เสมา หมู่ที่ 2

-

-

-

500,000

500,000 ติดกล้องวงจรปิด -ประชาชนได้รับ
ภายในหมูบ้าน

ความปลอดภัยทั้ง

กลางวันและ

เวลากลางวันและ

กลางคืน

กลางคืน

สำนักปลัด

-9(แบบ ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

11. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

วัตถุประสงค์

12. โครงการติดกล้องวงจร

งบประมาณ (บาท) และที่มา
๒๕61

๒๕62

๒๕๖3

๒๕๖4

-

-

-

500,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

-ประชาชนสามารถ

กองช่าง

๒๕๖5

-เพื่อยกระดับ

ก่อสร้างถนน

เส้นทางขนส่ง

คอนกรีตเสริมเหล็ก

คอนกรีตเสริม

ขนถ่ายผลผลิต

หมู่ที่ 2

เหล็ก

ทางการเกษตรออก

สายท่าจาน บ้านวังเสมา ผลผลิตทางการ
หมู่ที่ 2

เป้าหมาย

500,000 ก่อสร้างถนน

เกษตรให้ได้

สู่ท้องตลาดได้

มาตรฐาน

สะดวกมากยิ่งขึ้น

-เพื่อรักษาความ

ติดกล้องวงจรปิด

-

-

-

500,000

500,000 ติดกล้องวงจรปิด -ประชาชนได้รับ

ปิดภายในหมูบ้านวัง

ปลอดภัยในเวลา

ภายในหมูบ้าน

เสมา หมู่ที่ 2

กลางวันและ

เวลากลางวันและ

กลางคืน

กลางคืน

ภายในหมูบ้าน

ความปลอดภัยทั้ง

สำนักปลัด

-10(แบบ ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

13. โครงการปรับปรุง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

-เพื่อยกระดับ

ซ่อมแซมสะพานไม้

ซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามลำ เส้นทางขนส่ง

ข้ามลำห้วยกุดน้ำใส

ห้วยกุดน้ำใส หมู่ที่ 3

หมู่ที่ 3

ผลผลิตทางการ

งบประมาณ (บาท) และที่มา
๒๕61

๒๕62

๒๕๖3

๒๕๖4

-

-

-

500,000

๒๕๖5

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

500,000 ซ่อมแซมสะพานไม้ -ประชาชนสามารถ
ข้ามลำห้วยกุดน้ำ

ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรออก

เกษตรให้ได้

สู่ท้องตลาดได้

มาตรฐาน

สะดวกมากยิ่งขึ้น

14. โครงการติดกล้องวงจรปิด -เพื่อรักษาความ ติดกล้องวงจรปิด

-

-

-

500,000

500,000 ติดกล้องวงจรปิด

-ประชาชนได้รับ

ภายในหมูบ้านกุดน้ำใส

ปลอดภัยในเวลา ภายในหมูบ้านกุดน้ำ

ภายในหมูบ้านกุด

ความปลอดภัยทั้ง

หมู่ที่ 3

กลางวันและ

น้ำใส หมู่ที่ 3

เวลากลางวันและ

กลางคืน

ใส หมู่ที่ 3

กองช่าง

กลางคืน

สำนักปลัด

-11(แบบ ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

15. โครงการปรับปรุง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

-เพื่อให้

ปรับปรุงซ่อมแซมหอ

ซ่อมแซมหอกระจายข่าว

ประชาชนได้รับรู้

กระจายข่าวภายใน

ภายในหมู่บ้านกุดน้ำใส

ข่าวสารอย่าง

หมู่บ้านกุดน้ำใส

หมู่ที่ 3

ทั่วถึง

16. โครงการวางทอระบายน้ำ

-เพื่อให้น้ำไหล

วางทอระบายน้ำ

ภายในหมู่บ้านกุดน้ำใส

สะดวกและไม่

ภายในหมู่บ้าน

หมู่ที่ 3

ท่วมขังบ้านเรือน กุดน้ำใส หมู่ที่ 3

งบประมาณ (บาท) และที่มา
๒๕61

๒๕62

๒๕๖3

๒๕๖4

-

-

-

500,000

๒๕๖5

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

500,000 ปรับปรุงซ่อมแซม
หอกระจายข่าว

-ประชาชนได้รับรู้

กองช่าง

ข่าวสารอย่างทั่วถึง
และได้มากขึ้น

-

-

-

500,000

500,000 วางทอระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้าน

-เพื่อให้น้ำไหล
สะดวกและไม่ท่วมขัง
บ้านเรือนประชาชน

กองช่าง

-12(แบบ ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

17 โครงการก่อสร้างถนน
. คอนกรีตเสริมเหล็ก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท) และที่มา
๒๕61

๒๕62

๒๕๖3

๒๕๖4

-

-

-

500,000

๒๕๖5

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

-ประชาชนสามารถ

กองช่าง

-เพื่อยกระดับ

ก่อสร้างถนน

500,000 ก่อสร้างถนน

เส้นทางขนส่ง

คอนกรีตเสริมเหล็ก

คอนกรีตเสริม

ขนถ่ายผลผลิต

กุดน้ำใส-วัดเก่าบ้านโนน

ผลผลิตทางการ

กุดน้ำใส-วัดเก่าบ้าน

เหล็ก

ทางการเกษตรออก

หมู่ที่ 3

เกษตรให้ได้

โนน หมู่ที่ 3

สู่ท้องตลาดได้

มาตรฐาน
18. โครงการก่อสร้างถนน

สะดวกมากยิ่งขึ้น

-เพื่อยกระดับ

ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เส้นทางขนส่ง

คอนกรีตเสริมเหล็ก

คอนกรีตเสริม

หลังลานตากข้าว-ทาง

ผลผลิตทางการ

หลังลานตากข้าว-

เหล็กหลังลานตาก ทางการเกษตรออก

รถไฟ หมู่ที่ 3

เกษตรให้ได้

ทางรถไฟ หมู่ที่ 3

ข้าว-ทางรถไฟ

มาตรฐาน

-

-

-

500,000

500,000 ก่อสร้างถนน

-ประชาชนสามารถ
ขนถ่ายผลผลิต
สู่ท้องตลาดได้
สะดวกมากยิ่งขึ้น

กองช่าง

-13(แบบ ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

19. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม -เพื่อยกระดับ

เป้าหมาย

ปรับปรุง

งบประมาณ (บาท) และที่มา
๒๕61

๒๕62

๒๕๖3

๒๕๖4

-

-

-

500,000

๒๕๖5

ตัวชี้วัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

-ประชาชนสามารถ

กองช่าง

500,000 กว้าง 6 เมตร

ถนนแอสฟัลก์ตกิ สายบ้าน

เส้นทางขนส่ง

ซ่อมแซมถนน

เดื่อ-กุดน้ำใส

ผลผลิตทางการ

แอสฟัลก์ตกิ สาย

ทางการเกษตรออก

เกษตรให้ได้

บ้านเดื่อ-กุดน้ำ

สู่ท้องตลาดได้

มาตรฐาน

ใส

สะดวกมากยิ่งขึ้น

-เพือ่ ยกระดับ

ก่อสร้างถนน

เส้นทางขนส่ง

คอนกรีตเสริม

20. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

ยาว 3 กิโลเมตร

-

-

-

500,000

500,000 กว้าง 5 เมตร
ยาว 150 เมตร

ขนถ่ายผลผลิต

-ประชาชนสามารถ
ขนถ่ายผลผลิต

บ้านนายสง่า พิพธิ กุล-นาง ผลผลิตทางการ

เหล็กบ้านวังวัด

ทางการเกษตรออก

สลิด คงด้วง พร้อมท่อ

เกษตรให้ได้

หมู่ที่ 4

สู่ท้องตลาดได้

ระบายน้ำจำนวน 1 จุด

มาตรฐาน

บ้านวังวัด หมู่ที่ 4

สะดวกมากยิ่งขึ้น

กองช่าง

-14(แบบ ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

21. โครงการลงลูกรังพร้อม

วัตถุประสงค์

-เพื่อยกระดับ

เป้าหมาย

ลงลูกรังพร้อมปรับ

ปรับเกรดสายหัวนา นายอู เส้นทางขนส่ง

เกรดสายหัวนา นาย

บ้านวังวัด หมู่ที่ 4

อู บ้านวังวัด หมู่ที่ 4

22. โครงการก่อสร้างร่อง

ผลผลิตทางการ

งบประมาณ (บาท) และที่มา
๒๕61

๒๕62

๒๕๖3

๒๕๖4

-

-

-

500,000

๒๕๖5

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

500,000 ลงลูกรังพร้อมปรับ -ประชาชนสามารถ
เกรด

ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรออก

เกษตรให้ได้

สู่ท้องตลาดได้

มาตรฐาน

สะดวกมากยิ่งขึ้น

-เพื่อให้น้ำไหล

ก่อสร้างร่องระบาย

-

-

-

500,000

500,000 ร่องระบายน้ำสาย

-ประชาชนได้รับ

ระบายน้ำสายบ้านนาง

สะดวกและไม่อุด น้ำสายบ้านนาง

บ้านนางหนูพนิ

ความสะดวกน้ำไม่

หนูพิน สมบัติ-สระหลวง

อุดตัน

สมบัต-ิ สระหลวง

ท่วมขังและไม่อุดตัน

บ้านวังวัด หมู่ที่ 4

หนูพิน สมบัติ-สระ
หลวง

กองช่าง

กองช่าง

-15(แบบ ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

23. โครงการลงลูกรังพร้อม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท) และที่มา
๒๕61

๒๕62

๒๕๖3

๒๕๖4

-

-

-

500,000

๒๕๖5

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

-เพื่อยกระดับ

ลงลูกรังพร้อม

500,000 ลงลูกรังพร้อมปรับ -ประชาชนสามารถ

ปรับเกรดสายบ้านวังวัด-

เส้นทางขนส่ง

ปรับเกรด สาย

บ้านร่วมมิตร บ้านวังวัด

ผลผลิตทางการ

บ้านวังวัด-บ้าน

ทางการเกษตรออก

หมู่ที่ 4

เกษตรให้ได้

ร่วมมิตร

สู่ท้องตลาดได้

เกรด

มาตรฐาน
24. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

กองช่าง

ขนถ่ายผลผลิต

สะดวกมากยิ่งขึ้น

-เพื่อให้ประชาชน

ปรับปรุงซ่อมแซม

หอกระจายข่าวภายใน

ได้รับรู้ข่าวสาร

หอกระจายข่าว

หมู่บ้านวังวัด หมู่ที่ 4

อย่างทั่วถึง

ภายใน

-

-

-

500,000

500,000 ปรับปรุงซ่อมแซม
หอกระจายข่าว

-ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารอย่างทั่วถึง
และได้มากขึ้น

กองช่าง

-16(แบบ ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

25. โครงการก่อสร้างถนน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท) และที่มา
๒๕61

๒๕62

๒๕๖3

๒๕๖4

-

-

-

500,000

๒๕๖5

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

-เพื่อยกระดับ

ก่อสร้างถนน

500,000 ถนนคอนกรีต

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

เส้นทางขนส่ง

คอนกรีตเสริม

บ้านนางเขียว ลีใจ

ผลผลิตทางการ

เหล็กสายบ้าน

ผลผลิตทางการ

บ้านวังวัด หมู่ที่ 4

เกษตรให้ได้

นางเขียว ลีใจ

เกษตรออกสู่

มาตรฐาน

บ้านวังวัด หมู่ที่ 4

ท้องตลาดได้

เสริมเหล็ก

-ประชาชน

กองช่าง

สามารถขนถ่าย

สะดวกมากยิ่งขึ้น
26. โครงการปรับเกรดพร้อม

-เพื่อยกระดับ

ปรับเกรดพร้อมลง

ลงลูกรัง บ้านวังวัด

เส้นทางขนส่ง

ลูกรัง

หมู่ที่ 4

ผลผลิตทางการ

ผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้

เกษตร

มาตรฐาน

-

-

-

500,000

500,000 กว้าง 4 เมตร

-ประชาชน
สามารถขนถ่าย

กองช่าง

-17(แบบ ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท) และที่มา
๒๕61

๒๕62

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

๒๕๖4

๒๕๖5

500,000

500,000

กว้าง 4 เมตร

-ประชาชนสามารถ
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

500,000

500,000 กว้าง 5 เมตร

-ประชาชนสามารถ

ปรับเกรด
พร้อมลงลูกรัง

28. โครงการก่อสร้างถนน

-เพื่อยกระดับเส้นทาง

ก่อสร้างถนน

ขนส่งผลผลิตทางการ

คอนกรีตเสริม

หนองหินหลังโรงเรียนจัตุรัส เกษตรให้ได้มาตรฐาน

เหล็ก บ้านเดื่อ

ทางการเกษตรออก

วิทยาคาร -อ่างเก็บน้ำ

หมู่ที่ 5

สู่ท้องตลาดได้

ทองหลาง พร้อมท่อระบาย
จำนวน 5 จุด บ้านเดื่อ
หมู่ที่ 5

-

-

ผลที่คาดว่า

27 โครงการปรับเกรดพร้อมลง -เพื่อยกระดับเส้นทาง
.
ลูกรัง สายที่ ธนารักษ์ บ้าน ขนส่งผลผลิตทางการ
เดื่อ หมู่ที่ 5
เกษตรให้ได้มาตรฐาน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

-

๒๕๖3

ตัวชี้วัด

-

-

ยาว 25,000เมตร ขนถ่ายผลผลิต

สะดวกมากยิ่งขึ้น

กองช่าง

กองช่าง

-18(แบบ ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

29.

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท) และที่มา
๒๕61

๒๕62

๒๕๖3

๒๕๖4

-

-

-

500,000

๒๕๖5

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

-ประชาชนสามารถ

กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนน

-เพื่อยกระดับ

ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

เส้นทางขนส่ง

คอนกรีตเสริม

หลังโรงเรียนจัตุรัสวิทยา

ผลผลิตทางการ

เหล็ก บ้านเดื่อ

ทางการเกษตรออก

หมู่ที่ 5

สู่ท้องตลาดได้

คาร ต่อจากสายเดิม-บ้าน เกษตรให้ได้
หลุบงิว้ หมู่ที่ 5

500,000 กว้าง 5 เมตร
ยาว 1,000เมตร

มาตรฐาน

30. โครงการก่อสร้างถนนแอส -เพื่อยกระดับ

ขนถ่ายผลผลิต

สะดวกมากยิ่งขึ้น
ก่อสร้างถนนแอส

-

-

-

500,000

500,000 กว้าง 4 เมตร

ฟัลก์ตกิ คอนกรีตภายใน

เส้นทางขนส่ง

ฟัลก์ตกิ คอนกรีต

หมู่บ้านสายบ้านนาย

ผลผลิตทางการ

ภายในหมู่บ้าน

สมชาย ภิรมย์ไทย-บ้าน

เกษตรให้ได้

สู่ท้องตลาดได้

นางละเอียด โม้งประณีต

มาตรฐาน

สะดวกมากยิ่งขึ้น

บ้านสำโรงโคก หมู่ที่ 6

ยาว 130 เมตร

-ประชาชนสามารถ
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรออก

กองช่าง

-19(แบบ ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท) และที่มา
๒๕61

๒๕62

๒๕๖3

๒๕๖4

-

-

-

500,000

๒๕๖5

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

-ประชาชนสามารถ

กองช่าง

31. โครงการก่อสร้างถนน

-เพื่อยกระดับ

ก่อสร้างถนนแอสฟัลก์ติ

แอสฟัลก์ตกิ คอนกรีต

เส้นทางขนส่ง

กคอนกรีตภายในหมู่บ้าน

ภายในหมู่บ้านสายบ้าน

ผลผลิตทางการ

สายนายสนับ ชัยมีแรง

นายสนับ ชัยมีแรงบ้าน

เกษตรให้ได้

สู่ท้องตลาดได้

สำโรงโคก หมู่ที่ 6

มาตรฐาน

สะดวกมากยิ่งขึ้น

โครงการก่อสร้าง

-เพื่อยกระดับ

ก่อสร้างถนนลาดยาง

ถนนลาดยางทางเข้า

เส้นทางขนส่ง

ทางเข้าหมู่บ้าน

32

500,000 กว้าง 3 เมตร
ยาว 77 เมตร

ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรออก

-

-

-

500,000

500,000 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง

-ประชาชนสามารถ
ขนถ่ายผลผลิต

หมู่บ้าน นายกานตจ์ ลาภ ผลผลิตทางการ

นายกานตจ์ ลาภเกิด-

ทางการเกษตรออก

เกิด-บ้าน นายโพธิ์ คำ

เกษตรให้ได้

บ้าน นายโพธิ์ คำบุญ

สู่ท้องตลาดได้

บุญเรือง หมู่ที่ 7

มาตรฐาน

เรือง

สะดวกมากยิ่งขึ้น

กองช่าง

-20(แบบ ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

33. โครงการก่อสร้าง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท) และที่มา
๒๕61

๒๕62

๒๕๖3

๒๕๖4

-

-

-

500,000

๒๕๖5

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

-ประชาชนสามารถ

กองช่าง

-เพื่อยกระดับ

ก่อสร้างถนนลาดยาง

ถนนลาดยางทางเข้า

เส้นทางขนส่ง

ทางเข้าหมู่บ้านร่วม

หมู่บ้านร่วมมิตร-ดอน

ผลผลิตทางการ

มิตร-ดอนเกษตร

เกษตร หมู่ที่ 8

เกษตรให้ได้

สู่ท้องตลาดได้

มาตรฐาน

สะดวกมากยิ่งขึ้น

34. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านร่วมมิตร-โปร่งเกต
หมู่ที่ 8

-เพื่อยกระดับ
เส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรให้ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน
ร่วมมิตร-โปร่งเกต

500,000 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง

ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรออก

-

-

-

500,000

500,000 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้าน
ร่วมมิตร-โปร่ง
เกต

-ประชาชนสามารถ
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรออก
สู่ท้องตลาดได้
สะดวกมากยิ่งขึ้น

กองช่าง

-19(แบบ ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

31. โครงการก่อสร้างถนน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท) และที่มา
๒๕61

๒๕62

๒๕๖3

๒๕๖4

-

-

-

500,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

-ประชาชนสามารถ

กองช่าง

๒๕๖5

-เพื่อยกระดับ

ก่อสร้างถนนคอนกรีต

500,000 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

เส้นทางขนส่ง

เสริมเหล็กสายทางเข้า

คอนกรีตเสริม

ขนถ่ายผลผลิต

ทางเข้าป่าช้าที่สาธารณะ

ผลผลิตทางการ

ป่าช้าที่สาธารณะ

เหล็ก

ทางการเกษตรออก

ประโยชน์ หมู่ที่ 8

เกษตรให้ได้

ประโยชน์

สู่ท้องตลาดได้

มาตรฐาน
32. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายสมปอง บ้านร่วม
มิตร หมู่ที่ 8

-เพื่อยกระดับ
เส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรให้ได้
มาตรฐาน

สะดวกมากยิ่งขึ้น
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน
นายสมปอง

-

-

-

500,000

500,000 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก

-ประชาชนสามารถ
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรออก
สู่ท้องตลาดได้
สะดวกมากยิ่งขึ้น

กองช่าง

-20(แบบ ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท) และที่มา
๒๕61

๒๕62

๒๕๖3

๒๕๖4

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

๒๕๖5

33. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายสมัย ลาภ
เกิด-ปากทางเข้าหมู่บ้าน
บ้านห้วยเป้ง หมู่ที่ 9

-เพื่อยกระดับ
เส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรให้ได้
มาตรฐาน

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายสมัย
ลาภเกิด-ปากทางเข้า
หมู่บ้าน

-

-

-

500,000

500,000 ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก

-ประชาชนสามารถ
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรออก
สู่ท้องตลาดได้
สะดวกมากยิ่งขึ้น

กองช่าง

34. โครงการก่อสร้างถนน

-เพื่อยกระดับ

ก่อสร้างถนนคอนกรีต

-

-

-

500,000

500,000 ก่อสร้างถนน

-ประชาชนสามารถ

กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

เส้นทางขนส่ง

เสริมเหล็กสายศาลา

คอนกรีตเสริม

ขนถ่ายผลผลิต

ศาลาประชาคม

ผลผลิตทางการ

ประชาคม

เหล็ก

ทางการเกษตรออก

บ้านห้วยเป้งหมู่ที่ 9

เกษตรให้ได้

สู่ท้องตลาดได้

มาตรฐาน

สะดวกมากยิง่ ขึน้

-21(แบบ ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

35. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
นางสาวเนตรดาว พลศรี บ้านนางกาบ หอมหวน
ห้วยเป้ง หมู่ที่ 9
36. โครงการก่อสร้าง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท) และที่มา
๒๕61

๒๕62

๒๕๖3

๒๕๖4

๒๕๖5

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

-ประชาชนสามารถ
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรออก
สู่ท้องตลาดได้
สะดวกมากยิ่งขึ้น
-ประชาชนสามารถ

กองช่าง

-เพื่อยกระดับ
เส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรให้ได้
มาตรฐาน
-เพื่อยกระดับ

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสาย

-

-

-

500,000

500,000 กว้าง 5 เมตร
ยาว 200 เมตร

ก่อสร้าง

-

-

-

500,000

ถนนลาดยางทางแยกหน้า

เส้นทางขนส่ง

ถนนลาดยางทาง

500,000 กว้าง 4 เมตร
ยาว 170 เมตร

บ้านครูสุวรรณี พงศ์สนันท์-

ผลผลิตทางการ

แยกหน้าบ้านครู

ทางการเกษตรออก

บ้านนางวันเพ็ญ

เกษตรให้ได้

สุวรรณี พงศ์ส

สู่ท้องตลาดได้

บ้านเหนือหมู่ที่ 10

มาตรฐาน

นันทน์-บ้านนางวัน

สะดวกมากยิ่งขึ้น

เพ็ญ

ขนถ่ายผลผลิต

กองช่าง

-22(แบบ ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

37. โครงการติดตัง้ กล้องวงจรปิด -เพื่อรักษาความ ติดกล้องวงจรปิด
จำนวน 10 ตัว บ้านเหนือ
ปลอดภัยในเวลา ภายในหมูบ้าน
หมู่ที่ 10
กลางวันและ
หมูท่ ี่ 10

งบประมาณ (บาท) และที่มา
๒๕61

๒๕62

๒๕๖3

๒๕๖4

-

-

-

500,000

๒๕๖5

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

500,000 ติดกล้องวงจรปิด
ภายในหมูบ้าน

โคมไฟสาธารณะภายใน

-เพื่อให้มีแสงไฟ

เดินทาง

ความปลอดภัยทั้ง
กลางคืน

ปรับปรุงซ่อมแซมโคม

สว่างและมีความ ไฟสาธารณะภายใน

หมู่บ้าน บ้านเหนือหมู่ที่ 10 ปลอดภัยในการ

กองช่าง

เวลากลางวันและ

กลางคืน
38. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

-ประชาชนได้รับ

หมู่บ้าน

-

-

-

500,000

500,000 เพื่อให้มีแสงไฟ

-ประชาชนมีแสงไฟ

สว่างและมีความ

สว่างและมีความ

ปลอดภัย

ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองช่าง

-23(แบบ ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท) และที่มา
๒๕61

๒๕62

๒๕๖3

๒๕๖4

๒๕๖5

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

-ประชาชนสามารถ
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาดได้สะดวก
มากยิ่งขึ้น
-ประชาชนสามารถ

กองช่าง

39. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านน้ำประปาบาดาลบ่อ
ใหม่ ดอนเกษตร หมู่ที่ 11

-เพื่อยกระดับเส้นทาง
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรให้ได้มาตรฐาน

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก

-

-

-

500,000

500,000 กว้าง 5 เมตร

40. โครงการก่อสร้างถนน

-เพื่อยกระดับเส้นทาง

ก่อสร้างถนน

-

-

-

500,000

500,000 ก่อสร้างถนน

ลูกรังยกร่องพูนดิน สายไร

ขนส่งผลผลิตทางการ

ลูกรังยกร่องพูน

ลูกรังยกร่อง

ขนถ่ายผลผลิต

12 สิงหาคม -สายห้วย

เกษตรให้ได้มาตรฐาน

ดิน สายไร 12

พูนดิน สายไร

ทางการเกษตรออกสู่

บ่าง บ้านดอนเกษตร

สิงหาคม -สาย

12 สิงหาคม - ท้องตลาดได้สะดวก

หมู่ที่ 11

ห้วยบ่าง

สายห้วยบ่าง
-24-

มากยิ่งขึ้น

กองช่าง

(แบบ ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

41. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางเข้าวัดป่าศัทธาธรรม
บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 12

วัตถุประสงค์

-เพื่อยกระดับเส้นทาง
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรให้ได้มาตรฐาน

42. โครงการก่อสร้างถนนคัน -เพื่อยกระดับเส้นทาง
ดิน พร้องวางท่อระบาย ขนส่งผลผลิตทางการ
น้ำลงห้วยลำคันฉู
เกษตรให้ได้มาตรฐาน
บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 12
และน้ำไหลสะดวก

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท) และที่มา
๒๕61

๒๕62

๒๕๖3

๒๕๖4

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายวัด
ป่าศัทธาธรรม

-

-

-

500,000

ก่อสร้างถนนคัน

-

-

-

500,000

๒๕๖5

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

500,000 ถนนคอนกรีตเสริม -ประชาชนสามารถ
เหล็กสายวัด
ขนถ่ายผลผลิต
ป่าศัทธาธรรม
ทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาดได้สะดวก
มากยิ่งขึ้น
500,000 ก่อสร้างถนนคัน
-ประชาชนสามารถ

ดิน พร้องวางท่อ

ดิน พร้องวางท่อ

ขนถ่ายผลผลิต

ระบายน้ำลงห้วย

ระบายน้ำลงห้วย

ทางการเกษตรออกสู่

ลำคันฉู

ลำคันฉู

ท้องตลาดได้สะดวก
มากยิ่งขึ้น และน้ำไหล
ลงลำคันฉูได้สะดวก

-25-

กองช่าง

กองช่าง

(แบบ ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท) และที่มา
๒๕61

๒๕62

๒๕๖3

๒๕๖4

๒๕๖5

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

-ประชาชนสามารถ
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาดได้สะดวก
มากยิ่งขึ้น
-ประชาชนสามารถ
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาดได้สะดวก
มากยิ่งขึ้น

กองช่าง

43. โครงการลงหินลูกรังสอง
ข้างทางห้วยลำคันฉู
บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 12

-เพื่อยกระดับเส้นทาง
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรให้ได้มาตรฐาน

ลงหินลูกรังสอง
ข้างทางห้วยลำ
คันฉู

-

-

-

500,000

500,000 ลงหินลูกรัง
สองข้างทาง
ห้วยลำคันฉู

44. โครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟัลก์ตกิ คอนกรีตภายใน
หมู่บ้าน(ซอยคุม้ ตาปู่)ใหม่
บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 12

-เพื่อยกระดับเส้นทาง
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรให้ได้มาตรฐาน

ก่อสร้างถนน
แอสฟัลก์ตกิ

-

-

-

500,000

500,000 ก่อสร้างถนน
แอสฟัลก์ตกิ
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กองช่าง

(แบบ ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

45. โครงการลงลูกรังพร้อม -เพื่อยกระดับเส้นทาง

ลงลูกรังพร้อมปรับ

ปรับเกรด บ้านโพธิ์ทอง ขนส่งผลผลิตทางการ

เกรด บ้านโพธิ์ทอง

หมู่ที่ 12

หมู่ที่ 12

เกษตรให้ได้มาตรฐาน

งบประมาณ (บาท) และที่มา
๒๕61

๒๕62

๒๕๖3

๒๕๖4

-

-

-

500,000

๒๕๖5

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

-ประชาชนสามารถ

กองช่าง

500,000 กว้าง 8 เมตร

ยาว 3,000 เมตร ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรออก
สู่ท้องตลาดได้
สะดวกมากยิ่งขึ้น

46. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตซอยบ้านนาย
เหลื่อม ลีดี-บ้านนาง
บัวใหล สีใส บ้านตลาด
หมู่ที่ 13

-เพื่อยกระดับเส้นทาง
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรให้ได้มาตรฐาน

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตซอยบ้าน
นายเหลื่อม ลีดีบ้านนางบัวใหล สีใส

-

-
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-

500,000

500,000 ก่อสร้างถนน
คอนกรีต

-ประชาชนสามารถ
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรออก
สู่ท้องตลาดได้
สะดวกมากยิ่งขึ้น

กองช่าง

(แบบ ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

47. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต ซอยบ้านนางหนู
เล็ก พิพธิ กุล บ้านตลาด
หมู่ที่ 13

วัตถุประสงค์

-เพื่อยกระดับเส้นทาง
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรให้ได้มาตรฐาน

48. โครงการก่อสร้างถนน
-เพื่อยกระดับเส้นทาง
คอนกรีตซอยบ้านนายวันดี ขนส่งผลผลิตทางการ
พลรัตน์-บ้านนางน้อย โลม เกษตรให้ได้มาตรฐาน
รัตน์ บ้านตลาด หมู่ที่ 13

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท) และที่มา

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

-ประชาชนสามารถ
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาดได้สะดวก
มากยิ่งขึ้น
-ประชาชนสามารถ
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาดได้สะดวก
มากยิ่งขึ้น

กองช่าง

๒๕61

๒๕62

๒๕๖3

๒๕๖4

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต

-

-

-

500,000

500,000 ก่อสร้างถนน
คอนกรีต

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตบ้าน
นายวันดี พล
รัตน์-บ้านนาง
น้อย โลมรัตน์

-

-

-

500,000

500,000 ก่อสร้างถนน
คอนกรีต

-28-

๒๕๖5

ตัวชี้วัด

กองช่าง

(แบบ ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท) และที่มา
๒๕61

๒๕62

๒๕๖3

๒๕๖4

๒๕๖5

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

-ประชาชนสามารถ
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรออก
สู่ท้องตลาดได้
สะดวกมากยิ่งขึ้น
-ประชาชนสามารถ
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรออก
สู่ท้องตลาดได้
สะดวกมากยิ่งขึ้น

กองช่าง

49. โครงการปรับปรุงซอมแซม -เพื่อยกระดับเส้นทาง
ถนนลูกรัง เส้นทาง
ขนส่งผลผลิตทางการ
การเกษตร บ้านตลาด
เกษตรให้ได้มาตรฐาน
หมู่ที่ 13

ปรับปรุงซอม
แซมถนนลูกรัง

-

-

-

500,000

500,000 ปรับปรุงซอม
แซมถนนลูกรัง

50. โครงการก่อสร้างถนนยก
ร่องพูนดิน สายหนองงู
เหลือม บ้านตลาด
หมู่ที่ 13

ก่อสร้างถนนยก
ร่องพูนดิน

-

-

-

500,000

500,000 กว้าง 6 เมตร
ยาว 500 เมตร

-เพื่อยกระดับเส้นทาง
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรให้ได้มาตรฐาน
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กองช่าง

(แบบ ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท) และที่มา
๒๕61

๒๕62

๒๕๖3

๒๕๖4

๒๕๖5

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

-ประชาชน
สามารถขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตรออกสู่
ท้องตลาดได้
สะดวกมากยิ่งขึ้น
-ไม่ให้นำ้ ท่วมขัง
บ้านเรือง
ประชาชนและไม่
อุดตันน้ำไหล
สะดวก

กองช่าง

50. โครงการปรับปรุงซอมแซม -เพื่อยกระดับเส้นทาง
ถนนลูกรัง สายวัดหินลาด- ขนส่งผลผลิตทางการ
บ่อขยะ บ้านตลาด
เกษตรให้ได้มาตรฐาน
หมู่ที่ 13

ปรับปรุงซอม
แซมถนนลูกรัง

-

-

-

500,000

500,000 กว้าง 5 เมตร
ยาว1,000 เมตร

51. โครงการ\ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำรอบหมู่บ้าน
บ้านสำโรงโคก หมู่ที่ 14

ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำรอบ
หมู่บ้าน
บ้านสำโรงโคก

-

-

-

500,000

500,000 ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำรอบ
หมู่บ้าน
บ้านสำโรงโคก

-เพื่อไม่ให้นำ้ ท่วมขัง
บ้านเรืองประชาชน
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กองช่าง

(แบบ ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

52. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านสำโรงโคกเชื่อมถนน
หลังจัตุรัสวิทยาคาร- บ้าน
บ้านหลุบงิว้ พร้อมท่อ
ระบายน้ำ จำนวน 10 จุด
หมู่ที่ 14
53. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ลานตากข้าว-บ่อขยะ
พร้อมท่อระบายน้ำ จำนวน
4 จุด บ้านสำโรงโคก
หมู่ที่ 14

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท) และที่มา
๒๕61

๒๕62

๒๕๖3

๒๕๖4

๒๕๖5

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

-เพื่อยกระดับ
เส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรให้ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
สายบ้านสำโรงโคก
เชื่อมถนนหลัง
จัตุรัสวิทยาคารบ้านบ้านหลุบงิว้

-

-

-

500,000

500,000 กว้าง 4 เมตร
-ประชาชน
ยาว 3,000 เมตร สามารถขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตรออกสู่
ท้องตลาดได้
สะดวกมากยิ่งขึ้น

กองช่าง

-เพื่อยกระดับ
เส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรให้ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสายลานตาก
ข้าว-บ่อขยะ
พร้อมท่อระบายน้ำ
จำนวน 4 จุด

-

-

-

500,000

500,000 กว้าง 4 เมตร
-ประชาชน
ยาว 1,500 เมตร สามารถขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตรออกสู่
ท้องตลาดได้
สะดวกมากยิ่งขึ้น

กองช่าง
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(แบบ ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท) และที่มา
๒๕61

๒๕62

๒๕๖3

๒๕๖4

54.

โครงการลงลูกรังถนนรอบ -เพื่อยกระดับเส้นทาง
ที่สาธารณะประโยชน์โคก ขนส่งผลผลิตทางการ
อีตู๊ บ้านสำโรงโคก
เกษตรให้ได้มาตรฐาน
หมู่ที่ 14

ลงลูกรังถนนรอบ
ที่สาธารณะ
ประโยชน์โคกอีตู๊

-

-

-

500,000

55.

โครงการลงลูกรังถนนสาย -เพื่อยกระดับเส้นทาง
สายโสกรัง-ห้วยหลุบงิว้
ขนส่งผลผลิตทางการ
บ้านสำโรงโคก หมู่ที่ 14 เกษตรให้ได้มาตรฐาน

ลงลูกรังถนนสาย
สายโสกรัง-ห้วย
หลุบงิว้

-

-

-

500,000
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๒๕๖5

ตัวชีว้ ัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

500,000 ลงลูกรังถนน
รอบที่
สาธารณะ
ประโยชน์

-ประชาชนสามารถ
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาดได้สะดวก
มากยิ่งขึ้น
500,000 ลงลูกรังถนน -ประชาชนสามารถ
สายสายโสก
ขนถ่ายผลผลิต
รัง-ห้วยหลุบงิว้ ทางการเกษตรออกสู่
ท้องตลาดได้สะดวก
มากยิ่งขึ้น

กองช่าง

กองช่าง

(แบบ ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

56.

โครงการ/กิจกรรม

โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าวแบบไร้สาย
อบต.กุดน้ำใส

57. โครงการปรับเกรด
พร้อมลงหินลูกรัง บ้าน
บ้านตลาด หมู่ที่ 13

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท) และที่มา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

๒๕61

๒๕62

๒๕๖3

๒๕๖4

๒๕๖5

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

-เพื่อให้ประชาชน
ก่อสร้างหอกระจาย
ได้รับรู้ข่าวใหม่ๆจาก ข่าวแบบไร้สาย
อบต.กุดน้ำใส
อบต.กุดน้ำใส

-

-

-

1,000,000

1,000,000

ก่อสร้างหอ
กระจายข่าว
แบบไร้สาย
อบต.กุดน้ำใส

กองช่าง

-เพื่อยกระดับ
เส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรให้ได้
มาตรฐาน

-

-

-

500,000

500,000

ปรับเกรด
พร้อมลงหิน
ลูกรัง

-เพื่อให้
ประชาชนได้รับรู้
ข่าวใหม่ๆจาก
อบต.กุดน้ำใส
และหน่วยงาน
อื่นๆ
-ประชาชน
สามารถขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตรออกสู่
ท้องตลาดได้
สะดวกมากยิ่งขึ้น

ปรับเกรดพร้อมลง
หินลูกรัง
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กองช่าง

(แบบ ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท) และที่มา
๒๕61

๒๕62

๒๕๖3

๒๕๖4

๒๕๖5

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

-ประชาชน
สามารถขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตรออกสู่
ท้องตลาดได้
สะดวกมากยิ่งขึ้น
-ประชาชน
สามารถขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตรออกสู่
ท้องตลาดได้
สะดวกมากยิ่งขึ้น

กองช่าง

58. โครงการปรับเกรด
พร้อมลงหินลูกรัง บ้าน
บ้านตลาด หมู่ที่ 1

-เพื่อยกระดับ
เส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรให้ได้
มาตรฐาน

ปรับเกรดพร้อมลง
หินลูกรัง

-

-

-

500,000

500,000

ปรับเกรด
พร้อมลงหิน
ลูกรัง

59.

-เพื่อยกระดับ
เส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรให้ได้
มาตรฐาน

ปรับเกรดพร้อมลง
หินลูกรัง

-

-

-

500,000

500,000

ปรับเกรด
พร้อมลงหิน
ลูกรัง

โครงการปรับเกรด
พร้อมลงหินลูกรัง บ้าน
บ้านสำโรงโคก
หมู่ที่ 14
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กองช่าง

(แบบ ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท) และที่มา
๒๕61

๒๕62

๒๕๖3

๒๕๖4

๒๕๖5

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

-ประชาชน
สามารถขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตรออกสู่
ท้องตลาดได้
สะดวกมากยิ่งขึ้น
-ประชาชน
สามารถขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตรออกสู่
ท้องตลาดได้
สะดวกมากยิ่งขึ้น

กองช่าง

60.

โครงการปรับเกรด
พร้อมลงหินลูกรัง บ้าน
บ้านสำโรงโคก หมู่ที่ 6

-เพื่อยกระดับ
เส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรให้ได้
มาตรฐาน

ปรับเกรดพร้อมลง
หินลูกรัง

-

-

-

500,000

500,000

ปรับเกรด
พร้อมลงหิน
ลูกรัง

61.

โครงการปรับเกรด
พร้อมลงหินลูกรัง บ้าน
บ้านวังวัด หมู่ที่ 4

-เพื่อยกระดับ
เส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรให้ได้
มาตรฐาน

ปรับเกรดพร้อมลง
หินลูกรัง

-

-

-

500,000

500,000

ปรับเกรด
พร้อมลงหิน
ลูกรัง

กองช่าง

-35(แบบ ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

62.

63.

โครงการ/กิจกรรม

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางเข้าป่าช้าเก่า-ทาง
หลวงชนบท พร้อมท่อ
ระบายน้ำจำนวน 2 จุด
บ้านตลาด หมู่ที่ 13
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
วัดป่าหินลาดพัฒนากิตบ่อขยะหนองดู่ พร้อมท่อ
ระบายน้ำจำนวน 5 จุด
บ้านตลาด หมู่ที่ 13

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท) และที่มา
๒๕61

๒๕62

๒๕๖3

๒๕๖4

๒๕๖5

-เพื่อยกระดับ
เส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรให้ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

-

-

-

500,000

500,000

-เพื่อยกระดับ
เส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรให้ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

-

-

-

500,000

500,000
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ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

กว้าง 4 เมตร
ยาว 500 เมตร

-ประชาชน
สามารถขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตรออกสู่
ท้องตลาดได้
สะดวกมากยิ่งขึ้น
กว้าง 4 เมตร
-ประชาชน
ยาว 3,000 เมตร สามารถขนถ่าย
ผลผลิตทางการ
เกษตรออกสู่
ท้องตลาดได้
สะดวกมากยิ่งขึ้น

กองช่าง

กองช่าง

(แบบ ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

64.

โครงการ/กิจกรรม

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง
ธรรมนูญ-ทางหลวงชนบท
พร้อมท่อระบายน้ำจำนวน
2 จุด บ้านตลาด หมู่ที่ 13
65. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
โรงเรียนบ้านตลาด-ทาง
หลวงชนบท พร้อมท่อ
ระบายน้ำจำนวน 5 จุด
บ้านตลาด หมู่ที่ 13
รวม
65 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท) และที่มา
๒๕61

๒๕62

๒๕๖3

๒๕๖4

๒๕๖5

-เพื่อยกระดับ
เส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรให้ได้
มาตรฐาน
-เพื่อยกระดับ
เส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรให้ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก

-

-

-

500,000

500,000

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก

-

-

-

500,000

500,000

-

-

-

-

-

32,250,000 32,250,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

กว้าง 4 เมตร
-ประชาชนสามารถ
ยาว 1,000 เมตร ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรออก
สู่ท้องตลาดได้
สะดวกมากยิ่งขึน้
กว้าง 4 เมตร
-ประชาชนสามารถ
ยาว 1,000 เมตร ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรออก
สู่ท้องตลาดได้
สะดวกมากยิ่งขึ้น
-

-

กองช่าง

กองช่าง

-

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงาน แหล่งน้ำ)
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

-37-

(แบบ ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.2 แผนงาน เคหะและชุมชน(แหล่งน้ำ)
ที่

1.

2.

3.

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท) และที่มา
๒๕61

๒๕62

๒๕๖3

๒๕๖4

โครงการก่อสร้างก่อสร้าง -เพื่อให้ประชาชนได้ ก่อสร้างก่อสร้าง
ฝายน้ำล้น ห้วยลำน้อย
มีนำ้ ใช้ในการอุปโภค ฝายน้ำล้น ห้วย
บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 3
บริโภคเวลาหน้าแล้ง ลำน้อย

-

-

-

500,000

โครงการขุดลอกคลองลำ
ห้วยน้อย หมู่ท3
ี่

-เพื่อให้ประชาชนได้ ขุดลอกคลองลำ
มีนำ้ ใช้ในการอุปโภค ห้วยน้อย
บริโภคเวลาหน้าแล้ง

-

ขุดลอกห้วยท่า
โปร่ง-นานาง
เทียม บ้านเหนือ
หมูที่ 10

-

โครงการขุดลอกห้วยท่า
โปร่ง-นานางเทียม บ้าน
เหนือ หมูที่ 10

-เพื่อแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและ
ประชาชนได้มนี ำ้ ใช้
ในการอุปโภคบริโภค

-

-

500,000

๒๕๖5

ตัวชี้วัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

500,000 ก่อสร้างก่อสร้าง -ประชาชนได้มนี ำ้ ใช้
ฝายน้ำล้น ห้วย

ในการอุปโภค

ลำน้อย

บริโภคเวลาหน้าแล้ง

500,000 ขุดลอกคลองลำ
ห้วยน้อย

-ประชาชนได้มนี ำ้ ใช้

กองช่าง

กองช่าง

ในการอุปโภค
บริโภคเวลาหน้าแล้ง

-

-

500,000

500,000 ขุดลอกห้วยท่า
โปร่ง-นานาง

ในการอุปโภค

เทียม บ้านเหนือ

บริโภคเวลาหน้าแล้ง

หมูที่ 10

-38-

-ประชาชนได้มนี ำ้ ใช้

กองช่าง

(แบบ ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.2 แผนงาน เคหะและชุมชน(แหล่งน้ำ)
ที่

4.

5.

โครงการ/กิจกรรม

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ฝายมีชวี ติ หินลาด
บ้านตลาด หมู่ที่ 13

วัตถุประสงค์

-เพื่อแก้ไขกักเก็บไว้
ใช้ในหน้าแล้งและใช้
ประโยชน์เพื่อ
การเกษตร

เป้าหมาย

ปรับปรุง
ซ่อมแซมฝายมี
ชีวติ หินลาด
บ้านตลาด
หมู่ที่ 13
โครงการขุดลอกคลองห้วย -เพื่อให้ประชาชนได้ ขุดลอกคลอง
น้อย(สวะ) พร้อมว่างท่อข้าม มีนำ้ ใช้ในการอุปโภค ห้วยน้อย(สวะ)
1 จุด บ้านตลาด หมู่ท1ี่ 3 บริโภคเวลาหน้าแล้ง พร้อมว่างท่อข้าม
1 จุด หมู่ที่ 13

งบประมาณ (บาท) และที่มา
๒๕61

๒๕62

๒๕๖3

๒๕๖4

๒๕๖5

-

-

-

500,000

500,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

ปรับปรุง

-กักเก็บไว้ใช้ใน

กองช่าง

ซ่อมแซมฝายมี หน้าแล้งและใช้

-

-

-

-39-

500,000

500,000

ชีวติ หินลาด

ประโยชน์เพื่อ

บ้านตลาด

การเกษตร

คลองห้วยน้อย -ประชาชนได้มนี ำ้
(สวะ) พร้อม

ใช้ในการอุปโภค

ว่างท่อข้าม

บริโภคเวลา

1 จุด

หน้าแล้ง

กองช่าง

(แบบ ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.2 แผนงาน เคหะและชุมชน (แหล่งน้ำ)
ที่

6.

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการขุดลอกคลอง -เพื่อให้ประชาชนได้มนี ำ้
โสกรัง -ห้วยหลุบงิว้
ใช้ในการอุปโภคบริโภค
บ้านสำโรงโคก หมู่ท1ี่ 4 เวลาหน้าแล้ง

7. โครงการหนึ่งแหล่งน้ำ
หนึ่งตำบล

-เพื่อแก้ไขปัญหา ภัยแล้ง
และประชาชนได้มนี ำ้ ใช้ใน

เป้าหมาย

ขุดลอกคลองโสก
รัง-ห้วยหลุบงิว้
บ้านสำโรงโคก
หมู่ที่ 14
หนึ่งแหล่งน้ำหนึ่ง
ตำบล

งบประมาณ (บาท) และที่มา
๒๕61

๒๕62

๒๕๖3

๒๕๖4

-

-

-

500,000

-

-

-

500,000

๒๕๖5

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

500,000 ขุดลอกคลอง -ประชาชนได้มนี ำ้ ใช้
โสกรัง-ห้วย

ในการอุปโภคบริโภค

หลุบงิว้

เวลาหน้าแล้ง

500,000 หนึ่งแหล่งน้ำ -เพื่อให้ประชาชนมี
หนึ่งตำบล

การอุปโภคบริโภค
8. โครงการขุดลอกวัชพืช
ภายในลำห้วย กุดน้ำใส
หมู่ที่ 3

กองช่าง

กองช่าง

น้ำใช้และแก้ไข
ปัญหา ภัยแล้ง

-เพื่อไม่ให้ลำห้วยตื้นเขิน

ขุดลอกวัชพืช

-

-

-

500,000

500,000 ขุดลอกวัชพืช -ประชาชนมีนำ้ ใช้ใน

สามารถระบายน้ำได้ดี

ภายในลำห้วย

ภายในลำ

การอุปโภคบริโภคที่

กุดน้ำใส หมู่ที่ 3

ห้วยกุดน้ำใส

สะอาดยิ่งขึน้

กองช่าง

-40(แบบ ผ.02)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.2 แผนงาน เคหะและชุมชน(แหล่งน้ำ)
ที่

9.

10.

โครงการ/กิจกรรม

โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน

โครงการหนึ่งแหล่งน้ำหนึ่ง
ตำบล

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท) และที่มา
๒๕61

๒๕62

๒๕๖3

๒๕๖4

๒๕๖5

-เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ ธนาคารน้ำใต้ดนิ
ท่วม ภัยแล้งและ
สามารถทำน้ำกับมา
ใช้ประโยชน์เพื่อ
การเกษตรได้อีก

-

-

-

500,000

500,000

-เพื่อแก้ไขปัญหา

-

ภัยแล้งและ

หนึ่งแหล่งน้ำหนึ่ง
ตำบล

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

แก้ไขปัญหาน้ำ -แก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วม ภัยแล้ง

ท่วม ภัยแล้งและ

และสามารถ

สามารถทำน้ำกับ

ทำน้ำกับมาใช้

มาใช้ประโยชน์เพื่อ

กองช่าง

ประโยชน์ได้อีก การเกษตรได้อีก
-

-

ประชาชนได้มนี ำ้ ใช้

500,000

500,000

หนึ่งแหล่งน้ำ

-เพื่อให้ประชาชน

หนึ่งตำบล

มีนำ้ ใช้และแก้ไข

กองช่าง

ปัญหา ภัยแล้ง

ในการอุปโภคบริโภค

-41(แบบ ผ.02)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.2 แผนงาน เคหะและชุมชน(แหล่งน้ำ)
ที่

11.

โครงการ/กิจกรรม

โครงการก่อสร้างแพสูบน้ำ
พลังไฟฟ้าบ้านตลาด
หมู่ที่ 1-13

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

-เพื่อทำให้ราษฎรใน ก่อสร้างแพสูบ
พื้นที่หมู่ 1-13 มีนำ้ น้ำพลังไฟฟ้า
สำหรับใช้ทำ
หมู่ที่ 1-13
การเกษตร และ
อุปโภคบริโภคอย่าง
พอเพียง

งบประมาณ (บาท) และที่มา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

จะได้รบั

รับผิดชอบ

๒๕61

๒๕62

๒๕๖3

๒๕๖4

๒๕๖5

(KPI)

-

-

-

500,000

500,000

ก่อสร้างแพสูบ

-ทำให้ราษฎรใน

น้ำพลังไฟฟ้า

พื้นที่หมู่ 1-13 มี

กองช่าง

น้ำสำหรับใช้ทำ
การเกษตร และ
อุปโภคบริโภค
อย่างพอเพียง
และสามารถส่งน้ำ
ให้พนื้ ที่เกษตร
อย่างทั่งถึง

รวม

11 โครงการ

-

-

-

-

-

5,500,000

5,500,000

-

-

-

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงาน ไฟฟ้า)
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

-42(แบบ ผ.02)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.2 แผนงาน เคหะและชุมชน (ไฟฟ้า)
ที่

1.

2.

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำ ทั้ง
14 หมู่บ้าน

-เพื่อให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าฟ้าใช้พอเพียงต่อ
ความต้องการ

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำเข้าศาล
ตาปู่ ทั้ง 14 หมู่บ้าน

-เพื่อให้ประชาชนได้มี

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ

ไฟฟ้าฟ้าใช้พอเพียงต่อ

งบประมาณ (บาท) และที่มา
๒๕61

๒๕62

๒๕๖3

๒๕๖4

๒๕๖5

-

-

-

500,000

500,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

ขยายเขต

-ประชาชนได้มไี ฟฟ้า

ไฟฟ้าแรงต่ำ

ใช้อย่างทั่วถึงทุก

กองช่าง
ร่วมกับ
ไฟฟ้า

หลังคาเรือน
-

-

-

500,000

500,000

ขยายเขต

-เพื่อให้ประชาชนรับ

ไฟฟ้าแรงต่ำ

แสงสว่างในเวลา

ความต้องการ

กลางคืนหากมีการ

กองช่าง
ร่วมกับ
ไฟฟ้า

ทำกิจกรรม
3.

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำเข้าศาลา
กลางบ้าน ทั้ง 14
หมู่บ้าน

-เพื่อให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าฟ้าใช้พอเพียงต่อ

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ

-

-

-

ความต้องการ

500,000

500,000

ขยายเขต

-เพื่อให้ประชาชนรับ

ไฟฟ้าแรงต่ำ

แสงสว่างในเวลา
กลางคืนหากมีการ

กองช่าง
ร่วมกับ
ไฟฟ้า

ทำกิจกรรม

-43(แบบ ผ.02)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.2 แผนงาน เคหะและชุมชน (ไฟฟ้า)
ที่

4.

5.

โครงการ/กิจกรรม

โครงการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าชุมชนโดยใช้
พลังงานจากบ่อน้ำ
หมู่ที่ 1-14

วัตถุประสงค์

-เพื่อให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าฟ้าใช้พอเพียงต่อ
ความต้องการ

โครงการลดการใช้
-เพื่อให้ประชาชนได้มี
พลังงานไฟฟ้าโดยใช้โซ ไฟฟ้าฟ้าใช้พอเพียงต่อ
ล่าเซลทดแทน
ความต้องการ
หมู่ที่ 1-14

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท) และที่มา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

จะได้รบั

รับผิดชอบ

๒๕61

๒๕62

๒๕๖3

๒๕๖4

๒๕๖5

(KPI)

ก่อสร้างไฟฟ้า
ชุมชน
หมู่ที่ 1-14

-

-

-

1,000,000

1,000,000

ก่อสร้างไฟฟ้า

-ประชาชนได้มี

ชุมชน

ไฟฟ้าใช้โดยการใช้

ลดการใช้
พลังงานไฟฟ้า
โดยใช้โซล่าเซล
ทดแทน

-

ประชาชนใน

-เพื่อให้ประชาชน

ตำบลกุดน้ำใส

ลดการใช้พลังงาน

กองช่าง
ร่วมกับ
หน่วยงาน
กระทรวง
พลังงาน
กองช่าง
หน่วยงาน

ไฟฟ้าโดยใช้โซล่า

กระทรวง

เซลทดแทน

พลังงาน

พลังงานจากบ่อน้ำ

-

-

500,000

500,000

-44(แบบ ผ.02)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.2 แผนงาน เคหะและชุมชน (ไฟฟ้า)
ที่

6.

7.

รวม

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท) และที่มา
๒๕61

๒๕62

๒๕๖3

๒๕๖4

๒๕๖5

ลดการใช้
พลังงานไฟฟ้า
การไฟฟ้าฟ้าหันมา
ติดตัง้ โซล่าเซลทดแทน โดยใช้โซล่าเซล
ทดแทน

-

-

-

500,000

500,000

ลดการใช้
พลังงานไฟฟ้า
การไฟฟ้าฟ้าหันมา
ติดตัง้ โซล่าเซลทดแทน โดยใช้โซล่าเซล
ทดแทน

-

โครงการลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าโดยใช้โซล่า
เซลทดแทนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก โรงเรียนผู้สูงอายุ
และอาคารสำนักงาน
โครงการติดตัง้ โซล่าเซล
ทดแทนการใช้ไฟฟ้าปั่นน้ำ
จากบ่อบาดาลมาใช้กลุ่ม
เกษตรกรในตำบลกุดน้ำใส

-เพื่อให้ประชาชนลด

7 โครงการ

-

-เพื่อให้ประชาชนลด

-

-

-

-

-

-

500,000

4,000,000

500,000

4,000,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

ประชาชนใน

-เพื่อให้ประชาชน

ตำบลกุดน้ำใส

ลดการใช้พลังงาน

กองช่าง
หน่วยงาน

ไฟฟ้าโดยใช้โซล่า

กระทรวง

เซลทดแทน

พลังงาน

ประชาชนใน

-เพื่อให้ประชาชน

ตำบลกุดน้ำใส

ลดการใช้พลังงาน

กองช่าง
หน่วยงาน

ไฟฟ้าโดยใช้โซล่า

กระทรวง

เซลทดแทน

พลังงาน

-

-

-

(แบบ ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนา ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพ (แผนงาน สาธารณสุข)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

-45(แบบ ผ.02)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพชีวติ
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพ
3.3 แผนงาน สาธารณสุข
ที่

1.

โครงการ/กิจกรรม

โครงการสงเสริมและ
ป้องกันโรคโควิค 2019

วัตถุประสงค์

-เพื่อสงเสริมและ
ป้องกันไม่ให้เกิดโรค
โควิค 2019

เป้าหมาย

ให้ความรู้แก่
ประชาชนในการ
ป้องกันโรคโควิค

งบประมาณ (บาท) และที่มา
๒๕61

๒๕62

๒๕๖3

๒๕๖4

๒๕๖5

-

-

-

150,000

150,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

ประชาชนใน

-ประชาชนใน

ตำบลกุดน้ำใส

ตำบลกุดน้ำใสรู้จัก

กอง
สาธารณสุข

วิธีป้องกันโรค
ระบาดของโควิค

2.

โครงการการจัดชื้อเครื่อง
พ้นฝอยละออง

-เพื่อจัดชื้อเครื่องพ้น จัดชื้อเครื่องพ้น
ฝอยละออง
ฝอยละออง เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิด
โรคระบาด

-

-

-

120,000

120,000

จัดชื้อเครื่อง

-เพื่อประชาชนได้

พ้นฝอยละออง มีเครื่องพ้นฝอย

กอง
สาธารณสุข

ละอองเมื่อมีโรค
ระบาดเกิดขึ้น

-46(แบบ ผ.02)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพชีวติ
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพ
3.3 แผนงาน สาธารณสุข
ที่

3.

โครงการ/กิจกรรม

โครงการจัดชื้อรถบรรทุก
ขยะแบบอัดท้ายรถ 6 เล็ก

วัตถุประสงค์

-เพื่อใช้เก็บขยะ
ภายในหมู่บ้านใน
ตำบลกุดน้ำใส

เป้าหมาย

ชื้อรถบรรทุกขยะ
แบบอัดท้ายรถ 6
เล็ก

งบประมาณ (บาท) และที่มา
๒๕61

๒๕62

๒๕๖3

๒๕๖4

๒๕๖5

-

-

-

150,000

150,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

-ประชาชนใน

กอง
สาธารณสุข

เพื่อใช้งานใน

การจัดเก็บขยะ ตำบลกุดน้ำใส
ตามซอยเล็กๆ

ความสะดวกยิ่งขึน้

ได้สะดวกยิ่งขึน้
รวม

3 โครงการ

-

-

-

-

-

420,000

420,000

-

-

-

(แบบ ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนา ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพ (แผนงาน การรักษาความสงบภายใน)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
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(แบบ ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพชีวติ
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพ
3.4 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
ที่

1.

2.

โครงการ/กิจกรรม

โครงการฝึกอบรมทบทวน
ชุดปฏิบัตกิ ารจิตอาสาภัย
พิบัติ อบต.กุดน้ำใส

โครงการฝึกอบรมป้องกัน
ระงับอัคคีภัยและอพยพหนี
ไฟ อบต.กุดน้ำใส

วัตถุประสงค์

-เพื่อเพิ่มพูนความรู้
และประสบการณ์
ให้กับจิตอาสาภัย
พิบัติ

เป้าหมาย

ฝึกอบรมทบทวน
ชุดปฏิบัตกิ ารจิต
อาสาภัยพิบัติ
อบต.กุดน้ำใส
จำนวน 50 คน
-เพื่อส่งเสริมให้
พนักงาน
ความรู้เกี่ยวกับการ เจ้าหน้าที่
ป้องกันระงับอัคคีภัย สมาชิก อบต.
และผู้นำหมู่บ้าน

งบประมาณ (บาท) และที่มา
๒๕61

๒๕62

๒๕๖3

๒๕๖4

๒๕๖5

-

-

-

150,000

150,000

-

-

-

150,000

150,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

ฝึกอบรม

-เพิ่มพูนความรู้

ทบทวนชุด

และประสบการณ์

ปฏิบัตกิ ารจิต

ให้กับจิตอาสาภัย

อาสาภัยพิบัติ

พิบัติ

ฝึกอบรม

-ส่งเสริมให้

ป้องกันระงับ

ความรู้เกี่ยวกับ

อัคคีภัยและ

การป้องกันระงับ

อพยพหนีไฟ

อัคคีภัย

อบต.กุดน้ำใส
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งานป้องกัน
สำนักปลัด

งานป้องกัน
สำนักปลัด

(แบบ ผ.02)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพชีวติ
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพ
3.4 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
ที่

3.

4.

รวม

โครงการ/กิจกรรม

โครงการจัดชื้อรถยนต์
บรรทุกน้ำดับเพลิง
เอนกประสงค์ ขนาดความจุ
ไม่นอ้ ยกว่า 8,000 ลิตร

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
รถยนต์
4 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

-เพื่อให้ประชาชน
มีความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สิน
มากขึ้น

จัดชื้อรถยนต์
บรรทุกน้ำดับเพลิง
เอนกประสงค์
ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 8,000
ลิตร
-เพื่อยึดอายุการใช้ ปรับปรุงรถยนต์
งานรถยนต์
ทะเบียน
บท 7818 ชัยภูมิ
-

-

งบประมาณ (บาท) และที่มา
๒๕61

๒๕62

๒๕๖3

๒๕๖4

๒๕๖5

-

-

-

3,000,000

3,000,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

จัดชื้อรถยนต์

-ให้ประชาชนมี

บรรทุกน้ำ

ความปลอดภัย

งานป้องกัน
สำนักปลัด

ดับเพลิง

ในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น

-

-

-

200,000

200,000

ปรับปรุงรถยนต์

-ยึดอายุการใช้
งานรถยนต์และ

งานป้องกัน
สำนักปลัด

มีประสิทธิภาพ
-

-

-

3,500,000

3,500,000

-

-

-

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา ด้านการส่งเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (แผนงาน บริหารงานทั่วไป)
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
(ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณ
ุ ภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ
5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท) และที่มา
๒๕61

๒๕62 ๒๕๖3

๒๕๖4

๒๕๖5

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รบั

ที่
รับผิดชอบ

1. โครงการเฉลิมพระเกรียติ
พระบาทสมเด็จปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสนิ ทรทรมหาว
ชิราลงกรณพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว

-เพื่อแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์

วันเฉลิมพระ
ชนพรรษา
สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว
รัชการที่ 10

-

-

-

100,000
งบ อบต.

100,000
งบ อบต.

2. โครงการปรับปรุงหอประชุม -เพื่อปรับปรุง
ปรับปรุง
อบต.กุดน้ำใส
ซ่อมแซม หอประชุม หอประชุม
เพื่อให้ใช้งานได้และ อบต.กุดน้ำใส
มีประสิทธิภาพ

-

-

-

500,000
งบ อบต.

500,000
งบ อบต.

เฉลิมพระเกีรยติ
พระบาทสมเด็จ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรทรมหาวชิราลง
กรณพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว
หอประชุม อบต.กุดน้ำ
ใส

เพื่อให้ประชาชน
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

สำนักปลัด

เพื่อให้ใช้งานได้และ
มีประสิทธิภาพ

สำนักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
(ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณ
ุ ภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ
5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
ที่

3.

4.

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

โครงการปรับปรุง
-เพื่อปรับปรุง
ปรับปรุงอาคาร
อาคารอเนกประสงค์ ซ่อมแซม
อเนกประสงค์ อบต.
อบต.กุดน้ำใส
อเนกประสงค์
กุดน้ำใส
เพื่อให้ใช้งานได้
และมีประสิทธิภาพ
โครงการปรับปรุง
-เพื่อให้ใช้งานได้ดี รถยนต์ส่วนกลาง
ซ่อมแซมรถยนต์

งบประมาณ (บาท) และที่มา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบ

๒๕61

๒๕62

๒๕๖3

๒๕๖4

๒๕๖5

-

-

-

500,000
งบ อบต.

500,000
งบ อบต.

อาคาร
อเนกประสงค์
อบต.กุดน้ำใส

เพื่อให้ใช้งานได้
และมีประสิทธิภาพ

สำนักปลัด

-

-

-

200,000
งบ อบต.

200,000
งบ อบต.

ปรับปรุงรถยนต์

-สามารถใช้งานได้

สำนักปลัด

ส่วนกลางเลข

สะดวกมากยิ่งขึ้น

ทะเบียน กข

และมีปะสิทธิภาพ

และมีประสิทธิภาพ หมายเลขทะเบียน
กข 8693 ชัยภูมิ

8693 ชัยภูมิ
รวม

4 โครงการ

-

-

-

-

-

3,380,000

3,380,000

-

-

-

แบบ ผ.03
บัญชีวัสดุและครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
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แบบ ผ.03

ที่

1.

แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป

2.

บริหารงาน
ทั่วไป

3.

บริหารงาน
ทั่วไป

4.

บริหารงาน
ทั่วไป

หมวด

ประเภท

ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์

บัญชีวัสดุและครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท) และที่มา
(ผลผลิตของวัสดุ/ครุภัณฑ์)
๒๕61
๒๕62
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อจ่ายชือ้

จัดชื้อคอมพิวเตอร์ตงั้ โต๊ะตามแบบ
บัญชีครุภัณฑ์ จำนวน 1 เครื่อง

-

-

-

17,0๐0

17,0๐0

กอง
สวัสดิการฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่า

จัดชื้อค่าโน๊ตบุ๊ค ตามแบบบัญชี

-

-

-

22,000

22,000

ชื้อโน๊ตบุ๊ค

ครุภัณฑ์ จำนวน 1 เครื่อง

กอง
สวัสดิการฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่า

จัดชื้อค่าครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน ตาม

-

-

-

4,000

4,000

กอง
สวัสดิการฯ

-

-

-

4,300

4,300

กอง
สวัสดิการฯ

คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ตงั้

ตัง้ โต๊ะ

โต๊ะ

ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์
โน๊ตบุ๊ค
ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์

๒๕๖5
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน

แบบบัญชีครุภัณฑ์ จำนวน 2 ตัว

ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์

เพื่อจ่ายเป็นค่า

จัดชื้อค่าครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีด

เครื่องพิมพ์

เครื่องพิมพ์แบบ

หมึก พร้อมติดตัง้ ตามแบบบัญชี

แบบฉีดหมึก

ฉีดหมึก

ครุภัณฑ์ จำนวน 1 เครื่อง
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แบบ ผ.03

ที่

5.

แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป

6.

บริหารงาน
สาธารณสุข

หมวด

ประเภท

บัญชีวัสดุและครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท) และที่มา
(ผลผลิตของวัสดุ/ครุภัณฑ์)
๒๕61
๒๕62
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์

เพื่อจ่ายชือ้

เครื่องทำน้ำ

เครื่องทำน้ำ

ร้อน-น้ำเย็น

ร้อน-น้ำเย็น

๒๕๖5
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จัดชื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็นตาม
แบบบัญชีครุภัณฑ์ จำนวน 1 เครื่อง

-

-

-

10,0๐0

10,0๐0

กอง
สวัสดิการฯ

เพื่อจ่ายชือ้

จัดชื้อเครื่องเครื่องพ้นฝอยละออง

-

-

-

120,0๐0

120,0๐0

เครื่องพ้นฝอย

เครื่องพ้นฝอย

ตามแบบบัญชีครุภัณฑ์

กอง
สาธารณสุข

ละออง

ละออง

ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์

จำนวน 1 เครื่อง

-52แบบ ผ.03

ที่

7.

แผนงาน

บริหารงาน
ช่าง

8.

บริหารงาน
ช่าง

หมวด

ประเภท

บัญชีวัสดุและครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท) และที่มา
(ผลผลิตของวัสดุ/ครุภัณฑ์)
๒๕61
๒๕62
๒๕๖3
๒๕๖4
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์จัด

เพื่อจ่ายชือ้ รถ

ชื้อรถแม๊คโคร

แม๊คโคร ขนาด

จัดชื้อแม๊คโคร ขนาด 140 แรงมา
จำนวน 1 คัน ตามแบบบัญชี

140 แรงมา

ครุภัณฑ์

เพื่อจ่ายชือ้ หัว

จัดชื้อชื้อหัวลากจูงพร้อมหางลาก

ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์จัด
ชื้อหัวลากจูง

ลากจูงพร้อมหาง ตามแบบบัญชีครุภัณฑ์

พร้อมหางลาก

ลาก
รวม 8 โครงการ

๒๕๖5
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-

-

-

3,500,0๐0

3,500,0๐0

กองช่าง

-

-

-

4,000,0๐0

4, 000,0๐0

กองช่าง

-

-

-

7,677,0๐0 7,677,0๐0

ภาคผนวก

แบบ ผ.03
บัญชีวัสดุและครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

