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คำนำ 
๑.๑ ลกัษณะของแผนพัฒนาท้องถ่ิน (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 ยุทธศาสตร์  ตัวชี้วัด เป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้าน

หรือชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณ

แต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาท้องถิ่น  

 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 ๑. เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดที่กำหนดให้มรีะยะเวลา  

 ๒. เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณ

จากเงนิสะสมแต่ละปี  

1.3 ขั้นตอนในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน  

แผนพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนในการเพิ่มเติมหรอืการเปลี่ยนแปลงตามหมวด 4 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ.2561 ดังนี้  

ข้อ 22/2 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  

 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อม

เหตผุลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

 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  

 

 

 



 

 

ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร

ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศใหป้ระชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร

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

ท้องถิ่นนำมากำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ

เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 

 

 

                  งานนโยบายและแผน  
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส 
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แบบ ผ.01 
บัญชสีรุปโครงการ 

แผนพฒันาท้องถิน่ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 เพิ่มเติม (ฉบับที ่3)   
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดนำ้ใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิ

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        



บัญชีสรุปโครงการ                                                                                   แบบ ผ.01 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) 
องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชยัภูมิ 

 

ยุทธศาสตร ์

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

จำนวน 

โครงการ 

งบประ

มาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครงการ 

งบประ

มาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครงการ 

งบประ

มาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 เคหะและชุมชน 

- - - - - - 148 123,591,400 
 

148 123,591,400 
 

296 
 

247,182,800 
 

1.2 แหล่งน้ำ 
1.3 ไฟฟ้า 

- - - - - - 17 
28 

 

10,500,000 
25,600,000 

17 
28 

 

10,500,000 
25,600,000 

34 
56 

21,000,000 
51,200,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
2.1สร้างความเข็มแข็ง 

- - - - - - 3 
 

1,050,000 3 
 

1,050,000 6 
 

2,100,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
3.1 การศึกษา 
3.3 สาธารณสุข 
3.4 แผนงานความสงภายใน 

- - - - - - 

 

1 
7 
4 
 

1,430,000 
280,000 

3,500,000 

1 
7 
4 
 

1,430,000 
280,000 

3,500,000 

2 
14 
8 

2,860,000 
560,000 

7,000,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

- - - - - - 4 1,300,000 4 1,300,000 8 2,600,000 

5.2 บญัชีวัสดุและครุภณัฑ ์ - - - - - - 17 122,687,000 17 122,687,000 34 245,374,000 

รวม       230 289,938,400 230 289,938,400 460 579,876,800 

 
 



  
 

 
 
 

แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงาน เคหะและขุมชน) 

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

เพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 3) 
องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



                                                                                 -2-                                                                     แบบ ผ.02 
(เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3) 

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๑  พัฒนาขดีความสามารถในการผลิต  การจัดการสนิค้าและบรกิารเพื่อเสรา้งมลูคา่เพิ่มอย่างมปีระสทิธิภาพยั่งยืน    

- ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ ๖  การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่รองรับการเปน็ศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน   

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  ๑.๑  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

                                                                                            
 
 
 

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

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 2565 รับผิดชอบ 
1. โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร

แอสฟัตถ์ถนนทางหลวงท้องถิ่น 
รหัส ชย.ถ.35-001 สายโรงเรียน
จัตุรสัวิทยาคาร-หลุบง้ิว 

- เพื่อสะดวกต่อ
การสญัจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

ก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์สายโรงเรียน
จัตุรสัวิทยาคาร-หลุบง้ิว 

- - - 500,000 
งบ อบต.และ
หน่วยงานอ่ืน 

500,000 
งบ อบต.และ
หน่วยงานอ่ืน 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัตถ์กว้าง 
5 เมตร ยาว 5,800 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- การสัญจร 
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

2. โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์ถนนทางหลวงท้องถิ่น 
รหัส ชย.ถ.35-002 สายหลัง
โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส-ร่วมมติร 

- เพื่อสะดวกต่อ
การสญัจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

ก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์สายหลัง
โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส-
ร่วมมิตร 

- - - 500,000 
งบ อบต.และ
หน่วยงานอ่ืน 

500,000 
งบ อบต.และ
หน่วยงานอ่ืน 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัตถ์กว้าง 
5 เมตร ยาว 9,600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- การสัญจร 
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

3. โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์ถนนทางหลวงท้องถิ่น 
รหัส ชย.ถ.35-004 สายบ้าน
สำโรงโคก-โสกรัง 

- เพื่อสะดวกต่อ
การสญัจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

ก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์สายบ้านสำโรง
โคก-โสกรัง  

- - - 500,000 
งบ อบต.และ
หน่วยงานอ่ืน 

500,000 
งบ อบต.และ
หน่วยงานอ่ืน 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัตถ์กว้าง 
5 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- การสัญจร 
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

4. โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์ถนนทางหลวงท้องถิ่น 
รหัส ชย.ถ.35-006 สายวังวัด-
บ้านร่วมมติร 

- เพื่อสะดวกต่อ
การสญัจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

ก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถส์ายวังวัด-บ้าน
ร่วมมิตร  

- - - 500,000 
งบ อบต.และ
หน่วยงานอ่ืน 

500,000 
งบ อบต.และ
หน่วยงานอ่ืน 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัตถ์กว้าง 
5 เมตร ยาว 9,800 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- การสัญจร 
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 



 (แบบ ผ.02) 

 
 

                                              

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

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 2565 รับผิดชอบ 
5 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร

แอสฟัตถ์ถนนทางหลวงท้องถิน่ 
รหัส ชย.ถ.35-007 สายทางเข้า         
บ้านท่าแตง-อ่างเก็บน้ำ  

- เพื่อสะดวกต่อ
การสญัจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

ก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์สายทางเข้าบ้าน
ท่าแตง-อ่างเก็บน้ำ 

- - - 500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัตถ์กว้าง 
5 เมตร ยาว 7,400 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- การสัญจร 
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์ถนนทางหลวงท้องถิ่น 
รหัส ชย.ถ.35-008 สายบ้านกุด
น้ำใส  
 

- เพื่อสะดวกต่อ
การสญัจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

ก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์สายบ้านกุดน้ำ
ใส  

- - - 500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัตถ์กว้าง 
5 เมตร ยาว 155 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- การสัญจร 
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์ถนนทางหลวงท้องถิ่น 
รหัส ชย.ถ.35-010 สายบ้านกุด
น้ำใส  
 

- เพื่อสะดวกต่อ
การสญัจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

ก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์สายบ้านกุดน้ำ
ใส  

- - - 500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัตถ์กว้าง 
5 เมตร ยาว 183 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- การสัญจร 
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์ถนนทางหลวงท้องถิ่น 
รหัส ชย.ถ.35-011 สายบ้านกุด
น้ำใส  

- เพื่อสะดวกต่อ
การสญัจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

ก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์สายบ้านกุดน้ำ
ใส  

- - - 500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัตถ์กว้าง 
5 เมตร ยาว 560 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- การสัญจร 
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์ถนนทางหลวงท้องถิ่น 
รหัส ชย.ถ.35-012 สายบ้านกุด
น้ำใส  

- เพื่อสะดวกต่อ
การสญัจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

ก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์สายบ้านกุดน้ำ
ใส 5 

- - - 500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัตถ์กว้าง 
5 เมตร ยาว 570 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- การสัญจร 
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 



                                                                                       -4-                                                                            (แบบ ผ.02) 

 
 
 

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

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 2565 รับผิดชอบ 
10 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร

แอสฟัตถ์ถนนทางหลวงท้องถิ่น 
รหัส ชย.ถ.35-013 สายบ้าน      
กุดน้ำใส  

- เพื่อสะดวกต่อ
การสญัจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

ก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์สายบ้านกุดน้ำ
ใส 3 

- - - 500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัตถ์กว้าง 
5 เมตร ยาว 3,395 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- การสัญจร 
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์ถนนทางหลวงท้องถิ่น 
รหัส ชย.ถ.35-014 สายบ้าน      
กุดน้ำใส  

- เพื่อสะดวกต่อ
การสญัจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

ก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์สายบ้านกุดน้ำ
ใส 7 

- - - 500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัตถ์กว้าง 
5 เมตร ยาว 1,751 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- การสัญจร 
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์ถนนทางหลวงท้องถิ่น 
รหัส ชย.ถ.35-015 สายบ้าน    
กุดน้ำใส  

- เพื่อสะดวกต่อ
การสญัจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

ก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์สายบ้านกุดน้ำ
ใส 8 

- - - 500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัตถ์กว้าง 
5 เมตร ยาว 2,200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- การสัญจร 
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์ถนนทางหลวงท้องถิ่น 
รหัส ชย.ถ.35-016 สายบ้าน     
กุดน้ำใส  

- เพื่อสะดวกต่อ
การสญัจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

ก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์สายบ้านกุดน้ำ
ใส 9 

- - - 500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัตถ์กว้าง 
5 เมตร ยาว 160 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- การสัญจร 
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

14. โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์ถนนทางหลวงท้องถิ่น 
รหัส ชย.ถ.35-017 สายบ้านกุด
น้ำใส  

- เพื่อสะดวกต่อ
การสญัจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

ก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์สายบ้านกุดน้ำ
ใส 10 

- - - 500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัตถ์กว้าง 
5 เมตร ยาว 285 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- การสัญจร 
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 



                                                                                       -5-                                                                            (แบบ ผ.02) 

 
                                                                                     

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

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 2565 รับผิดชอบ 
15 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร

แอสฟัตถ์ถนนทางหลวงท้องถิ่น 
รหัส ชย.ถ.35-018 สายบ้าน
สำโรงโคก  

- เพื่อสะดวกต่อ
การสญัจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

ก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์สายบ้านสำโรง
โคก  

- - - 500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัตถ์กว้าง 
5 เมตร ยาว 390 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- การสัญจร 
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์ถนนทางหลวงท้องถิ่น 
รหัส ชย.ถ.35-019 สายบ้าน
สำโรงโคก  

- เพื่อสะดวกต่อ
การสญัจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

ก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์สายบ้านสำโรง
โคก  

- - - 500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัตถ์กว้าง 
5 เมตร ยาว 420 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- การสัญจร 
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์ถนนทางหลวงท้องถิ่น 
รหัส ชย.ถ.35-020 สายบ้าน
สำโรงโคก  

- เพื่อสะดวกต่อ
การสญัจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

ก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์สายบ้านสำโรง
โคก  

- - - 500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัตถ์กว้าง 
5 เมตร ยาว 714 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- การสัญจร 
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์ถนนทางหลวงท้องถิ่น 
รหัส ชย.ถ.35-021 สายบ้าน
สำโรงโคก  

- เพื่อสะดวกต่อ
การสญัจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

ก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์สายบ้านสำโรง
โคก  

- - - 500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัตถ์กว้าง 
5 เมตร ยาว 320 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- การสัญจร 
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์ถนนทางหลวงท้องถิ่น 
รหัส ชย.ถ.35-022 สายบ้าน
สำโรงโคก  

- เพื่อสะดวกต่อ
การสญัจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

ก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์สายบ้านสำโรง
โคก  

- - - 500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัตถ์กว้าง 
5 เมตร ยาว 320 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- การสัญจร 
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 



                                                                                            -6-                                                                            (แบบ ผ.02) 

 
 
 

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

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 2565 รับผิดชอบ 
20 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร

แอสฟัตถ์ถนนทางหลวงท้องถิ่น 
รหัส ชย.ถ.35-024  
สายบ้านโพธิ์ทอง  

- เพื่อสะดวกต่อ
การสญัจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

ก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์สายบ้านโพธ์ิ
ทอง  

- - - 500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัตถ์กว้าง 
5 เมตร ยาว 930 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- การสัญจร 
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์ถนนทางหลวงท้องถิ่น 
รหัส ชย.ถ.35-026  
สายบ้านโพธิ์ทอง  

- เพื่อสะดวกต่อ
การสญัจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

ก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์สายบ้านโพธ์ิ
ทอง  

- - - 500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัตถ์กว้าง 
5 เมตร ยาว 455 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- การสัญจร 
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์ถนนทางหลวงท้องถิ่น 
รหัส ชย.ถ.35-027  
สายบ้านเดื่อ 

- เพื่อสะดวกต่อ
การสญัจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

ก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์สายบ้านเดื่อ  

- - - 500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัตถ์กว้าง 
5 เมตร ยาว 2,980 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- การสัญจร 
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์ถนนทางหลวงท้องถิ่น 
รหัส ชย.ถ.35-028  
สายบ้านเดื่อ  

- เพื่อสะดวกต่อ
การสญัจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

ก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์สายบ้านเดื่อ  

- - - 500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัตถ์กว้าง 
5 เมตร ยาว 2,610 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- การสัญจร 
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์ถนนทางหลวงท้องถิ่น 
รหัส ชย.ถ.35-029  
สายบ้านเดื่อ  

- เพื่อสะดวกต่อ
การสญัจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

ก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์สายบ้านเดื่อ  

- - - 500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัตถ์กว้าง 
5 เมตร ยาว 985 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- การสัญจร 
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 



                                                                                         -7-                                                                            (แบบ ผ.02) 

 
 
 

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

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 2565 รับผิดชอบ 
25 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร

แอสฟัตถ์ถนนทางหลวงท้องถิ่น 
รหัส ชย.ถ.35-030  
สายบ้านเดื่อ  

- เพื่อสะดวกต่อ
การสญัจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

ก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์สายบ้านเดื่อ  

- - - 500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัตถ์กว้าง 
5 เมตร ยาว 640 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- การสัญจร 
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์ถนนทางหลวงท้องถิ่น 
รหัส ชย.ถ.35-031  
สายบ้านเดื่อ  

- เพื่อสะดวกต่อ
การสญัจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

ก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์สายบ้านเดื่อ  

- - - 500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัตถ์กว้าง 
5 เมตร ยาว 212 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- การสัญจร 
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์ถนนทางหลวงท้องถิ่น 
รหัส ชย.ถ.35-032  
สายบ้านร่วมมติร  

- เพื่อสะดวกต่อ
การสญัจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

ก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์สายบ้านร่วม
มิตร  

- - - 500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัตถ์กว้าง 
5 เมตร ยาว 230 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- การสัญจร 
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์ถนนทางหลวงท้องถิ่น 
รหัส ชย.ถ.35-034  
สายบ้านตลาด  

- เพื่อสะดวกต่อ
การสญัจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

ก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์สายบ้านตลาด  

- - - 500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัตถ์กว้าง 
5 เมตร ยาว 414 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- การสัญจร 
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟตัถ์ถนนทางหลวงท้องถิ่น 
รหัส ชย.ถ.35-022 สายบ้าน
สำโรงโคก  

- เพื่อสะดวกต่อ
การสญัจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

ก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์สายบ้านสำโรง
โคก  

- - - 500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัตถ์กว้าง 
5 เมตร ยาว 320 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- การสัญจร 
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 



                                                                                                    -8-                                                                                          (แบบ ผ.02) 

 
 

 

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

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 2565 รับผิดชอบ 
30 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร

แอสฟัตถ์ถนนทางหลวงท้องถิ่น 
รหัส ชย.ถ.35-035  
สายบ้านตลาด  

- เพื่อสะดวกต่อ
การสญัจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

ก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์สายบ้านตลาด  

- - - 500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัตถ์กว้าง 
5 เมตร ยาว 487 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- การสัญจร 
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์ถนนทางหลวงท้องถิ่น 
รหัส ชย.ถ.35-036  
สายบ้านตลาด  

- เพื่อสะดวกต่อ
การสญัจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

ก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์สายบ้านตลาด  

- - - 500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัตถ์กว้าง 
5 เมตร ยาว 735 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- การสัญจร 
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์ถนนทางหลวงท้องถิ่น 
รหัส ชย.ถ.35-037  
สายบ้านตลาด  

- เพื่อสะดวกต่อ
การสญัจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

ก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์สายบ้านตลาด  

- - - 500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัตถ์กว้าง 
5 เมตร ยาว 220 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- การสัญจร 
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์ถนนทางหลวงท้องถิ่น 
รหัส ชย.ถ.35-038  
สายบ้านตลาด  

- เพื่อสะดวกต่อ
การสญัจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

ก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์สายบ้านตลาด  

- - - 500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัตถ์กว้าง 
5 เมตร ยาว 215 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- การสัญจร 
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์ถนนทางหลวงท้องถิ่น 
รหัส ชย.ถ.35-040  
สายบ้านวังวัด  

- เพื่อสะดวกต่อ
การสญัจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

ก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์สายบ้านวังวัด  

- - - 500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัตถ์กว้าง 
5 เมตร ยาว 495 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- การสัญจร 
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 



-9-                                                                                          (แบบ ผ.02) 

 
 

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

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 2565 รับผิดชอบ 
35 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร

แอสฟัตถ์ถนนทางหลวงท้องถิ่น 
รหัส ชย.ถ.35-039 
สายบ้านห้วยเป้ง   

- เพื่อสะดวกต่อ
การสญัจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

ก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์สายบ้านห้วย
เป้ง  

- - - 500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัตถ์กว้าง 
5 เมตร ยาว 2,467 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- การสัญจร 
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์ถนนทางหลวงท้องถิ่น 
รหัส ชย.ถ.35-041 
สายบ้านดอนเกษตร  

- เพื่อสะดวกต่อ
การสญัจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

ก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์สายบ้านดอน
เกษตร  

- - - 500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัตถ์กว้าง 
5 เมตร ยาว 460 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- การสัญจร 
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์ถนนทางหลวงท้องถิ่น 
รหัส ชย.ถ.35-042 
สายบ้านวังเสมา  

- เพื่อสะดวกต่อ
การสญัจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

ก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์สายบ้านวังเสมา  

- - - 500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัตถ์กว้าง 
5 เมตร ยาว 260 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- การสัญจร 
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์ถนนทางหลวงท้องถิ่น 
รหัส ชย.ถ.35-043 
สายบ้านท่าแตง  

- เพื่อสะดวกต่อ
การสญัจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

ก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์สายบ้านท่าแตง  

- - - 500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัตถ์กว้าง 
5 เมตร ยาว 168 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- การสัญจร 
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์ถนนทางหลวงท้องถิ่น 
รหัส ชย.ถ.35-044  
สายบ้านเดื่อ-กุดน้ำใส 

- เพื่อสะดวกต่อ
การสญัจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

ก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์สายบ้านเดื่อ-
กุดน้ำใส 

- - - 500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัตถ์กว้าง 
5 เมตร ยาว 2,776 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- การสัญจร 
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 



-10-                                                                                          (แบบ ผ.02) 

 
 

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

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 2565 รับผิดชอบ 
40 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร

แอสฟัตถ์ถนนทางหลวงท้องถิ่น 
รหัส ชย.ถ.35-045 
สายบ้านวังเสมา-กุดน้ำใส 

- เพื่อสะดวกต่อ
การสญัจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

ก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์สายบ้านวัง
เสมา-กุดนำ้ใส 

- - - 500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัตถ์กว้าง 
5 เมตร ยาว 1,935 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- การสัญจร 
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์ถนนทางหลวงท้องถิ่น 
รหัส ชย.ถ.35-046 
สายโรงเรียนบา้นตลาด-วังเสมา 

- เพื่อสะดวกต่อ
การสญัจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

ก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์สายโรงเรียน
บ้านตลาด-วังเสมา 

- - - 500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัตถ์กว้าง 
5 เมตร ยาว 1,400 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- การสัญจร 
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์ถนนทางหลวงท้องถิ่น 
รหัส ชย.ถ.35-047  
สายบ้านวังเสมา-หินลาด 

- เพื่อสะดวกต่อ
การสญัจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

ก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์สายบ้านวัง
เสมา-หินลาด 

- - - 500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัตถ์กว้าง 
5 เมตร ยาว 4,878 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- การสัญจร 
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์ถนนทางหลวงท้องถิ่น 
รหัส ชย.ถ.35-048  
สายบ้านกุดนำ้ใส-วังวัด 

- เพื่อสะดวกต่อ
การสญัจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

ก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์สายบ้านกุดน้ำ
ใส-วังวัด 

- - - 500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัตถ์กว้าง 
5 เมตร ยาว 1,750 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- การสัญจร 
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

44 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์ถนนทางหลวงท้องถิ่น 
รหัส ชย.ถ.35-050  
สายข้างวัดวังเสมา 

- เพื่อสะดวกต่อ
การสญัจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

ก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์สายข้างวัดวัง
เสมา 

- - - 500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัตถ์กว้าง 
5 เมตร ยาว 515 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- การสัญจร 
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 



-11-                                                                                          (แบบ ผ.02) 

 
 

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

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 2565 รับผิดชอบ 
45 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร

แอสฟัตถ์ถนนทางหลวงท้องถิ่น 
รหัส ชย.ถ.35-053 
สายท่ารากไม้หลักศลิา 

- เพื่อสะดวกต่อ
การสญัจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

ก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์สายท่ารากไม้
หลักศิลา 

- - - 500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัตถ์กว้าง 
5 เมตร ยาว 4,129 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- การสัญจร 
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์ถนนทางหลวงท้องถิ่น 
รหัส ชย.ถ.35-054 
สายห้วยเป้ง-ท่าแตง 

- เพื่อสะดวกต่อ
การสญัจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

ก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถสายห้วยเป้ง-ท่า
แตง 

- - - 500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัตถ์กว้าง 
5 เมตร ยาว 1,620 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- การสัญจร 
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์ถนนทางหลวงท้องถิ่น 
รหัส ชย.ถ.35-055 
สายร่วมมิตร-โป่งเกต ุ

- เพื่อสะดวกต่อ
การสญัจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

ก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์สายร่วมมติร-
โป่งเกต ุ

- - - 500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัตถ์กว้าง 
5 เมตร ยาว 2,776 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- การสัญจร 
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์ถนนทางหลวงท้องถิ่น 
รหัส ชย.ถ.35-056  
สายดอนเกษตร-ร่วมมิตร 

- เพื่อสะดวกต่อ
การสญัจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

ก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์สายดอน
เกษตร-ร่วมมิตร 

- - - 500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัตถ์กว้าง 
5 เมตร ยาว 1,437 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- การสัญจร 
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์ถนนทางหลวงท้องถิ่น 
รหัส ชย.ถ.35-057  
สายหินลาด 

- เพื่อสะดวกต่อ
การสญัจร ลด
ปัญหาฝุ่นละออง 

ก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัตถ์สายหินลาด 

- - - 500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

เสรมิผิวจราจรแอสฟัตถ์กว้าง 
5 เมตร ยาว 3,600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- การสัญจร 
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 



-12-                                                                                          (แบบ ผ.02) 

 
 
 

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

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 2565 รับผิดชอบ 

50 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้านและสาย
การเกษตร บ้านตลาด หมู่ที่ 1 

- เพื่อสะดวกต่อ
การลำเลียงพืชผล
ทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้านและ
สายการเกษตร 
กว้าง 5 เมตร ยาว 
5,000 เมตร  

- - - 500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

ถนนลูกรังเป็นบางตอนกว้าง 
5 เมตร ยาว 5,000 เมตร 

- การสัญจร/
ขนส่ง สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

51 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายทุ่งประดู่ บ้านวังเสมา 
หมู่ที่ 2 

- เพื่อสะดวกต่อ
การลำเลียงพืชผล
ทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
สายทุ่งประดู่  กว้าง 5 
เมตร ยาว 3,000 เมตร  

- - - 500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

ถนนลูกรังเป็นบางตอนกว้าง 
5 เมตร ยาว 3,000 เมตร 

- การสัญจร/
ขนส่ง สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

52 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายลานตากพืชผลทางการ
เกษตร บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 3 

- เพื่อสะดวกต่อ
การลำเลียงพืชผล
ทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแชมถนน
ลูกรังสายลานตาก พืชผล
ทางการเกษตร กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,500 เมตร  

- - - 500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

ถนนลูกรังเป็นบางตอนกว้าง 
5 เมตร ยาว 1,500 เมตร 

- การสัญจร/
ขนส่ง สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

53 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายวังวัดร่วมมติร บ้านวังวัด 
หมู่ที่ 4 

- เพื่อสะดวกต่อ
การลำเลียงพืชผล
ทางการเกษตร 

ลงลูกรังเป็นบางตอน 
สายวังวัด – ร่วมมติร 
กว้าง 5 เมตร ยาว 
7,000 เมตร  

- - - 500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

ถนนลูกรังเป็นบางตอนกว้าง 
5 เมตร ยาว 7,000 เมตร 

- การสัญจร/
ขนส่ง สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

54 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายแยกหนองหิน บ้านเดื่อ 
หมู่ที่ 5 

- เพื่อสะดวกต่อ
การลำเลียงพืชผล
ทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายแยกหนองหิน 
กว้าง 5 เมตร ยาว 
3,000 เมตร  

- - - 500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

ถนนลูกรังเป็นบางตอนกว้าง 
5 เมตร ยาว 3,000 เมตร 

- การสัญจร/
ขนส่ง สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 



-13-                                                                                          (แบบ ผ.02) 

 
 

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

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 2565 รับผิดชอบ 
55 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ลูกรังสายร้านค้าชุมชน บ้านสำโรง
โคก หมู่ที่ 6 

- เพื่อสะดวกต่อ
การลำเลียงพืชผล
ทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแชมถนน
ลูกรังสายร้านค้าชุมชน 
กว้าง 5 เมตร ยาว 
3,000 เมตร  

- - - 500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

ถนนลูกรังเป็นบางตอนกว้าง 
5 เมตร ยาว 3,000 เมตร 

- การสัญจร/
ขนส่ง สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

56 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายทา่รากไม้ บ้านท่าแตง 
หมู่ที่ 7 

- เพื่อสะดวกต่อ
การลำเลียงพืชผล
ทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายท่ารากไม้  
กว้าง 5 เมตร ยาว 
3,000 เมตร  

- - - 500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

ถนนลูกรังเป็นบางตอนกว้าง 
5 เมตร ยาว 3,000 เมตร 

- การสัญจร/
ขนส่ง สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

57 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายสายหนองหญ้ารังกา-โปง่
เกตุ  บ้านร่วมมติร หมู่ที่ 8 

- เพื่อสะดวกต่อ
การลำเลียงพืชผล
ทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายหนองหญ้ารัง
กา-โป่งเกตุ กว้าง 5 
เมตร ยาว 5,000 เมตร  

- - - 500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

ถนนลูกรังเป็นบางตอนกว้าง 
5 เมตร ยาว 5,000 เมตร 

- การสัญจร/
ขนส่ง สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

58 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายทางเข้าบ้านห้วยเป้ง หมู่
ที่ 9 

- เพื่อสะดวกต่อ
การลำเลียงพืชผล
ทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
สายทางเข้าบ้านห้วยแป้ง 
กว้าง 5 เมตร ยาว 
2,500 เมตร  

- - - 500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

ถนนลูกรังเป็นบางตอนกว้าง 
5 เมตร ยาว 2,500 เมตร 

- การสัญจร/
ขนส่ง สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

59 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายหลังโรงเรียน 
กุดน้ำใส-ดอนเกษตร 
 บ้านเหนือ หมู่ที่ 10 

- เพื่อสะดวกต่อ
การลำเลียงพืชผล
ทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายหลังโรงเรียน 
กุดน้ำใส-ดอนเกษตร 
กว้าง 5 เมตร ยาว 
5,500 เมตร  

- - - 500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

ถนนลูกรังเป็นบางตอนกว้าง 
5 เมตร ยาว 5,500 เมตร 

- การสัญจร/
ขนส่ง สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 



-14-                                                                                          (แบบ ผ.02) 

 
 

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

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 2565 รับผิดชอบ 
60 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ลูกรังสายประปาหมู่บ้าน-ห้วยบ่าง 
 บ้านดอนเกษตรหมู่ที่ 11 

- เพื่อสะดวกต่อ
การลำเลียงพืชผล
ทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายประปาหมู่บ้าน-
ห้วยบ่าง กว้าง 5 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร  

- - - 500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

ถนนลูกรังเป็นบางตอนกว้าง 
5 เมตร ยาว 3,000 เมตร 

- การสัญจร/
ขนส่ง สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

61 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายข้างวัดป่าศรัทธาธรรม 
บ้านโพธ์ิทอง หมู่ที่ 12 

- เพื่อสะดวกต่อ
การลำเลียงพืชผล
ทางการเกษตร 

ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ข้างวัดป่าศรัทธาธรรม 
สายข้างวัดป่าศรัทธา
ธรรม  กว้าง 5 เมตร 
ยาว 800 เมตร  

- - - 500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

ถนนลูกรังเป็นบางตอนกว้าง 
5 เมตร ยาว 800 เมตร 

- การสัญจร/
ขนส่ง สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

62 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายฟาร์มไก่  บ้านโพธ์ิทอง 
หมู่ที่ 12 

- เพื่อสะดวกต่อ
การลำเลียงพืชผล
ทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายฟาร์มไก่  กว้าง 
5 เมตร ยาว 2,500 
เมตร  

- - - 500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

ถนนลูกรังเป็นบางตอนกว้าง 
5 เมตร ยาว 2,500 เมตร 

- การสัญจร/
ขนส่ง สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

63 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายสระหลวง-ห้วยเป้ง  บ้าน
ตลาด หมู่ที่ 13 

- เพื่อสะดวกต่อ
การลำเลียงพืชผล
ทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
สายสระหลวง-ห้วยเป้ง 
กว้าง 5 เมตร ยาว 
8,000 เมตร  

- - - 500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

ถนนลูกรังเป็นบางตอนกว้าง 
5 เมตร ยาว 8,000 เมตร 

- การสัญจร/
ขนส่ง สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

64 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายโสกปลาดุก บ้านสำโรง
โคก หมู่ที่ 14 

- เพื่อสะดวกต่อ
การลำเลียงพืชผล
ทางการเกษตร 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายโสกปลาดุก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 
2,500 เมตร  

- - - 500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต.

และ
หน่วยงาน

อื่น 

ถนนลูกรังเป็นบางตอนกว้าง 
5 เมตร ยาว 2,500 เมตร 

- การสัญจร/
ขนส่ง สะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 2565 รับผิดชอบ 
65 โครงการจดัซื้อรถยนต์สี่ประตู

ดับเบิ้ลแค๊บ 
 
  

- เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลกุดน้ำ
ใส 

จัดซื้อรถยนต์(ดีเซล) ที่น่ัง 
4 ประตู ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 
2,400 ซีซี แบบ
ขับเคลื่อน 4 ล้อ ดับเบิล้
แค๊บ  

- 
 
 
 
 
  

- - 980,000 
งบ อบต. 

980,000 
งบ อบต. 

จำนวน 1 คัน - การปฏิบัติ
ราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

 
66 

 

โครงการตดิตัง้หอกระจายข่าว

แบบไร้สายภายในหมู่บ้าน และ 

อบต.กุดน้ำใสหมู่ท่ี 1-14 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับรู้ข่าวสาร

อย่างทั่วถึง 

ตดิตัง้หอกระจายข่าว

แบบไร้สายภายใน

หมู่บ้าน 

- - - 500,000 500,000 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ

กระจายข่าว 
ประชาชนได้รับรู้

ข่าวสารอย่าง

ท่ัวถึงและได้

มากขึ้น 

กองช่าง 

67 โครงการวางทอระบายน้ำภายใน

หมู่บ้านกุดนำ้ใส 

หมู่ท่ี 3   

พื่อให้น้ำไหล

สะดวกและไม่

ท่วมขังบ้านเรือน 

วางทอระบายน้ำภายใน

หมู่บ้าน 

กุดน้ำใส  หมู่ท่ี 3 

- - - 500,000 500,000 วางทอระบายน้ำภายใน

หมู่บ้าน 

 

เพื่อให้น้ำไหล

สะดวกและไม่

ท่วมขังบ้านเรือน

ประชาชน 

กองช่าง 

68 โครงการถนนลาดยางต่อจาก

เส้นห้วยขุนส่า-หินลาด(ช่วงท่ี2) 

หมู่ท่ี 2 

เพื่อยกระดับ

เส้นทางขนส่ง

ผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้

มาตรฐาน 

สร้างถนนลาดยาง 

 

- - - 500,000 500,000 กว้าง 8 เมตร ประชาชน

สามารถขนถ่าย

ผลผลิตทางการ

เกษตรออกสู่

ท้องตลาดได้

สะดวกมาก

ยิ่งขึน้ 

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

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ ๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

69. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

ถนนแอสฟัลก์ตกิสายบ้าน

เดื่อ-กุดน้ำใส  

-เพื่อยกระดับ

เส้นทางขนส่ง

ผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้

มาตรฐาน 

ปรับปรุง

ซ่อมแซมถนน

แอสฟัลก์ตกิสาย

บ้านเดื่อ-กุดน้ำ

ใส 

- - - 500,000 500,000 กว้าง 6 เมตร  

ยาว  3  กิโลเมตร  

-ประชาชนสามารถ

ขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตรออก

สู่ท้องตลาดได้

สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

70 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย 

บ้านนายสง่า พิพธิกุล-นาง

สลดิ คงด้วง พร้อมท่อ

ระบายน้ำจำนวน 1 จุด  

บ้านวังวัด หมู่ท่ี 4   

-เพื่อยกระดับ

เส้นทางขนส่ง

ผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้

มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็กบ้านวังวัด 

หมู่ท่ี 4   

- - - 500,000 500,000 กว้าง 5 เมตร 

ยาว 150 เมตร 

-ประชาชนสามารถ

ขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตรออก

สู่ท้องตลาดได้

สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

71 โครงการลงลูกรังพร้อม

ปรับเกรดสายหัวนา นายอู 

บ้านวังวัด หมู่ท่ี 4   

เพื่อยกระดับ

เส้นทางขนส่ง

ผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้

มาตรฐาน 

ลงลูกรังพร้อม

ปรับเกรดสายหัว

นา นายอ ูบ้านวัง

วัด หมู่ท่ี 4   

- - - 500,000 500,000 ลงลูกรังพร้อมปรับ

เกรด 

ประชาชนสามารถ

ขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตรออก

สู่ท้องตลาดได้

สะดวกมากยิ่งขึ้น 

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

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ ๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

72 โครงการก่อสร้างร่อง

ระบายน้ำสายบ้านนาง

หนูพิน สมบัติ-สระหลวง 

 บ้านวังวัด  หมู่ท่ี 4   

-เพื่อให้น้ำไหล

สะดวกและไม่อุด

อุดตัน 

ก่อสร้างร่องระบาย

นำ้สายบ้านนาง

หนูพิน สมบัติ-สระ

หลวง 

- - - 500,000 500,000 ร่องระบายน้ำสาย

บ้านนางหนูพนิ 

สมบัต-ิสระหลวง 

-ประชาชนได้รับ

ความสะดวกนำ้ไม่

ท่วมขังและไม่อุดตัน 

กองช่าง 

73 โครงการลงลูกรังพร้อม

ปรับเกรดสายบ้านวังวัด-

บ้านร่วมมิตร บ้านวังวัด 

หมู่ท่ี 4   

เพื่อยกระดับ

เส้นทางขนส่ง

ผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้

มาตรฐาน 

ลงลูกรังพร้อมปรับ

เกรด สายบ้านวัง

วัด-บ้านร่วมมิตร 

- - - 500,000 500,000 ลงลูกรังพร้อมปรับ

เกรด 

ประชาชนสามารถ

ขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตรออก

สู่ท้องตลาดได้

สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

74 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

หอกระจายข่าวภายใน

หมู่บ้านวังวัด หมู่ท่ี 4   

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับรู้ข่าวสาร

อย่างทั่วถึง 

ปรับปรุงซ่อมแซมหอ

กระจายข่าวภายใน 

- - - 500,000 500,000 ปรับปรุงซ่อมแซม

หอกระจายข่าว 

ประชาชนได้รับรู้

ข่าวสารอย่างท่ัวถึง

และได้มากขึ้น 

กองช่างและ

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

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ ๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

75 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บ้านนายเฃียว ลีใส 

บ้านวังวัด หมู่ท่ี 4   

-เพื่อยกระดับ

เส้นทางขนส่ง

ผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้

มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็กสายบ้าน 

นายเขยีว ลีใส 

บ้านวังวัด หมู่ท่ี 4  

- - - 500,000 500,000 ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

-ประชาชน

สามารถขนถ่าย

ผลผลิตทางการ

เกษตรออกสู่

ท้องตลาดได้

สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

76 โครงการปรับเกรดพร้อม

ลงลูกรัง บ้านวังวัด  

หมู่ท่ี 4   

-เพื่อยกระดับ

เส้นทางขนส่ง

ผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้

มาตรฐาน 

ปรับเกรดพร้อมลง

ลูกรัง 

- - - 500,000 500,000 กว้าง 4 เมตร -ประชาชน

สามารถขนถ่าย

ผลผลิตทางการ

เกษตร 

กองช่าง 

77 โครงการปรับเกรดพร้อม

ลงลูกรัง สายท่ี ธนารักษ์ 

บ้านเดื่อ หมู่ท่ี 5   

เพื่อยกระดับเส้นทาง

ขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรให้ได้

มาตรฐาน 

ปรับเกรดพร้อมลง

ลูกรัง 

- - - 500,000 500,000 กว้าง 4 เมตร ประชาชนสามารถ

ขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตร 

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

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ ๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

78 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

หนองหินหลังโรงเรียนจัตุรัส

วทิยาคาร -อ่างเก็บน้ำ

ทองหลาง  พร้อมท่อระบาย 

จำนวน 5 จุด  บ้านเดื่อ 

หมู่ท่ี 5   

-เพื่อยกระดับเส้นทาง

ขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านเดื่อ  

หมู่ท่ี 5 

- - - 500,000 500,000 กว้าง  5 เมตร 

ยาว 25,000เมตร 

-ประชาชนสามารถ

ขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตรออก

สู่ท้องตลาดได้

สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

79 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย 

หลังโรงเรียนจัตุรัสวทิยา

คาร ต่อจากสายเดิม-บ้าน

หลุบงิว้ หมู่ท่ี 5 

เพื่อยกระดับเส้นทาง

ขนสง่ผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก บา้นเดื่อ 

หมู่ท่ี  5 

- - - 500,000 500,000 กว้าง 5 เมตร 

ยาว 1,000เมตร 

 

ประชาชนสามารถ

ขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตรออก

สู่ท้องตลาดได้

สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 



 

 

                                                                                                                     -20-                                                                                                    (แบบ ผ.02) 

 

 

 

 

 

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

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ ๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

80 โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนลาดยางสาย

บ้านเดื่อ-กุดน้ำใส หมู่ท่ี 

12 

เพื่อสะดวกต่อการ

ลำเลียงพื้นผลทาง

การเกษตร 

ซ่อมแซม

ถนนลาดยาง 

- - - 500,000 

งบ อบต.และ

หน่วยงานอ่ืน 

500,000 

งบ อบต.และ

หน่วยงานอ่ืน 

ซ่อมแซม

ถนนลาดยาง 

ประชาชนสามารถ

ขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตรออก

สู่ท้องตลาดได้

สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

81 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตสายหนองหนิ-

อ่างเก็บน้ำหว้ยทองหลาง 

เพื่อยกระดับ

เส้นทางขนส่ง

ผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้

มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน

คอนกรีต 

- - - 500,000 500,000 ก่อสร้างถนน

คอนกรีต 

ประชาชนสามารถ

ขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตรออก

สู่ท้องตลาดได้

สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

82 โครงการเครื่องเล่นสนาม

กีฬาเฉลิมพระเกยีรติ

ตำบลกุดนำ้ใส 

เพื่อให้ปะชาชนได้

ใชบ้ริการการออก

กำลังกาย 

 

เครื่องเล่น

สนาม 

- - - 1,500,000 1,500,000 เครื่องเล่นสนาม เพื่อให้ปะชาชนได้ใช้

บริการการออก

กำลังกายได้อย่าง

ท่ัวถึง 

กองช่าง 



 

 

-21- 

 รายละเอียดโครงการพฒันา                    (แบบ ผ.02) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส 

(เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3) 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสนิค้าและบริการเพื่อเสรา้งมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน    

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน   

๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  ๑.๑  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

-22- 

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

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ ๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

83 โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนลูกรัง

พร้อมปรับเกรดสาย

ร้านคา้ชุมชน- ถนนสคีิว้

ชัยภูมิ หมู่ท่ี 6  

-เพื่อยกระดับ

เส้นทางขนส่ง

ผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้

มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง

พร้อมปรับเกรด

สายสายร้านคา้

ชุมชน- ถนนสคีิว้

ชัยภูมิ หมู่ท่ี 6  

- - - 250,000 250,000 กว้าง 4 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร 

-ประชาชนสามารถ

ขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตรออก

สู่ท้องตลาดได้

สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

84 โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนลูกรัง

พร้อมปรับเกรดสายนา

นายสมบูญ นารถจัตุรัส 

-ร้านผ้าใบ หมู่ท่ี 6  

-เพื่อยกระดับ

เส้นทางขนส่ง

ผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้

มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง

พร้อมปรับเกรด

สายสายร้านคา้

ชุมชน- ถนนสคีิว้

ชัยภูมิ หมู่ท่ี 6 

- - - 250,000 250,000 กว้าง 4 เมตร 

 ยาว 1,000 เมตร 

-ประชาชนสามารถ

ขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตรออก

สู่ท้องตลาดได้

สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 



                                                                            (แบบ ผ.02) 

            

 

 

 

 

-23-  

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

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ ๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

85

. 

โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนลูกรัง

พร้อมปรับเกรดสายท่า

โพธ์ิ หมู่ท่ี 6  

-เพื่อยกระดับ

เส้นทางขนส่ง

ผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้

มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง

พร้อมปรับเกรด

สายท่าโพธ์ิ  

หมู่ท่ี 6 

- - - 250,000 250,000 กว้าง 4 เมตร 

 ยาว 1,000 

เมตร 

-ประชาชนสามารถ

ขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตรออก

สู่ท้องตลาดได้

สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

86 โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนลูกรัง

พร้อมปรับเกรดสายรอบ

หนองผือ  หมู่ท่ี 6 

-เพื่อยกระดับ

เส้นทางขนส่ง

ผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้

มาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง

พร้อมปรับเกรด

สายสายสายรอบ

หนองผือ หมู่ท่ี 6   

- - - 250,000 250,000 กว้าง 4 เมตร 

 ยาว 1,000 

เมตร 

-ประชาชนสามารถ

ขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตรออก

สู่ท้องตลาดได้

สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

87 โครงการก่อสร้างลาน

จอดรถบริเวณหนองผืน

หมู่ท่ี ม.6 

เพื่อให้ประชาชน

และชาวบ้านได้ใช้

บริการ 

ก่อสร้างลานจอด

รถบริเวณหนองผืน 

- - - 20,000,000 20,000,000 ก่อสร้างลาน

จอดรถบริเวณ

หนองผืน 

ประฃาชนสามารถใช้

บริการได้สะดวก 

กองช่าง 



                                                                                (แบบ ผ.02) 

 

 

 

 

 

-24- 

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

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ ๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

88 โครงการก่อสร้างถนนแอส

ฟัลก์ตกิ สายบ้านนาย 

ชนน สิงห์สวัชดิ-์บ้าน 

นายแสงจันทร์ ชาติชนะ 

บ้านสำโรงโคก หมู่ท่ี 6  

-เพื่อยกระดับ

เส้นทางขนส่ง

ผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้

มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลก์

ตกิ สายบ้านนาย ชนน 

สิงห์สวัชดิ-์บ้านนาย

แสงจันทร์ ชาติชนะ  

- - - 300,000 300,000 ก่อสร้างถนนแอส

ฟัลก์ตกิ 

ยาว 77 เมตร 

กว้าง 4 เมตร 
 

-ประชาชนสามารถ

ขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตรออก

สู่ท้องตลาดได้

สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

89 โครงการก่อสร้างถนนแอส

ฟัลก์ตกิ สายบ้านนาย 

บรรจง  ชาติชนะ-บ้าน 

นายประทปี  ชุมพะไล 

บ้านสำโรงโคก หมู่ท่ี 6  

-เพื่อยกระดับ

เส้นทางขนส่ง

ผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้

มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลก์

ตกิ สายบ้านนาย 

บรรจง  ชาติชนะ-บ้าน 

นายประทปี  ชุมพะไล  

- - - 300,000 300,000 ก่อสร้างถนนแอส

ฟัลก์ตกิ 

ยาว 80 เมตร 

กว้าง 4 เมตร 
 

-ประชาชนสามารถ

ขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตรออก

สู่ท้องตลาดได้

สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

90 โครงการทำบันไดลงสระ

นำ้บริเวณหนองผืนด้าน

ฝายนำ้ล้น 

เพื่อให้ประชาชน

ได้ลงใชน้ำ้ได้

สะดวก 

ทำบันไดลงสระน้ำ

หนองผืน 

- - - 200,000 200,000 ทำบันไดลงสระน้ำ

หนองผืน 

เพื่อให้ประชาชนได้

ลงใชน้ำ้ได้สะดวกใน

การเกษตร 

กองช่าง 



                                                                            (แบบ ผ.02) 

           

 

 

 

 

 

 

 

    

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

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ ๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

91 โครงการก่อสร้างถนน

แอสฟัลก์ตกิคอนกรีต

ภายในหมู่บ้านสายบ้าน

นายสนับ  ชัยมแีรงบ้าน

สำโรงโคก  หมู่ท่ี 6 

-เพื่อยกระดับ

เส้นทางขนส่ง

ผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้

มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลก์ติ

กคอนกรีตภายในหมู่บ้าน

สายนายสนับ  ชัยมแีรง 

- - - 500,000 500,000 กว้าง 3 เมตร 

ยาว 77 เมตร 

-ประชาชนสามารถ

ขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตรออก

สู่ท้องตลาดได้

สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

92 โครงการก่อสร้างถนน

แอสฟัลก์ตกิคอนกรีต

ภายในหมู่บ้านสายบ้าน

นายสมชาย  ภริมย์ไทย-

บ้านนางละเอียด โมง้

ประณีต บ้านสำโรงโคก 

หมู่ท่ี 6 

เพื่อยกระดับ

เส้นทางขนส่ง

ผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้

มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลก์ติ

กคอนกรีตภายในหมู่บ้าน 

- - - 500,000 500,000 กว้าง 4 เมตร 

ยาว 130 เมตร 

ประชาชนสามารถ

ขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตรออก

สู่ท้องตลาดได้

สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 



 -25-  

                                                                                                  รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                               (แบบ ผ.02) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส 

(เพิม่เติม  ฉบับที่ 3) 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสนิค้าและบริการเพื่อเสรา้งมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน    

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน   

๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  ๑.๑  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

 

 

-26-  

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

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ ๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

93 โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางทางเข้า

หมู่บ้าน นายกานตจ ์ลาภ

เกิด-บ้าน นายโพธ์ิ  คำ

บุญเรือง  หมู่ท่ี 7 

เพื่อยกระดับ

เส้นทางขนส่ง

ผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้

มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนลาดยาง

ทางเขา้หมู่บ้าน  

นายกานตจ์ ลาภเกิด-

บ้าน นายโพธ์ิ  คำบุญ

เรือง 

- - - 500,000 500,000 ก่อสร้าง

ถนนลาดยาง 

ประชาชนสามารถ

ขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตรออก

สู่ท้องตลาดได้

สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

94 โครงการปรับเกรดถนน

ลูกรัง สายอ่างเก็บนำ้

บ้านท่าแตง หมู่ 7 

 

เพื่อยกระดับ

เส้นทางขนส่ง

ผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้

มาตรฐาน 

ลงลูกรัง สายอ่างเก็บน้ำ

บ้านท่าแตง หมู่ 7 

 

 

- - - 500,000 500,000 ลงถนนลูกรัง ประชาชนสามารถ

ขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตรออก

สู่ท้องตลาดได้

สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 



                                                                                                                                                                                                     (แบบ ผ.02) 

 

 

 

 

 

 

                          -27-                                                              

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

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ ๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

95 โครงการปรับเกรดถนน

ลูกรัง สายคุม้ท่ารากไม้

หมู่ท่ี 7 

เพื่อยกระดับเส้นทาง

ขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้มาตรฐาน 

ลงลูกรัง สายคุ้มท่า

รากไม้หมู่ท่ี 7 

- - - 500,000 500,000 ลงถนนลูกรัง ประชาชนสามารถ

ขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตรออก

สู่ท้องตลาดได้

สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

96 โครงการถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

หมู่ 7 

 

 

เพื่อยกระดับเส้นทาง

ขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต  

หมู่ท่ี 7 

- - - 500,000 500,000 ก่อสร้างถนน

คอนกรีต   

ประชาชนสามารถ

ขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตรออก

สู่ท้องตลาดได้

สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

97 โครงการยกร่องพูนดนิ

ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 

เพื่อยกระดับเส้นทาง

ขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้มาตรฐาน 

ยกร่องพูนดนิภายใน

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 

- - - 500,000 500,000 ยกร่องพูนดนิ

ภายในหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 7 

เพื่อยกระดับเส้นทาง

ขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรให้ได้

มาตรฐาน 

กองช่าง 



        รายละเอียดโครงการพฒันา (แบบ ผ.02) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส 

(เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3) 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสนิค้าและบริการเพื่อเสรา้งมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน    

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน   

๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  ๑.๑  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

                     

                     

 

 

 

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

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ ๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

98 โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางทางเขา้

หมู่บ้านร่วมมิตร-ดอน

เกษตร  หมู่ท่ี 8 

-เพื่อยกระดับ

เส้นทางขนส่ง

ผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้

มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนลาดยาง

ทางเขา้หมู่บ้านร่วม

มติร-ดอนเกษตร   

- - - 500,000 500,000 ก่อสร้าง

ถนนลาดยาง  

-ประชาชนสามารถ

ขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตรออก

สู่ท้องตลาดได้

สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

99 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บ้านร่วมมิตร-โปร่งเกต 

หมู่ท่ี 8 

-เพื่อยกระดับ

เส้นทางขนส่ง

ผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้

มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายบ้าน

ร่วมมิตร-โปร่งเกต  

- - - 500,000 500,000 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหลก็สายบ้าน

ร่วมมิตร-โปร่ง

เกต 

-ประชาชนสามารถ

ขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตรออก

สู่ท้องตลาดได้

สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 



-28- 

                                                                            (แบบ ผ.02)        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

-29- 

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

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ ๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

100 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

ทางเขา้ป่าช้าท่ีสาธารณะ

ประโยชน์ หมู่ท่ี 8 

-เพื่อยกระดับ

เส้นทางขนส่ง

ผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้

มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายทางเขา้

ป่าชา้ที่สาธารณะ

ประโยชน์ 

- - - 500,000 500,000 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก 

-ประชาชนสามารถ

ขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตรออก

สู่ท้องตลาดได้

สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

101 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บ้านนายสมปอง บ้านร่วม

มติร หมู่ท่ี 8 

-เพื่อยกระดับ

เส้นทางขนส่ง

ผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้

มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายบ้าน

นายสมปอง  

- - - 500,000 500,000 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก 

-ประชาชนสามารถ

ขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตรออก

สู่ท้องตลาดได้

สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 



                              รายละเอยีดโครงการพัฒนา                                            

                                                                                        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)                                                                (แบบ ผ.02) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส 

(เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3) 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสนิค้าและบริการเพื่อเสรา้งมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยนื    

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน   

๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  ๑.๑  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

 

 

 

            

                                                               -30- 

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

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ ๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

102 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบ้านนายสมัย  ลาภ

เกิด-ปากทางเข้าหมู่บ้าน  

บ้านหว้ยเป้ง หมู่ท่ี 9 

-เพือ่ยกระดับ

เส้นทางขนส่ง

ผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้

มาตรฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบ้านนายสมัย  

ลาภเกิด-ปากทางเข้า

หมู่บ้าน 

- - - 500,000 500,000 ปรับปรุง

ซ่อมแซมถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก 

-ประชาชนสามารถ

ขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตรออก

สู่ท้องตลาดได้

สะดวกมากยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

103 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

ศาลาประชาคม  

บ้านหว้ยเป้งหมู่ท่ี 9 

-เพื่อยกระดับ

เส้นทางขนส่ง

ผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้

มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายศาลา

ประชาคม 

- - - 500,000 500,000 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก 

-ประชาชนสามารถ

ขนถา่ยผลผลิต

ทางการเกษตรออก

สู่ท้องตลาดได้

สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 



(แบบ ผ.02) 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-31-                              

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

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ ๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

104 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน

นางสาวเนตรดาว  พลศรี -

บ้านนางกาบ  หอมหวน 

ห้วยเป้ง หมู่ท่ี 9 

-เพื่อยกระดับ

เส้นทางขนส่ง

ผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้

มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็กสาย 

- - - 500,000 500,000 กว้าง 5 เมตร 

ยาว 200 เมตร 

-ประชาชนสามารถ

ขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตรออก

สู่ท้องตลาดได้

สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 



                                                                                      แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)                                                                (แบบ ผ.02) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส 

(เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3) 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสนิค้าและบริการเพื่อเสรา้งมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน    

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน   

๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  ๑.๑  แผนงาน  เคหะและชุมชน                                                                   

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

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

ที ่

รับผดิชอบ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

105 โครงการตดิตัง้กล้องวงจร

ปิด หมู่ท่ี 1-14 

-เพื่อรักษาความ

ปลอดภัยในเวลา

กลางวันและ

กลางคืน 

ตดิกล้องวงจรปิด

ภายในหมูบ้่าน  

หมู่1-14 ตาม

เป้าหมายครุภัณฑ์ 

- - - 500,000 500,000 ตดิกล้อง

วงจรปิด

ภายในหมู

บ้าน  

-ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัยท้ังเวลากลางวัน

และกลางคืน 

สำนักปลัด 

106 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

โคมไฟสาธารณะ  บา้น

เหนอืหมู่ 10 

-เพื่อให้มีแสงไฟ

สว่างและมคีวาม

ปลอดภัยในการ

เดินทาง 

ปรับปรุงซ่อมแซม

โคมไฟสาธารณะ

ภายในหมู่บ้านเหนอื

หมู่ 10 

- - - 500,000 500,000 เพื่อให้มีแสง

ไฟสว่างและ

มคีวาม

ปลอดภัย 

-ประชาชนมแีสงไฟสว่าง

และมีความปลอดภัยใน

การเดินทาง 

กองช่าง 

107 โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางทางแยกหน้า

บ้านครูสุวรรณี พงศ์สนันท์-

บ้านนางวันเพ็ญ  

บ้านเหนอืหมู่ท่ี 10 

เพื่อยกระดับ

เส้นทางขนส่ง

ผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้

มาตรฐาน 

ก่อสร้าง

ถนนลาดยางทาง

แยกหน้าบ้านครู

สุวรรณี พงศ์ส

นันทน์-บ้านนางวัน

เพ็ญ 

- - - 500,000 500,000 กว้าง 4 

เมตร 

ยาว 170 

เมตร 

ประชาชนสามารถขนถ่าย

ผลผลิตทางการเกษตร

ออกสู่ทอ้งตลาดได้สะดวก

มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 



 

                                                                                                           -32-                                                                                                   (แบบ ผ.02) 

บ้านเหนอืหมู่ท่ี 10 

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

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ ๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

108 โครงการปรับเกรดพร้อม

หินลูกรัง สาย รร.กุดนำ้

ใส-บ้านดอนเกษตร บ้า

เหนอื หมู่10 

เพื่อยกระดับเส้นทาง

ขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้มาตรฐาน 

ปรับเกรดพร้อมหิน

ลูกรัง สาย รร.กุด

นำ้ใส-บ้านดอน

เกษตร บา้เหนอื 

หมู่10 

- - - 500,000 500,000 ปรับเกรดหินลูกรัง 

สาย รร.กุดนำ้ใส-

บ้านดอนเกษตร 

ประชาชนสามารถขน

ถ่ายผลผลิตทางการ

เกษตรออกสู่

ท้องตลาดได้สะดวก

มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

109 โครงการปรับเกรดพร้อม

หินลูกรัง สายหนองโน-

ฟาร์มไก่วาสนาฟาร์ม 

บ้าเหนอื หมู่10 

 

เพื่อยกระดับเส้นทาง

ขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้มาตรฐาน 

ปรับเกรดหินลูกรัง

สายหนองโน-

ฟาร์มไก่วาสนา

ฟาร์มบ้าเหนอื หมู่

10  

- - - 500,000 500,000 ปรับเกรดหินลูกรัง 

สายหนองโน-

ฟาร์มไก่วาสนา

ฟาร์ม 

ประชาชนสามารถขน

ถ่ายผลผลิตทางการ

เกษตรออกสู่

ท้องตลาดได้สะดวก

มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

110 โครงการปรับเกรดพร้อม

หินลูกรัง สายนายประ

ยนต์-แยกบ้านวังวัด 

บ้าเหนอื หมู่10 

เพื่อยกระดับเส้นทาง

ขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้มาตรฐาน 

ปรับเกรดหินลูกรัง 

สายนายประยนต์-

แยกบ้านวังวัด 

บ้าเหนอื หมู่10 

 

- - - 500,000 500,000 ปรับเกรดลงหนิ

ลูกรัง สายนายประ

ยนต์-แยกบ้านวัง

วัดบ้าเหนอื หมู่10 

 

ประชาชนสามารถขน

ถ่ายผลผลิตทางการ

เกษตรออกสู่

ท้องตลาดได้สะดวก

มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

111 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กจาก 

รร.กุดนำ้ใสพทิยาคม-

ร่วมมิตร(ช่วงท่ี2) 

เพื่อยกระดับเส้นทาง

ขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็กจาก รร.กุด

นำ้ใสพทิยาคม-

- - - 500,000 500,000 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็กจาก รร.กุด

นำ้ใสพทิยาคม-

ประชาชนสามารถขน

ถ่ายผลผลิตทางการ

เกษตรออกสู่

ท้องตลาดได้สะดวก

กองช่าง 
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                                                                         (แบบ ผ.02) 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส 

(เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3) 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสนิค้าและบริการเพื่อเสรา้งมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน    

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน   

๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  ๑.๑  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ร่วมมิตร(ช่วงท่ี2) ร่วมมิตร(ช่วงท่ี2) มากยิ่งขึ้น 

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

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ ๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

112 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

นำ้ประปาบาดาลบ่อใหม่ 

บ้านดอนเกษตร หมู่ท่ี 11 

-เพื่อยกระดับเส้นทาง

ขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้มาตรฐาน 

กอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็กสาย

นำ้ประปาบาดาล

บ่อใหม่ บ้านดอน

เกษตร หมู่ท่ี 11 

- - - 500,000 500,000 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก บา้นดอน

เกษตร หมู่ 11         

กว้าง 5 เมตร  

-ประชาชนสามารถ

ขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตรออกสู่

ท้องตลาดได้สะดวก

มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

113 โครงการก่อสร้างถนน

ลูกรังยกร่องพูนดนิ สายไร 

12 สิงหาคม -สายหว้ย

บ่าง บ้านดอนเกษตร 

หมู่ท่ี 11 

-เพื่อยกระดับเส้นทาง

ขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน

ลูกรังยกร่องพูน

ดิน สายไร 12 

สิงหาคม -สาย

ห้วยบ่าง 
 

- - - 500,000 500,000 ก่อสร้างถนน

ลูกรังยกร่อง

พูนดิน สายไร 

12 สิงหาคม -

สายหว้ยบ่าง 
 

-ประชาชนสามารถ

ขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตรออกสู่

ท้องตลาดได้สะดวก

มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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                                                                         (แบบ ผ.02) 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส 

(เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3) 

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๑  พัฒนาขดีความสามารถในการผลิต  การจัดการสนิค้าและบรกิารเพื่อเสรา้งมลูคา่เพิ่มอย่างมปีระสทิธิภาพยั่งยืน    

- ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ ๖  การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่รองรับการเปน็ศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน   

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  ๑.๑  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

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

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ ๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

114 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

ทางเขา้วัดป่าศรัทธา

ธรรม บา้นโพธ์ิทอง หมู่ท่ี 

12 

 

-เพื่อยกระดับเส้นทาง

ขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็กสายวัดป่า

ศรัทธาธรรม 

- - - 500,000 500,000 ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายวัด 

ป่าศรัทธาธรรม  

-ประชาชนสามารถ

ขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตรออกสู่

ท้องตลาดได้สะดวก

มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

115 โครงการก่อสร้างถนนคัน

ดิน พรอ้งวางท่อระบาย

นำ้ลงห้วยลำคันฉู  

บ้านโพธ์ิทอง หมู่ท่ี 12 

-เพื่อยกระดับเส้นทาง

ขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้มาตรฐาน

และนำ้ไหลสะดวก 

ก่อสร้างถนนคัน

ดิน พรอ้งวางท่อ

ระบายน้ำลงหว้ย

ลำคันฉู บ้านโพธ์ิ

ทอง หมู่ท่ี 12 

- - - 500,000 500,000 ก่อสร้างถนนคัน

ดิน พรอ้งวางท่อ

ระบายน้ำลงหว้ย

ลำคันฉู บ้านโพธ์ิ

ทอง หมู่ท่ี 12 

-ประชาชนสามารถ

ขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตรออกสู่

ท้องตลาดได้สะดวก

มากยิ่งขึ้น และนำ้ไหล

ลงลำคันฉูได้สะดวก 

กองช่าง 
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                                                                         (แบบ ผ.02) 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส 

(เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3) 

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๑  พัฒนาขดีความสามารถในการผลิต  การจัดการสนิค้าและบรกิารเพื่อเสรา้งมลูคา่เพิ่มอย่างมปีระสทิธิภาพยั่งยืน    

- ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ ๖  การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่รองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน   

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  ๑.๑  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

 

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

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ ๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

116 โครงการตดิตัง้กล้อง

วงจรปิดจำนวน 5 จุด 

1.ทางลงหมู่บ้านโพธ์ิทอง 

2.ทางเขา้วัดป่าศรัทธา

ธรรม 

3.ทางลงไปศลาSMLหมู่ท่ี 

12 

4.แยกบ้านเดื่อ-บ้านโพธ์ิ

ทอง 

5.ทางลงไปบ้านผู้ใหญ่

สำเริง ศรฤทธ์ บ้านโพธ์ิ

ทอง หมู่ 12 

เพื่อรักษาความ

ปลอดภัยในเวลา

กลางวันและกลางคืน 

ตดิกล้องวงจรปิด

ภายในหมูบ้่าน

โพธ์ิทอง หมู่12 

จำนวน 5 จุด 

  

- - - 500,000 500,000 ตดิกล้องวงจร

ปิดภายใน

หมู่บ้านโพธ์ิ

ทอง หมู่12 

จำนวน 5 จุด 

 

ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัยท้ังเวลา

กลางวันและกลางคืน 

สำนักปลัด 



 

           -36-  (แบบ ผ.02) 

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

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ ๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

117 โครงการลงหนิลูกรังสอง

ข้างทางห้วยลำคันฉ ู 

บ้านโพธ์ิทอง หมู่ท่ี 12 

-เพื่อยกระดับ

เส้นทางขนสง่

ผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้

มาตรฐาน 

ลงหนิลูกรังสอง

ข้างทางห้วยลำ

คันฉู  

บ้านโพธ์ิทอง หมู่

ท่ี 12 

- - - 500,000 500,000 ลงหนิลูกรังสอง

ข้างทางห้วยลำ

คันฉู   

-ประชาชนสามารถขน

ถ่ายผลผลิตทางการ

เกษตรออกสู่ทอ้งตลาด

ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

118 โครงการก่อสร้างถนน

แอสฟัลก์ติกภายใน

หมู่บ้าน(ซอยคุม้ตาปู่)

ใบ้านโพธ์ิทอง หมู่ท่ี 12 

 

 

-เพื่อยกระดับ

เส้นทางขนส่ง

ผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้

มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน

แอสฟัลก์ตกิ

ภายในหมู่บ้าน

(ซอยคุม้ตาปู่)

ใบ้านโพธ์ิทอง 

หมู่ท่ี 12 

- - - 500,000 500,000 ก่อสร้างถนน

แอสฟัลก์ตกิ 

-ประชาชนสามารถขน

ถ่ายผลผลิตทางการ

เกษตรออกสู่ทอ้งตลาด

ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

119 

 

โครงการลงลูกรังพร้อม

ปรับเกรด บ้านโพธ์ิทอง 

หมู่ท่ี 12   

 

 

เพื่อยกระดับ

เส้นทางขนส่ง

ผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้

มาตรฐาน 

ลงลูกรังพร้อม

ปรับเกรด บ้าน

โพธ์ิทองหมู่ท่ี 

12 

- - - 500,000 500,000 ลงลูกรังพร้อม

ปรับเกรด บ้าน

โพธ์ิทองหมู่ท่ี 

12 

กว้าง 8 เมตร  

ยาว 3,000 

เมตร 

ประชาชนสามารถขน

ถ่ายผลผลิตทางการ

เกษตรออกสู่ทอ้งตลาด

ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

120 โครงการก่อสร้างสนาม

กีฬาพร้อมลู่วิ่ง 

เพื่อให้ประชาชน  

นักเรียนได้ใช้

บริการสถานที่และ

จัดกิจกรรมต่างๆ 

ก่อสร้างสนาม

กฬีาพร้อมลู่วิ่ง

ภายในตำบลกุด

นำ้ใส 

- - - 15,000,000 15,000,000 ก่อสร้างสนาม

กีฬาพร้อมลู่วิ่ง

ภายในตำบลกุด

นำ้ใส 

เพื่อให้ประชาชน  

นักเรียนได้ใช้บริการ

สถานท่ีและจัด

กิจกรรมต่างๆ 

กอง

การศึกษา 
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  (แบบ ผ.02) 

 

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

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ ๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

121 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กหลัง 

รร.จัตุรัสวทิยาคาร บ้าน

โพธ์ิทอง หมู่ท่ี 12 

-เพื่อยกระดับเส้นทาง

ขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็กหลัง รร.

จัตุรัสวทิยาคาร 

บ้านโพธ์ิทอง หมู่

ท่ี 12 

- - - 500,000 500,000 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็กหลัง รร.

จัตุรัสวทิยา

คาร บา้นโพธ์ิ

ทอง หมู่ท่ี 12 

-ประชาชนสามารถ

ขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตรออกสู่

ท้องตลาดได้สะดวก

มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

122 

 

 

 

 

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บ้านนายวชิัย ดีทองแท้-

ชัยภูมิรถบา้น บ้านโพธ์ิทอง 

หมู่ท่ี 12 

 

-เพื่อยกระดับเส้นทาง

ขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก สายบ้าน

นายวิชัย ดีทอง

แท้-ชัยภูมิรถ

บ้าน บ้านโพธ์ิ

ทอง หมู่ท่ี 12 

- - - 250,000 250,000 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก สายบ้าน

นายวิชัย ดีทอง

แท้-ชัยภูมิรถ

บ้าน บ้านโพธ์ิ

ทอง หมู่ท่ี 12 

ประชาชนสามารถขน

ถ่ายผลผลิตทางการ

เกษตรออกสู่

ท้องตลาดได้สะดวก

มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

123 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตซอยบ้านนาย

เหลื่อม  ลีดี-บ้านนางบัว

ใหล สใีส บ้านตลาด 

หมู่ท่ี 13 

เพื่อประชาชนได้สัญจร

และขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรด ี

 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตซอย

บ้านนายเหลื่อม  

ลีดี-บ้านนางบัว

ใหล สใีส 

- - - 500,000 500,000  ก่อสร้างถนน

คอนกรีตซอย

บ้านนาย

เหลื่อม  ลีดี-

บ้านนางบัวใหล 

สีใส 

เพื่อประชาชนได้

สัญจรและขนส่ง

ผลผลิตทางการ

เกษตรดี 

กองช่าง 
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 (แบบ ผ.02) 

 

 

 

 

 

 

 

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

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

ที ่

รับผดิชอบ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

124 

 

 

 

โครงการปรับปรุงซอม

แซมถนนลูกรัง สายวัด

หินลาด-สี่แยกบ่อขยะ 

บ้านตลาด  

หมู่ท่ี 13 

เพื่อยกระดับ

เส้นทางขนส่ง

ผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้

มาตรฐาน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง

สายวัดหินลาด-สี่แยกบ่อ

ขยะ บา้นตลาด หมู่ท่ี 13  

- - - 500,000 500,000 ปรับปรุงซอม

แซมถนนลูกรัง 

กว้าง5 เมตร 

ยาว 1,000 

เมตร 

ประชาชน

สามารถขนถ่าย

ผลผลิตทางการ

เกษตรออกสู่

ท้องตลาดได้

สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

125 

 

 

โครงการปรับปรุงซอม

แซมถนนลูกรัง สาย

สระหลวง-ห้วยแป้ง  

หมู่13 

 

เพื่อยกระดับ

เส้นทางขนส่ง

ผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้

มาตรฐาน  

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง

สายสระหลวง-ห้วยแป้ง  

หมู่13 

  

-  -  -  500,000  500,000 

 

ปรับปรุงซอม

แซมถนนลูกรัง

สายสระ

หลวง-ห้วย

แป้ง หมู่13 

  

ประชาชน

สามารถขนถ่าย

ผลผลิตทางการ

เกษตรออกสู่

ท้องตลาดได้

สะดวกมากยิ่งขึ้น  

กองช่าง  
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(แบบ ผ.02) 

 

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

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ ๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

126 

 

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีต ซอยบ้านนางหนู

เล็ก พิพธิกุล บ้านตลาด 

หมู่ท่ี 13 

-เพื่อยกระดับ

เส้นทางขนส่ง

ผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้

มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน

คอนกรีตซอย

บ้านนางหนูเล็ก 

พพิธิกุล บ้าน

ตลาด หมู่ท่ี 13 

- - - 500,000 500,000 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

ซอยบ้านนางหนูเล็ก 

พพิธิกุล บ้านตลาด 

หมู่ท่ี 13 

ประชาชนสามารถ

ขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตรออก

สู่ท้องตลาดได้

สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

127 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตซอยบ้านนายวันดี 

พลรัตน์-บ้านนางน้อย โลม

รัตน์ บา้นตลาด  หมู่ท่ี 13 

-เพื่อยกระดับ

เส้นทางขนส่ง

ผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้

มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน

คอนกรีตบ้าน

นายวันด ีพล

รัตน์-บ้านนาง

นอ้ย โลมรัตน์ 

บ้านตลาด   

หมู่ท่ี 13 

- - - 500,000 500,000 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

บ้านนายวันดี พล

รัตน์-บ้านนางน้อย 

โลมรัตน์ บา้นตลาด 

 หมู่ท่ี 13 

-ประชาชนสามารถ

ขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตรออก

สู่ท้องตลาดได้

สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

128 โครงการปรับปรุงซอมแซม

ถนนลูกรัง เสน้ทาง

การเกษตร บา้นตลาด  

หมู่ท่ี 13 

 

-เพื่อยกระดับ

เส้นทางขนส่ง

ผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้

มาตรฐาน 

ปรับปรุงซอม

แซมถนนลูกรัง

เส้นทาง

การเกษตร  

บ้านตลาด 

 หมู่ท่ี 13  

- - - 500,000 500,000 ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรังปรับปรุงซอม

แซมถนนลูกรังเส้นทาง

การเกษตร  

บ้านตลาด หมู่ท่ี 13  

-ประชาชนสามารถ

ขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตรออก

สู่ท้องตลาดได้

สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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                                                                         (แบบ ผ.02) 

 

 

 

 

 

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

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ ๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

129 โครงการก่อสร้างถนนยก

ร่องพูนดนิ สายหนองงู

เหลอืม เส้นทางไร่นาย

วจิิตภ บ้านตลาด 

หมู่ท่ี 13 

-เพื่อยกระดับเส้นทาง

ขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนยก

ร่องพูนดนิสาย

หนองงูเหลอืม 

เส้นทาง บ้าน

ตลาด หมู่ท่ี 13 

- - - 500,000 500,000 ก่อสร้างถนนยก

ร่องพูนดนิ 

กว้าง 6 เมตร 

ยาว 500 เมตร 

-ประชาชนสามารถ

ขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตรออก

สู่ท้องตลาดได้

สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

130 โครงการยกร่องพูนดนิถนน 

สายสระหลวง-ห้วยแป้ง

ช่วงไร่ ผอ.อมรรัตน์ 

 หมู่ท่ี 13 

 

เพื่อแก้ไขปัญหานำ้

เซาะถนนนและ

ยกระดับเส้นทางขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร

ให้ได้มาตรฐาน 

ยกร่องพูนดนิ

ถนน สายสระ

หลวง-ห้วยแป้ง 

หมู่ท่ี 13 

 

- - - 500,000 500,000 ก่อสร้างถนนยก

ร่องพูนดนิ 

กว้าง 6 เมตร 

 

 

ประชาชนสามารถ

ขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตรออก

สู่ท้องตลาดได้

สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

131 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นไป

ป่าชา้เก่า หมู่ท่ี 13 

 

เพื่อยกระดับเส้นทาง

ขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้มาตรฐาน 

 

ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก เส้นไปป่า

ชา้เก่า หมู่ท่ี 13 

 

- - - 500,000 500,000 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก 

กว้าง 5 เมตร 

ยาว 500 เมตร 

ประชาชนสามารถ

ขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตรออก

สู่ท้องตลาดได้

สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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        รายละเอียดโครงการพฒันา                                    (แบบ ผ.02) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส 

(เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3) 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสนิค้าและบริการเพื่อเสรา้งมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน    

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน   

๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  ๑.๑  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

 

             

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

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ ๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

132 โครงการปรับปรุงและถมท่ี

หนองผือเพื่อสร้างตลาด 

หมู่ท่ี 6-14 

เพื่อให้ประชาชน

และชาวบ้านได้

ได้มีรายได้และ

นำสนิค้าไปขาย 

ปรับปรุงและถม

ท่ีเพื่อสร้างตลาด 

หมู่ท่ี 6-14 

- - - 10,000,000 10,000,000 ปรับปรุงและ

ถมท่ีเพื่อสร้าง

ตลาด 

หมู่ท่ี 6-14 

ประชาชนและ

ชาวบ้านได้มรีาย

เสริมจากการนำ

สิน้ค่ามาขาย 

กองช่าง 

133 โครงการ\ก่อสร้างร่อง

ระบายน้ำรอบหมู่บ้าน 

บ้านสำโรงโคก หมู่ท่ี 14 

-เพื่อไม่ให้นำ้

ท่วมขังบ้านเรือง

ประชาชน 

ก่อสร้างร่อง

ระบายน้ำรอบ

หมู่บ้าน 

บ้านสำโรงโคก

หมู่ท่ี 14 

- - - 500,000 500,000 ก่อสร้างร่อง

ระบายน้ำรอบ

หมู่บ้าน 

บ้านสำโรงโคก

หมู่ท่ี 14 

-ไม่ให้นำ้ท่วมขัง

บ้านเรือง

ประชาชนและไม่

อุดตันน้ำไหล

สะดวก 

กองช่าง 
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                                                                                      รายละเอียดโครงการพฒันา                                                     (แบบ ผ.02) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส 

(เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3) 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสนิค้าและบริการเพื่อเสรา้งมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน    

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน   

๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  ๑.๑  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

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

(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ ๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

134 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

บ้านสำโรงโคกเช่ือมถนน

หลังจัตุรัสวทิยาคาร- บ้าน

บ้านหลุบงิว้ พร้อมท่อ

ระบายน้ำ จำนวน 10 จดุ

หมู่ท่ี 14 

-เพื่อยกระดับ

เส้นทางขนส่ง

ผลผลิต

ทางการเกษตร

ให้ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริม สายบ้านสำโรงโคก

เชื่อมถนนหลังจัตุรัส

วทิยาคาร- บ้านบ้าน

หลุบงิว้ 

- - - 500,000 500,000 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก 

กว้าง 4  เมตร 

ยาว 3,000 เมตร 

-ประชาชน

สามารถขนถ่าย

ผลผลิตทางการ

เกษตรออกสู่

ท้องตลาดได้

สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 



 
 

 

 -43- 

 (แบบ ผ.02) 

135 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

ลานตากข้าว-บ่อขยะ 

พร้อมท่อระบายน้ำ จำนวน  

4  จุด บ้านสำโรงโคก  

หมู่ท่ี 14 

-เพื่อยกระดับ

เส้นทางขนส่ง

ผลผลิต

ทางการเกษตร

ให้ได้มาตรฐาน 

กอ่สร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายลานตาก

ข้าว-บ่อขยะ พร้อมท่อ

ระบายน้ำ  

จำนวน  4  จุด 

บ้านสำโรงโคก หมู่ท่ี 14 

- - - 500,000 500,000 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก 

กว้าง 4  เมตร 

ยาว 1,500 เมตร 

-ประชาชน

สามารถขนถ่าย

ผลผลิตทางการ

เกษตรออกสู่

ท้องตลาดได้

สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี 

รับผิดชอบ ๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

136 โครงการลงลูกรังถนนรอบ

ท่ีสาธารณะประโยชน์โคก

อตีู๊ บา้นสำโรงโคก  

หมู่ท่ี 14 

-เพื่อยกระดับเส้นทาง

ขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้มาตรฐาน 

ลงลูกรังถนนรอบ

ท่ีสาธารณะ

ประโยชน์โคกอตีู ๊

หมู่ท่ี 14 

 

- - - 500,000 500,000 ลงลูกรังถนน

รอบท่ี

สาธารณะ

ประโยชน์โคก

อตีู ๊ หมู่ท่ี 14 

-ประชาชนสามารถ

ขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตรออกสู่

ท้องตลาดได้สะดวก

มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

137 โครงการลงลูกรังถนนสาย

สายโสกรัง-ห้วยหลุบงิว้  

บ้านสำโรงโคก หมู่ท่ี 14 

-เพื่อยกระดับเส้นทาง

ขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้มาตรฐาน 

ลงลูกรังถนนสาย

สายโสกรัง-ห้วย

หลุบงิว้ หมู่ท่ี 14 

- - - 500,000 500,000 ลงลูกรังถนน

สายสายโสก

รัง-ห้วยหลุบงิว้  

 หมู่ท่ี 14 

-ประชาชนสามารถ

ขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตรออกสู่

ท้องตลาดได้สะดวก

มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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                                                                         (แบบ ผ.02) 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส 

(เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3) 

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๑  พัฒนาขดีความสามารถในการผลิต  การจัดการสนิค้าและบรกิารเพื่อเสรา้งมลูคา่เพิ่มอย่างมปีระสทิธิภาพยั่งยืน    

- ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ ๖  การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่รองรับการเปน็ศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน   

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  ๑.๑  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

138 โครงการก่อสร้างหอ

กระจายข่าวแบบไร้สาย

อบต.กุดน้ำใส 

-เพื่อให้ประชาชน

ได้รับรู้ข่าวใหม่ๆจาก

อบต.กุดน้ำใส 

ก่อสร้างหอ

กระจายข่าวแบบ

ไร้สาย อบต.กุด

นำ้ใส 

- - - 1,000,000 1,000,000 ก่อสร้างหอ

กระจายข่าว

แบบไร้สาย

อบต.กุดน้ำใส 

-เพื่อให้ประชาชน

ได้รับรู้ข่าวใหม่ๆจาก

อบต.กุดน้ำใสและ

หน่วยงานอ่ืนๆ 

กองช่าง 

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

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ ๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 
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                                                                         (แบบ ผ.02) 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส 

(เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3) 

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๑  พัฒนาขดีความสามารถในการผลิต  การจัดการสนิค้าและบรกิารเพื่อเสรา้งมลูคา่เพิ่มอย่างมปีระสทิธิภาพยั่งยืน    

- ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ ๖  การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่รองรับการเปน็ศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน   

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  ๑.๑  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

140 โครงการปรับเกรด

พร้อมลงหนิลูกรัง บา้น

บ้านตลาด หมู่ท่ี 1 

-เพื่อยกระดับ

เส้นทางขนส่ง

ผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้

มาตรฐาน 

ปรับเกรดพร้อมลง

หินลูกรัง พร้อมลง

หินลูกรัง บา้นตลาด 

หมู่ท่ี 1 

- - - 500,000 500,000 ปรับเกรด

พร้อมลงหนิ

ลูกรัง บ้าน

ตลาด หมู่ท่ี 1 

-ประชาชน

สามารถขนถ่าย

ผลผลิตทางการ

เกษตรออกสู่

ท้องตลาดได้

สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

141 โครงการปรับเกรด

พร้อมลงหนิลูกรัง บา้น

บ้านสำโรงโคก   

หมู่ท่ี 14 

-เพื่อยกระดับ

เส้นทางขนส่ง

ผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้

มาตรฐาน 

ปรับเกรดพร้อมลง

หินลูกรัง บ้านสำโรง

โคก  หมู่ท่ี 14 

- - - 500,000 500,000 ปรับเกรด

พร้อมลงหนิ

ลูกรัง บ้าน

สำโรงโคก   

หมู่ท่ี 14 

-ประชาชน

สามารถขนถ่าย

ผลผลิตทางการ

เกษตรออกสู่

ท้องตลาดได้

สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

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

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

ที ่๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 
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 รายละเอียดโครงการพฒันา (แบบ ผ.02) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส 

(เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3) 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสนิค้าและบริการเพื่อเสรา้งมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน    

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน   

๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  ๑.๑  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

รับผดิชอบ 

142 โครงการปรับเกรด

พร้อมลงหนิลูกรัง บา้น

บ้านสำโรงโคก หมู่ท่ี 6 

-เพื่อยกระดับ

เส้นทางขนส่ง

ผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้

มาตรฐาน 

ปรับเกรดพร้อมลง

หินลูกรัง  

บ้านสำโรงโคก  

หมู่ท่ี 6 

- - - 500,000 500,000 ปรับเกรด

พร้อมลงหนิ

ลูกรัง  

บ้านสำโรงโคก 

หมู่ท่ี 6 

-ประชาชนสามารถ

ขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตรออก

สู่ท้องตลาดได้

สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

143 โครงการปรับเกรด

พร้อมลงหนิลูกรัง บา้น

บ้านวังวัด หมู่ท่ี 4 

-เพื่อยกระดับ

เส้นทางขนส่ง

ผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้

มาตรฐาน 

ปรับเกรดพร้อมลง

หินลูกรัง  

- - - 500,000 500,000 ปรับเกรด

พร้อมลงหนิ

ลูกรัง  

-ประชาชนสามารถ

ขนถ่ายผลผลิต

ทางการเกษตรออก

สู่ท้องตลาดได้

สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ/ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา่ หน่วยงานที ่
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(แบบ ผ.02) 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส 

(เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3) 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสนิค้าและบริการเพื่อเสรา้งมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน    

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน   

๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

กจิกรรม ๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบ 

144 โครงการก่อสร้าง

ลานกีฬาโรงเรียน

บ้านร่วมมิตร  

หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้มสีถานท่ีออกกำลัง

กายและหากไกลยาเสพ

ติด 

ก่อสร้างลานกีฬา

โรงเรียนบ้านร่วม

มติร  

หมู่ท่ี 8 

- - - 500,000 500,000 โรงเรียนบ้าน

ร่วมมิตร หมู่ท่ี 

8 

เด็กและเยาว์ชนมี

สนามกีฬาเพ่ือออก

กำลังกายและหาก

ไกลยาเสพติด 

กอง

การศึกษา 

145 โครงการก่อสร้าง

ลานกีฬา  

หมู่ท่ี 1-14 

เพื่อให้มสีถานท่ีออกกำลัง

กายและหากไกลยาเสพ

ติด 

ก่อสร้างลานกีฬา  

หมู่ท่ี 1-14 

- - - 7,000,000 7,000,000 ก่อสร้างลาน

กีฬา   

เด็กและเยาว์ชนมี

สนามกีฬาเพ่ือออก

กำลังกายและหาก

ไกลยาเสพติด 

กอง

การศึกษา 

146 โครงการจัดซื้อชุด

อุปกรณ์สำหรับ

ห้องเรียนคุณภาพ

แห่งการเรียนรู้ดา้น

สื่อ DLTV 

เพื่อจัดหาอุปกรณ์ในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา

ด้วย DLTV และเพื่อใชใ้น

การจัดการเรียนการสอน

ระดับปฐมวัย จำนวน 7 

ศูนย ์

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ในสังกัดองค์การ

บริหารส่วนตำบล

กุดน้ำใส 

- - - 61,400 61,400 ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กในสังกัด

องค์การบริหาร

ส่วนตำบลกุด

นำ้ใส 

เพื่อใชเ้ป็นสื่อใน

การเรียนการสอน

ของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กในสังกัด

องค์การบริหาร

ส่วนตำบลกุดนำ้ใส 

กอง

การศึกษา 



  ๑.๑  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

 
 

  
 

 
 
 
 
 

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

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

ที ่

รับผดิชอบ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

147 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง

ธรรมนูญ-ทางหลวงชนบท 

พร้อมท่อระบายน้ำจำนวน  

2  จุด บ้านตลาด หมู่ท่ี 13 

-เพื่อยกระดับ

เส้นทางขนส่ง

ผลผลิต

ทางการเกษตร

ให้ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน

คอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บ้านตลาด 

 หมู่ท่ี 13 

- - - 500,000 500,000 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก 

กว้าง 4  เมตร 

ยาว 1,000 

เมตร 

-ประชาชน

สามารถขนถ่าย

ผลผลิตทางการ

เกษตรออกสู่

ท้องตลาดได้

สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

148 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

โรงเรียนบ้านตลาด-ทาง

หลวงชนบท พร้อมท่อ

ระบายน้ำจำนวน  5  จุด 

บ้านตลาด หมู่ท่ี 13 

-เพื่อยกระดับ

เส้นทางขนส่ง

ผลผลิต

ทางการเกษตร

ให้ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน

คอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บ้านตลาด  

หมู่ท่ี 13 

- - - 500,000 500,000 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็กกว้าง 4  

เมตร 

ยาว 1,000 

เมตร 

-ประชาชน

สามารถขนถ่าย

ผลผลิตทางการ

เกษตรออกสู่

ท้องตลาดได้

สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

รวม 148 โครงการ - - - - - 123,591,400 123,591,400 - - - 



 

แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงาน แหล่งน้ำ) 

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

เพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 3) 
องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

-48-                                                                                          (แบบ ผ.02) 

 
       รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส 

(เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3) 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสนิค้าและบริการเพื่อเสรา้งมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน    

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน   



๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  ๑.2  แผนงาน  เคหะและชุมชน(แหล่งน้ำ) 

 
 

-49-                                                                                          (แบบ ผ.02) 

      รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส 

(เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3) 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสนิค้าและบริการเพื่อเสรา้งมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน    

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน   

๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

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

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ ๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

1. โครงการก่อสร้างก่อสร้าง

ฝายนำ้ล้น หว้ยลำน้อย 

บ้านกุดน้ำใส หมู่ท่ี 3 

-เพื่อให้ประชาชนได้

มนีำ้ใชใ้นการอุปโภค

บริโภคเวลาหนา้แล้ง 

ก่อสร้างก่อสร้าง

ฝายนำ้ล้น ห้วย

ลำน้อย หมู่ท่ี 3 

- - - 500,000 500,000 ก่อสร้างก่อสร้าง

ฝายนำ้ล้น หว้ย

ลำน้อย หมู่ท่ี 3 

-ประชาชนได้มนีำ้ใช้

ในการอุปโภค

บริโภคเวลาหนา้แล้ง 

กองช่าง 

2. โครงการขุดลอกคลองลำ

ห้วยน้อย หมู่ท่ี3 

-เพื่อให้ประชาชนได้

มนีำ้ใชใ้นการอุปโภค

บริโภคเวลาหนา้แล้ง 

ขุดลอกคลองลำ

ห้วยน้อย หมู่ท่ี 3 

- - - 500,000 500,000 ขุดลอกคลองลำ

ห้วยน้อย หมู่ท่ี 3  

-ประชาชนได้มนีำ้ใช้

ในการอุปโภค

บริโภคเวลาหนา้แล้ง 

กองช่าง 

3. โครงการขุดลอกห้วยท่า

โปร่ง-นานางเทียม บา้น

เหนอื หมูท่ี 10 

-เพื่อแก้ไขปัญหา 

ภัยแลง้และ

ประชาชนได้มนีำ้ใช้

ในการอุปโภคบริโภค 

ขุดลอกห้วยท่า

โปร่ง-นานาง

เทียม บา้นเหนอื 

หมูท่ี 10 

- - - 500,000 500,000 ขุดลอกห้วยท่า

โปร่ง-นานาง

เทียม บา้นเหนอื 

หมูท่ี 10 

-ประชาชนได้มนีำ้ใช้

ในการอุปโภค

บริโภคเวลาหนา้แล้ง 

กองช่าง 



  ๑.2  แผนงาน  เคหะและชุมชน (แหลง่นำ้) 

 
 
 

 
  -50-                                                                                          (แบบ ผ.02) 

  รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส 

(เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3) 

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 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ ๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

ฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก หิน

ลาด บา้นตลาด  หมู่ท่ี 13 

-เพื่อแก้ไขกักเกบ็ไว้

ใชใ้นหน้าแลง้และใช้

ประโยชน์เพื่อ

การเกษตร 

ปรับปรุง

ซ่อมแซมฝาย 

หินลาด  

บ้านตลาด 

หมู่ท่ี 13 

- - - 500,000 500,000 ปรับปรุง

ซ่อมแซมฝาย 

หินลาด  

บ้านตลาด 

หมู่ท่ี 13 

-กักเก็บไวใ้ชใ้น

หนา้แล้งและใช้

ประโยชน์เพื่อ

การเกษตร 

กองช่าง 

5. โครงการขุดลอกคลองห้วย

นอ้ย(สวะ) พร้อมว่างท่อ

จำนวน 1  จุด บ้านตลาด 

หมู่ท่ี 13 

-เพื่อให้ประชาชนได้

มนีำ้ใชใ้นการอุปโภค

บริโภคเวลาหนา้แล้ง 

ขุดลอกคลอง

ห้วยน้อย(สวะ) 

พร้อมว่างท่อ

จำนวน 1  จุด 

หมู่ท่ี 13 

- - - 500,000 500,000 คลองหว้ยนอ้ย

(สวะ) พรอ้ม

ว่างท่อจำนวน 

1  จุด 

-ประชาชนได้มนีำ้

ใชใ้นการอุปโภค

บริโภคเวลา

หนา้แล้ง 

กองช่าง 



 
-51-                                                                                          (แบบ ผ.02) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส 

(เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3) 

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 

6. โครงการขุดลอกคลอง

โสกรัง -ห้วยหลุบงิว้

บ้านสำโรงโคก หมู่ท่ี14 

-เพื่อให้ประชาชนได้มนีำ้

ใชใ้นการอุปโภคบริโภค

เวลาหนา้แล้ง 

ขุดลอกคลองโสก

รัง-ห้วยหลุบงิว้

บ้านสำโรงโคก 

หมู่ท่ี 14 

- - - 500,000 500,000 ขุดลอกคลอง

โสกรัง-ห้วย

หลุบงิว้ 

-ประชาชนได้มนีำ้ใชใ้น

การอุปโภคบริโภค

เวลาหนา้แล้ง 

กองช่าง 

7. โครงการหนึ่งแหล่งน้ำ

หนึ่งตำบล  

ภายในตำบลกดุนำ้ใส 

-เพื่อแก้ไขปัญหา ภัยแล้ง

และประชาชนได้มนีำ้ใชใ้น

การอุปโภคบริโภค 

หนึ่งแหล่งน้ำหนึ่ง

ตำบล ภายใน

ตำบลกุดนำ้ใส 

- - - 500,000 500,000 หนึ่งแหล่งน้ำ

หนึ่งตำบล

ภายในตำบล

กุดน้ำใส 

-เพื่อให้ประชาชนมนีำ้

ใชแ้ละแกไ้ขปัญหา ภัย

แลง้ 

กองช่าง 

8. โครงการขุดลอกวัชพืช

ภายในลำห้วย กุดนำ้ใส 

หมู่ท่ี 3   

-เพื่อไม่ให้ลำห้วยตื้นเขิน 

สามารถระบายน้ำได้ด ี

ขุดลอกวัชพืช

ภายในลำห้วย 

กุดน้ำใส หมู่ท่ี 3   
 

- - - 500,000 500,000 ขุดลอกวัชพืช

ภายในลำ

ห้วยกุดน้ำใส 
 

-ประชาชนมนีำ้ใชใ้น

การอุปโภคบริโภคท่ี

สะอาดยิ่งขึน้ 

กองช่าง 



 
 
 

 
 
 

-52-                                                                                          (แบบ ผ.02) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส 

(เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3) 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสนิค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพยั่งยืน    

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

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

ที ่

รับผดิชอบ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

9. โครงการธนาคารน้ำใตด้ิน 

1-14 หมู่บ้าน  

ภายในตำบลกุดนำ้ใส 

 

-เพื่อแก้ไขปัญหานำ้

ท่วม ภัยแลง้และ

สามารถทำน้ำกับมา

ใชป้ระโยชน์เพื่อ

การเกษตรได้อีก 

ธนาคารน้ำใต้ดนิ 

ภายในตำบลกุด

นำ้ใส 

- - - 500,000 500,000 แก้ไขปัญหานำ้

ท่วม ภยัแล้ง

และสามารถ

ทำน้ำกับมาใช้

ประโยชน์ได้อีก 

-แก้ไขปัญหานำ้

ท่วม ภัยแลง้และ

สามารถทำน้ำกับ

มาใชป้ระโยชน์เพื่อ

การเกษตรได้อีก 

กองช่าง 

10 โครงการธนาคารน้ำใตด้ิน 

บ้านตลาดหมู่ท่ี.13  

-เพื่อแก้ไขปัญหานำ้

ท่วม ภัยแลง้และ

สามารถทำน้ำกับมา

ใชป้ระโยชน์เพื่อ

การเกษตรได้อีก  

ธนาคารน้ำใต้ดนิ 

บ้านตลาด 

หมู่ท่ี.13 
 

- - - 500,000 500,000 แก้ไขปัญหานำ้

ท่วม ภัยแลง้

และสามารถ

ทำน้ำกับมาใช้

ประโยชน์ได้อีก 

-แก้ไขปัญหานำ้

ท่วม ภัยแลง้และ

สามารถทำน้ำกับ

มาใชป้ระโยชน์เพื่อ

การเกษตรได้อีก 

กองช่าง 



- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน   

๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  ๑.2  แผนงาน  เคหะและชุมชน(แหล่งน้ำ)  

 
 

 
-53-                                                                                          (แบบ ผ.02) 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส 

(เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3) 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสนิค้าและบริการเพื่อเสรา้งมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน    

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

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

ที ่

รับผดิชอบ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

11 โครงการขยายเขต

ประปาบ้านเดื่อซอย

หลัง รร.บ้านเดื่อ หมู่5 

เพื่อให้ประชาชนได้

ใชน้ำ้ได้ท่ัวถึง 

 

ขยายเขตประปาบ้าน

เดื่อซอยหลัง รร.

บ้านเดื่อ หมู่5 

- - - 500,000 500,000 ขยายเขตประปาบ้าน

เดื่อซอยหลัง รร.

บ้านเดื่อ หมู่5 

เพื่อให้ประชาชน

ได้ใชน้ำ้ได้ท่ัวถึง 

 

กองช่างและ

หน่วยงาน

อื่น 

12 โครงการขยายเขต

ประปาซอยขา้ง  

รร.จัตุรัสวทิยาคาร  

บ้านโพธ์ิทอง หมู่ท่ี 12 

เพื่อให้ประชาชนได้

ใชน้ำ้ในการอุปโภค 

บริโภค 

ขยายเขตประปาซอย

ข้าง รร.จัตุรัสวทิยา

คาร บ้านโพธ์ิทอง 

หมู่ท่ี 12 

- - - 1,500,000 1,500,000 ขยายเขตประปาซอย

ข้าง รร.จัตุรัสวทิยา

คาร บา้นโพธ์ิทอง 

หมู่ท่ี 12 

เพื่อให้ประชาชน

ได้ใชน้ำ้ได้ท่ัวถึง 

กองช่างและ

หน่วยงาน

อื่น 

13 โครงการขยายเขต

ปะปาบริเวณหนองผือ 

หมู่ท่ี 6-14 

เพื่อให้ประชาชนได้

ใชน้ำ้ในการอุปโภค 

บริโภค 

ขยายเขตปะปา

บริเวณหนองผือ 

 หมู่ท่ี 6-14 

- - - 1,500,000 1,500,000 ขยายเขตปะปา

บริเวณหนองผือ หมู่

ท่ี 6-14 

เพื่อให้ประชาชน

ได้ใชน้ำ้ได้ท่ัวถึง 

กองช่างและ

หน่วยงาน

อื่น 



- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน   

๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  ๑.2  แผนงาน  เคหะและชุมชน(แหล่งน้ำ) 

 
 
 
 
 
 
 

 
-54-                                                                                          (แบบ ผ.02) 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส 

(เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3) 

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

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ ๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

14 โครงการฝายคอนกรนีเสริม

เหล็กสะพานวัดป่าหินลาด

พัฒนาจิต หมู่ท่ี 13 

 

เพื่อกักเก็บไวใ้ชใ้น

หนา้แล้งและใช้

ประโยชน์เพื่อ

การเกษตร  

ให้ประชาชนได้ใช้

นำ้ในฤดูแล้ง  

- - - 500,000 500,000 สร้างฝายคอน

กรนีเสริมเหล็ก 

กักเก็บไวใ้ชใ้น

หนา้แล้งและใช้

ประโยชน์เพื่อ

การเกษตร 

กองช่าง 

15 โครงการขยายประปา 

 หมู่ท่ี1-14 

 

เพื่อให้ประชาชนได้มี

นำ้ใชท่ี้สะอาด และ

สะดวก 

ขยายประปา 

 หมู่ท่ี1-14 

ภายในตำบล 

กุดน้ำใส 

- - - 500,000 500,000 ประชาชนใน

ตำบลกุดนำ้ใส 

เพื่อให้ประชาชน

ได้มีน้ำใช้ท่ีสะอาด 

และสะดวก 

กองช่าง

ร่วมกับปะปา 



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสนิค้าและบริการเพื่อเสรา้งมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน    

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน   

๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  ๑.2  แผนงาน  เคหะและชุมชน(แหล่งน้ำ) 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ/

กจิกรรม 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

ที ่

รับผดิชอบ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

16 โครงการ

ก่อสร้างแพสูบ

น้ำพลังไฟฟ้า

บ้านตลาด 

หมู่ท่ี 1-13 

-เพื่อทำให้ราษฎรใน

พื้นท่ีหมู่ 1-13 มีนำ้

สำหรับใชท้ำการเกษตร 

และอุปโภคบริโภคอย่าง

พอเพยีง 

ก่อสร้างแพสูบนำ้

พลังไฟฟา้  

หมู่ท่ี 1-13 

- - - 500,000 500,000 ก่อสร้าง

แพสูบนำ้

พลัง

ไฟฟา้ 

 

 

-ทำให้ประชาชนใน

พื้นท่ี มีน้ำสำหรับใช้

ทำการเกษตร และ

อุปโภคบริโภคอย่าง

พอเพยีง  

กองช่าง 

17 โครงการ

ก่อสร้างฝ่ายน้ำ

ล้นตอนบน บา้น

ท่าแตง หมู่ท่ี 7 

เพื่อกักเก็บน้ำให้

ประชาชนได้อุปโภค 

บริโภคในฤดูแลง้ 

ก่อสร้างฝ่ายน้ำลน้

ตอนบน บา้นท่าแตง 

หมู่ท่ี 7 

- - - 500,000 500,000 ก่อสร้าง

ฝ่ายนำ้

ล้น

ตอนบน  

หมู่ท่ี 7 

ทำให้ประชาชนในพื้น 

มนีำ้สำหรับใชท้ำ

การเกษตร และ

อุปโภคบริโภคอย่าง

พอเพยีง 

กองช่าง 

รวม 17โครงการ - - - - - 10,500,000 10,500,000 - - - 



 
 

 
แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงาน ไฟฟ้า) 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

เพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 3) 
องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-55-                                                                                          (แบบ ผ.02) 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส 

(เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3) 



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสนิค้าและบริการเพื่อเสรา้งมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน    

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน   

๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  ๑.2  แผนงาน  เคหะและชุมชน (ไฟฟา้) 

 
 
 
 
 
 
 

                                       -56-          
                                                                                    รายละเอียดโครงการพฒันา                                                                         (แบบ ผ.02) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส 

(เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3) 

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

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ ๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

1. โครงการขยายเขต

ไฟฟา้แรงต่ำ  

หมู่ท่ี 1-14  

-เพื่อให้ประชาชนได้มี

ไฟฟา้ฟ้าใชพ้อเพยีงต่อ

ความตอ้งการ 

ขยายเขตไฟฟ้า

แรงต่ำ 

 หมู่ท่ี 1-14 

- - - 500,000 500,000 ขยายเขตไฟฟ้า

แรงต่ำ 

-ประชาชนได้มี

ไฟฟา้ใชอ้ย่างทั่วถึง

ทุกหลังคาเรือน 

กองช่าง 

ร่วมกับ 

ไฟฟา้ 

2. โครงการก่อสร้าง

โรงไฟฟา้ชุมชนโดยใช้

พลังงานจากบ่อนำ้ 

หมู่ท่ี 1-14 

-เพื่อให้ประชาชนได้มี

ไฟฟา้ฟ้าใชพ้อเพยีงต่อ

ความตอ้งการ 

 

 

ก่อสร้างไฟฟ้า

ชุมชน  

หมู่ท่ี 1-14   

- - - 1,000,000 1,000,000 ก่อสร้างไฟฟ้า

ชุมชน 

-ประชาชนได้มี

ไฟฟา้ใชโ้ดยการใช้

พลังงานจากบ่อนำ้ 

กองช่าง 

ร่วมกับ 

หน่วยงาน

กระทรวง

พลังงาน 



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสนิค้าและบริการเพื่อเสรา้งมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน    

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน   

๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  ๑.2  แผนงาน  เคหะและชุมชน (ไฟฟา้) 

 
 
 
 
 

 
-57- 

                                                                        (แบบ ผ.02) 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

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

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ ๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

3. โครงการก่อสร้าง

โรงไฟฟา้ชุมชนโดย

ตดิตัง้ใชพ้ลังงานจาก

บ่อน้ำ (ชีวมวล)  

หมู่ท่ี 1-14 

-เพื่อให้ประชาชนได้มี

ไฟฟา้ฟ้าใชพ้อเพยีงต่อ

ความตอ้งการ 

 

 

ก่อสร้างไฟฟ้า

ชุมชน  

หมู่ท่ี 1-14   

- - - 1,000,000 1,000,000 ก่อสร้างไฟฟ้า

ชุมชน 

-ประชาชนได้มี

ไฟฟา้ใชโ้ดยการใช้

พลังงานจากบ่อนำ้ 

กองช่าง 

ร่วมกับ 

หน่วยงาน

กระทรวง

พลงังาน 

4. โครงการลดการใช้

พลังงานไฟฟา้โดยใชโ้ซ

ล่าเซลทดแทน  

หมู่ท่ี 1-14 

-เพื่อให้ประชาชนได้มี

ไฟฟา้ฟ้าใชพ้อเพยีงต่อ

ความตอ้งการ 

ลดการใช้

พลังงานไฟฟา้

โดยใชโ้ซล่าเซล

ทดแทน 

- - - 500,000 500,000 ประชาชนใน

ตำบลกุดนำ้ใส 

-เพื่อให้ประชาชน

ลดการใชพ้ลังงาน

ไฟฟา้โดยใชโ้ซลา่

เซลทดแทน 

กองช่าง 

หน่วยงาน

กระทรวง

พลังงาน  



องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส 

(เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3) 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสรา้งมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน    

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน   

๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  ๑.2  แผนงาน  เคหะและชุมชน (ไฟฟา้) 

 
  

-58- 
                                                                                           รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         (แบบ ผ.02) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส 

(เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3) 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสนิค้าและบริการเพื่อเสรา้งมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยนื    

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

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ ๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

5. โครงการลดการใช้

พลังงานไฟฟา้โดยใชโ้ซล่า

เซลทดแทนในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก โรงเรียนผู้สูงอายุ 

และอาคารสำนักงาน 

-เพื่อให้ประชาชนลด

การไฟฟ้าฟา้หันมา

ตดิตัง้โซล่าเซลทดแทน 

ลดการใช้

พลังงานไฟฟา้

โดยใชโ้ซล่าเซล

ทดแทน 

- - - 500,000 500,000 ประชาชนใน

ตำบลกุดนำ้ใส 

-เพื่อให้ประชาชน

ลดการใชพ้ลังงาน

ไฟฟา้โดยใชโ้ซลา่

เซลทดแทน 

กองช่าง 

หน่วยงาน

กระทรวง

พลังงาน  

6. โครงการตดิตัง้โซล่าเซล

ทดแทนการใชไ้ฟฟา้ปั่นนำ้

จากบ่อบาดาลมาใชก้ลุ่ม

เกษตรกรในตำบลกุดนำ้ใส  

-เพื่อให้ประชาชนลด

การไฟฟ้าฟา้หันมา

ตดิตัง้โซล่าเซลทดแทน 

ลดการใช้

พลังงานไฟฟา้

โดยใชโ้ซล่าเซล

ทดแทน 

- - - 500,000 500,000 ประชาชนใน

ตำบลกุดน้ำใส 

-เพื่อให้ประชาชน

ลดการใชพ้ลังงาน

ไฟฟา้โดยใชโ้ซลา่

เซลทดแทน 

กองช่าง 

หน่วยงาน

กระทรวง

พลังงาน  



- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน   

๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  ๑.3  แผนงาน  เคหะและชุมชน (ไฟฟา้) 

 
 
 
 

-59- 
                                                                                           รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         (แบบ ผ.02) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส 

(เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3) 

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

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

ที ่

รับผดิชอบ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

7. โครงการขยายเขต

ไฟฟา้สาธารณใน

หมู่บ้าน หมู่ 10  

-เพื่อให้ประชาชนได้มี

ไฟฟา้ฟ้าใชพ้อเพยีงต่อ

ความตอ้งการ 

ขยายเขตไฟฟ้า  - - - 500,000 500,000 ขยายเขต

ไฟฟา้ 

-ประชาชนได้มไีฟฟา้

ใชอ้ย่างทั่วถึงทุก

หลังคาเรือน 

กองช่าง 

ร่วมกับ 

ไฟฟา้ 

8. โครงการขยายเขต

ไฟฟา้เพื่อการเกษตร

สายหนองงูเหลอืม-

ห้วยเป้ง ม.13 

-เพื่อให้ประชาชนได้มี

ไฟฟา้ฟ้าใชพ้อเพยีงต่อ

ความตอ้งการ 

ขยายเขตไฟฟ้า - - - 500,000 500,000 ขยายเขต

ไฟฟา้ 

-เพื่อให้ประชาชนรับ

แสงสว่างในเวลา

กลางคืน 

กองช่าง 

ร่วมกับ 

ไฟฟา้ 

9. โครงการขยายเขต

ไฟฟา้สาธารณะภายใน

หมู่บ้าน หมู่ 7 

-เพื่อให้ประชาชนได้มี

ไฟฟา้ฟ้าใชพ้อเพยีงต่อ

ความตอ้งการ 

ขยายเขตไฟฟ้า - - - 500,000 500,000 ขยายเขต

ไฟฟา้ 

-ประชาชนได้มไีฟฟ้า

ใชอ้ย่างทั่วถึงทุก

หลังคาเรือน 

กองช่าง 

ร่วมกับ 

ไฟฟา้ 



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสนิค้าและบริการเพื่อเสรา้งมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน    

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน   

๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  ๑.2  แผนงาน  เคหะและชุมชน (ไฟฟา้) 

 
 

-60- 
                                                                                           รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         (แบบ ผ.02) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส 

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

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

ที ่

รับผดิชอบ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

 10.  โครงการขยายเขต

ไฟฟา้บริเวณหนองผือ 

เพื่อให้ประชาชนได้มไีฟฟา้

ฟา้ใชพ้อเพยีงต่อความ

ตอ้งการ 

ขยายเขตไฟฟ้า - - - 3,000,000 3,000,000 ขยายเขต

ไฟฟา้ 

-เพือ่ให้ประชาชนรับ

แสงสว่างในเวลา

กลางคืน 

กองช่าง

ร่วมกับ

หน่วยงาน

อื่น 

11 โครงการขยายเขต

ไฟฟา้สาธารณะ ซอย

ข้าง รร.จัตุรัสวทิยา

คาร-หนองหิน 

เพื่อให้ประชาชนได้มไีฟฟา้

ฟา้ใชพ้อเพยีงต่อความ

ตอ้งการ 
 

ขยายเขตไฟฟ้า - - - 150,000 150,000 ขยายเขต

ไฟฟา้ 

เพื่อให้ประชาชนรับ

แสงสว่างในเวลา

กลางคืน 

กองช่าง

ร่วมกับ

หน่วยงาน

อื่น 

12 โครงการขยายเขต

ไฟฟา้สาธารณะ ซอย

ข้าง รร.บ้านเดื่อ 

เพื่อให้ประชาชนได้มไีฟฟา้

ฟา้ใชพ้อเพยีงต่อความ

ตอ้งการ 

ขยายเขตไฟฟ้า - - - 150,000 150,000 ขยายเขต

ไฟฟา้ 

เพื่อให้ประชาชนรับ

แสงสว่างในเวลา

กลางคืน 

กองช่าง

ร่วมกับ

หน่วยงาน

อื่น 



(เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3) 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสนิค้าและบริการเพื่อเสรา้งมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน    

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน   

๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  ๑.2  แผนงาน  เคหะและชุมชน (ไฟฟา้) 

 
 

-61- 
                                                                                         รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         (แบบ ผ.02) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

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

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

ที ่

รับผดิชอบ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

13 โครงการขยายเขต

ไฟฟา้สาธารณะ

บริเวณขา้งวัดบ้าน

เดื่อ เส้นทางรถไฟ 

เพื่อให้ประชาชนได้มี

ไฟฟา้ฟ้าใชพ้อเพยีง

ต่อความตอ้งการ 

ขยายเขตไฟฟ้า - - - 100,000 100,000 ขยายเขต

ไฟฟา้ 

เพื่อให้ประชาชนรับ

แสงสว่างในเวลา

กลางคืน 

กองช่าง

ร่วมกับ

หน่วยงาน

อื่น 

14 โครงการตดิตัง้ระบบ

ไฟฟา้พลังงาน

แสงอาทติย์ 

รอบหนองผือ 

เพื่อลดการใชไ้ฟฟา้

ฟา้หันมาตดิตัง้โซล่า

เซลล์ทดแทน 

ลดการใช้

พลังงานไฟฟา้

โดยใชโ้ซล่าเซลล์

ทดแทน 

- - - 10,000,000 10,000,000 ประชาชนใน

ตำบลกุดนำ้

ใส 

เพื่อให้ประชาชน

ลดการใชพ้ลังงาน

ไฟฟา้โดยใชโ้ซลา่

เซลล์ทดแทน 

กองช่าง

ร่วมกับ

หน่วยงาน

อื่น 

15 โครงการตดิตัง้ไฟโซ

ล่าเซลล์ บ้านเดื่อ-

กุดน้ำใส 

เพื่อให้ประชาชนลด

การไฟฟ้าฟา้หันมา

ตดิตัง้โซล่าเซลล์

ทดแทน 

ลดการใช้

พลังงานไฟฟา้

โดยใชโ้ซล่าเซลล์

ทดแทน 

- - - 500,000 500,000 ประชาชนใน

ตำบลกุดนำ้

ใส 

เพื่อให้ประชาชน

ลดการใชพ้ลังงาน

ไฟฟา้โดยใชโ้ซลา่

เซลล์ทดแทน 

กองช่าง

ร่วมกับ

หน่วยงาน

อื่น 



องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส 

(เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3) 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสนิค้าและบริการเพื่อเสรา้งมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน    

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน   

๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  ๑.2  แผนงาน  เคหะและชุมชน (ไฟฟา้)   

 
 

-62- 
                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         (แบบ ผ.02) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

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

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ ๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

16 โครงการขอติดต้ัง

มสิเตอร์ บา้นตลาด 

หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชนได้มี

ไฟฟา้ฟ้าใชพ้อเพยีงต่อ

ความตอ้งการ 

ขอติดต้ังมิสเตอร์ 

บ้านตลาด หมู่ท่ี 1 

- - - 100,000 100,000 ขอติดต้ัง

มสิเตอร์ บา้น

ตลาด หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้

ประชาชนรับ

แสงสว่างใน

เวลากลางคืน 

กองช่างร่วมกับ

หน่วยงานอ่ืน 

17 โครงการขอติดต้ัง

มสิเตอร์ บา้นวังเสมา 

หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ประชาชนได้มี

ไฟฟา้ฟ้าใชพ้อเพยีงต่อ

ความตอ้งการ 

ขอติดต้ังมิสเตอร์ 

บ้านวังเสมา     

หมู่ท่ี 2 

- - - 100,000 100,000 ขอติดต้ัง

มสิเตอร์ บา้น

วังเสมา  

หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้

ประชาชนรับ

แสงสว่างใน

เวลากลางคืน 

กองช่างร่วมกับ

หน่วยงานอ่ืน 

18 โครงการขอติดต้ัง

มสิเตอร์ หมู่ที่ 3-10 

เพื่อให้ประชาชนได้มี

ไฟฟา้ฟ้าใชพ้อเพยีงต่อ

ความตอ้งการ 

ขอติดตัง้มสิเตอร์ 

หมู่ท่ี 3-10 

   100,000 100,000 ขอติดต้ัง

มสิเตอร์ หมู่ที่ 

3-10 

เพื่อให้

ประชาชนรับ

แสงสว่างใน

เวลากลางคืน 

กองช่างร่วมกับ

หน่วยงานอ่ืน 



องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส 

(เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3) 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสนิค้าและบริการเพื่อเสรา้งมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน    

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน   

๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  ๑.2  แผนงาน  เคหะและชุมชน (ไฟฟา้)   

 
 

-63- 
                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         (แบบ ผ.02) 

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

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ ๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

19 โครงการขอขยาย

ไฟฟาพร้อมตดิตัง้

มสิเตอร์ หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนได้

มไีฟฟา้ฟ้าใช้

พอเพยีงต่อความ

ตอ้งการ 

ขยายเขตไฟฟ้าพร้อม

ตดิตัง้มสิเตอร์ หมู่ที่ 4 

- - - 100,000 100,000 ขยายเขตไฟฟ้า

พร้อมตดิตัง้

มสิเตอร์ 

 หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้

ประชาชนรับ

แสงสว่างใน

เวลากลางคืน 

กองช่างร่วมกับ

หน่วยงานอ่ืน 

20 โครงการขอขยาย

ไฟฟาพร้อมตดิตัง้

มสิเตอร์ หมู่ที่ 5-12 

เพื่อให้ประชาชนได้

มไีฟฟา้ฟ้าใช้

พอเพยีงต่อความ

ตอ้งการ 

ขอขยายไฟฟาพร้อม

ตดิตัง้มสิเตอร์  

หมู่ท่ี 5-12 

- - - 100,000 100,000 ขอขยายไฟฟา

พร้อมตดิตัง้

มสิเตอร์  

หมู่ท่ี 5-12 

เพื่อให้

ประชาชนรับ

แสงสว่างใน

เวลากลางคืน 

กองช่างร่วมกับ

หน่วยงานอ่ืน 

21 โครงการขอติดต้ัง

มสิเตอร์ หมู่ที่ 6-14 

เพื่อให้ประชาชนได้

มไีฟฟา้ฟ้าใช้

พอเพยีงต่อความ

ตอ้งการ 

ขอติดต้ังมิสเตอร์ หมู่ที่ 

6-14 

- - - 100,000 100,000 ขอติดต้ัง

มสิเตอร์ หมู่ที่ 

6-14 

เพื่อให้

ประชาชนรับ

แสงสว่างใน

เวลากลางคืน 

กองช่างร่วมกับ

หน่วยงานอ่ืน 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส 

(เพิม่เติม  ฉบับที่ 3) 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสนิค้าและบริการเพื่อเสรา้งมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน    

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน   

๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

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

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ ๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

22 โครงการขอขยาย

ไฟฟาพร้อมตดิตัง้

มสิเตอร์ หมู่ที่ 7-9 

เพื่อให้ประชาชนได้มี

ไฟฟา้ฟ้าใชพ้อเพยีง

ต่อความตอ้งการ 

ขอขยายไฟฟาพร้อม

ตดิตัง้มสิเตอร์  

หมู่ท่ี 7-9 

- - - 100,000 100,000 ขอขยายไฟฟา

พร้อมตดิตัง้

มสิเตอร์  

หมู่ท่ี 7-9 

เพื่อให้

ประชาชนรับ

แสงสว่างใน

เวลากลางคืน 

กองช่างร่วมกับ

หน่วยงานอ่ืน 

23 โครงการขอขยาย

ไฟฟาพร้อมตดิตัง้

มสิเตอร์ หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนได้มี

ไฟฟา้ฟ้าใชพ้อเพยีง

ต่อความตอ้งการ 

ขอขยายไฟฟาพร้อม

ตดิตัง้มสิเตอร์ 

 หมู่ท่ี 8 

- - - 100,000 100,000 ขอขยายไฟฟา

พร้อมตดิตัง้

มสิเตอร์  

หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้

ประชาชนรับ

แสงสว่างใน

เวลากลางคืน 

กองช่างร่วมกับ

หน่วยงานอ่ืน 

24 โครงการขอติดต้ัง

มสิเตอร์ หมู่ที่ 11 

 

 

เพื่อให้ประชาชนได้มี

ไฟฟา้ฟ้าใชพ้อเพยีง

ต่อความตอ้งการ 

ขอติดต้ังมิสเตอร์  

หมู่ท่ี 11 

 

- - - 100,000 100,000 ขอติดต้ัง

มสิเตอร์ หมู่ที่ 

11 

 

เพื่อให้

ประชาชนรับ

แสงสว่างใน

เวลากลางคืน 

กองช่างร่วมกับ

หน่วยงานอ่ืน 



                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         (แบบ ผ.02) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส 

(เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3) 

  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสนิค้าและบริการเพื่อเสรา้งมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน    

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน   

๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  ๑.2  แผนงาน  เคหะและชุมชน (ไฟฟา้) 

 
 
 

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

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

ที ่

รับผดิชอบ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

25 โครงการขอขยาย

ไฟฟาพร้อมตดิตัง้

มสิเตอร์ หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ประชาชนได้

มไีฟฟา้ฟ้าใช้

พอเพยีงต่อความ

ตอ้งการ 

ขยายเขตไฟฟ้า

พร้อมตดิตัง้

มสิเตอร์ หมู่ที่ 13 

- - - 100,000 100,000 เพื่อให้

ประชาชนรับ

แสงสว่างใน

เวลากลางคืน 

เพื่อให้

ประชาชนรับ

แสงสว่างใน

เวลากลางคืน 

กองช่าง

ร่วมกับ

หน่วยงาน

อื่น 

26 โครงการตดิตัง้ระบบ

ไฟฟา้พลังงาน

แสงอาทติย์(โชล่า

เซลล์) องค์การ

บริหารส่วนตำบลกุด

นำ้ใส 

 

เพื่อลดการใชไ้ฟฟา้

ฟา้หันมาตดิตัง้โซ

ล่าเซลล์พลังงาน

ทดแทน 

ลดการใชพ้ลังงาน

ไฟฟา้โดยใชโ้ซลา่

เซลล์ทดแทน 

- - - 4,000,000 4,000,000 เพื่อให้

ประชาชนรับ

แสงสว่างใน

เวลากลางคืน 

เพื่อให้

หน่วยงานลด

ค่าใชจ้่ายไฟฟา้ 

กองช่าง

ร่วมกับ

หน่วยงาน

อื่น 
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                                                                                           รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                         (แบบ ผ.02) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส 

(เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3) 

 ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสนิค้าและบริการเพื่อเสรา้งมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน    

- ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน   

๑. ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  ๑.2  แผนงาน  เคหะและชุมชน (ไฟฟา้) 

 

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

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

ที ่

รับผดิชอบ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

27 โครงการตดิตัง้ระบบ

ไฟฟา้พลังงาน

แสงอาทติย์(โชล่า

เซลล์) ศูนย์พัฒนาเด็ก 

เล็ก 7 แห่ง 

เพื่อลดการใชไ้ฟฟา้ฟ้า

หันมาตดิตัง้โซลา่เซลล ์

พลังงานทดแทน 

ลดการใชพ้ลังงาน

ไฟฟา้โดยใชโ้ซลา่

เซลล์ทดแทน 

- - - 700,000 700,000 ประชาชน

ในตำบล

กุดน้ำใส 

เพื่อให้ประชาชน

ลดการใช้

พลังงานไฟฟ้า

โดยใชโ้ซล่าเซลล์

ทดแทน 

กองช่าง

ร่วมกับ

หน่วยงาน

อื่น 

28 โครงการขอติดต้ัง

มสิเตอร์ศาลกลางบ้าน 

หมู่1-14 

เพื่อให้ประชาชนได้มี

ไฟฟา้ฟ้าใชพ้อเพยีงต่อ

ความตอ้งการ 

ขอติดต้ังมิสเตอร์  

หมู่ท่ี 1-14 

- - - 500,000 500,000 ประชาชน

ในตำบล

กุดน้ำใส 

เพื่อให้ประชาชน

รับแสงสว่างใน

เวลากลางคืน 

กองช่าง

ร่วมกับ

หน่วยงาน

อื่น 

รวม 28 โครงการ - - - - - 25,600,000 25,600,000 - - - 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(แบบ ผ.02) 

รายละเอียดโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน 

2.1 แผนงาน สร้างความเข็มแข็ง 

(เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3) 

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
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                                                                                    รายละเอียดโครงการพฒันา                                                                        (แบบ ผ.02) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส 

(เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3) 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  พัฒนาคนและสงัคมที่มีคุณภาพชวีิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง    

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 2  การพฒันาคณุภาพชวีิตและความเปน็อยู่ของประชาชนใหเ้ข็มแข็งและยั่งยนื 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกจิชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน 

  2.1 แผนงาน  สร้างความเขม็แข็ง    

 

 

 

 

 

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

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ ๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

1 โครงการยกระดับ

คุณภาพชีวิตผู้พิการ

และด้อยโอกาส 

เพื่อให้คนพิการมี

อาชีพมงีานทำอยู่ใน

ท้องถิ่นของตนเอง

อย่างมั่นคง 

จัดอบรมให้ความรู้

กับผู้พกิารและ

ผู้ดอ้ยโอกาส

จำนวน 50 คน 

- - - 50,000 50,000 ผู้พิการและ

ผู้ดอ้ยโอกาสมี

ความรู้ในการ

พัฒนาคุณภาพ

ชวีติท่ีดขีึน้มาก

ยิ่งขึน้ 

ผู้พิการและ

ผู้ดอ้ยโอกาสมี

อาชีพมงีานทำและ

ช่วยเหลอืตนเองได้

อย่างมั่นคง 

กอง

สวัสดกิาร 
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                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                        (แบบ ผ.02) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส 

(เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3) 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  พัฒนาคนและสงัคมที่มีคุณภาพชวีิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง    

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 2  การพฒันาคณุภาพชวีิตและความเปน็อยู่ของประชาชนใหเ้ข็มแข็งและยั่งยนื 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกจิชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน 

  2.1 แผนงาน  สร้างความเขม็แข็ง    

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

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ ๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

2. โครงการเมล็ดพันธ์ุพืช

ทางการเกษตร 1-14 

หมู่บ้าน 

เพื่อส่งเสริมให้

ประชาชนมรีายได้

เสริม 

ประชาชน

ในตำบลกุด

น้ำใส 

- - - 500,000 500,000 ประชาชนในตำบล

กุดน้ำใสประชาชน

ในตำบลกุดน้ำใสมี

รายได้เสริมและลด

รายจ่ายภายใน

ครอบครัว 

ส่งเสริมให้

ประชาชนในตำบล

กุดน้ำใสมีรายได้

เสริม และลด

รายจ่ายภายใน

ครอบครัว 

กอง

สวัสดกิาร

และเกษตร 



 
                                                                                    

 
 
 
 
 
 

(แบบ ผ.02) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพ (แผนงาน การศึกษา) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

(เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3) 

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

 
 
 

3. โครงการส่งเสริมอาชีพเลีย้ง

สัตว์นำ้ ในตำบลกุดน้ำใส 

เพื่อส่งเสริมให้

ประชาชนมรีายได้

เสริม 

ประชาชน

ในตำบลกุด

นำ้ใส 

- - - 500,000 500,000 ประชาชนในตำบล

กุดน้ำใสประชาชน

ในตำบลกุดน้ำใสมี

รายได้เสริมและลด

รายจ่ายภายใน

ครอบครัว 

ส่งเสริมให้

ประชาชนในตำบล

กุดน้ำใสมีรายได้

เสริม และลด

รายจ่ายภายใน

ครอบครัว 

กอง

สวัสดกิาร

และประมง 

รวม 3 โครงการ - - - - - 1,050,000 1,050,000 - - - 
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                                                                                   รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                        (แบบ ผ.02) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส 

(เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3) 

ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพชวีิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 1  การพฒันาคนและสงัคมที่มีคณุภาพ 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชวีติ 

  3.1 แผนงาน  การศกึษา   

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

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ ๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(แบบ ผ.02) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพ (แผนงาน สาธารณสุข) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

1. โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์
สำหรับห้องเรียนคุณภาพ
แห่งการเรียนรู้ ด้านสื่อ 
DLTV  
ขนาด 55 นิ้ว 

 เพ่ือจัดหาอุปกรณ์
ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ด้วย DLTV และ
เพ่ือใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ระดับ
ปฐมวัย 

โรงเรียนใน

เขตตำบล

กุดน่ำใส 

- - - 280,000 280,000 จัดหาอุปกรณ์ใน
การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาด้วย 
DLTV และเพ่ือใช้
ในการจัดการ
เรียนรู้ระดับ
ปฐมวัย 

ส่งเสริมให้เด็ก

นักเรียนในตำบล

กุดน้ำใสได้มี

ความรู้

ความสามารถใน

การใช้เทคโนโลยี

ในการสื่อสาร 

กอง

สวัสดกิาร 

รวม 1 โครงการ - - - - - 280,000 280,000 - -  



(เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3) 

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
            

 

 

 

                                                                                                -69-                                                                                          (แบบ ผ.02) 
       รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส 

(เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3) 

ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4  พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพชวีติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง    

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาคนและสงัคมท่ีมีคุณภาพชวีติ  

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมท่ีมีคุณภาพ 

  3.3 แผนงาน  สาธารณสุข    



 
                                                  

 

 

 

 

-70- 
        รายละเอียดโครงการพฒันา                                                  (แบบ ผ.02) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส 

(เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3) 

ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4  พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพชวีติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง    

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาคนและสงัคมท่ีมีคุณภาพชวีติ  

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

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

ที ่

รับผดิชอบ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

1. โครงการส่งเสริมและ

ป้องกันโรคโควิค 2019 

-เพื่อส่งเสริมและ

ป้องกันไม่ให้เกิดโรค

โควิค 2019 

เพื่อให้ความรู้แก่

ประชาชนในการ

ป้องกันโรคโควิค

2019  

ท่ีจะเกดิขึน้อีก 

- - - 500,000 500,000 ประชาชนในตำบล

กุดน้ำใสรู้จัก

ป้องกันไม่ให้เกิด

โรคโควิค 2019 

-ประชาชนใน

ตำบลกุดนำ้ใสรู้จัก

วธีิป้องกันโรค

ระบาดของโควิค 

กอง 

สาธารณสุข 

2. โครงการการจัดชื้อเครื่อง

พน้ฝอยละออง 

-เพื่อจัดชื้อเครื่องพ้น

ฝอยละออง 

จัดชื้อเครื่องพ้น

ฝอยละออง เพื่อ

ป้องกันไม่ให้เกิด

โรคระบาด 

- - - 120,000 120,000 เพื่อป้องกันไม่ให้

เกิดโรคโควคิ 

2019 

-เพื่อประชาชนได้

มเีครื่องพน้ฝอย

ละอองเมื่อมีโรค 

ระบาดเกิดขึ้น 

กอง 

สาธารณสุข 



3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมท่ีมีคุณภาพ 

  3.3 แผนงาน  สาธารณสุข    

 
 

 -71- (แบบ ผ.02) 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕6๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

3 โครงการหน้าบ้าน  น่า
มอง  ตำบลกุดนำ้ใส 
 

1.  เพื่อดูแลรักษาความสะอาด  
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำ
ใ ส   มี ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพเป็น
อย่างดี   มีความสะอาด  เป็น
ระเบียบเรียบร้อย  เอื้อต่อการอยู่
อาศัยและการดำรงชีพ 
2.  เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์
ในพื้ นที่ ตำบลกุดน้ ำใส  ให้ เกิด
ค ว าม ร่ ม รื่ น   ส วย งาม   ให้
สอดคล้ องกับเมื องชั ยภู มิ แห่ ง
ความสุข  น่าอยู่  หน้าบ้านน่ามอง 
 

-  ในเขตพื้นที่ตำบลกุดน้ำใส  จำนวน  
14  หมู่บ้าน   
-  เขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  ถนนสาย
หลักสายรอง 
-  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วน
ตำบลกุดน้ำใส 
 

- - - 20,000 20,000 ชุมชนตำบล       
กุดน้ำใส  มี
ความสะอาด
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยขึ้น 

1.ประชาชนในตำบลกุด
น้ำใส  มีความตระหนัก
และ เข ้า ใจ ใน ก ารด ูแ ล
ร ัก ษ า ค ว า ม ส ะ อ า ด 
หมู่บ้านชุมชนร่วมใจกันใน
ก า ร พั ฒ น า ป รั บ ป รุ ง
สภาพแวดล้อมในหมู่บ้าน  
ปรับสภาพแวดล้ อม ใน
ห มู่ บ้ าน ให้ เอื้ อ ต่ อ ก าร
ส่งเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันโรค  และทำให้
บ้านเรือน  หมู่บ้านชุมชน  
เป็นหมู่บ้านน่าอยู่น่ามอง
2.  ป ร ะ ช า ช น ใน เข ต
ตำบลกุดน้ำใส  มีความ
ตระหน ักและ เข ้า ใจ ใน
ก า ร ด ูแ ล ร ัก ษ า ค ว า ม
สะอาด  การคัดแยกขยะ
มูลฝอย 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕6๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 
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 รายละเอียดโครงการพฒันา                                                  (แบบ ผ.02) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส 

(เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3) 

ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4  พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพชวีติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง    

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาคนและสงัคมท่ีมีคุณภาพชวีติ  

4 โครงการหน้าบ้าน  น่า
มอง  ตำบลกุดน้ำใส  (ต่อ) 
 

3.  เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา  ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในหมู่ บ้ าน                      
ปรับสภาพแวดล้อมในหมู่บ้าน
ให้เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรค  และทำ
ให้บ้านเรือน  หมู่บ้านชุมชน  
เป็นหมู่บ้านนา่อยู่น่ามอง 
 

 - - - 20,000 20,000  ณ  แหล ่งกำเน ิด   ตาม
หลัก  3  ช :  ใช้น้อย  ใช้
ช้ำ  นำกับมาใช้ใหม่  และ
เกิดกลไกความเชื่อมโยง
การปฏิบ ัต ิงานและภาคี
เครือข่ายการมีส่วนร่วมใน
การร ักษาความสะอาด  
และการแก้ไขปัญหาขยะ
มูลฝอยของจังหวัดชัยภูมิ 
3.  หมู่บ้านสถานที่แหล่ง
ท ่อ ง เที ่ย ว   ม ีภ ูม ิท ัศ น ์  
ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่
ส ว ย ง าม เป ็น ร ะ เบ ีย บ
เรียบร้อย  เหมาะสมต่อ
การดำรงชีพ  และส่งผลดี
ทั ้งต่อสุขภาพกาย  และ
จิตใจของประชาชนผู้อยู ่
อ าศ ัย ใน พื ้น ที ่ด ังกล ่า ว  
และเป็นการสนองต่อกล
ย ุท ธ ์ก า รพ ัฒ น าแ ห ล ่ง
ท่องเที่ยว  ตามเป้าหมาย
การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ  
“เมืองแห่งความสุข”   

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 



3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมท่ีมีคุณภาพ 

  3.3 แผนงาน  สาธารณสุข     

 
 -73- (แบบ ผ.02) 
 รายละเอียดโครงการพฒันา                                                   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส 

(เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3) 

ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4  พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพชวีติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง    

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕6๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5 โครงการนั่งสบาย  คลายทุกข์ -  เพื่อเปลี่ยนโถส้วม
แบบน่ังยอง เป็นน่ัง
ราบ   

-เพื่อ  มอบความสุข
แก่ผู้ยากไร้ (ผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ)  

-  ประชาชนผู้ยากไร้  
ผู้สูงอายุ  และผู้
พิการในตำบลกดุน้ำ
ใส 

- - - 50,000 50,000 ประชาชนผู้ไร้
ยาก  ผู้สูงอายุ  
และผู้พิการ  
ได้รับความ
ช่วยเหลือ  ร้อย
ละ  80  %     

ประชาชนไดร้ับ
ความช่วยเหลือ
และตามความ
ต้องการอย่าง
สมบูรณ์  ร้อยละ  
80% 

 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

6 โครงการอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น  เพื่อดูแลผู้สูงอายุท่ี
ภาวะพึ่งพิงและกลุม่ที่มีภาวะ
พึ่ง 

-เพื่อดูแลผูสู้งอายุท่ี
มีภาวะพึ่งพิงให้
เข้าถึงบริการดูแลระ
ยายาวด้าน
สาธารณสุขอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-  อาสาสมัคร
บริบาล  จำนวน  2  
คน 

- - - 120,000 120,000 ปฏิบัติหนา้ที่ใน
การดแูลผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง 
จำวน  20  /  ต่อ
เดือน 

ดูแลผูสู้งอายุได้
เข้าถึงบริการดูแล
ระยะด้าน
สาธารณสุขอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 



ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาคนและสงัคมท่ีมีคุณภาพชวีติ  

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมท่ีมีคุณภาพ 

  3.3 แผนงาน  สาธารณสุข                                                      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ ๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

7 โครงการจัดชื้อรถบรรทุก

ขยะแบบอัดท้ายรถขนาด 1

ตัน ตามมาฐานครุภัณฑ ์ 

 

-เพื่อใชเ้ก็บขยะ

ภายในหมู่บ้านใน

ตำบลกุดนำ้ใส 

ชื้อรถบรรทุกขยะ 

แบบเปิดขา้งเท

ท้าย 1 ตัน 

- - - 950,000 950,000 เพื่อใชง้านใน

การจัดเก็บขยะ

ตามซอยเล็กๆ

ได้สะดวกยิ่งขึน้ 

-ประชาชนใน

ตำบลกุดนำ้ใส

ความสะดวกยิ่งขึน้ 

กอง 

สาธารณสุข 

รวม 7 โครงการ - - - - - 1,780,000 1,780,000 - - - 



 
 
 

(แบบ ผ.02) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพ (แผนงาน การรักษาความสงบภายใน) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

(เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3) 

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

 

 

 

 

 

 
 
           -74-                                                              (แบบ ผ.02) 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

(เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส 



ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4  พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพชวีติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง    

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาคนและสงัคมท่ีมีคุณภาพชวีติ  

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมท่ีมีคุณภาพ 

  3.4  แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 

 
 
 
 
 

-75 
(แบบ ผ.02) 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

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

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ ๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

1. โครงการฝกึอบรมทบทวน

ชุดปฏบัิตกิารจิตอาสาภัย

พบัิต ิอบต.กุดน้ำใส 

-เพื่อเพิ่มพูนความรู้

และประสบการณ์

ให้กับจิตอาสาภัย

พบัิต ิ

ฝึกอบรมทบทวน

ชุดปฏบัิตกิารจิต

อาสาภัยพบัิต ิ

อบต.กุดน้ำใส

จำนวน 50 คน 

- - - 150,000 150,000 ฝึกอบรม

ทบทวนชุด

ปฏบัิตกิารจิต

อาสาภัยพบัิติ 

-เพิ่มพูนความรู้

และประสบการณ์

ให้กับจิตอาสาภัย

พบัิต ิ

งานป้องกัน

สำนักปลัด 

2. โครงการฝกึอบรมป้องกัน

ระงับอัคคีภัยและอพยพหนี

ไฟ อบต.กุดน้ำใส 

-เพื่อส่งเสริมให้

ความรู้เกี่ยวกับการ

ป้องกันระงับอัคคีภัย 

พนักงาน

เจ้าหนา้ที่ 

สมาชิก อบต. 

และผู้นำหมู่บ้าน 

- - - 150,000 150,000 ฝึกอบรม

ป้องกันระงับ

อัคคีภัยและ

อพยพหนไีฟ 

อบต.กุดน้ำใส 

-ส่งเสริมให้

ความรู้เกี่ยวกับ

การป้องกันระงับ

อัคคีภัย 

งานป้องกัน

สำนักปลัด 



องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส 

(เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3) 

ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4  พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพชวีติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง    

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาคนและสงัคมท่ีมีคุณภาพชวีติ  

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมท่ีมีคุณภาพ 

  3.4  แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 

 
 
 
 

 
 
 

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

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ ๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

3. โครงการจัดชื้อรถยนต์

บรรทุกน้ำดับเพลงิ

เอนกประสงค์ ขนาดความจุ

ไม่นอ้ยกว่า 8,000 ลิตร 

-เพื่อให้ประชาชน

มคีวามปลอดภัยใน

ชวีติและทรัพย์สิน

มากขึ้น 

จัดชื้อรถยนต์

บรรทุกน้ำดับเพลงิ

เอนกประสงค์ 

ขนาดความจไุม่

นอ้ยกว่า 8,000

ลิตร 

- - - 3,000,000 3,000,000 จัดชื้อรถยนต์

บรรทุกน้ำ

ดับเพลงิ 

-ให้ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สินมากขึ้น 

งานป้องกัน

สำนักปลัด 

4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

รถยนต์ 

-เพื่อยดึอายุการใช้

งานรถยนต์ 

ปรับปรุงรถยนต์

ทะเบียน  

บท 7818 ชัยภูมิ 

- - - 200,000 200,000 ปรับปรุงรถยนต์ -ยึดอายุการใช้

งานรถยนต์และ

มปีระสิทธิภาพ 

งานป้องกัน

สำนักปลัด 

รวม 4 โครงการ - - - - - 3,500,000 3,500,000 - - - 



 
 
 
 
 

 
แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา ด้านการส่งเสรมิสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี (แผนงาน  บริหารงานทั่วไป) 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

เพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 3) 
องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-76 

                                                                            (แบบ ผ.02) 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

(เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส 

(ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 8  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ 
5  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
    5.1  แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป   

                         

                  -77                                                              (แบบ ผ.02) 

       รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

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

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน

ที ่

รับผดิชอบ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

1. โครงการเฉลิมพระเกยีรติ

พระบาทสมเด็จปรเมนทร

รามาธบิดีศรีสนิทรมหาวชิ

ราลงกรณพระวชริเกล้า

เจ้าอยู่หัว 

-เพื่อ

แสดงออกถึง

ความ

จงรักภักดตี่อ

สถาบัน

พระมหากษัตริ

ย์ 

 วันเฉลิมพระ

ชนพรรษา

สมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว  

รัชการท่ี 10 

- - - 100,000 

งบ อบต. 

100,000 

งบ อบต. 

เฉลิมพระเกรียติ

พระบาทสมเด็จ

ปรเมนทรรามาธบิดี

ศรีสนิทรทรมหาวชิ

ราลงกรณพระวชริ

เกล้าเจ้าอยู่หัว 

เพื่อให้ประชาชน

แสดงออกถึงความ

จงรักภักดตี่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 

สำนักปลัด 

2. โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมหอประชุม 

 อบต.กุดน้ำใส 

-เพื่อปรับปรุง

ซ่อมแซม 

หอประชุม

เพื่อให้ใช้งานได้

และมี

ประสิทธิภาพ  

 ปรับปรุง

หอประชุม 

อบต.กุดน้ำใส 

- - - 2,000,00

0 

งบ อบต. 

2,000,000 

 

หอประชุม อบต.กุด

นำ้ใส 

เพื่อให้ใช้งานได้และมี

ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 



(เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส 

(ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 8  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ 
5  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
    5.1  แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป   

 

                

 

 

 

 

 

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

(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ ๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

3. โครงการปรับปรุง

อาคารอเนกประสงค์ 

อบต.กุดน้ำใส 

-เพื่อปรับปรุง

ซ่อมแซม 

อเนกประสงค์ 

เพื่อให้ใช้งานได้

และมีประสิทธิภาพ 

 ปรับปรุงอาคาร

อเนกประสงค์ อบต.

กุดน้ำใส 

- - - 500,000 

งบ อบต. 

500,000 

งบ อบต. 

อาคาร

อเนกประสงค์ 

อบต.กุดน้ำใส 

เพื่อให้ใช้งานได้

และมีประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 

4. โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมรถยนต์ 

-เพื่อให้ใชง้านได้ดี

และมีประสิทธิภาพ 

รถยนต์ส่วนกลาง

หมายเลขทะเบียน 

กข 8693 ชัยภูมิ  

- - 

 

 

 

- 200,000 

งบ อบต. 

200,000 

งบ อบต. 

ปรับปรุงรถยนต์

ส่วนกลางเลข

ทะเบียน กข 

8693 ชัยภูมิ 

-สามารถใชง้านได้

สะดวกมากยิ่งขึ้น

และมีปะสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 

รวม 4  โครงการ - - - - - 1,300,000 1,300,000 - - - 



 

 

 

 

แบบ ผ.03 

บัญชีวัสดุและครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

(เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3) 

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดนำ้ใส  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชยัภูมิ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 -78- แบบ ผ.03 

บัญชีวัสดุและครุภณัฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 



(เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชยัภูมิ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของวสัด/ุครุภัณฑ์) 

งบประมาณ (บาท) และที่มา หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ ๒๕61 

(บาท) 

๒๕62 

(บาท) 

๒๕๖3 

(บาท) 

๒๕๖4 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

1. บริหารงาน

ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ ์ ค่าครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์

ตัง้โต๊ะ 

เพื่อจ่ายชือ้

คอมพิวเตอร์ตัง้

โต๊ะ 

จัดชื้อคอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะตามแบบ

บัญชคีรุภัณฑ์ จำนวน 1 เครื่อง 

- - - 17,0๐0 17,0๐0 กอง

สวัสดกิารฯ 

2. บริหารงาน

ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ ์ ค่าครุภัณฑ ์

โน๊ตบุ๊ค 

เพื่อจ่ายเป็นค่า

ชื้อโน๊ตบุ๊ค 

จัดชื้อค่าโน๊ตบุ๊ค ตามแบบบัญชี

ครุภัณฑ์ จำนวน 1 เคร่ือง 

- - - 22,000 

 

22,000 

 

กอง

สวัสดกิารฯ 

3. บริหารงาน

ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ ์ ค่าครุภัณฑ์

เก้าอี้สำนักงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่า

เก้าอี้สำนักงาน 

จัดชื้อค่าครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน ตาม

แบบบัญชคีรุภัณฑ์ จำนวน 2 ตวั  

- - - 4,000 

 

4,000 

 

กอง

สวัสดกิารฯ 

4. บริหารงาน

ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ ์ ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์

แบบฉีดหมกึ 

เพื่อจ่ายเป็นค่า

เครื่องพิมพ์แบบ

ฉีดหมกึ 

จัดชื้อค่าครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีด

หมกึ พร้อมตดิตัง้ตามแบบบัญชี

ครุภัณฑ์ จำนวน 1 เคร่ือง 

- - - 4,300 

 

4,300 

 

กอง

สวัสดกิารฯ 
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แบบ ผ.03 

บัญชีวัสดุและครุภณัฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 



(เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชยัภูมิ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของวสัด/ุครุภัณฑ์) 

งบประมาณ (บาท) และที่มา หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ ๒๕61 

(บาท) 

๒๕62 

(บาท) 

๒๕๖3 

(บาท) 

๒๕๖4 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

5. บริหารงาน

ท่ัวไป 

ค่าครุภัณฑ ์ ค่าครุภัณฑ์

เครื่องทำน้ำ

ร้อน-นำ้เย็น 

เพื่อจ่ายชือ้

เครื่องทำน้ำ

ร้อน-นำ้เย็น 

จัดชื้อเครื่องทำน้ำร้อน-นำ้เย็นตาม

แบบบัญชคีรุภัณฑ์ จำนวน 1 เครื่อง 

- - - 10,0๐0 10,0๐0 กอง

สวัสดกิารฯ 

6. แผนงานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

  

ค่าครุภัณฑ ์ ค่าครุภัณฑ์

รถยนต์บรรทุก

นำ้ดับเพลงิ

เอนกประสงค์ 

เพื่อจ่ายชือ้จัดชื้อ

รถยนต์บรรทุก

นำ้ดับเพลงิ

เอนกประสงค์ 

จัดชื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง

เอนกประสงค์ ขนาดความจไุม่นอ้ย

กว่า 8,000 ลิตร 

- - - 3,000,0๐0 3,000,0๐0 งานป้องกัน    
สำนักปลดั 

 

7. บริหารงาน

สาธารณสุข 

ค่าครุภัณฑ ์ ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพ้นฝอย

ละออง 

เพื่อจ่ายชือ้

เครื่องพ้นฝอย

ละออง 

จัดชื้อเครื่องเครื่องพ้นฝอยละออง

ตามแบบบัญชคีรุภัณฑ์  

จำนวน 1 เครื่อง 

- - - 120,0๐0 120,0๐0 กอง

สาธารณสขุ 

 

                                                           

 

 

 

-80-                                                     
บัญชีวัสดุและครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
                                                                            องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ                                               แบบ ผ.๐๓ 



 
 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของวัสดุ/ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ (บาท) และที่มา  
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕
(บาท) 

8. สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ค่าครุภณัฑ์
เกษตร 

เพื่อจัดซื้อเครื่อง
พ่นละอองฝอยใช้
ในการป้องกัน
และกำจดัตัวแก่
ของยุงลาย  
แก้ไขปัญหาการ
แพร่ระบาดของ
ยุงลายและโรค
ไข้เลือดออก  

-เครื่องพ่นสารเคมี
ชนิดละอองฝอย 
(ULV) สะพายหลัง  
ถังบรรจุน้ำยาไม่น้อย
กว่า  6  ลิตร  ต่อ
ช่ัวโมงมีถังบรรจุ
น้ำยาไม่น้อยกว่า  3  
ลิตร  มีกำลัง
เครื่องยนตไ์ม่น้อย
กว่า  25  แรงม้า  
พร้อมอุปกรณ์   
จำนวน    2  เครื่อง 
เครื่องละ  90,000  
บาท 

- - - 180,000 180,000 กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
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                                                                                                            บัญชีวัสดุและครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

                                                            องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ                                              แบบ ผ.๐๓ 



 
 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย(ผลผลติของวัสด/ุ

ครุภณัฑ์) 

งบประมาณ (บาท) และที่มา  
 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒
(บาท) 

๒๕๖๓
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

๒๕๖๕
(บาท) 

9. สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ค่าครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อจัดซื้อรถขยะ
แบบเปิดข้าง 
เทท้าย  

- ขนาด  1  ตัน  ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตำ่กว่า  2,400  ซี
ซี  หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสดุไม่
ต่ำกว่า  110  กิโลวตัต์  แบบ
เปิดข้างเทท้าย 
1.ตู้บรรทุกมลูฝอยมีขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า  3  ลูกบาศก์เมตร  
หรือ  4  ลูกบาศก์หลา 
2.พื้นตัวถังทำด้วยแผ่นเหล็กอาบ
สังกะสี  หนาไม่น้อยกว่า  2  
มิลลเิมตร 
3.มีบานเลื่อนขึ้น-ลงได้ข้างละ  2  
บาน 
4.มีประตเูปิด-ปิด ชนิดล็อกได้  2  
บาน 
5.ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก  
สามารถควบคุมได้จากห้อง
โดยสาร 
6.  มีอุปกรณ์สญัญานไฟ 

- - - 950,000 950,000 กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
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                                                                                                            บัญชีวัสดุและครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
                                                            องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ                                              แบบ ผ.๐๓ 



ที ่ แผนงาน งาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 

10. 

 

 

 

แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน 

 

งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและ 

ระงับอัคคีภัย 

ค่าครุภณัฑ์  

 

         

โครงการติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจร 
(CCTV) 

ป้องกันแก้ไข
ปัญหา
อาชญากรรม เพื่อ
ความปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพย์
ของประชาชน 

จุดเสีย่งในเขต
พื้นที่ตำบลกุดน้ำ

ใส 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

200,000 

 

 

 

200,000 

 

 

 

งานป้องกัน    
สำนักปลดั 

 

11. แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน 

 

งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและ 

ระงับอัคคีภัย 

ค่าครุภณัฑ์  

  

ปรับปรุงซ่อมแซม
รถยนต์ ทะเบยีน 
บท 7818 ชย. 

ปรับปรุงซ่อมแซม
รถยนต์ ทะเบยีน 
บท 7818 ชย. 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมรถยนต์ 

ทะเบียน บท 
7818 ชย. 

- - - 200,000 

 

200,000 

 

งานป้องกัน    
สำนักปลดั 
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                                                                                                                                                                                                                          แบบ ผ.03 

บัญชีวัสดุและครุภณัฑ ์



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

(เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชยัภูมิ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของวสัด/ุครุภัณฑ์) 

งบประมาณ (บาท) และที่มา หน่วยงาน

ที ่

รับผดิชอบ 

๒๕61 

(บาท) 

๒๕62 

(บาท) 

๒๕๖3 

(บาท) 

๒๕๖4 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

12 บริหารงาน 

ช่าง 

ค่าครุภัณฑ ์ ค่าครุภัณฑจ์ัด

ชื้อรถแม๊คโคร 

เพื่อจ่ายชือ้รถแม๊คโคร 

ขนาด 140 แรงมา 

จัดชื้อแม๊คโคร ขนาด 140 

แรงมา จำนวน 1 คัน  

- - - 3,500,0๐0 3,500,0๐0 กองช่าง 

13 บริหารงานท่ัง

ไป 

ค่าครุภัณฑ ์ ค่าครุภัณฑจ์ัด

ชื้อรถยนต์

(ดีเซล) ที่น่ัง 4  

เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ราชการองค์การบรหิาร
ส่วนตำบลกุดน้ำใส 

จัดชื้อรถยนต์(ดเีซล) ที่น่ัง 4 

ประตู ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำ
กว่า 2,400 ซซีี แบบขับเคลื่อน 
4 ล้อ ดับเบิล้แค๊บ 

- - - 980,000 
 

980,000 
 

สำนักปลัด 

14 บริหารงาน 

ช่าง 

ค่าครุภัณฑ ์ ค่าครุภัณฑจ์ัด

ชื้อหัวลากจูง

พร้อมหางลาก 

เพื่อจา่ยชือ้หัวลากจูง

พร้อมหางลาก 

 

จัดชื้อหัวรถลากจูงพร้อมหาง

ลาก 

 

- - - 4,000,0๐0 4, 000,0๐0 กองช่าง 

15 บริหารงาน 

การศึกษา 
 

ระดับก่อน
วัยเรียน

และ
ประถมศึก

ษา 

ค่าครุภัณฑ์ 
ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

 

โครงการจัดซื้อชุด
อุปกรณ์สำหรับ
ห้องเรียนคุณภาพ
แห่งการเรียนรู้ ด้าน
สื่อ DLTV 

เพ่ือจัดหาอุปกรณ์ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วย DLTV และเพ่ือใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ระดับ
ปฐมวัย 
 

     - - - 61,400 61,400 กอง

การศึกษา 
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                                                                                                                                                                                                                    แบบ ผ.03 

บัญชีวัสดุและครุภณัฑ ์



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

(เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3) 

องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดน้ำใส  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชยัภูมิ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของวสัด/ุครุภัณฑ์) 

งบประมาณ (บาท) และที่มา หน่วยงาน

ที ่

รับผดิชอบ 

๒๕61 

(บาท) 

๒๕62 

(บาท) 

๒๕๖3 

(บาท) 

๒๕๖4 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

16 บริหารงาน 

การศึกษา 

 

ระดับก่อน
วัยเรียน

และ
ประถมศึก

ษา 

ค่าครุภัณฑ ์ โครงการจัดซื้อชุด
อุปกรณ์สำหรับ
ห้องเรียนคุณภาพ
แห่งการเรียนรู้ ด้าน
สื่อ DLTV  
ขนาด 55 นิ้ว 

 เพ่ือจัดหาอุปกรณ์ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วย DLTV และเพ่ือใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ระดับ
ปฐมวัย 

- - - 280,000 280,000  

17 บริหารงาน

ท่ัวไป 

ท่ีดนิและ

สิ่งก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ ์ โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมหอประชุม 
อบต. กุดน้ำใส 

ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม 
อบต. กุดน้ำใส 

- - - 2,000,000 2,000,000  

     รวม  17  โครงการ - - - 24,348,700 24,348,700 - 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


