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ค้าน้า 

  กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมี
ระยะเวลาสี่ปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดที่ก าหนดไว้ให้มีระยะเวลาสี่ปี 

  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) หมายรวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้ าใส ประกอบด้วยรายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ ซึ่งในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้ าใส ได้มีการทบทวน เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง โดยได้ผ่านกระบวนการ
ประชาคมท้องถิ่นเพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทบทวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือการน าไปเป็นกรอบและแนวทางในการขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมในแต่ละปีงบประมาณ
ในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้ าใส  ขอขอบคุณผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน ชุมชน และต าบล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้ าใส  คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้ าใส  ผู้น าชุมชน ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และทุกภาคส่วนในประชา
สังคม ตลอดจนหัวหน้าส่วนการงานทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูลและเสนอความคิดเห็น และแนวทางในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) จนส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง 
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      -ก-  
           เหตุผลและเหตุผล 

ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ครั งที่ 1 ประจ้าปี พ.ศ. 2561 
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส  อ้าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้ าใสได้ยกร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.
2564) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ..ศ.2564) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยเทศบาลหรือองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เมืองพัทยา ให้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2559 และองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ให้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2559 ซึ่งในส่วนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดน้ าใสได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่4ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) เสร็จสิ้นและได้
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เพ่ือเป็น
กรอบแนวทางการจัดท างบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้วนั้น 
  

  เนื่องด้วยปัจจุบันการพัฒนาองค์กร และสถานการณ์ด้านการพัฒนาตามโครงสร้างการแบ่ง
งาน มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านจ านวนบุคลากรที่มีการเปลี่ยนแปลง อ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่มีข้อ
ระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงอยู่อย่างต่อเนื่อง และในการบริหารงานท้องถ่ินในพื้นท่ีให้มีความสอดคล้องกับ
สภาวการณ์หรือบริบทในพ้ืนที่ ในชุมชน และประชาชนที่มีปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการในการ
พัฒนาที่เปลี่ยนไปจากเดิม ตลอดจนสถานการณ์ทางการเงิน การคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกุ่มท่ีมี
อยู่ค่อนข้างจ ากัด และเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ ที่เป็นจริงและเป็นปัจจุบันมากที่สุด อีก
ทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกุ่มยังขาดวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานประจ า จึงมีความ
จ าเป็นต้องเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) โดย
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
 
 

๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) 
  2.1 เพ่ือให้การจัดท าโครงการในการแก้ปัญหาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 
พ.ศ.2564) มีความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และสถานการณ์ในปัจจุบันมากที่สุด 
  2.2 เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบายของ
รัฐบาลที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
  2.3 เพ่ือเปลี่ยนแปลงราคาประมาณการ ในการก่อสร้าง และพ้ืนที่จะด าเนินการให้มีความ
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่เป็นจริง เป็นปัจจุบัน และใกล้เคียงมากท่ีสุด 
 
 
 
 



 
   

2.4 ความจ าเป็นในด้านการจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
โครงสร้างด้านบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกุ่มท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงต้องมีการ
จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีเพียงพอต่อจ านวนผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนในพื้นท่ี และชุมชนที่เพ่ิมข้ึน เช่น ด้าน
สาธารณสุข ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปูองกันภัยต่างๆ ด้านการศึกษา การบริการ
สาธารณะ และโครงสร้างพื้นฐาน ส าหรับบริการประชาชนในพื้นท่ีต าบลบ้านกุ่ม และต าบลหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 
๓. ขั นตอนการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ฉบับท่ี 1 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 9 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 22 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และให้ใช้
ข้อความนี้ “ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยด าเนินการดังนี้ 
  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปีที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  (3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกุ่มได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ตาม
รายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้นครบทุกขั้นตอนที่ก าหนดไว้ และผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พร้อมทั้ง
แจ้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้ าใส  เพื่อแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกุดน้ า
ใสทราบ และใช้เป็นกรอบในการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)   

องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส อ้าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                      (แบบ ผ. 07)  
บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส  อ้าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูม ิ

 ยุทธศาสตร ์
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 รวม 4 ป ี

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน  
  1.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน 
  1.๒  แผนงาน เคหะและชุมชน 
  1.3  แผนงาน เคหะและชุมชน 
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4 
3 

 
40,000,000 
3,000,000 
3,000,000 
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40,000,000 
3,000,000 
3,000,000 

 
88 
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40,000,000 
3,000,000 
3,000,000 

 
352 
16 
12 

 
160,000,000 
12,000,000 
12,000,000 

88 
4 
3  

40,000,000 
3,000,000 
3,000,000 

รวม 94 46,000,000 94 46,000,000 94 46,000,000 94 46,000,000 376 184,000,000- 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน  

 2.๑ แผนงาน  สร้างความเข็มแข็ง 
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300,000 
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1,200,000 

รวม 3 300,000 3 300,000 3 300,000 3 300,000 12 1,200,000 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   3.1 แผนงาน  การศึกษา 
   3.3 แผนงาน  สังคมสงเคราะห ์
   3.4 แผนงาน  สาธารณสุข 
   3.5 แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 

 
 

2 
2 

13 
5 

 
 

500,000 
1,312,000 
6,540,000 
1,230,000 

 
 

2 
2 

13 
5 

 
 

500,000 
1,312,000 
6,540,000 
1,230,000 

 
 

2 
2 

13 
5 

 
 

500,000 
1,312,000 
6,540,000 
1,230,000 

 
 

2 
2 

13 
5 

 
 

500,000 
1,312,000 
6,540,000 
1,230,000 

 
 
8 
8 

52 
20 

 
 

1,200,000 
5,248,000 

26,160,000 
4,920,000 

รวม 22 9,582,000 22 9,582,000 22 9,582,000 22 9,582,000 88 38,328,000 
 
 

                                                       
 

    3 

(แบ
บ ผ.
07) 



บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส  อ้าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูม ิ

 ยุทธศาสตร ์
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 รวม 4 ป ี

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
4.2 แผนงาน การบ าบัด  ฟ้ืนฟู  เฝูาระหวัง  
และปูองกันทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 

  
 
 

5 

 
 

3,900,000 

 
 
 

5 

 
 

3,900,000 

 
 
 

5 

 
 

3,900,000 

 
 

20 

 
 

15,600,000 5 3,900,000 

รวม 5 3,900,000 5 3,900,000 5 3,900,000 5 3,900,000 20 15,600,000 
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม
สร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 5.1  แผนงาน  การปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 
 

8 

 
 

4,050,000 

 
 

8 
 

 
 

4,050,000 

 
 
8 
 

 
 

4,050,000 

 
 

8 
 

 
 

4,050,000 

 
 

32 
 

 
 

16,200,000 
 

รวม 8 4, 500,000 8 4, 500,000 8 4, 500,000 8 4, 500,000 32 16,200,000 
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม
สร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 5.1  แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 

 
 

2 

 
 

32,000 

 
 

2 

 
 

32,000 

 
 

2 

 
 

32,000 

 
 

2 

 
 

32,000 

 
 
8 

 
 

128,000 

รวม 2 32,000 2 32,000 2 32,000 2 32,000 8 128,000 
รวมทั งสิ น 133 64, 014,000 133 64, 014,000 133 64, 014,000 133 64, 014,000 532 256,605000 

 
 
 
 
 



 
  4 

   (แบบ ผ. 07) 

 ยุทธศาสตร ์
ปี ๒๕60 ปี ๒๕61 ปี ๒๕๖2 รวม ๓ ปี 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและ
ยั่งยืน 

        

4.2 แผนงาน การบ าบัด  ฟ้ืนฟู  เฝูาระหวัง  และปูองกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5 3,900,000 - - - - - - 

รวม 5 3,900,000 5 3,900,000 5 3,900,000 - - 
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสร้างการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 5.1  แผนงาน  การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

 
 

8 

 
 

4,050,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

รวม 4 4, 500,000 4 4, 500,000 4 4, 500,000 - - 
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสร้างการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 5.1  แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 

 
 

2 

 
 

32,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

รวม 2 32,000 2 32,000 2 32,000 - - 
รวมทั งสิ น 129 22,564,000 129 22,564,000 129 22,564,000 - - 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)  

องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส อ้าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 
เพ่ิมเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลติ  การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน    
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน   
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 

1. โครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านตลาด หมู่ที ่ ๑  สาย
บ้านนายทองใบ  มีใส 

- เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก  มอก.  ช้ัน 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40X1.00 
เมตร จ านวน 500 ท่อม พร้อม
บ่อพัก 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

วางท่อระบายน้ าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  
0.40X1.00 เมตร 
จ านวน 500 ท่อม    

- ชุมชนสะอาด
น่าอยู่ลดปัญหา
น้ าท่วมขังใน
ชุมชน 

กองช่าง 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมูบ่้านวัง
เสมา หมู่ที ่ ๒  สายอบต. เก่า 

- เพื่อสะดวกต่อ
การสัญจรลด
ปัญหาฝุุนละออง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็ก ขนาด ผิวจราจร   
กว้าง 5.0๐ เมตร  ยาว  300  
เมตร หนา 0.15  เมตร 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

ถนนคอนกรีต 
กว้าง 5.0๐ เมตร  
ยาว  300  เมตร 
 หนา 0.15  เมตร 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านกุดน้ าใส  หมู่ที่  3 สาย
บ้านนายเซา  เขียววิไล   

- เพื่อสะดวกต่อ
การสัญจรลด
ปัญหาฝุุนละออง 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง ๔.00 เมตร ยาว  
500  เมตร หนา 0.04 เมตร 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน  
กว้าง ๔.00 เมตร  
ยาว  500  เมตร 
หนา 0.04 เมตร 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

4. โครงการแก้ไขปัญหาการระบาย
น้ าบ้านวังวัด  สายบ้านนายถาวร  

เบ้าจัตุรัส  หมู่ที่ ๔  ท่อระบาย
น้ า   

- เพื่อเพื่อลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง  

เส้นผ่านศูนย์กลาง  ๐.๔๐x๑.๐๐  
เมตร  คิดเป็นจ านวนท่อน  ๑๔๑  
ท่อน  ๑๐  บ่อ     

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

วางท่อระบายน้ าเส้น
ผ่านศูนย์กลาง   
๐.๔๐x๑.๐๐  เมตร   

- ชุมชนสะอาด
น่าอยู่ลดปัญหา
น้ าท่วมขังใน
ชุมชน 

กองช่าง 

5 
     (แบบ ผ.01) 



6 
(แบบ ผ.01) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 
เพ่ิมเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลติ  การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน    
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน   
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 

5. โครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านเดื่อ หมู่ที ่ 5  สายบ้าน
นายแสวง  ชาติชนะ 

- เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก  มอก.  ช้ัน 3 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
0.40X1.00 เมตร จ านวน 
500 ท่อม พร้อมบ่อพัก 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

วางท่อระบายน้ า
ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  
0.40X1.00 
เมตร จ านวน 
500 ท่อม    

- ชุมชนสะอาด
น่าอยู่ลดปัญหา
น้ าท่วมขังใน
ชุมชน 

กองช่าง 

6. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านส าโรง
โคก หมู่ที ่ ๖ สายบ้านนายบรรจง  
ชาติชนะ 

- เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง ๔.0๐ เมตร  

 ยาว  500  เมตร   
หนา 0.04 เมตร 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

กว้าง ๔.0๐ เมตร  

 ยาว 500  เมตร   
หนา 0.04 เมตร 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านท่าแตง  หมู่ที ่ 7 
สายบ้านนายสมบูรณ์ ประสม 

- เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร  

ยาว 300 เมตร   

หนา ๐.๑๕  เมตร    

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

ถนนคอนกรีต 
กว้าง ๕.๐๐ เมตร  

ยาว 300 เมตร   

หนา ๐.๑๕  เมตร    

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 



7 
(แบบ ผ.01) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 
เพ่ิมเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลติ  การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน    
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน   
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 

8. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านร่วม
มิตร หมู่ที ่ 8 สายทางเข้า
หมู่บ้าน    

- เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง ๔.0๐ เมตร  

ยาว  500  เมตร 

หนา ๐.05  เมตร    
 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

กว้าง ๔.0๐ เมตร  

ยาว  500  เมตร 

หนา ๐.05  เมตร    
 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

9. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านห้วยเปูง   

หมู่ที ่ 9   
 

- เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว 
๗๙ เมตร  หนา ๐.๑๕  

เมตร    

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

ถนนคอนกรีต  

กว้าง ๕.๐๐ เมตร 
- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

10. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหนือ
มิตร หมู่ที ่ 10 สายกลางบ้าน    

- เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง ๔.0๐ เมตร  

ยาว  500  เมตร 

หนา ๐.05  เมตร    
 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

กว้าง ๔.0๐ เมตร  

ยาว  500  เมตร 

หนา ๐.05  เมตร    
 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 



8 
(แบบ ผ.01) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 
เพ่ิมเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลติ  การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน    
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน   
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 

11. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอน
เกษตร หมู่ที ่ 11 สายบ้านนาย
สมบัติ  ปาวะรีซย ์   

- เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง ๔.0๐ เมตร  

ยาว  500  เมตร 

หนา ๐.05  เมตร    

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

กว้าง ๔.0๐ เมตร  

ยาว  500  เมตร 

หนา ๐.05  เมตร   

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

12. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอน
เกษตร หมู่ที ่ 12  สายปาก
ทางเข้าหมู่บ้าน 

- เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง ๔.0๐ เมตร  

ยาว  500  เมตร 

หนา ๐.05  เมตร    
 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

กว้าง ๔.0๐ เมตร  

ยาว  500  เมตร 

หนา ๐.05  เมตร    
 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

13. โครงการว่างท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาด 
หมู่ที่ ๑๓  นางจรรยา  รักตลาด   

- เพื่อเพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า  คสล.  
มอก  ช้ัน  ๓  ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง  ๐.๔๐x

๑.๐๐  เมตร  จ านวน 

500  ท่อน พร้อมบ่พัก 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

วางท่อระบายน้ า  ช้ัน  

๓  ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง  ๐.๔๐ x

๑.๐๐  เมตร 

- ชุมชนสะอาด
น่าอยู่ลดปัญหา
น้ าท่วมขังใน
ชุมชน 

กองช่าง 



 
9 

(แบบ ผ.01) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) 
องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 

เพิ่มเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลติ  การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน    
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน   
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 

14. โครงการแก้ไขปัญหาการระบาย
น้ าเขตชุมชน บ้านส าโรงโคก 

สายบ้านนางทองม้วน  ค าแดง - 
นายบุญหลายจ่าแก้ว  หมู่ที ่ ๑๔  
 

- เพื่อเพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กว้าง  0.๒๕  เมตร  
 ยาว ๘๐  เมตร    
หนาเฉลี่ย 0.10  เมตร   
และท าการหล่อฝาปิด 
รางระบายน้ า  
 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

ระบายน้ า 

ยาว ๘๐  เมตร   
- ชุมชนสะอาดน่า
อยู่ลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในชุมชน 

กองช่าง 

15. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
บ้านเดื่อ หมู่ที ่ ๕ สายบ่อขยะ - 
โสกรัง    

- เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กว้าง ๔.๕๐ เมตร   

ยาว  ๒,๐๐๐  เมตรหรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐  

ตารางเมตร 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
ยาว  ๒,๐๐๐  เมตร 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

16. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
บ้านตลาด หมู่ที ่ ๑ สายบ่อขยะ 
- หนองดู่   

- เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กว้าง ๔.๕๐ เมตร   

ยาว  ๒,๐๐๐  เมตรหรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐  

ตารางเมตร 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
ยาว  ๒,๐๐๐  เมตร 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 



 
10 

(แบบ ผ.01) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) 
องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 

เพ่ิมเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลติ  การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน    
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน   
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 

17. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นกัก
เก็บน้ า  คสล. ห้วยน้ าคง  ขนาด
สันฝายกว้าง  ๔.00  เมตร  ยาว  

๑๖.๐๐  เมตร สูง ๒.๐๐  เมตร  

- เพื่อกักเก็บน้ าไว้เวลา
หน้าแล้ง 

กว้าง  ๔.00  เมตร   

ยาว  ๑๖.๐๐  เมตร 

สูง ๒.๐๐  เมตร 

400,000 
งบ อบต.               

400,000 
งบ อบต.               

400,000 
งบ อบต.               

400,000 
งบ อบต.               

ก่อสร้างฝายน้ าล้น 

ยาว  ๑๖.๐๐  เมตร 

 

- ประชาชนมีน้ า 
ใช้อุปโภคบริโภค+
1เวลาหน้าฏฺซ 
ล้ง 

กองช่าง 

18. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นกัก
เก็บน้ า  คสล. คลองห้วยนา   

- เพื่อกักเก็บน้ าไว้เวลา
หน้าแล้ง 

กว้าง  ๔.00  เมตร 

 ยาว  ๑๒.๐๐  เมตร  
สูง ๒.๐๐  เมตร 

400,000 
งบ อบต.               

400,000 
งบ อบต.               

400,000 
งบ อบต.               

400,000 
งบ อบต.               

ก่อสร้างฝายน้ าล้น 

ยาว  ๑๒.๐๐  เมตร  
- ประชาวชนมีน้ า 
ใช้อุปโภคบริโภค
เวลาหน้าแล้ง 

กองช่าง 

19. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาย
น้ าล้นกั้นล าห้วยคันฉ ู บ้าน
ส าโรงโคก  หมู่ที ่ ๖   

- เพื่อกักเก็บน้ าไว้เวลา
หน้าแล้ง 

ปรับปรุงซ่อมแซมฝาย
น้ าล้นกั้นล าห้วยคันฉ ู  

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ฝายน้ าล้นกั้นล าห้วย
คันฉ ู  

- ประชาชนมีน้ า 
ใช้อุปโภคบริโภค
เวลาหน้าแล้ง 

กองช่าง 



41 
(แบบ ผ 01) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64)4องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 

เพ่ิมเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลติ  การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 

20. โครงการถนนถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กที่เป็นหลุมบ่และน้ าท่วมขัง
พร้อมวางท่อระบายน้ า  หมู่ที่ 1-14 

- เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

ถนนถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กที่เป็นหลุมบ่และ
น้ าท่วมขังพร้อมวางท่อ
ระบายน้ า   

700,000 
งบ อบต. 

 

700,000 
งบ อบต. 

 

700,000 
งบ อบต. 

 

700,000 
งบ อบต. 

 

หมู่ที่ 1-14 
 

- การสัญจร /สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

21. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติม
ฝายน้ าล้นพร้อมประตูปิดเปิดล าห้วย
แก้ง หมู่ที่ 1 บ้านตลาด 

- เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อุปโภคบริโภค 

ปรับปรุงซ่อมแซมต่อ
เติมฝายน้ าล้นพร้อม
ประตูปิดเปิดล าห้วยแก้ง 

500,000 
งบ อบต. 

 

500,000 
งบ อบต. 

 

500,000 
งบ อบต. 

 

500,000 
งบ อบต. 

 

จ านวน 1 แห่ง - เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อุปโภคบริโภค
เวลาหน้าแล้ง 

กองช่าง 

22. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ า
ล้นพร้อมใสท่อระบายน้ านานางสุทิน  
ช านาญกุล  หมู่ 1 บ้านตลาด  

- เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อุปโภคบริโภค 

ปรับปรุงซ่อมแซมฝาย
น้ าล้นพร้อมใสท่อ
ระบายน้ านานางสุทิน  
ช านาญกุล 

500,000 
งบ อบต. 

500,000 
งบ อบต. 

500,000 
งบ อบต. 

500,000 
งบ อบต. 

จ านวน 1 แห่ง - เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้อุปโภคบริโภค
เวลาหน้าแล้ง 

กองช่าง 

23. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมยกร่อง
พูนดินถนนลูกรังพร้อมบดอัดภายใน
หมู่บ้านและรอบหมู่บ้าน หมู่ 1-14 

- เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

ปรับปรุงซ่อมแซมยก
ร่องพูนดินถนนลูกรัง
พร้อมบดอัด 
 

400,000 
งบ อบต. 

400,000 
งบ อบต. 

500,000 
งบ อบต. 

500,000 
งบ อบต. 

จ านวน 1 แห่ง - การสัญจร /สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 



(แบบ ผ.01) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 
องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 

เพ่ิมเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลติ  การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 

25. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแพ
สูบน้ าทุกสถานีสูบน้ าพร้อมท่อ
ส่งน้ าของต าบลกุดน้ าใส 

- เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 

ปรับปรุงซ่อมแซมแพสูบ
น้ าทุกสถานีสูบน้ า 

800,000 
งบ อบต. 

800,000 
งบ อบต. 

800,000 
งบ อบต. 

800,000 
งบ อบต. 

จ านวน 2 แห่ง - ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 

กองช่าง 

26. โครงการปรับปรุงเส้นทางเพื่อ
การคมนาคมและขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร  

- เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรและขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

- ปรับปรุงเส้นทางเพื่อ
การคมนาคม 

2,100,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

2,100,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

2,100,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

2,100,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

จ านวน 14 หมู่ -ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

27. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร -หลุบ
ง้ิว รหัส ชย.ถ. 35-001  
 

- เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

สายโรงเรียนจัตุรัสวิทยา
คาร –หลุบง้ิว 
กว้าง 5 เมตร ยาว
ประมาณ 5,800 เมตร 
หนา  0.15  เซ็นติเมตร 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต 
ยาว 5,800 
เมตร 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 



(แบบ ผ.01) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้ าใส 

    เพิ่มเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 

28. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหลัง
โรงเรียนบ้านกุดน้ าใส-ร่วม
มิตร รหัส ชย.ถ 35-002  
 

- เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 9,600 เมตร 
หนา  0.15 เซ็นติเมตร 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และ
หน่วยงาน

อื่น 

ถนนคอนกรีต 
ยาว 9,600 เมตร 

 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

29. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
มัสยิด--ทางเซื่อมทางบ้าน
หลุบง้ิว รหัส ชย.ถ 35-003 
 

- เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว 3,000 เมตร 
หนา  0.15 เซ็นติเมตร 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และ
หน่วยงาน

อื่น 

ถนนคอนกรีต
กว้าง 5 เมตร  
 

 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

30. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน
ส าโรงโคก-โสกรัง รหัส ชย.ถ. 
35-004  
 

- เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 
หนา  0.15  เซ็นติเมตร 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และ
หน่วยงาน

อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และ
หน่วยงาน

อื่น 

ถนนคอนกรีต
กว้าง 5 เมตร  
 

 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

ก0.องช่าง 



14 
(แบบ ผ.01) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 
เพ่ิมเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลติ  การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร.้างพื้นฐาน 

๑.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน.. 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วั.ตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 

31. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายบ้านตลาด-บ้านโนนทอง 
รหัส ชย.ถ 35-005  

-เพื่อสะดวกต่อ
กา.รสั4ญจรลด
ปัญหาฝุุน+ละออง 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว 3,100 เมตร 
หนา  0.15  
เซ็นติเมตร 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

ถนนคอนกรีต 
ยาว 3,100 เมตร 
 

 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

32. 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายบ้านวังวัด-บ้านร่วมมิตร 
รหัส ชย.ถ. 35-006  

- เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว 9,800 เมตร 
หนา  0.15 
เซ็นติเมตร 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

ถนนคอนกรีต 
ยาว 9,800 เมตร 

 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

33. 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายบ้านทางเข้าบ้านท่าแตง-
อ่างเก็บน้ าท่าแตง รหัส ชย.ถ 35-
007  

- เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 7,400 เมตร 
หนา  0.15 
เซ็นติเมตร 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

ถนนคอนกรีต 
ยาว 7,400 เมตร 
 

 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 



15 
(แบบ ผ.01) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 
เพ่ิมเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลติ  การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

 
 
 

16 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 

34. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายบ้านกุดน้ าใส 1 รหัส ชย.ถ 
35-008 
 

- เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
155  เมตร หนา  
0.15 เซ็นติเมตร 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

ถนนคอนกรีต 
ยาว 155  เมตร  

 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

35. 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายบ้านกุดน้ าใส 3รหัส ชย.ถ. 
35-010  
 

- เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว  183  เมตร  
หนา  0.15  
เซ็นติเมตร 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

ถนนคอนกรีต 
ยาว 7,400 เมตร 
 

 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

36. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายบ้านกุดน้ าใส 4รหัส ชย.ถ. 
35-011 
 

- เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว  560  เมตร  
หนา  0.15  
เซ็นติเมตร 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

ถนนคอนกรีต 
ยาว  560  เมตร  

 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 



(แบบ ผ.01) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 
องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 

เพ่ิมเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลติ  การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

 
 
 

17 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 

37. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบ้านกุดน้ าใส 5
รหัส ชย.ถ. 35-012 
 

- เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว  470  เมตร  
หนา  0.15  เซ็นติเมตร 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

ถนนคอนกรีต 
ยาว  470  เมตร  

 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

38. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบ้านกุดน้ าใส 6
รหัส ชย.ถ. 35-013 
 

- เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว 3,395  เมตร  
หนา  0.15  เซ็นติเมตร 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

ถนนคอนกรีต 
ยาว 3,395  
เมตร  

 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

39. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบ้านกุดน้ าใส 4
รหัส ชย.ถ. 35-011 
 

- เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว  560  เมตร  
หนา  0.15  เซนติเมตร 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

ถนนคอนกรีต 
ยาว  560  เมตร  

 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 



 (แบบ ผ.01) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา1 

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 
องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 

เพ่ิมเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลติ  การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

 
 
 

18 
(แบบ ผ.01) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 

40. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบ้านกุดน้ าใส 5
รหัส ชย.ถ. 35-012 
 

- เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว  470  เมตร  
หนา  0.15  เซนติเมตร 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

ถนนคอนกรีต 
ยาว  470  เมตร  

 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

41. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบ้านกุดน้ าใส 6
รหัส ชย.ถ. 35-013 
 

- เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว  3,395  เมตร  
หนา  0.15  เซนติเมตร 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

ถนนคอนกรีต 
ยาว 3,395  เมตร  

 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

42. 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบ้านกุดน้ าใส 7
รหัส ชย.ถ. 35-014  
 

- เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว  1,715  เมตร  
หนา  0.15  เซนติเมตร 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

ถนนคอนกรีต 
ยาว 1,715  เมตร  

 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 
เพ่ิมเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลติ  การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

19 
(แบบ ผ.01) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 

43. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบ้านกุดน้ าใส 8
รหัส ชย.ถ. 35-015 

- เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว  2,200  เมตร  
หนา  0.15  
เซ็นติเมตร 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

ถนนคอนกรีต 
ยาว  2,200  เมตร  

 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

44 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบ้านกุดน้ าใส 9
รหัส ชย.ถ. 35-016 
 

- เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว  160  เมตร  
หนา  0.15  
เซ็นติเมตร 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

ถนนคอนกรีต 
ยาว  160  เมตร  

 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

45. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบ้านกุดน้ าใส 10 
รหัส ชย.ถ. 35-017 
 

- เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว  285  เมตร  
หนา  0.15  
เซ็นติเมตร 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

ถนนคอนกรีต 
ยาว  285  เมตร  

 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

46. 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบ้านส าโรงโคก 
1  รหัส ชย.ถ. 35-018  
 

- เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว  390  เมตร  
หนา  0.15  
เซ็นติเมตร 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

ถนนคอนกรีต 
ยาว  390  เมตร  

 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส1 
เพ่ิมเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลติ  การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

 
 
 
 

20 
(แบบ ผ.01) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 

47. 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบ้านส าโรงโคก 
1  รหัส ชย.ถ. 35-018  
 

- เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว  390  เมตร  
หนา  0.15  เซ็นติเมตร 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

ถนนคอนกรีต 
ยาว 390  
เมตร  

 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

48. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบ้านส าโรงโคก 
2  รหัส ชย.ถ. 35-019  
 

- เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว  420  เมตร  
หนา  0.15  เซ็นติเมตร 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

ถนนคอนกรีต 
ยาว  420  
เมตร  

 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

49. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบ้านส าโรงโคก 
3  รหัส ชย.ถ. 35-020  
 

- เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว   714  เมตร  
หนา  0.15  เซ็นติเมตร 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

ถนนคอนกรีต 
ยาว   714  
เมตร  

 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 
เพ่ิมเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลติ  การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

 
 
 
 

21 
(แบบ ผ.01) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 

50. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านส าโรงโคก  4 
รหัส ชย.ถ. 35-021 
 

- เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว  320  เมตร  
หนา  0.15  เซ็นติเมตร 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

ถนนคอนกรีต 
ยาว  320  เมตร  

 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

51 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบ้านส าโรงโคก 
5  รหัส ชย.ถ. 35-022  
 

- เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว  320  เมตร  
หนา  0.15  เซ็นติเมตร 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

ถนนคอนกรีต 
ยาว  320  เมตร  

 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

52. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบ้านส าโรงโคก 
6 รหัส ชย.ถ. 35-023  
 

- เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว   315  เมตร  
หนา  0.15  เซ็นติเมตร 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

ถนนคอนกรีต 
ยาว   315  เมตร  

 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 
เพิ่มเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี. 1 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลติ  การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิท.ธิภาพยั่งยืน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

 
 
 
 

22 
(แบบ ผ.01) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 

53. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบ้านโพธ์ิ 1 
รหัส ชย.ถ. 35-024  
 

- เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว  930  เมตร  
หนา  0.15  
เซ็นติเมตร 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

ถนนคอนกรีต 
ยาว  930  เมตร  

 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

54. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบ้านโพธ์ิ 2 
รหัส ชย.ถ. 35-025 
 

- เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว  860  เมตร  
หนา  0.15  
เซ็นติเมตร 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

ถนนคอนกรีต 
ยาว  860  เมตร  

 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

55. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบ้านโพธ์ิ 3 
รหัส ชย.ถ. 35-026 
 

- เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กว้าง 5 เมตร ยาว   
455  เมตร  
หนา  0.15  
เซ็นติเมตร 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

ถนนคอนกรีต 
ยาว  860  เมตร  

 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 
เพ่ิมเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลติ  การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

 
 
 
 

23 
(แบบ ผ.01) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 

56. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบ้านเดื่อ 1 
รหัส ชย.ถ. 35-027  
 

- เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว   2,980  เมตร  
หนา  0.15 เซ็นติเมตร 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

ถนนคอนกรีต 
ยาว  860  เมตร  

 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

57. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบ้านเดื่อ 2 
รหัส ชย.ถ. 35-028  
 

- เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว   2,610  เมตร  
หนา  0.15  เซ็นติเมตร 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

ถนนคอนกรีต 
ยาว  860  เมตร  

 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

58. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบ้านเดื่อ 3 
รหัส ชย.ถ. 35-029  
 

- เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว  895  เมตร  
หนา  0.15  เซ็นติเมตร 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

ถนนคอนกรีต 
ยาว  860  เมตร  

 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 
เพิ่มเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลติ  การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

 
 
 
 

24 
(แบบ ผ.01) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 

59. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบ้านเดื่อ 4 
รหัส ชย.ถ. 35-030  
 

เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว   640  เมตร  
หนา  0.15  เซ็นติเมตร 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

ถนนคอนกรีต 
ยาว 640มตร  

 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

60. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบ้านเดื่อ 5 
รหัส ชย.ถ. 35-031  
 

เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว   212  เมตร  
หนา  0.15  เซ็นติเมตร 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

ถนนคอนกรีต 
ยาว 212 เมตร  

 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

61. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบ้านร่วมมิตร 1 
รหัส ชย.ถ. 35-032  
 

เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว   230  เมตร  
หนา  0.15  เซ็นติเมตร 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

ถนนคอนกรีต 
ยาว 230 เมตร  

 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 
เพิ่มเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลติ  การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 

25 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 

62. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบ้านตลาด 1 
รหัส ชย.ถ. 35-034  
 

เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว   414  เมตร  
หนา  0.15  เซ็นติเมตร 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงานอ่ืน 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

ถนนคอนกรีต 
ยาว 414 เมตร  

 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

63. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบ้านตลาด 2 
รหัส ชย.ถ. 35-035 
 

เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว   487  เมตร  
หนา  0.15  เซ็นติเมตร 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงานอ่ืน 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

ถนนคอนกรีต 
กว้าง 5 เมตร  

 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

64. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบ้านตลาด 3 
รหัส ชย.ถ. 35-036 
 

เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว  735  เมตร  
หนา  0.15  เซ็นติเมตร 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงานอ่ืน 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

ถนนคอนกรีต 
ยาว  735  
เมตร  

 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 



(แบบ ผ.01) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 
องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 

เพ่ิมเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลติ  การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

 
 
 
 

26 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 

65. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบ้านตลาด 4 
รหัส ชย.ถ. 35-037 
 

เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว   220  เมตร  
หนา  0.15  เซ็นติเมตร 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

ถนนคอนกรีต 
ยาว   220  เมตร  

 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

66. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบ้านตลาด 5 
รหัส ชย.ถ. 35-038  
 

เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว   215  เมตร  
หนา  0.15  เซ็นติเมตร 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

ถนนคอนกรีต 
ยาว   215  เมตร  

 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

67. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบ้านห้วยเปูง 1 
รหัส ชย.ถ. 35-039 
 

เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว   2,467  เมตร  
หนา  0.15  เซ็นติเมตร 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

ถนนคอนกรีต 
ยาว 2,467 เมตร  

 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 



(แบบ ผ.01) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 
องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 

เพิ่มเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลติ  การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

 
 
 

27 
(แบบ ผ.01) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 

68. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบ้านวังวัด 1 
รหัส ชย.ถ. 35-040 
 

เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว   495  เมตร  
หนา  0.15  เซ็นติเมตร 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

ถนนคอนกรีต 
ยาว   495  เมตร  

 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

69. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบ้านดอน
เกษตร 1 รหัส ชย.ถ. 35-041 
 

เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว   460  เมตร  
หนา  0.15  เซ็นติเมตร 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

ถนนคอนกรีต 
ยาว   460  เมตร  

 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

70. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบ้านวังเสมา 3 
รหัส ชย.ถ. 35-042  
 

เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว   260   เมตร  
หนา  0.15  เซ็นติเมตร 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

ถนนคอนกรีต 
ยาว  260   เมตร  

 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 
เพ่ิมเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลติ  การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

 
 
 
 

28 
(แบบ ผ.01) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 

71. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบ้านวังเสมา 3 
รหัส ชย.ถ. 35-042  
 

เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว   260   เมตร  
หนา  0.15  
เซ็นติเมตร 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

ถนนคอนกรีต 
ยาว  260   เมตร  

 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

72 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบ้านท่าแตง 1 
รหัส ชย.ถ. 35-043 
 

เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว   168  เมตร  
หนา  0.15  
เซ็นติเมตร 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

ถนนคอนกรีต 
ยาว   168  เมตร  

 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

73. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบ้านเดื่อ-กุดน้ า
ใส รหัส ชย.ถ. 35-044 
 

เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว  2,776  เมตร  
หนา  0.15  
เซ็นติเมตร 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

ถนนคอนกรีต 
ยาว 2,776 เมตร  

 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 
เพ่ิมเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลติ  การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

 
 
 
 

29 
(แบบ ผ.01) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 

74. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบ้านวังเสมา-
กุดน้ าใส รหัส ชย.ถ. 35-045 
 

เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

ใส กว้าง 5 เมตร  
ยาว  1,935  เมตร  
หนา  0.15  
เซ็นติเมตร 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

ถนนคอนกรีต 
ยาว 1,935 เมตร  

 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

77. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายร.รบ้านตลาด-
วังเสมา  รหัส ชย.ถ. 35-046  
 

เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว   1,400   เมตร  
หนา  0.15  
เซ็นติเมตร 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

ถนนคอนกรีต 
ยาว  1,400 
เมตร  

 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

78. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบ้านวังเสมา-
หินลาด รหัส ชย.ถ. 35-047 
 

เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว   4,878     
เมตร หนา  0.15  
เซ็นติเมตร 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

ถนนคอนกรีต 
ยาว  4,878  
เมตร  

 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 
เพ่ิมเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการเพ่ือเสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 

๑.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

 
 
 

30 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 

๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 รับผิดชอบ 
79. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  สายบ้านวักุดน้ าใส-
วังวัด รหัส ชย.ถ. 35-048 
 

เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว   1,750   เมตร  
หนา  0.15  เซ็นติเมตร 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

ถนนคอนกรีต 
ยาว  1,750  เมตร  

 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

80. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายข้างวัดวังเสมา 
รหัส ชย.ถ. 35-050 
 
 

เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว   515   เมตร  
หนา  0.15  เซ็นติเมตร 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

ถนนคอนกรีต 
ยาว   515  เมตร  

 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

81. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายหน้าอบต.เก่า 
รหัส ชย.ถ. 35-051 
 

เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กว้าง  เมตร  
ยาว   930    เมตร  
หนา  0.15  เซ็นติเมตร 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

ถนนคอนกรีต 
ยาว  930   เมตร  

 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 



(แบบ ผ.01) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 
ส้าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 
เพิ่มเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลติ  การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน 
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(แบบ ผ.01) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 

81. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายสระหลวง-หิน
ลาด รหัส ชย.ถ. 35-052 
 

เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว   3,667    เมตร  
หนา  0.15  เซ็นติเมตร 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

ถนนคอนกรีต 
ยาว 3,667   เมตร  

 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

82. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายท่ารากไม้-หลัก
ศิลา  รหัส ชย.ถ. 35-053 
 

เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว   4,129    เมตร  
หนา  0.15  เซ็นติเมตร 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

ถนนคอนกรีต 
ยาว 4,129   เมตร  

 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

83. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายห้วงเปูง-ท่าแตง 
รหัส ชย.ถ. 35-054 
 
 

เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว   1,620   เมตร  
หนา  0.15  เซ็นติเมตร 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

ถนนคอนกรีต 
ยาว 1,620 เมตร  

 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 
เพ่ิมเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลติ  การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

 
 
 
 

32 
(แบบ ผ.01) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 

84. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายร่วมมิตร-โปุง
เกตุ รหัส ชย.ถ. 35-055 
 

เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

เกตุ กว้าง 5 เมตร  
ยาว   2,776   เมตร  
หนา  0.15  เซ็นติเมตร 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

ถนนคอนกรีต 
ยาว 2,776  เมตร  

 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

85. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายดอนเกษตร-
ร่วมมิตร  รหัส ชย.ถ. 35-056 
 

เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

ร่วมมิตรกว้าง 5 เมตร  
ยาว   1,437   เมตร  
หนา  0.15  เซ็นติเมตร 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

ถนนคอนกรีต 
ยาว  1,437  เมตร  

 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

86. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายหินลาด รหัส 
ชย.ถ. 35-057 
 

เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหาฝุุน
ละออง 

ร่วมมิตรกว้าง 5 เมตร  
ยาว   3,600   เมตร  
หนา  0.15  เซ็นติเมตร 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

ถนนคอนกรีต 
ยาว  3,600  เมตร  

 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 
เพ่ิมเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 

33 
(แบบ ผ.01) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 (KPI) 

87 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายห้วงเปูง-หินลาด 
รหัส ชย.ถ. 35-058 
 

เพื่อสะดวกต่อการ
สัญจรลดปัญหา
ฝุุนละออง 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว   5,975   เมตร  
หนา  0.15  เซ็นติเมตร 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

500,000 
งบ อบต. 

และหน่วยงาน
อื่น 

ถนนคอนกรีต 
ยาว 3,600 เมตร  

 

- การสัญจร /
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

88. โครงการถมที่และปรับ
เกรดที่สาธารณะ
ประโยชน ์ปุาช้าเก่า  
หมู่ที่ 12  

-เพื่อให้ประชาชน
มีพื้นท่ีในการใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 

- ถมที่และปรับเกรด 500,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

500,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

500,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

500,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

-ถมที่และปรับเกรด -มีทางระบายน้ าที ่
ท่วมขังให้สามารถ 
ระบายน้ าได้ดีขึ้น 

กองช่าง 

รวม 88 โครงการ - - 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 - - - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 
เพ่ิมเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.2  แผนงาน  เคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

1. โครงการเปลี่ยนหม้อแปลง
ไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน   
 

-เพื่อให้ในพื้นที่มีไฟฟ้า
ใช้ และเพียงพอ กับ
ปริมาณการใช้ไฟฟูา 

-ด าเนินการ/
อุดหนุนหน่วยงาน 
 

500,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

500,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

500,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

500,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

14 หมูบ่้าน -พลังงานไฟฟ้า 
ที่เพียงพอกับปริมาณ 
การใช้งานเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ  

-เพื่อให้ในพื้นที่มีไฟฟูา
สาธารณะ  ส่องสว่าง
ครอบคลุมพื้นท่ี 

-ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้า
สาธารณะ  

1,000,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

1,000,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

1,000,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

1,000,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

14  หมู่บ้าน 
 

-มีไฟฟูาสาธารณะ  
ส่องสว่างรอบคลุม
พื้นที ่

กองช่าง 

3. โครงการขยายเขตไฟฟ้า
หรือปรับปรุงระบบไฟฟ้า  

ภายในหมู่บ้าน 

-เพื่อให้ในพื้นที่มีไฟฟูา
สาธารณะ  ส่องสว่าง
ครอบคลุมพื้นท่ี 
 

-ด าเนินการ/
อุดหนุนหน่วยงาน 
การไฟฟูาส่วน
ภูมิภาค 

1,000,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

1,000,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

1,000,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

1,000,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

14  หมู่บ้าน 
 

-มีไฟฟูาสาธารณะ  
ส่องสว่างรอบคลุม 
พื้นที ่

กองช่าง 

4. โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่า
เซลตามจุดต่างๆ 

-เพื่อให้ในจุดต่างๆ  ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซล
ตามจุดต่างๆ 

500,๐๐๐ 
งบ อบต. 

500,๐๐๐ 
งบ อบต. 

500,๐๐๐ 
งบ อบต. 

500,๐๐๐ 
งบ อบต. 

ติดตั้งไฟฟ้าโซ
ล่าเซล 

-ส่องสว่างรอบคลุม 
พื้นที่ 

กองช่าง 

รวม  5  โครงการ - - 3,000,๐๐๐ 3,000,๐๐๐ 3,000,๐๐๐ 3,000,๐๐๐ - - - 
 

34 
(แบบ ผ.01) 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 
เพ่ิมเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.3  แผนงาน  เคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้าน  

-เพื่อให้ในพื้นที่มี
น้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน 

-ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปา
หมู่บ้าน 

1,000,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

1,000,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

1,000,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

1,000,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

14 หมู่ 
 

-มนี้ าประปาใช้ทุด
ครัวเรือน 

กองช่าง 

2. โครงการขยายเขตประปา
หมู่บ้าน 

 

-เพื่อให้ในพื้นที่มี
น้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน 

ขยายเขตประปา
หมู่บ้าน  

1,000,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

1,000,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

1,000,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

1,000,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

14  สาย มีน้ าประปาใช้ครบ 
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้าน  

-เพื่อให้ในพื้นที่มี
น้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน 

-ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปา
หมู่บ้าน 

1,000,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

1,000,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

1,000,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

1,000,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

14 หมู่ 
 

-มนี้ าประปาใช้ทุด
ครัวเรือน 

กองช่าง 

รวม  3  โครงการ - - 3,000,๐๐๐ 3,000,๐๐๐ 3,000,๐๐๐ 3,000,๐๐๐ - - - 
 
 
 

35 
(แบบ ผ.01) 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 
เพ่ิมเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน . 
     ๒.๑  แผนงาน  สร้างความเข็มแข็ง  

 
 

36 
(แบบ ผ.01) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 

1. โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์
ประมง ในต าบลกุดน้ าใส  
หมู่ที่ 1-14  

- เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีรายได้เสริม 

กลุ่มอาชีพเลี้ยงสัตว์
ภายในต าบลกุดน้ าใส 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

หมู่ที่ 1 - 14  -ส่งเสริมให้ประชาชน
มรีายได้เสริมและลด
รายจ่ายภายใน
ครอบครัว  

กองสวัสดิการ
สังคม 

ประมงอ ำเภอ 

2. โครงการส่งเสริมนวดแผนไทย
ให้แก่ประชาชนในต าบลกุดน้ าใส 
หมู่ที่ 1-14 

- เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีรายได้เสริม 

ประชาชนภายใน
ต าบลกุดน้ าใส 

80,000 
งบ อบต. 

80,000 
งบ อบต. 

80,000 
งบ อบต. 

80,000 
งบ อบต. 

หมู่ที่ 1 - 14 - ส่งเสริมให้ประชาชน
มรีายได้เสริม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3. โครงการฝึกอาชีพและสนับสนุน
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต าบลกุดน้ าใส 
  

- เพื่อให้ชุมชนมีระบบ
การบริหารจัดการที่ดีใน
กลุ่มอาชีพ 

- จัดอบรมกลุ่มฝึก
อาชีพและสนับสนุน
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ต าบลกุดน้ าใส 

10๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

10๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

10๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

10๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- กลุ่มอาชีพมี
การพัฒนา
ศักยภาพ
ตนเองมากขึ้น 

-กลุ่มอาชีพมีการ
พัฒนาทักษะการ
ประกอบอาชีพของ
ตนเอง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม 3 โครงการ - - 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ - - - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการ 

                                                                          องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส อ้าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูม ิ
ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
๓  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
     ๓.๑  แผนงาน  การศึกษา  

 
37 (แบบ ผ.01) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 

๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติม
อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้อยู่
ในสภาพพร้อมใช้งาน 
- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้เอื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

- ปรับปรุงซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 7 ศูนย ์
 

20๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

20๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

20๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

20๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- ศูนย์พัฒนา     
เด็กเล็กมี
สถานท่ีจัดการ
เรียน       
การสอนตาม
มาตรฐาน 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
สภาพพร้อมใช้งาน 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

และ 
กองช่าง 

2. โครงการจัดช้ืออุปกรณ์และสระฝึก
วายน้ าเพื่อปูองกันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียนประถมศึกษาใน
ต าบลกุดน้าใส 

เพื่อให้เด็กฝึกวายน้ าเพื่อ
ปูองการจมน้ าของเด็ก
เล็ก 

จัดชื้ออุปกรณ์และ
สระฝึกวายน้ าเพื่อ
ปูองกันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียน
ประถมศึกษาในต าบล 
กุดน้าใส 

30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ จัดชื้ออุปกรณ์
สระฝึกวายน้ า 

-เมื่อเกิดอุบัติเหตุทาง
น้ าก็สามารถเอาตัว
รอดได ้

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 

รวม  2  โครงการ - - 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ - - - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการ 

                                                                          องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส อ้าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูม ิ
ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
๓  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
     ๓.3  แผนงาน   สังคมสงเคราะห์  

 
 

38 
(แบบ ผ.01) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 

๑. โครงการก่อสร้างศูนย์ดูแล
ผู้สูงอายุในอบต. กุดน้ าใส 

- เพื่อจัดกิจกรรม
ผู้สูงอายุในต าบลกุด
น้ าใส 
 

- ก่อสร้างศูนย์ดูแล
ผู้สูงอายุ ใน อบต. 
กุดน้ าใส 

1,00๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

1,00๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

1,00๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

1,00๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- ศูนย์พัฒนา     
เด็กเล็กมี
สถานท่ีจัดการ
เรียนการสอน
ตามมาตรฐาน 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
สภาพพร้อมใช้งาน 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

กองสวัสดิการ
สังคม 
และ 

กองช่าง 

2. โครงการช่วยเหลือประชาชน
ด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

- เพื่อจัดกิจกรรม
ผู้สูงอายุในต าบลกุด
น้ าใส 
 

- ก่อสร้างศูนย์ดูแล
ผู้สูงอายุ ใน อบต. 
กุดน้ าใส 

312,00๐ 
งบ อบต. 

 

312,00๐ 
งบ อบต. 

 

312,00๐ 
งบ อบต. 

 

312,00๐ 
งบ อบต. 

 

- ศูนย์พัฒนา     
เด็กเล็กมี
สถานท่ีจัดการ
เรียนการสอน
ตามมาตรฐาน 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
สภาพพร้อมใช้งาน 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม 2  โครงการ - - 1,312,๐๐๐ 1,312,๐๐๐ 1,312,๐๐๐ 1,312,๐๐๐ - - - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 
เพ่ิมเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1 

ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 ๓  ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๓.4 แผนงาน  สาธารณสุข 

 
39 

(แบบ ผ.01) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 

1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน 
พระราชประสงค์    

- เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านรู้จักดูแล
กันเอง 

จัดอบรมให้ความรู้แก่
หมอบ้านและประชาชน
ในต าบลกุดน้ าใส 

480,000 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

480,000 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

480,000 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

480,000 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 70 

- ประชาชนได้รับ
การดูแลอย่างถูกวิธ ี

กอง
สาธารณะ

สุขฯ 

2. โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า  ต้านภัย
มะเร็งเต้านม  

- เพื่อใหส้ตรีมีความรู้
และเข้าใจในแนว
ทางการด าเนินในการ
ตรวจคัดมะเร็งเต้านม
มากขึ้น 

สตรีอายุ 30-70 ปีขึ้น
ไป ในเขตพื้นท่ีต าบลกุด
น้ าใส 

480,000 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

480,000 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

480,000 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

480,000 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 80 

- สตรีที่ได้รับการ
ตรวจเต้านมด้วย
ตนเองที่มีผลผิดปกติ
ได้รับการส่งตัวและ
รักษาต่อ 

กอง
สาธารณะ

สุขฯ 

3. โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมาร ี

- เพื่อสร้างความ
ตระหนักให้ความรู้แก่ 
เด็ก  เยาวชน และ
ประชาชนในการเลือก
บริโภคอาหารที่มี
ไอโอดีน 

จัดกิจกรรมอบรม
รณรงค์ให้ความรู้แก่เด็ก
เยาวชน  และประชาชน
ในการเลือกบริโภค
อาหารที่มีไอโอดีน 

480,000 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

480,000 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

480,000 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

480,000 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

ไม่มีอัตราการ
เกิดโรคขาด
สารอาหาร
ไอโอดีนในพ้ืนท่ี 

- เด็ก  เยาวชน และ
ประชาชนเข้าใจ
บทบาท สิทธิและ
หน้าท่ีในงาน
คุ้มครองผู้บริโภค 

กอง
สาธารณะ

สุขฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 
เพิ่มเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1 

ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 ๓  ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๓.4 แผนงาน  สาธารณสุข 

 
 
 

40 
(แบบ ผ.01) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 

4. 
 
 
 

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเด็ก  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี 

- เพื่อใหเ้ด็กในต าบล 
กุดน้ าใสภาวะโภชนาการ
เกิน(อ้วน) และโภชนาการ
(ผอม)ได้รับการดูแล 

เด็กภายในต าบล
กุดน้ าใส 

480,000 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

480,000 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

480,000 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

480,000 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

เด็กในต าบลกุดน้ าใส 
ร้อยละ 80 ของเด็ก
ได้รับการประเมิน
และระวังโภชนาการ 

เด็กในต าบลกุดน้ าใส
ภาวะโภชนาการเกิน
(อ้วน) และ
โภชนาการ (ผอม)
ได้รับการดูแล 

กอง
สาธารณะ

สุขฯ 

5. โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก  ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมาร ี   

- เพื่อใหแ้ม่และเด็กใน
ต าบลกุดน้ าใสโภชนาการ
ที่ถูกต้อง 

แม่และเด็ก
ภายในต าบลกุด
น้ าใส 

480,000 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

480,000 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

480,000 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

480,000 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

แม่และเด็กในต าบล
กุดน้ าใสร้อยละ 80 
ของเด็กได้รับการ
ระวังโภชนาการ 

แม่และเด็กในต าบล
กุดน้ าใสที่มีภาวะ
โภชนาการเกินได้รับ
การแก้ไข 

กอง
สาธารณะ

สุขฯ 

6. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ 
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมาร ี   

- เพื่อใหค้วบคุมโรค
หนอนพยาธิในต าบล 
กุดน้ าใส 

เด็กภายในต าบล
กุดน้ าใส 

480,000 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

480,000 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

480,000 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

480,000 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

เด็กในต าบลกุดน้ าใส
ร้อยละ 80 ของเด็ก
ได้รับการระวังการ
ตรวจพยาธ ิ

เด็กนักเรียนทุกคน
ในโรงเรียนได้รับการ
ตรวจพยาธิครบถ้วน 

กอง
สาธารณะ

สุขฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 
เพิ่มเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1 

ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 ๓  ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๓.4 แผนงาน  สาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 

41 
(แบบ ผ.01) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 

7. โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมาร ี   

- เพื่อใหค้วบคุมโรค
มาลาเรียในต าบลกุดน้ าใส 

ประชาชนในต าบล
กุดน้ าใส 

480,000 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

480,000 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

480,000 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

480,000 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนปลอดภัย
จากโรคมาลาเรีย 

ประชาชนในต าบล
กุดน้ าใสปลอดภัยต่อ
การเป็นโรคาลาเรีย 

กอง
สาธารณะ

สุขฯ 

8. 
 
 

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมาร ี   

- เพื่อใหโ้รงเรียนมีสถานท่ี
ในการประกอบอาหารที่
สุขอนามัย 

โรงเรียนจัดบริการ
อาหารให้แก
นักเรียนในระดับ
อนุบาล 1 ถึง
ประถมศึกษาปีที 6 

480,000 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

480,000 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

480,000 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

480,000 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

ร้อยละของจ านวน
นักเรียนท่ีมาเรียน
และมีสุขภาพนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

นักเรียนทุกคนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์ แข็งแรง
สามารถด ารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

กอง
สาธารณะ

สุขฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 
เพ่ิมเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1 

ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 ๓  ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๓.4 แผนงาน  สาธารณสุข 

 
42 

(แบบ ผ.01) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 

9. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูาจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมาร ี
  

- เพื่อกระตุ้นให้
ประชาชนเกิดความ
ตื่นตัว ตระหนักต่อ
การดูแลสุขภาพ
ตนเอง 

หมู่บ้าน/ชุมชน
ต้นแบบด้านการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ จ านวน  ๑4 
หมู่บ้าน 

480,000 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

480,000 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

480,000 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

480,000 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

ร้อยละของจ านวน
ประชาชนและมี
สุขภาพนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

ประชาชนมีความ
ตระหนักในการ
จัดการและดูแล
สุขภาพตนเอง
รวมทั้งมีส่วนร่วมใน
การจัดการ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
เพื่อลดเสี่ยงลดโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง 

กองสาธารณะ
สุขฯ 

10. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To be numder onr 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวด ี 

- เพื่อลดปัญหาการ
แพร่ระบาดของยาเสพ
ติดในสถานศึกษา 
สถานประกอบการ 
หน่วยงาน และชุมชน 
ในพื้นที่ 

หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ในพื้นที ่
สถานศึกษาในพ้ืนท่ี 

480,000 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

480,000 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

480,000 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

480,000 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไป 
ได้ทราบถึงโทษ

และผลเสียของยา
เสพติด 

ปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพ
ติดในสถานศึกษา 
หน่วยงาน และ
ชุมชนในพื้นที่ 
 

กองสาธารณะ
สุขฯ 



แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 
องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 

เพ่ิมเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1 
ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 ๓  ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๓.4 แผนงาน  สาธารณสุข 

 
43 

(แบบ ผ.01) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 

๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 
11. 

 
 

โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานสมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์อัครราชกุมาร ี

- เพื่อส่งเสริมความรู้
เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
ให้แก่ประชาชน 

การประชาสัมพันธ์
ครอบคลุมทั้ง 14 
หมู่บ้าน ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วมอบรม
มีความรู้เรื่องโรคพิษ
สุนัขบ้า 

480,000 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

480,000 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

480,000 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

480,000 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

ปูองกันและ การ
ควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ประชาชนได้รับความรู้
เกี่ยวกับภัยอันตราย 
การปูองกันและ การ
ควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคพิษสุนัขบ้า 

กอง
สาธารณะ

สุขฯ 

12. 
 
 

โครงการจัดชื้อรถขยะแบบอัด
ท้าย  

- เพื่อจัดชื้อรถขยะ
แบบอัดท้าย 

เพื่อให้เพียงพอต่อ
การจัดเก็บขยะใน
พื้นที่ต าบลกุดน้ าใส 

2,300,000 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

2,300,000 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

2,300,000 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

2,300,000 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

ไม่ให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี
และปัญหาด้านขยะ 

ประชาชนมีความเข้าใจ
และตระหนักถึงคุณค่า
ในการรักษาสิ่งแวดล้อม 

กอง
สาธารณะ

สุขฯ 

13. โครงการช่วยเหลือประชาชน
ด้านการปูองกนและระงับ
โรคติดต่อ                           

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการ
ปูองกันและระงับ
โรคติดต่อ            

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนท่ีได้รับ
การช่วยเหลือ 

30,000 
งบอบต. 

30,000 
งบอบต. 

30,000 
งบอบต. 

30,000 
งบอบต. 

ประชาชนท่ีได้รับ
การเดือดร้อนได้รับ
ความช่วยเหลือ 

ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือในด้านต่างๆ 

กอง
สาธารณะ

สุขฯ 

รวม   13  โครงการ                 - - 8,570,000 8,570,000 8,570,000 8,570,000 - - - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 
เพ่ิมเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1 

ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 ๓  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๓.5 แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 

 
 
 

44 
(แบบ ผ.01)3 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 

๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 
1. 
 
 

โครงการช่วยเหลือประชาชน
ด้านผู้ประสบสาธารณภัย  
หรือภัยภัยพิบัติฉุกเฉิน                 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ด้านผู้ประสบสาธารณ
ภัย  หรือภัยภัยพิบัติ
ฉุกเฉิน  

ทั้ง 14 หมู่บ้าน 
 ร้อยละ 80 ของประชาชน
ที่ได้รับการช่วยเหลือ 

30,000 
งบอบต. 

30,000 
งบอบต. 

30,000 
งบอบต. 

30,000 
งบอบต. 

ประชาชนท่ีได้รับ
การเดือดร้อน
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือใน
ด้านต่างๆ 

ส านักปลัด 

2. โครงการติดตั้งซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ  และ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ์  
รัชการที่ 10 

- เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดี และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

-ติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
และสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

2๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

2๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

2๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

2๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- ได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันระมหา
กษัตริย์เพิ่มมากขึ้น 

- ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีใน
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

ส านักปลัด 
อบต. 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 
เพ่ิมเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1 

ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 ๓  ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๓.5 แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 

 
 
 

45 
(แบบ ผ.01) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 

๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 
3. โครงการจัดท าปูายเตือนภัย

และติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัย
จุดเสี่ยงพร้อมไฟกระพริบ
ตามทางแยกต่างๆ 

- เพื่อปูองกันดูแลรักษา
ความปลอดภัย และให้
ความปลอดภัย และให้
ประชาชนท่ีเดินทางสัญจร
ไปมามีความปลอดภัย 
เพิ่มความระมัดระวังมาก
ขึ้น 

- ด าเนินกาจัดท าปูายเตือน
ภัยจุดเสี่ยง ติดตั้งสัญญาณ
ไฟกระพริบบริเวณทางแยก 
ติดตั้งกระจก เป็นต้น ณ จุด
เสี่ยงตามถนนสายหลัก และ
ถนนสายรองในพื้นที่ต าบล
กุดน้ าใส 

5๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

5๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

5๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

5๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ทางถนนเพิ่มขึ้น 
- ลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

- ประชามีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

ส านักปลัด 
อบต. 

4. โครงการติดตั้งกล้อง CCTV 
เพิ่มตามจุดต่างๆ ใน อบต. 

- เพื่อเพ่ิมความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
-เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ส าหรับคดีความต่างๆที่
อาจจะเกิดขึ้น 

- ด าเนินการติดตั้ง 
กล้อง CCTV จุดเสี่ยงใน
พื้นที่ต าบลกุดน้ าใส 

50๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 
 

50๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 
 

50๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 
 

50๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 
 

-ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
มากขึ้น 

 - ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย ์
- เป็นหลักฐาน
ส าหรับคดีความ
ต่างๆ 

ส านักปลัด 
อบต. 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 
เพ่ิมเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1 

ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 ๓  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๓.5 แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 

๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 
5 โครงการจัดชื้อธงเฉลิมพระ

เกรียติ พร้อมเหล็ก 
- เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดี และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

-ติดตั้งธงเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดช และสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ฯลฯ 

2๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 
 

2๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 
 

2๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 
 

2๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 
 

- ได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี
ต่อสถาบันระ
มหากษัตริย์เพิ่ม
มากขึ้น 

- ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีใน
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

ส านักปลัด 
อบต. 

รวม  5  โครงการ - - 1,230,000 1,230,000 1,230,000 1,230,000 - - - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 
เพ่ิมเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1 

ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 7 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
4  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
         4 .๒  แผนงาน  การบ าบัด  ฟ้ืนฟู  เฝูาระวัง  และปูองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 

๑. 
 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละ
ปลูกต้นไม้สองข้างทางในเขต
ต าบลกุดน้ าใส หมู่ที่ 1-14 

- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ให้มีความสวยงาม 
สะอาด  
- เพื่อฟ้ืนฟูและรักษา
ธรรมชาติให้คงอยู่
สวยงาม 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณริมทางถนน และ
พื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์ในต าบลให้
สะอาด และสวยงาม 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

จ านวน 14 แห่ง - พื้นที่ต าบล         
กุดน้ าใสมีภูมิทัศน์
สวยงาม การ
เดินทางไปมา
สะดวก 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

2. โครงการก่อสร้างลานกีฬา
พร้อมเครื่องออกก าลังกายใน
ต าบลกุดน้ าใส หมู่ที่ 1-14 

- เพื่อก่อสร้างลาน
กีฬาพร้อมเครื่องออก
ก าลังกาย 

-ก่อสร้างลานกีฬาพร้อม
เครื่องออกก าลังกาย 

1,000,000 
งบ อบต. 

1,000,000 
งบ อบต. 

1,000,000 
งบ อบต. 

1,000,000 
งบ อบต. 

จ านวน 14 แห่ง -ประชาชนใน
ต าบลกุดน้ าใสมีที่
ออกก าลังกาย 

ส านักปลัด 

3. โครงการถมที่สาธารณะ
ประโยชน์ 

- เพื่อเพ่ิมพื้นท่ี
สาธารณะให้พลเมือง
ใช้ร่วมกัน 

- ถมที่สาธารณะ
ประโยชน์เพื่อใช้
ประโยชน์ 

5๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

5๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

5๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

5๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- มีพื้นท่ี
สาธารณะ 
ประโยชน์ส าหรับ
ให้พลเมืองใช้
ร่วมกันเพิ่มขึ้น 

- ประชาชนมีพื้นที่
สาธารณะ
ประโยชน์ใช้
ร่วมกัน 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 
เพ่ิมเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1 

ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 7 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
4  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
    4 .๒  แผนงาน  การบ าบัด  ฟ้ืนฟู  เฝูาระวัง  และปูองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 

4. โครงการปรับปรุงสวน
สุขภาพในชุมชนต าบล
กุดน้ าใส 

- เพื่อปรับปรุงดิน  และ
จัดท าส่วนสุขภาพ 

- ปรับปรุงสวนสุขภาพ
ในชุมชนต าบลกุดน้ า
ใส 

15๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

15๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

15๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

15๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- ประชาชนมี
สุขภาพท่ีด ี

- ประชาชนมีพื้นที่
สาธารณะ
ประโยชน์ใช้
ร่วมกันในการออก
ก าลัง 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

5 โครงการถนนสวย สาย
สุขภาพในชุมชนต าบล
กุดน้ าใส(ถนนสายปั่น
จักรยาน) 

- เพื่อให้ประชาชนหันมา
ใส่ใจสุขภาพมากข้ึน-เพื่อ
ลดการเกิดอุบัติเหตุในการ
ปั่นจักรยาน 

- จัดท าปูายจราจร 
-ท าสื่อประชาสัมพันธ ์
-จัดท าปูายถนนสาย
สุขภาพ 

5๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

5๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

5๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

5๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- จ านวน 1 แห่ง - ลดการเกิด
อุบัติเหตุในการปั่น
จักรยาน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

รวม  5  โครงการ - - 1,900,๐๐๐ 1,900,๐๐๐ 1,900,๐๐๐ 1,900,๐๐๐ - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 
เพ่ิมเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1 

ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 8  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ 
5  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

5.1  แผนงาน  การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 

๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 
1. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม

อาคารที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบล กุดน้ าใสและอาคาร
สถานท่ีที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ 

- เพื่อให้สถานท่ีในการ
ปฎิบัติราชการและให้บริการ
ประชาชน 

- ปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารที่ท าการฯ และ
อาคารสถานท่ีที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ 

3๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

3๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

3๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

3๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- มีสถานท่ีบริการ
ประชาชนดีขึ้น 
พร้อมให้บริการ
และปฏิบัติ
ราชการ 

- มีสถานท่ีปฏิบัติ
ราชการและ
ให้บริการประชาชน
ที่เหมาะสมและ
เพียงพอ 

ส านักปลัด 
อบต. 

และกองช่าง 

2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์/
สถานท่ีท างานน่าอยู่  น่า
ท างาน 

- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ 
สถานท่ีท างานให้น่าอยู่น่า
ท างาน 
- เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์
สถานท่ีท างานให้น่าอยู่ 
น่าท างาน 

10๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

10๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

10๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

10๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- สถานท่ีท างาน
น่าอยู่ น่าท างาน 
 

- สถานท่ีท างานน่า
อยู่ น่าท างาน มีภูมิ
ทัศน์ที่สะอาด 
สวยงาม 

ส านักปลัด 
และกองช่าง 

3. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟูา
ในอาคารที่ท างาน 

- เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟูา
ในอาคารที่ท างาน 
 - เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 

- ปรับปรุงระบบไฟฟูา
ในอาคารที่ท างาน 

10๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

10๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

10๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

10๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- สถานท่ีท างาน
น่าอยู่ น่าท างาน 
 

- สถานท่ีท างานน่า
อยู่ น่าท างาน มี 

ส านักปลัด 
และกองช่าง 

4. โครงการติดตั้งแอร์ในสถานท่ี
ท างานในส่วนต่างๆ 

- เพื่อให้มีประสิทธิภาพใน
การท างาน 

ติดตั้งแอร์ในสถานท่ี
ท างานในส่วนต่างๆ 

250,000 
งบ อบต. 

250,000 
งบ อบต. 

250,000 
งบ อบต. 

250,000 
งบ อบต. 

ติดตั้งแอร์ -เพิ่มประสิทธิภาพ
ในที่ท างาน 

ส านักปลัด 
ฯลฯ 

 
49 

(แบบ ผ.01) 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 
เพ่ิมเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1 

ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 8  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ 
5  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

5.1  แผนงาน  การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 

๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 
5. โครงการจัดซื้อรถผลิตน้ าดื่น

แบบเอนกประสงค์
เอนกประสงค ์จ านวน  1  
คัน   

- เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ าดื่ม 

รถผลิตน้ าดื่นแบบ
เอนกประสงค ์
ขนาดความจุไม่น้อย
กว้า 7,000 ลิตร 

3,400,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

3,400,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

3,400,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

3,400,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

จ านวน 1 คัน -ประชาชนได้มีน้ า
ดื่มที่สะอาด 

ส านักปลัด 

6. โครงการก่อสร้างลาดจอดรถ 
อบต. 

- เพื่อให้ประชาชนได้มี
ลาดจอดรถในการมา
ติดต่อราชการ 

ก่อสร้างลาดจอด 
อบต. 

250,000 
งบ อบต. 

250,000 
งบ อบต. 

250,000 
งบ อบต. 

250,000 
งบ อบต. 

1 แห่ง -ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการมาติดต่อ
ราชการ 

ส านักปลัด 

7. โครงการติดตั้งเสียงตามสาย
แบบราสายเพื่อบริการข้อมูล
ข่าวสาร 

- เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

ติดตั้งเสียงตามสาย
แบบราสายเพื่อ
บริการข้อมูล
ข่าวสาร 

250,000 
งบ อบต. 

250,000 
งบ อบต. 

250,000 
งบ อบต. 

250,000 
งบ อบต. 

ติดตั้งเสียงตาม
สาย 

-เพิ่มประสิทธิภาพ
ในที่ท างาน 

ส านักปลัด 
และทุกกอง 

ฯลฯ 

8 โครงการเปลื่ยนผ้าเต้นท์ -เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
ในการใช้งาน 

เปลื่ยนผ้าเต้นท์ 100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

100,000 
งบ อบต. 

จ านวน 6 หลัง -เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการใช้งานดีขึ้น 

ส านักปลัด 

รวม 8  โครงการ - - 4,5000,000 4,5000,000 4,5000,000 4,5000,000 - - - 
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 (แบบ ผ.02) 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 
ส้าหรับ  อุดหนุนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 

เพ่ิมเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1 
ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 ๓  ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๓.4 แผนงาน  สาธารณสุข 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 

๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 2564 (KPI) รับผิดชอบ 
1. โครงการสนับสนุน/อุดหนุน

เอกชนคณะกรรมการหมู่บ้าน
(โครงการตามแนวทาง
พระราชด าริด้านสาธารณะสุข) 

- เพื่อสนับสนุน/อุดหนุน
หมู่บ้านในการด าเนิน
(โครงการตามแนวทาง
พระราชด าริด้าน
สาธารณะสุข) 

- หมู่บ้านในต าบลกุด
น้ าใส 

280,๐๐๐ 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

280,๐๐๐ 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

280,๐๐๐ 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

280,๐๐๐ 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

จ านวน 3  
โครงการ 
ต่อหมู่บ้าน  
(จ านวน 42 
โครงการ) 

- โครงการตาม
แนวทางระราชด าริ
ด้านสาธารณะสุขมี
ประสิทธิภาพ และ
เข้าถึง กลุ่มเปูาหมาย 

กอง
สาธารณสุข 

๒. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน 
พระราชประสงค์    

- เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านรู้จักดูแลกันเอง 

จัดอบรมให้ความรู้แก่
หมอบ้านและ
ประชาชนในต าบลกุด
น้ าใส 

280,๐๐๐ 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

280,๐๐๐ 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

280,๐๐๐ 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

280,๐๐๐ 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 70 

- ประชาชนได้รับการ
ดูแลอย่างถูกวิธี 

กอง
สาธารณะ

สุขฯ 

3. โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า  ต้านภัย
มะเร็งเต้านม  

- เพื่อใหส้ตรีมีความรู้และ
เข้าใจในแนวทางการ
ด าเนินในการตรวจคัด
มะเร็งเต้านมมากขึ้น 

สตรีอายุ 30-70 ปี
ขึ้นไป ในเขตพื้นท่ี
ต าบลกุดน้ าใส 

280,๐๐๐ 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

280,๐๐๐ 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

280,๐๐๐ 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

280,๐๐๐ 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 80 

- สตรีที่ได้รับการตรวจ
เต้านมด้วยตนเองที่มี
ผลผิดปกติได้รับการ
ส่งตัวและรักษาต่อ 

กอง
สาธารณะ

สุขฯ 

 
51 

(แบบ ผ.02) 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 
ส้าหรับ  อุดหนุนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 

เพิ่มเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1 
ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 ๓  ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๓.4 แผนงาน  สาธารณสุข 

 
 

52 
(แบบ ผ.02) 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 

๔. โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมาร ี

- เพื่อสร้างความ
ตระหนักให้ความรู้แก่ 
เด็ก  เยาวชน และ
ประชาชนในการเลือก
บริโภคอาหารที่มี
ไอโอดีน 

จัดกิจกรรมอบรม
รณรงค์ให้ความรู้แก่เด็ก
เยาวชน  และประชาชน
ในการเลือกบริโภค
อาหารที่มีไอโอดีน 

280,๐๐๐ 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

280,๐๐๐ 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

280,๐๐๐ 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

280,๐๐๐ 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

ไม่มีอัตราการ
เกิดโรคขาด
สารอาหาร
ไอโอดีนในพ้ืนท่ี 

- เด็ก  เยาวชน และ
ประชาชนเข้าใจ
บทบาท สิทธิและ
หน้าท่ีในงาน
คุ้มครองผู้บริโภค 

กอง
สาธารณะ

สุขฯ 

๕. โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมาร ี 

- เพื่อใหเ้ด็กในต าบล 
กุดน้ าใสภาวะ
โภชนาการเกิน(อ้วน) 
และโภชนาการ(ผอม)
ได้รับการดูแล 

เด็กภายในต าบลกุดน้ า
ใส 

280,๐๐๐ 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

280,๐๐๐ 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

280,๐๐๐ 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

280,๐๐๐ 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

เด็กในต าบลกุด
น้ าใส ร้อยละ 
80 ของเด็ก
ได้รับการ
ประเมินและ
ระวังโภชนาการ 

เด็กในต าบลกุดน้ าใส
ภาวะโภชนาการเกิน
(อ้วน) และ
โภชนาการ (ผอม)
ได้รับการดูแล 

กอง
สาธารณะ

สุขฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 
ส้าหรับ  อุดหนุนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 

เพิ่มเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 ๓  ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๓.4 แผนงาน  สาธารณสุข 

 
 

53 
(แบบ ผ.02) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 

๖. 
 
 
 

โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก  ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมาร ี   

- เพื่อใหแ้ม่และเด็กใน
ต าบลกุดน้ าใสโภชนาการ
ที่ถูกต้อง 

แม่และเด็กภายใน
ต าบลกุดน้ าใส 

280,๐๐๐ 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

280,๐๐๐ 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

280,๐๐๐ 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

280,๐๐๐ 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

แม่และเด็กในต าบล
กุดน้ าใสร้อยละ 80 
ของเด็กได้รับการ
ระวังโภชนาการ 

แม่และเด็กในต าบล
กุดน้ าใสที่มีภาวะ
โภชนาการเกินได้รับ
การแก้ไข 

กอง
สาธารณะ

สุขฯ 

๗. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ 
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมาร ี   

- เพื่อใหค้วบคุมโรค
หนอนพยาธิในต าบล 
กุดน้ าใส 

เด็กภายในต าบล
กุดน้ าใส 

280,๐๐๐ 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

280,๐๐๐ 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

280,๐๐๐ 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

280,๐๐๐ 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

เด็กในต าบลกุดน้ าใส
ร้อยละ 80 ของเด็ก
ได้รับการระวังการ
ตรวจพยาธ ิ

เด็กนักเรียนทุกคน
ในโรงเรียนได้รับการ
ตรวจพยาธิครบถ้วน 

กอง
สาธารณะ

สุขฯ 

๘. โครงการควบคุมโรคมาลาเรียของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมาร ี   

- เพื่อใหค้วบคุมโรค
มาลาเรียในต าบลกุดน้ าใส 

ประชาชนในต าบล
กุดน้ าใส 

280,๐๐๐ 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

280,๐๐๐ 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

280,๐๐๐ 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

280,๐๐๐ 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนปลอดภัย
จากโรคมาลาเรีย 

ประชาชนในต าบล
กุดน้ าใสปลอดภัยต่อ
การเป็นโรคาลาเรีย 

กอง
สาธารณะ

สุขฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 
ส้าหรับ  อุดหนุนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 

เพ่ิมเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1 
ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 ๓  ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๓.4 แผนงาน  สาธารณสุข 

 
 

54 
(แบบ ผ.02) 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 

๙. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน  

- เพื่อใหโ้รงเรียนมีสถานท่ี
ในการประกอบอาหารที่
สุขอนามัย 

โรงเรียนจัดบริการ
อาหารให้แก
นักเรียนในระดับ
อนุบาล 1 ถึง
ประถมศึกษาปีที 6 

280,๐๐๐ 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

280,๐๐๐ 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

280,๐๐๐ 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

280,๐๐๐ 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

ร้อยละของจ านวน
นักเรียนท่ีมาเรียน
และมีสุขภาพนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

นักเรียนทุกคนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์ แข็งแรง
สามารถด ารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

กอง
สาธารณะ

สุขฯ 

๑๐. 
 
 

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูาจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมาร ี
  

- เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน
เกิดความตื่นตัว ตระหนัก
ต่อการดูแลสุขภาพตนเอง 

หมู่บ้าน/ชุมชน
ต้นแบบด้านการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 
จ านวน  ๑4 
หมู่บ้าน 

280,๐๐๐ 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

280,๐๐๐ 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

280,๐๐๐ 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

280,๐๐๐ 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

ร้อยละของจ านวน
ประชาชนและมี
สุขภาพนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

ประชาชนมีความ
ตระหนักในการจัดการ
และดูแลสุขภาพตนเอง
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ
จัดการส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชน เพื่อลดเสี่ยงลด
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

กอง
สาธารณะ

สุขฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 
ส้าหรับ  อุดหนุนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 

เพ่ิมเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1 
ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 ๓  ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๓.4 แผนงาน  สาธารณสุข  

 
 
 
 
 
 

55 
(แบบ ผ.02) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 

๑๑. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To be numder onr 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวด ี 

- เพื่อลดปัญหาการ
แพร่ระบาดของยาเสพ
ติดในสถานศึกษา 
สถานประกอบการ 
หน่วยงาน และชุมชน 
ในพื้นที่ 

หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ในพื้นที ่
สถานศึกษาในพ้ืนท่ี 

280,๐๐๐ 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

280,๐๐๐ 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

280,๐๐๐ 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

280,๐๐๐ 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไป 
ได้ทราบถึงโทษ

และผลเสียของยา
เสพติด 

ปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพ
ติดในสถานศึกษา 
หน่วยงาน และ
ชุมชนในพื้นที่ 
 

กองสาธารณะ
สุขฯ 

รวม 11  โครงการ - - ๓,๐๘๐,๐๐๐ ๓,๐๘๐,๐๐๐ ๓,๐๘๐,๐๐๐ ๓,๐๘๐,๐๐๐ - - - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 
ส้าหรับ  อุดหนุนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 

เพ่ิมเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1 
ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 8  การบริหารจัดกรบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ 
5  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

5.๒  แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 

๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 2564 (KPI) รับผิดชอบ 
1. โครงการสนับสนุน/

อุดหนุนองค์การส่วนต าบล
บ้านขาม 

- เพื่อสนับสนุน/อุดหนุน
ส่วนราชการในการปฏิบัติ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

32,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

32,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

32,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

32,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

จ านวน 1 แห่ง - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ 
อปท. ระดับอ าเภอมี
ประสิทธิภาพ 
- มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ของ อปท. 

ส านักปลัด 

รวม 1  โครงการ - - 32,๐๐๐ 32,๐๐๐ 32,๐๐๐ 32,๐๐๐ - - - 

 
 
 
 
 
 
 

5๖ 
(แบบ ผ.08) 

 



บัญชีวัสดุและครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 2564 (KPI) รับผิดชอบ 

1. โครงการจัดซื้อรถผลิตน้ าดื่น
แบบเอนกประสงค์
เอนกประสงค ์ จ านวน  1  
คัน  ตามรูปแบบและ
ข้อก าหนดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดน้ าใส 

- เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ า
ดื่ม 

รถผลิตน้ าดื่นแบบ
เอนกประสงค ์ขนาด
ความจุไม่น้อยกว้า 
7,000 ลิตร 

3,500,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

3,500,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

3,500,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

3,500,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

จ านวน 1 คัน -ประชาชนได้มีน้ า
ดื่มที่สะอาด 

ส านักปลัด 

2. โครงการติดตั้งแอร์ในสถานท่ี
ท างานในส่วนต่างๆ 

- เพื่อให้มีประสิทธิภาพใน
การท างาน 

ติดตั้งแอร์ในสถานท่ี
ท างานในส่วนต่างๆ 

250,000 
งบ อบต. 

250,000 
งบ อบต. 

250,000 
งบ อบต. 

250,000 
งบ อบต. 

ติดตั้งแอร์ -เพิ่มประสิทธิภาพ
ในที่ท างาน 

ส านักปลัด 
ฯลฯ 

   รวม 3,700,๐๐0 3,700,๐๐0 3,700,๐๐0 3,700,๐๐0    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

แบบ ผ. 08 
บัญชีวัสดุและครุภัณฑ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
ส้าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 

 


