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หลักการและเหตุผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องคก์ารบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 

เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1/2565 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ตาม
ขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ก าหนด ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยได้ประกาศใช้แผนพัฒนาฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 
วัตถุประสงค์ในการจัดท าเพ่ือใช้แผนพัฒนาฯ เป็นแนวทางการพัฒนาและเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม การตั้งงบประมาณอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอ่ืน 
รวมถึงการจัดท าค าของบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ ในช่วงของแผนนั้น ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยได้
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น 7 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

 

  เนื่องจากการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลกุด
น้อย ยังไม่ครอบคลุม ประกอบกับปัญหาในพ้ืนที่ปัจจุบัน บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงท าให้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  ตลอดจนผู้น าหมู่บ้านได้
ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือเสนอโครงการพัฒนาขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน และมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและ
สถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือตอบสนองแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยยัง
จ าเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์เพ่ิมเติมให้เพียงพอ และได้มาตรฐานอันจะท าให้การจัดบริการสาธารณะในด้านต่างๆ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนในท้องถิ่น 
 

  ด้วยเหตุผลความจ าเป็นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย จึงได้จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565 ขึ้น โดยด าเนินการตามนัยข้อ 22 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
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  1. เพิ่มเติม ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
     แผนงานสังคมสงเคราะห์ จ านวน 1 โครงการ 

   - โครงการชุมชนคนท าบัญชี เพ่ือความมั่นคง มั่งค่ัง อย่างยั่งยืน 
 

2. เพิ่มเติม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน 52 โครงการ 
ประกอบด้วย 

    2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน 51 โครงการ ดังนี้ 
1) โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปา (Water Treatment System) บ้านกุดน้อย  

       หมู่ที่ 1 
     2) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากฟาร์มหมู บ้านกุดน้อย หมู่ที่ 1 ถึงบ้าน 
       วังกรวด 
   3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายเต่า ศรจันทึก ถึงบ้าน 
       ผู้ใหญ่วุฒินันท์ บ้านวังกรวด หมู่ที่ 2 
   4) โครงการวางท่อระบายน้ าจากบ้านนายประสิทธิ ถึงบ้านผู้ใหญ่วุฒินันท์บ้านวังกรวด  
           หมู่ที่ 2 
   5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านวังกรวด หมู่ที่ 2 ถึงบ้าน 
      โนนเสลา 
      6) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านกุดเต่างับ หมู่ที่ 3  
      7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านกุดเต่างับ หมู่ที่ 3 เชื่อมถนน 
       หมายเลข 201 สายสีคิ้ว - ด่านขุนทด พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง 
      8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท้ายหมู่บ้านไปบ่อใหญ่ บ้านกุดเต่างับ 
      หมู่ที่ 3 
      9) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางจากบ้านกุดเต่างับ หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านไก่เส่า 
   10) โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปา (Water Treatment System) บ้าน 
        หนองสลักได หมู่ที่ 4 
   11) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางบ้านหนองสลักได หมู่ที่ 4 ถึงบ้านกุดเต่างับ 
   12) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปากทางบ้านหนองสลักได ถึงท้าย 
        หมู่บ้าน บ้านหนองสลักได หมู่ที่ 4 
   13) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าหมู่บ้านดอนนกเขา หมู่ที่ 5 
   14) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางบ้านดอนนกเขา หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อบ้านไก่เส่า 
   15) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางบ้านดอนนกเขา  หมู่ที่  5  ถึงบ้าน 
                          หนองสลักได 
   16) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านดอนนกเขา หมู่ที่ 5 ถึง 
           บ้านไก่เส่า 
   17) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านโนนเสลา หมู่ที่ 6 
   18) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางบ้านโนนเสลา หมู่ที่ 6 – นาหนอง 

/19) โครงการ … 
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   19) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุดเต่างับ หมู่ที่ 3 เชื่อมถนน 
         ทางหลวงหมายเลข 201 สายสีคิ้ว - ด่านขุนทด ช่วงบ้านกุดเต่างับ - สะพานบ้าน 
                 โนนเสลา หมู่ที่ 6 
   20) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหน้าบ่อนไก่ - ทางมอเตอร์เวย์ บ้านโนนเสลา 
        หมู่ที่ 6 
   21) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากบ่อขยะเชื่อมสายหน้าบ่อนไก่ - บ้าน 
        โนนเสลา หมู่ที่ 6 
   22) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากหน้าวัดดอนมะนาว หมู่ที่ 7 ถึง 
        สามแยกหัวสระ  
   23) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายสีหลอด ถึงบ้านนาย 
        สมจิต บ้านดอนมะนาว หมู่ที่ 7 
   24) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยบ้านผู้ใหญ่บุญเลิศ บ้านดอนมะนาว หมู่ที่ 7 
   25) โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปา (Water Treatment System) บ้านหัวสระ  
        หมู่ที่ 8 
   26) โครงการปรับปรุงถนนคันสระน้ า (หินคลุก) บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8 
   27) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี – เข้าหมู่บ้าน 
           บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8 
   28) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าต่อจากรางเดิมบ้านนางสุพรรณ์บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8 
   29) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าบริเวณข้างก าแพงวัดทางทิศเหนือ (สี่แยกบ้าน 
        ครบูัวลอง) บ้านถนนนาดี หมู่ที่ 9 
   30) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านไก่เส่า หมู่ที่ 10 ถึงบ้าน 
        ดอนนกเขา 
   31) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านไก่เส่า หมู่ที่ 10 ถึงบ้าน 
        นาหนอง ต าบลบ้านหัน 
   32) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านไก่เส่า หมู่ที่ 10 ถึงบ้าน 
        หนองสลักได 
   33) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางการเกษตร จากบ้านไก่เส่า หมู่ที่ 10 ถึงบ้าน 
        หนองสลักได 
   34) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางการเกษตร จากบ้านไก่เส่า หมู่ที่ 10 ถึงบ้าน 
        วังกรวด 
   35) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางกลางหมู่บ้าน บ้านไก่เส่า หมู่ที่ 10 
   36) โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางหมู่บ้าน บ้านไก่เส่า หมู่ที่ 10  
   37) โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปา (Water Treatment System) บ้านใหม่ กม.9  
        หมู่ที่ 11 
   38) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไฟฟ้าส่องสว่างชุดเสาไฟถนนโคม 
        แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียว สายทางจากบ้านใหม่ กม.9  
        หมู่ที่ 11 ถึงบ้านหนองสลักได 

/39) โครงการ … 
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   39) โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุกสายทางบ้านใหม่ กม.9 หมู่ที่ 11 – บ้านหนองสลักได 
   40) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านใหม่ กม.9 หมู่ที่ 11 - บ้าน 
        หนองสลักได 
   41) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าสายทางบ้านนางดารา งามชาญชัยกุล ถึงบ้าน 
        นายนิต จันงาม สามแยกสายหลักกลางหมู่บ้าน บ้านสะพานหงษ์ หมู่ที่ 12 
   42) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านสะพานหงษ์ หมู่ที่ 12 ถึงทางแยกดอนมะนาว 
   43) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านสะพานหงษ์ หมู่ที่ 12 เชื่อม 
        บ้านแปะโนนไฮไปวัดพระนอน ต าบลเสมา พร้อมขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง 
   44) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากแยกศาลาประชาคมบ้าน 
        สะพานหงษ์ หมู่ที่ 12 เชื่อมถนนสายดอนมะนาว 
   45) โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปา (Water Treatment System) บ้าน 
        สะพานหงส์ หมู่ที่ 12  
   46) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสี่แยกบ้านหัวสระ - ปรางค์เก่า  
        หมู่ที่ 8,13 ถึงบ้านนายส ารวย จันทร์ฝาย 
   47) โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมหินคลุกสายทางบ้านนางค ากอง ถึงบ้านนางพนม  
        บ้านปรางค์เก่า หมู่ที่ 13 
   48) โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปา (Water Treatment System) บ้านปรางค์เก่า  
        หมู่ที่ 13 
   49) โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปา (Water Treatment System) บ้านบ่อทอง  
        หมู่ที่ 14 
   50) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านผู้ใหญ่ประนอม บ้านบ่อทอง หมู่ 14 
   51) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยบ้านผู้ใหญ่ประนอม บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 14 
 

   2.2 แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน 1 โครงการ  
   - โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8 
 

  3. เพิ่มเติม ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน จ านวน 1 โครงการ  

       - เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน (สถานที่กลาง) 
อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 

  4. เพิ่มเติม ครุภัณฑ์ส าหรับบริการสาธารณะ  
    แผนงานสาธารณสุข ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร จ านวน 1 รายการ คือ 

      - เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงลม ชนิดสะพายหลัง ขนาด 3.5 แรงม้า จ านวน 1 เครื่อง 
 
 

/ระเบียบ … 
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ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้ ด าเนินการตามข้ันตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 หมวด 4 การแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 22 ก าหนดว่า เพ่ือประโยชน์
ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม
พร้อมเหตุผลความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
    (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 ด้วย เมื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ 
 

  จากหลักการและขั้นตอนที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวก าหนด องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดน้อย จึงด าเนินการ 
  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ประชุม
คณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย เพ่ือจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 พร้อมเหตุผล
ความจ าเป็นเพ่ือเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยพิจารณา 
  (2) คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยและประชาคมท้องถิ่น ประชุมเมื่อ
วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565 
  (3) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย เสนอญัตติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570) องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565 ต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุด
น้อยเพ่ือพิจารณาร่างแผนที่เพ่ิมเติม เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย
ประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดน้อย เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565 ในการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 
 

…………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ. 01    

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 

เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1/2565



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย   

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 
 

 
ยุทธศาสตร ์

 

ปี 2566 ปี 2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570 รวม  5  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2) ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต             

    - แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 5 40,000 

รวม 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 5 40,000 

3) การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน             

    - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 51 166,659,100 51 166,659,100 51 166,659,100 51 166,659,100 51 166,659,100 255 833,295,500 

    - แผนงานเคหะและชุมชน 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 5 25,000,000 

รวม 52 171,659,100 52 171,659,100 52 171,659,100 52 171,659,100 52 171,659,100 260 858,295,500 

7) ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

            

    - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 20,000 - - - - - - - - 1 20,000 

รวม 1 20,000 - - - -  - - - 1 20,000 

รวมทั้งสิ้น 54 171,689,100 53 171,669,100 53 171,669,100 53 171,669,100 53 171,669,100 266 858,365,500 
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แบบ ผ. 01 



 

 

 

 

ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 

เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1/2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย   

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมคีุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการตามแนวทางพระราชด าริ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 : การพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชนฯ : 2.5 ส่งเสริมอาชีพ และกลุ่มอาชีพภายในต าบล 
          แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการชุมชนท าบัญชี 
เพื่อความม่ันคง ม่ังคั่ง 
อย่างย่ังยืน 

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้ประชาชนน้อมน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนว
ทางการด าเนินชวีิต 
เพื่อความม่ันคง 
ม่ังคั่ง อย่างย่ังยืน 
2. เพื่อให้ประชาชน 
มีความรู้ ความเข้าใจ
และสามารถจัดท าบัญชี
รับ - จ่ายในครัวเรือน
หรือบัญชีต้นทนุ
ประกอบอาชีพ 

ประชาชนได้รับการ
ฝึกอบรมการจัดท าบัญชี
รับ - จ่ายในครัวเรือน
หรือบัญชีต้นทนุ
ประกอบอาชีพ  
 

กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในต าบล 
กุดน้อย จ านวน 30 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1. ตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ  
ร้อยละ 90 ของ
กลุ่มเป้า ได้รับการ
ฝึกอบรมการจัดท า
บัญชีรับ - จ่ายใน
ครัวเรือน  
2. ตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ 
กลุ่มเป้าหมาย 
ที่ได้รับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจและ
สามารถจัดท า
บัญชีรับ - จ่าย 
ในครัวเรือนได ้

ประชาชนมี
ความรู้เข้าใจการ
จดบันทึกบัญชี 
และสามารถน า
ความรู้ที่ไดไ้ปเปน็
แนวทางในการ
ประกอบอาชีพ 
สร้างวินัยทาง
การเงิน  
ลดรายจ่าย เพิ่ม
รายได้ ลดหนี้สิน 
มีเงินออม 
วางแผนประกอบ
อาชีพ หรือ
ปรับเปลี่ยนอาชีพ
ให้เหมาะสม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

รวม 1 โครงการ   10,000 10,000 10,000 10,000 10,000    
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แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย   

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพือ่เพิ่มขดีความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
       ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 3.2 : พัฒนาด้านสาธารณูปโภคฯ                                                                    
          3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างระบบ
ผลิตน้ าประปา  (Water 
Treatment System) 
บ้านกุดน้อย หมู่ที่ 1 

- เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าประปาที่ได้
มาตรฐาน และ
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบรโิภค 

POG ขนาดใหญ่ L 
รองรับ 121 - 300 
ครัวเรือน ก าลงัผลิต 10 
ลูกบาศกเ์มตร/ชั่วโมง 

5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 ร้อยละ 
ของครัวเรือน 
ที่เข้าถึง
น้ าประปา
เพิ่มขึ้น (%) 

ประชาชน 
มีน้ าประปา 
ที่ได้มาตรฐาน
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 
 

2 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายจากฟาร์มหมู 
บ้านกุดน้อย หมู่ที่ 1  
ถึงบ้านวังกรวด 

- เพื่อพัฒนา
เส้นทางประชาชน
สะดวก 
ในการสัญจร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
จุดที่ 1 กว้าง 4 เมตร 
ยาว 740 เมตร  
หนา 0.10 เมตร 
จุดที่ 2 กว้าง 4 เมตร 
ยาว 480 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

645,000 645,000 645,000 645,000 645,000 - ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
- ระยะทางของ 
ถนนที่ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็สาย
ทางบ้านนายเต่า  
ศรจันทึก ถงึบ้านผู้ใหญ่
วุฒินันท์ บ้านวังกรวด 
หมู่ที่ 2 

- เพื่อพัฒนาผิว
จราจรให้มีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน  
- เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 80 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

187,000 187,000 187,000 187,000 187,000 - ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
- ระยะทางของ 
ถนนที่ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

- ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
- ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองช่าง 

8 

แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย   

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพือ่เพิ่มขดีความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
       ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการวางท่อระบายน้ า
จากบ้านนายประสิทธิ  
ถึงบ้านผู้ใหญ่วุฒินันท์  
บ้านวังกรวด หมู่ที่ 2 

-เพื่อช่วยในการ 
ระบายน้ า 
-เพื่อไม่ให้น้ าทว่ม
ขังบนพืน้ผิว
จราจร  

วางท่อขนาด Ø  
0.40 เมตร 

ยาว 120 เมตร 
พร้อมบ่อพักน้ า  

3 จุด 

111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 ร้อยละ 
ของพื้นที่ทีน่้ า
ท่วมลดลง 

-น้ าไม่ท่วมขัง
บนผิวจราจร  
-ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็สาย
ทางบ้านวงักรวด หมู่ที่ 2 
ถึงบ้านโนนเสลา 

-เพื่อพัฒนาผิว
จราจรให้มีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 -ร้อยละของ 
ประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน 
หินคลุกภายในหมู่บ้าน 
กุดเต่างับ หมู่ที่ 3 

-เพื่อพัฒนา
เส้นทาง
ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

จุดที่ 1 ซอยกานนท์
ฟาร์ม กว้าง 5 เมตร 
ยาว 600 เมตร 
จุดที่ 2 ซอยตาเหมา  
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 350 เมตร 

481,000 481,000 481,000 481,000 481,000 -ร้อยละของ 
ประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กองช่าง 

9 
 

แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย   

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพือ่เพิ่มขดีความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
       ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ 
สายทางบ้านกุดเต่างับ 
หมู่ที ่3 เชื่อมถนน
หมายเลข 201 สายสคีิ้ว 
- ด่านขุนทด พร้อมไฟฟ้า
ส่องสว่าง  

- เพื่อพัฒนาผิว
จราจรให้มีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน  
- เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กว้างเฉลี่ย  
6 - 8 เมตร  

ยาว 8,800 เมตร 

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 -ร้อยละของ 
ประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหลก็สาย
ท้ายหมู่บ้านไปบ่อใหญ่ 
บ้านกุดเต่างับ หมู่ที่ 3 

- เพื่อพัฒนาผิว
จราจรให้มีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน  
- เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 350 เมตร 

840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 -ร้อยละของ 
ประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนน 
หินคลุกสายทางจาก 
บ้านกุดเต่างับ หมู่ที่ 3 
เชื่อมบ้านไก่เส่า 

-เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
- เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 

1,056,000 1,056,000 1,056,000 1,056,000 1,056,000 -ร้อยละของ 
ประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กองช่าง 

10 

แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย   

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพือ่เพิ่มขดีความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
       ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 3.2 : พัฒนาด้านสาธารณูปโภคฯ                                                                    
          3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างระบบ
ผลิตน้ าประปา  (Water 
Treatment System) 
บ้านหนองสลักได  
หมู่ที่ 4 

-เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าประปาที่ได้
มาตรฐาน และ
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบรโิภค 
  

POG ขนาดใหญ่ L 
รองรับ 121 - 300 
ครัวเรือน ก าลงัผลิต 10 
ลูกบาศกเ์มตร/ชั่วโมง 

5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ี
เข้าถึง
น้ าประปา
เพิ่มขึ้น (%) 

ประชาชน 
มีน้ าประปา 
ที่ได้มาตรฐาน
และเพียงพอต่อ
การอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 
 

11 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกสายทางบ้าน
หนองสลกัได หมู่ที่ 4  
ถึงบ้านกุดเต่างับ 

-เพื่อพัฒนา
เส้นทาง
ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,300 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

858,000 858,000 858,000 858,000 858,000 - ร้อยละของ 
ประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
- ระยะทางของ 
ถนนที่ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชนสัญจร 
สะดวก 
 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็
ปากทางบ้านหนองสลกั
ได ถึงท้ายหมู่บ้าน 
บ้านหนองสลักได  
หมู่ที่ 4 

-เพื่อพัฒนาผิว
จราจรให้มีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กว้าง 8 เมตร 
ยาว 2,700 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละของ 
ประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
- ระยะทางของ 
ถนนที่ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

- ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
- ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองช่าง 

11 

แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย   

เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2565 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพือ่เพิ่มขดีความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
       ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ 
สายทางเข้าหมู่บ้าน
ดอนนกเขา หมู่ที่ 5 
 

- เพื่อพัฒนาผิวจราจร
ให้มีความคงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน  
- เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละของ 
ประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
- ระยะทางของ 
ถนนที่ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

- ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
- ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน 
หินคลุกสายทางบ้าน 
ดอนนกเขา หมู่ที่ 5 
เชื่อมต่อบ้านไก่เส่า 

- เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
- เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 3,200 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

 

253,000 253,000 253,000 253,000 253,000 - ร้อยละของ 
ประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
- ระยะทางของ 
ถนนที่ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชน 
สัญจรสะดวก 
 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนน 
หินคลุกสายทางบ้าน 
ดอนนกเขา หมู่ที่ 5  
ถึงบ้านหนองสลกัได 

- เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสัญจร 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 920 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

 

486,000 486,000 486,000 486,000 486,000 - ร้อยละของ 
ประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
- ระยะทางของ 
ถนนที่ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชน 
สัญจรสะดวก 
 

กองช่าง 

12 

แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย   

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพือ่เพิ่มขดีความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
       ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็
สายทางบ้านดอน
นกเขา หมู่ที่ 5  
ถึงบ้านไก่เส่า 

-เพื่อพัฒนาผิว
จราจรให้มีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 3,200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

11,520,000 11,520,000 11,520,000 11,520,000 11,520,000 -ร้อยละของ 
ประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนน 
หินคลุกภายในหมู่บ้าน 
โนนเสลา หมู่ที่ 6 

-เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

จุดที่ 1 สายทางบ้าน
นางหนูทิพย์ เดิดขุนทด 
ถึงทางเชื่อมถนนบ้านวงั
กรวด กว้าง 5 เมตร 
ยาว 400 เมตร  
หนา 0.10 เมตร 
จุดที่ 2 ทางเข้าสระ
ใหม่ กว้าง 5 เมตร  
ยาว 55 เมตร  
หนา 0.10 เมตร 
จุดที่ 3 ทางเข้าสระเก่า  
กว้าง 6 เมตร ยาว 35 
เมตร หนา 0.10 เมตร 

487,000 487,000 487,000 487,000 487,000 -ร้อยละของ 
ประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กองช่าง 

13 

แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย   

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพือ่เพิ่มขดีความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
       ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แนวทางการพฒันาที่ 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   จุดที่ 4 ทางเข้าจากที่
นางน้อย เชื่อมบอ่ขยะ  
กว้าง 4 เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.10 เมตร 

        

18 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกสายทางบ้าน
โนนเสลา หมู่ที่ 6 –  
นาหนอง 

-เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

พร้อมวางท่อ คสล. Ø 
ขนาด 0.40 เมตร 

จ านวน 1 จุด 
 

798,500 798,500 798,500 798,500 798,500 -ร้อยละของ 
ประชาชนที่
สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ
ถนนที่ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 

ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็
สายบ้านกุดเต่างับ 
หมู่ที่ 3 เชื่อมถนนทาง
หลวงหมายเลข 201 
สายสีคิ้ว - ด่านขุนทด  
ช่วงบ้านกุดเต่างับ – 
สะพานบ้านโนนเสลา 
หมู่ที่ 6 

-เพื่อพัฒนาผิว
จราจรให้มีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

จุดที่ 1 กว้าง 6 เมตร 
ยาว 55 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 
 

จุดที่ 2 กว้าง 8 เมตร 
ยาว 346 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

1,859,000 1,859,000 1,859,000 1,859,000 1,859,000 -ร้อยละของ 
ประชาชนที่
สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ
ถนนที่ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองช่าง 

14 

แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย   

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพือ่เพิ่มขดีความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
       ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกสายหน้าบ่อน
ไก่ – ทางมอเตอร์เวย์ 
บ้านโนนเสลา หมู่ที่ 6 

-เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

พร้อมวางท่อ คสล. Ø 
ขนาด 0.40 เมตร 

จ านวน 1 จุด 

404,000 404,000 404,000 404,000 404,000 -ร้อยละของ 
ประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกสายจากบ่อ
ขยะเชื่อมสายหน้า
บ่อนไก่ – บ้านโนน
เสลา หมู่ที่ 6 

-เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวก 
ในการสัญจร 

กว้างเฉลี่ย 4 - 6 เมตร 
ยาว 950 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

 

542,000 542,000 542,000 542,000 542,000 -ร้อยละของ 
ประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็
สายจากหน้าวัดดอน
มะนาว หมู่ที่ 7 ถึงสาม
แยกหัวสระ 

-เพื่อพัฒนาผิว
จราจรให้มีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 

 

5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 -ร้อยละของ 
ประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองช่าง 

15 

แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย   

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพือ่เพิ่มขดีความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
       ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 3.2 : พัฒนาด้านสาธารณูปโภคฯ                                                                     
          3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็สาย
จากบ้านนายสีหลอด  
ถึงบ้านนายสมจิต 
บ้านดอนมะนาว  
หมู่ที่ 7 

-เพื่อพัฒนาผิว
จราจรให้มีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 560 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 

 

1,344,000 1,344,000 1,344,000 1,344,000 1,344,000 -ร้อยละของ 
ประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างถนน 
หินคลุกซอยบ้านผู้ใหญ ่
บุญเลศิ บ้านดอน
มะนาว หมู่ที่ 7 

-เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กว้างเฉลี่ย 4 เมตร 
ยาว 150 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

 

79,000 79,000 79,000 79,000 79,000 -ร้อยละของ 
ประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างระบบ
ผลิตน้ าประปา (Water 
Treatment System) 
บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8 

-เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าประปาที่ได้
มาตรฐาน และ
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบรโิภค 

POG ขนาดใหญ่ L 
รองรับ 121 - 300 
ครัวเรือน ก าลงัผลิต 
10 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง 

5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 ร้อยละ 
ของครัวเรือน 
ที่เข้าถึง
น้ าประปา
เพิ่มขึ้น (%) 

ประชาชน 
มีน้ าประปา 
ที่ได้มาตรฐาน
และเพียงพอ
ต่อการอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 
 

16 

แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย   

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพือ่เพิ่มขดีความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
       ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

26 โครงการปรับปรุงถนน 
คันสระน้ า (หินคลุก)  
บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8 

 -เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 180 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

 

 

95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 -ร้อยละของ 
ประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

-ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนน 
หินคลุกสายจากศนูย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี –  
เข้าหมู่บ้าน บ้านหัวสระ 
หมู่ที่ 8 

-เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสัญจร 

กว้างเฉลี่ย 4 เมตร 
ยาว 700 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

 

369,600 369,600 369,600 369,600 369,600 -ร้อยละของ 
ประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าต่อจากราง
เดิมบ้านนางสุพรรณ์  
บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8 
 

-เพื่อช่วยในการ
ระบายน้ า  
-เพื่อไม่ให้น้ าทว่ม
ขังบนพืน้ผิวจราจร  

ยาว 26 เมตร 
 

 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 
ของพื้นที ่
ที่น้ าท่วมขัง
ลดลง 

-น้ าไม่ท่วมขัง
บนผิวจราจร  
-ประชาชน
ปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

17 
 

แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย   

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพือ่เพิ่มขดีความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
       ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

29 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าบริเวณข้าง
ก าแพงวัดทางทิศเหนอื  
(สี่แยกบ้านครบูัวลอง)  
บ้านถนนนาดี หมู่ที่ 9 

-เพื่อช่วยในการ 
ระบายน้ า ไม่ให้น้ า
ท่วมขังบนพื้นผิว
จราจร 
-เพื่อให้ประชาชน 
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
ยาว 125 เมตร 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
พื้นที่ที่น้ าท่วม
ขังลดลง 

-น้ าไม่ท่วมขัง
บนผิวจราจร  
-ประชาชน
ปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ 
สายทางบ้านไก่เส่า  
หมู่ที่ 10 ถึงบ้านดอน
นกเขา 
 

-เพื่อพัฒนาผิว
จราจรให้มีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 3,200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 

 

11,500,000 11,500,000 11,500,000 11,500,000 11,500,000 -ร้อยละของ 
ประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็สาย
ทางบ้านไก่เส่า หมู่ที่ 10 
ถึงบ้านนาหนอง  
ต าบลบ้านหัน 

-เพื่อพัฒนาผิว
จราจรให้มีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 

 

5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 -ร้อยละของ 
ประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองช่าง 

18 

แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย   

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพือ่เพิ่มขดีความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
       ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

32 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็สาย
ทางบ้านไก่เส่า หมู่ที่ 10 
ถึงบ้านบ้านหนองสลักได 
 

-เพื่อพัฒนาผิว
จราจรให้มีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 

 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 -ร้อยละของ 
ประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายทางการเกษตร
จากบ้านไกเ่ส่า หมู่ที่ 10 
ถึงบ้านหนองสลกัได  

-เพื่อพัฒนา
เส้นทางประชาชน
สะดวกในการ
สัญจร 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

 

1,188,000 1,188,000 1,188,000 1,188,000 1,188,000 -ร้อยละของ 
ประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายทางการเกษตร
จากบ้านไกเ่ส่า หมู่ที่ 10 
ถึงบ้านวังกรวด  

-เพื่อพัฒนา
เส้นทางประชาชน
สะดวกในการ
สัญจร 

กว้างเฉลี่ย 4-6 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

 

1,580,000 1,580,000 1,580,000 1,580,000 1,580,000 -ร้อยละของ 
ประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กองช่าง 

19 
 

แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย   

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพือ่เพิ่มขดีความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
       ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 3.2 : พัฒนาด้านสาธารณูปโภคฯ                                                                    
          3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

35 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ 
สายทางกลางหมู่บ้าน 
บ้านไกเ่ส่า หมู่ที่ 10 

-เพื่อพัฒนาผิว
จราจรให้มีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 

 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 -ร้อยละของ 
ประชาชนที่
สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองช่าง 

36 โครงการขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็สาย
กลางหมู่บ้าน บ้านไกเ่ส่า 
หมู่ที่ 10 

-เพื่อพัฒนาผิว
จราจรให้มีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ขยายความกว้างถนน 
2 ข้างๆ ละ 1 เมตร  
(จากเดิมถนนกว้าง 4 
เมตร ขยายเป็น 6 
เมตร ความยาวเท่า
เดิม 145 เมตร) 

174,000 174,000 174,000 174,000 174,000 -ร้อยละของ 
ประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้างระบบ
ผลิตน้ าประปา  (Water 
Treatment System) 
บ้านใหม่ กม.9 หมู่ที่ 11 

-เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าประปาที่ได้
มาตรฐาน และ
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบรโิภค 

POG ขนาดใหญ่ L 
รองรับ 121 - 300 
ครัวเรือน ก าลงัผลิต 
10 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง 

5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 ร้อยละของ
ครัวเรือน 
ที่เข้าถึง
น้ าประปา
เพิ่มขึ้น (%) 

ประชาชน 
มีน้ าประปา 
ที่ได้มาตรฐาน
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 
 

20 
 

แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย   

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพือ่เพิ่มขดีความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
       ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

38 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็
พร้อมไฟฟ้าส่องสว่างชุด
เสาไฟถนน โคมแอลอีดี
พลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียว สาย
ทางจากบ้านใหม่ กม.9 
หมู่ที่ 11 ถึงบ้านหนอง
สลักได 

-เพื่อพัฒนาผิว
จราจรให้มีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวกและ 
ปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 -ร้อยละของ 
ประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายทางบ้านใหม่ 
กม.9 หมูท่ี่ 11 –  
บ้านหนองสลักได 

-เพื่อพัฒนา
เส้นทางประชาชน
สะดวก 
ในการสัญจร 

กว้างเฉลี่ย 6 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

 

1,584,000 1,584,000 1,584,000 1,584,000 1,584,000 -ร้อยละของ 
ประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็สาย
ทางบ้านใหม่ กม.9 หมู่ที่ 
11 – บ้านหนองสลักได 

-เพื่อพัฒนาผิว
จราจรให้มีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน  

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 -ร้อยละของ 
ประชาชน 
ท่ีสัญจรสะดวก 
 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
-ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองช่าง 

21 

แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย   

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพือ่เพิ่มขดีความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
       ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

41 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าสายทางบ้านนาง
ดารา งามชาญชัยกุล ถึง
บ้านนายนิต จันงาม สาม
แยกสายหลักกลางหมู่บ้าน 
บ้านสะพานหงษ์ หมู่ที่ 12 

-เพื่อช่วยในการ
ระบายน้ า  
-เพื่อไม่ให้น้ าทว่มขัง
บนพื้นผิวจราจร  

ก่อสร้างรางระบายน้ า  
จุดที่ 1 ยาว 88 เมตร 
จุดที่ 2 ยาว 53 เมตร 
 

324,000 324,000 324,000 324,000 324,000 ร้อยละของ
พื้นที่ที่น้ าท่วม
ขังลดลง 

-น้ าไม่ท่วมขัง
บนผิวจราจร  
-ปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

42 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายบ้านสะพานหงษ์ 
หมู่ที่ 12 ถึงทางแยกดอน
มะนาว 

-เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 622 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

 

531,000 531,000 531,000 531,000 531,000 -ร้อยละของ 
ประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็สาย
จากบ้านสะพานหงษ์ หมู่ที่ 
12 เชื่อมบ้านแปะโนนไฮ
ไปวัดพระนอน ต าบลเสมา 
พร้อมขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่าง 

-เพื่อพัฒนาผิว
จราจรให้มีความ
คงทนถาวร 
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวกและ 
ปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,450 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

4,350,000 4,350,000 4,350,000 4,350,000 4,350,000 -ร้อยละของ 
ประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองช่าง 

22 

แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย   

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพือ่เพิ่มขดีความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
       ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 3.2 : พัฒนาด้านสาธารณูปโภคฯ                                                                    
          3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

44 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหลก็สาย 
จากแยกศาลาประชาคม
บ้านสะพานหงษ์ หมู่ที่ 12 
เชื่อมถนนสายดอนมะนาว 

-เพื่อพัฒนาผิว
จราจรให้มีความ
คงทนถาวร 
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กว้างเฉลี่ย 4-6 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 -ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้างระบบ
ผลิตน้ าประปา  (Water 
Treatment System) 
บ้านสะพานหงษ์ หมู่ที่ 12 

-เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าประปาที่ได้
มาตรฐาน และ
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบรโิภค 

POG ขนาดใหญ่ L 
รองรับ 121 - 300 
ครัวเรือน ก าลงัผลิต 
10 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง (ใช้รวม 3 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1, 12, 
14 สถานที่ตั้งหลงัวัด) 

5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 ร้อยละของ
ครัวเรือน 
ที่เข้าถึง
น้ าประปา
เพิ่มขึ้น (%) 

ประชาชน 
มีน้ าประปา 
ที่ได้มาตรฐาน
เพียงพอต่อ
การอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 
 

46 โครงการปรับปรุงถนน 
คอนกรีตเสริมเหลก็สาย
จากสี่แยกบ้านหวัสระ - 
ปรางคเ์ก่า หมู่ที่ 8, 13 ถึง
บ้านนายส ารวย จันทร์ฝาย 

-เพื่อพัฒนาผิว
จราจรให้มีความ
คงทนถาวร 
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 184 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

552,000 552,000 552,000 552,000 552,000 - ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
- ระยะทางของ 
ถนนที่ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองช่าง 

23 

แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย   

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพือ่เพิ่มขดีความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
       ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 3.2 : พัฒนาด้านสาธารณูปโภคฯ 
          3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

47 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมหินคลุกสายทาง 
บ้านนางค ากอง ถงึบ้าน 
นางพนม บ้านปรางค์เก่า 
หมู่ที่ 13 
 

-เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
-เพื่อให้ประชาชน
สะดวกในการสัญจร 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 125 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

 

93,000 93,000 93,000 93,000 93,000 -ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้างระบบ
ผลิตน้ าประปา  (Water 
Treatment System) 
บ้านปรางค์เก่า หมู่ที่ 13 

-เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าประปาที่ได้
มาตรฐาน และ
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบรโิภค 

POG ขนาดใหญ่ L 
รองรับ 121 - 300 
ครัวเรือน ก าลงัผลิต 
10 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง  

5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 ร้อยละ 
ของครัวเรือน 
ที่เข้าถึง
น้ าประปา
เพิ่มขึ้น (%) 

ประชาชน 
มีน้ าประปา 
ที่ได้มาตรฐาน
เพียงพอต่อ
การอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 
 

49 โครงการก่อสร้างระบบ
ผลิตน้ าประปา  (Water 
Treatment System) 
บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 14 

-เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าประปาที่ได้
มาตรฐาน และ
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบรโิภค 

POG ขนาดใหญ่ L 
รองรับ 121 - 300 
ครัวเรือน ก าลงัผลิต 
10 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง  

5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 ร้อยละ 
ของครัวเรือน 
ที่เข้าถึง
น้ าประปา
เพิ่มขึ้น (%) 

ประชาชน 
มีน้ าประปา 
ที่ได้มาตรฐาน
เพียงพอต่อ
การอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย   

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพือ่เพิ่มขดีความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
       ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

50 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็
ซอยบ้านผู้ใหญ่
ประนอม บ้านบ่อทอง 
หมู่ที่ 14  

-เพื่อพัฒนาผิว
จราจรให้มีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 330 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

990,000 990,000 990,000 990,000 990,000 -ร้อยละของ 
ประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ
ถนนที่ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองช่าง 

51 โครงการก่อสร้างถนน 
หินคลุกซอยบ้าน
ผู้ใหญ่ประนอม 
บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 14 

-เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
-เพื่อให้ประชาชน
สะดวกในการสัญจร 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 330 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

 

218,000 218,000 218,000 218,000 218,000 -ร้อยละของ 
ประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ
ถนนที่ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กองช่าง 

รวม 51 โครงการ   166,659,100 166,659,100 166,659,100 166,659,100 166,659,100    
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แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย   

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพือ่เพิ่มขดีความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
       ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 : พัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
          3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตประปา
ส่วนภูมิภาค บ้านหัวสระ 
หมู่ที่ 8  

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าประปาเพียงพอ
ต่อการอุปโภค
บริโภค 

อุดหนุนประปา 
ส่วนภูมิภาค 
ขยายเขตประปา 
ตามแบบท่ีการประปา
ส่วนภูมิภาคก าหนด 
 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 
ของครัวเรือน 
ที่เข้าถึง
น้ าประปา
เพิ่มขึ้น (%) 

ประชาชน 
มีน้ าประปา
เพียงพอต่อ
การอุปโภค
บริโภค 
 

-กองช่าง 
-การประปา
ส่วนภูมิภาค 
 

รวม 1 โครงการ   5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000    
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แบบ ผ. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย   

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพ (SMART City / MICE City / Art City / Safe / City)   
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
       ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
           แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการร่วม 
ในการช่วยเหลอื
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง)  
อ าเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา 

1. เพื่อจัดต้ังสถานที่กลาง 
ในการปฏิบัติงานของศนูย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ 
อปท. (สถานที่กลาง) อ าเภอ
สีคิ้ว เป็นศนูย์กลางในการ
ประสานงานของ อปท.  
ทั้ง 14 แห่งในการช่วยเหลือ
ประชาชน 
2. เพื่อเป็นศูนย์รวบรวม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการ และข้อมูลอืน่ที่
เกี่ยวขอ้งกบัการชว่ยเหลือ
ประชาชน ด้านสาธารณภัย 
การส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต โรคติดต่อ หรือ
โรคระบาดในท้องถิ่น 
3. เพื่อเป็นหน่วยงานกลาง
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  

อุดหนุนปกครองอ าเภอ
สีคิ้ว ตามโครงการจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลอืประชาชน
ขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ าเภอสคีิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา 

20,000 - 
 

- - - ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือ 
ในแต่ละด้าน
ตาม
หลักเกณฑ ์
ที่กฎหมาย 
ระเบียบ 
ก าหนด 
 

1. มีสถานที่กลางใน
การรวบรวมกฎหมาย 
ระเบียบ หนงัสือสั่งการ 
และข้อมูลอื่นที่
เกี่ยวขอ้งกบัการ
ช่วยเหลือประชาชน ทั้ง
ในด้านสาธารณภัย การ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต โรคติดต่อ 
หรือโรคระบาดใน
ท้องถิ่นและประชาชน
สามารถขอค าปรึกษา
จากเจ้าหน้าที่ระจ า
ศูนย์ฯ และข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้
อย่างเพียงพอและ
ถูกต้องฯ 
 

ส านักปลัด 
งานป้องกันฯ 
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แบบ ผ. 02 



  หลักเกณฑ์ และวิธกีาร 
ในการช่วยเหลอืประชาชน
ของ อปท. ตามกฎหมาย 
ระเบียบ หรือหนังสอืสั่งการ 
ไว้ในที่ท าการหรือเว็บไซต์
ของสถานทีก่ลาง เพือ่ให้
ประชาชนได้รับทราบและ
สามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆ 
ได้โดยสะดวก 
4. เป็นศูนย์ฯ รับค าร้องขอ
ความช่วยเหลือฯ และให้
ค าปรึกษาหรอืแนะน า
หลักเกณฑแ์ละวธิีการใน
การขอรับความช่วยเหลือ
ในด้านต่างๆ ให้กับ
ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ และขอรับความ
ช่วยเหลือ 
5. เพื่อรวบรวมข้อมูล
ปัญหาความต้องการของ
ประชาชน และแจ้ง อปท. 
เพื่อเปน็ข้อมูลในการ
พิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ หรือประสาน
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องใน
การให้ความชว่ยเหลือ
ประชาชน 

       
 

2. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ติดต่อขอรับความ
ช่วยเหลือและสามารถ
ติดตามผลความคืบหน้า
ในการด าเนินการให้
ความช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
อีกทั้งมีหลากหลาย
ช่องทางในการขอรับ
บริการ และทราบ
แนวทางให้ความ
ช่วยเหลือตามแนวทาง
ของระเบียบ กฎหมาย
จากศูนย์ฯ  
3. องค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่นในเขตพื้นที่ 
สามารถร่วมกันบูรณา
การบริหารจัดการ
ช่วยเหลือประชาชนได้
อย่างครอบคลุมเต็ม
พื้นที่ สามารถแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน ถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎหมาย
ฯ 

 
 

รวม 1 โครงการ   20,000 - - - -    
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ผ. 03 

บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย 

เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1/2565 
 

 
 
 



บัญชีครุภัณฑ์ 
                      แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

                 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565  

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2566  
(บาท) 

2567  
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569  
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 แผนงาน 
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ ์
การเกษตร 

เครื่องพ่นยา แบบใชแ้รงลม ชนิดสะพานหลัง 
ขนาด 3.5 แรงม้า จ านวน 1 เครือ่ง 
 - โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน 
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  
ส านักงบประมาณ  

24,500 
 

24,500 
 

- 24,500 
 

- กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

รวม 1 รายการ    24,500 24,500 - 24,500 -  
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