
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 6  ปี  พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  อ าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล าภู 

1 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 1  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคนและสงัคมใหม้คีณุภาพชวีติทีด่ี                 
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่  1  ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชนในท้องถิน่ 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.กดุแห ่ ที ่ 1  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน   

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา    

            
ที ่

โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบผิว
จราจรพาราแอสฟลัต์
คอนกรีต  บ้านกุดแห่ ม.1 
(สามแยกป่าแดงงาม-โปร่ง
แค) 

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งข้ึน 

โดยท าการก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวจราจรพาราแอสฟัลต์
คอนกรีต  ขนาดผิวจราจรกว้าง                   
5 เมตร  ระยะทาง  3,500  
เมตร  หนา  0.05  เมตร  หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  17,500  
ตารางเมตรพร้อมป้ายโครงการ  
(ตามแบบ อบต.กุดแห่  ก าหนด) 

 -  - - - 11,000,000 ถนนลาดยาง
แบบพารา
แอสฟัลต์
คอนกรีต  
จ านวน  1  
เส้น 

ประชาชนมี
เส้นทางสญัจร 
คมนาคมสะดวก
และปลอดภัย
มากยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

2. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  (เส้น
อู่ประจักษ-์วัดหนองแก
น้อย)  บ้านหนองแกน้อย 
หมู่ 3 ต.กดุแห ่

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัยมาก
ยิ่งข้ึน 

โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก  ขนาดผิวจราจรกว้าง  
4.00  ม.  ระยะทาง  100.00  
ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้างละ  
0.50 ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
400.00  ตร.ม. พร้อมปา้ย
ประชาสมัพันธ์โครงการ  (ตาม
แบบ อบต.กุดแห่ ก าหนด) 

- - - - 220,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
จ านวน  1  
เส้น 

ประชาชนมี
เส้นทางสัญจร
คมนาคมสะดวก
และมีความ
ปลอดภัยมรกยิ่ง
ขึ้น 

กองช่าง 

 
เหตผุลหรอืความจ าเปน็ทีต่อ้งการเพิม่เตมิแผน   เนือ่งจากโครงการดงักลา่ว  ไมป่รากฏในแผนพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล  แตม่คีวามจ าเปน็ทีจ่ะด าเนนิการและเพือ่ใหป้ระชาชนในพืน้ที่มถีนนสญัจรทีส่ะดวก
มากขึน้ 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 2  ยุทธศาสตรก์ารสง่เสรมิและเพิม่มลูคา่สนิคา้การเกษตร อตุสาหกรรม การคา้ การลงทนุ                 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่  1  ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชนในท้องถิน่ 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.กดุแห ่ ที ่ 1  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน   

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา    

            
ที ่

โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3. โครงการซ่อมแซมถนนโดย
การลงหินคลุก (เส้นศรี
อุบล-กุดดินจี่)  
บ้านศรีอุบล หมู่ 4  
ต.กุดแห ่

เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชนใน
การสญัจร 

โดยท าการซ่อมแซมถนนโดยการ
ลงหินคลุกปรับเกรดเรยีบ (เส้นศรี
อุบล-กุดดินจี่)  ขนาดกว้าง  8.00 
ม. ยาว  1,200.00 ม. หนาเฉลี่ย  
0.10 ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
9,600.00 ตร.ม. 
(ตามแบบ อบต.กุดแห่ ก าหนด) 

- - - - 300,000 ถนนเส้นศรีอุบล-
กุดดินจี่ ได้รับการ
ซ่อมแซมตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนในเขต
พื้นท่ีสามารถ
สัญจรได้อย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 1  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคนและสงัคมใหม้คีณุภาพชวีติทีด่ี                 
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่  1  ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชนในท้องถิน่ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.กดุแห ่ ที ่ 1  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน   
1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา    

            
ที ่

โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวทางพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต  (เส้น
ป่าแดงงาม-หนองเอี่ยน) 
บ้านป่าแดงงาม หมู่ 5  
ต.กุดแห ่

เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชนใน
การสญัจร 

โดยท าการก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรตี  
ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  ม.  
ระยะทาง  120.00 ม. หนา 
0.05 ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
480.00 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.
กุดแห่ ก าหนด) 

- - - - 300,000 ถนนลาดยาง 
จ านวน 1 เส้น 

ประชาชนในเขต
พื้นท่ีสามารถ
สัญจรได้อย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง 

5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง (เส้นโคกหนอง
บก) บ้านป่าแดงงาม  
หมู่ 5 ต.กดุแห ่

เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชนใน
การสญัจร 

โดยท าการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  (เส้นโคกหนองบก)  โดย
ปรับเกรดเรยีบ ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 
4,690.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 
ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
18,760.00  ตร.ม. 

- - - - 300,000 ถนนได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซม 
จ านวน 1 เส้น 

ประชาชนในเขต
พื้นท่ีสามารถ
สัญจรได้อย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 1  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคนและสงัคมใหม้คีณุภาพชวีติทีด่ี                 
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่  1  ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชนในท้องถิน่ 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.กดุแห ่ ที ่ 1  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน   
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แบบ ผ. ๐๒ 

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา    

            
ที ่

โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังพร้อมปรบัเกรด
เรียบ (ซอย 1 เส้นสนาม
ชัย-นาแก) บ้านสนามชัย 
หมู่ 6 ต.กดุแห ่

เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชนใน
การสญัจร 

โดยท าการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังพร้อมปรับเกรดเรยีบ ผิว
จราจรกว้าง 5.00 ม.  ระยะทาง 
3,750.00  ม.  หนาเฉลี่ย  
0.10  ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
18,750.00  ตร.ม.  (ตามแบบ 
อบต.กุดแห่ ก าหนด) 

- - - - 300,000 ถนนลูกรังได้รับ
การปรับปรุงตาม
เป้าหมายจ านวน 
1 เส้น 

ประชาชนในเขต
พื้นท่ีสามารถ
สัญจรได้อย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง 

7. โครงการขยายไหล่ทาง
ถนนลาดยาง ด้วยลูกรัง 
(เส้นสนามชัย-ห้วย
นางงาม) บ้านสนามชัย 
หมู่ 6 ต.กดุแห ่

เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชนใน
การสญัจร 

โดยท าการขยายไหล่ทาง
ถนนลาดยางด้วยลูกรัง ข้างละ 60 
ซม. (ตามแบบ อบต.กดุแห่ 
ก าหนด) 

- - - - 500,000 ถนนมีการ
ด าเนินการตาม
เป้าหมาย จ านวน 
1 เส้น 

ประชาชนในเขต
พื้นท่ีสามารถ
สัญจรได้อย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง 

8. โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. โดยการเสริมผิว
จราจรพาราแอสฟลัต์
คอนกรีต ภายในหมู่บ้าน 
บ้านสนามชัย หมู่ 6  
ต.กุดแห ่

เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชนใน
การสญัจร 

โดยท าการปรับปรุงถนนคสล. โดย
การเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลต์
คอนกรีต  ขนาดผิวจราจรกว้าง  
4.00 ม. ระยะทางรวม 156.00 
ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
624.00  ตร.ม. 

- - - - 300,000 ถนนได้
ด าเนินการตาม
เป้าหมาย จ านวน 
1 เส้น 

ประชาชนในเขต
พื้นท่ีสามารถ
สัญจรได้อย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 1  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคนและสงัคมใหม้คีณุภาพชวีติทีด่ี                 
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่  1  ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชนในท้องถิน่ 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.กดุแห ่ ที ่ 1  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน   

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา    
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แบบ ผ. ๐๒ 

            
ที ่

โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9. โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยางพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต  (สาย
วัดป่าฝายแดง) บ้านฝาย
แดง หมู่ 7 ต.กุดแห ่

เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชนใน
การสญัจร 

ท าการซ่อมแซมถนนลาดยาง  โดย
การเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลต์
คอนกรีต  ขนาดผิวจราจรกว้าง  
4.00  ม.  ระยะทาง  98.00  ม.  
หนา  0.05  ม.  หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า  392.00  ตร.ม. 
(ตามแบบ อบต.กุดแห่ ก าหนด) 

- - - - 180,000 ถนนลาดยาง
ได้รับการ
ซ่อมแซมตาม
เป้าหมายจ านวน 
1 เส้น 

ประชาชนในเขต
พื้นท่ีสามารถ
สัญจรได้อย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง 

10. โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยางพารา
แอสฟัลต์คอนกรีคภายใน
หมู่บ้าน (สายบ้านนาย
มนตรี)  บ้านฝายแดง  
หมู่ 7 ต.กดุแห ่

เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชนใน
การสญัจร 

ท าการซ่อมแซมถนนลาดยาง  โดย
การเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลต์
คอนกรีต  ขนาดผิวจราจรกว้าง  
4.00  ม.  ระยะทาง  92.00  ม.  
หนา  0.05  ม.  หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า  368.00  ตร.ม.(ตาม
แบบ อบต.กุดแห่ ก าหนด) 

- - - - 177,000 ถนนลาดยาง
ได้รับการ
ซ่อมแซมตาม
เป้าหมายจ านวน 
1 เส้น 

ประชาชนในเขต
พื้นท่ีสามารถ
สัญจรได้อย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 1  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคนและสงัคมใหม้คีณุภาพชวีติทีด่ี                 
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่  1  ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชนในท้องถิน่ 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.กดุแห ่ ที ่ 1  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน   

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา    



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 6  ปี  พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  อ าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล าภู 

6 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

            
ที ่

โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1๑. โครงการปรับปรุงถนนเคฟ
ซีล  (ซอยที่  4)  บ้านพร
ชัย  หมู่ 9 ต.กุดแห ่

เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชนใน
การสญัจร 

โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟลัท์
คอนกรีต   
ช่วงที่  1  ขนาดผิวจราจรกว้าง  
3.50 ม. ระยะทาง  150.00  ม. 
หนา  0.05  ม. หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า  525.00  ตร.ม. 
ช่วงที่  2  ขนาดผิวจราจรกว้าง  
4.00  ม.  ระยะทาง  11.50  ม.  
หนา  0.05  ม.  หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า  46.00  ตร.ม.  พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
(ตามแบบ อบต.กุดแห่ ก าหนด) 

- - - - 290,000 ถนนได้รับการ
ปรับปรุงได้ตาม 
เป้าหมายจ านวน 
1 เส้น 

ประชาชนในเขต
พื้นท่ีสามารถ
สัญจรได้อย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 1  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคนและสงัคมใหม้คีณุภาพชวีติทีด่ี                 
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่  1  ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชนในท้องถิน่ 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.กดุแห ่ ที ่ 1  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน   

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา    



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 6  ปี  พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  อ าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล าภู 

7 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

            
ที ่

โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

12. โครงการปรับปรุงถนนเคฟ
ซีล  (ซอยที่  3)  บ้านพร
ชัย  หมู่ 9 ต.กุดแห ่

เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชนใน
การสญัจร 

โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟลัท์
คอนกรีต  ขนาดผิวจราจรกว้าง  
4.00 ม. ระยะทาง  97.00  ม. 
หนา  0.05  ม. หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า  388.00  ตร.ม. 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ  
(ตามแบบ อบต.กุดแห่ ก าหนด) 

- - - - 197,000 ถนนได้รับการ
ปรับปรุงได้ตาม 
เป้าหมายจ านวน 
1 เส้น 

ประชาชนในเขต
พื้นท่ีสามารถ
สัญจรได้อย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง 

13. โครงการปรับปรุงถนนเคฟ
ซีล  (ซอยที่  2)  บ้านพร
ชัย  หมู่ 9 ต.กุดแห ่

เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชนใน
การสญัจร 

โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟลัท์
คอนกรีต  ขนาดผิวจราจรกว้าง  
4.00 ม. ระยะทาง 200.00  ม. 
หนา  0.05  ม. หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า  800.00  ตร.ม. 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธโ์ครงการ  
(ตามแบบ อบต.กุดแห่ ก าหนด) 

- - - - 405,000 ถนนได้รับการ
ปรับปรุงได้ตาม 
เป้าหมายจ านวน 
1 เส้น 

ประชาชนในเขต
พื้นท่ีสามารถ
สัญจรได้อย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 1  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคนและสงัคมใหม้คีณุภาพชวีติทีด่ี                 
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่  1  ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชนในท้องถิน่ 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.กดุแห ่ ที ่ 1  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน   

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา    



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 6  ปี  พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  อ าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล าภู 

8 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

            
ที ่

โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑4. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวทางพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต  (สาย
เพชรสุวรรณ-จันทร์จิรา) 
บ้านนครพัฒนา หมู่ 9  
ต.นากลาง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชนใน
การสญัจร 

โดยท าการก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรตี  
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 4,500 เมตร  หนา  
0.05 ม. หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
27,000  ตร.ม.  (ตามแบบ อบต.
กุดแห่ ก าหนด) 

- - - - 17,000,000 ถนนได้รับการ
ก่อสร้างตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนในเขต
พื้นท่ีสามารถ
สัญจรได้อย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง 

15. โครงการซ่อมแซมถนนโดย
ลงหินคลุกบ้านนครพัฒนา 
หมู่ 9 ต.นากลาง  
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชนใน
การสญัจร 

โดยท าการซ่อมแซมถนนโดยการ
ลงหินคลุก  ขนาดผิวจราจรกว้าง  
4.00  ม. ระยะทาง  2,140.00  
ม.  หนาเฉลี่ย  0.10  ม.  หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  8,560.00  
ตร.ม.  ดังนี้  
-สายทองสวาท 
-สายฉวีวงศ์ 
-สายเพชรสุวรรณ-จันทร์จิรา   
-สายนครพัฒนา-กุดดินจี ่
(ตามแบบ อบต.กุดแห่ ก าหนด) 

- - - - 300,000 ถนนได้รับการ
ซ่อมแซมตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนในเขต
พื้นท่ีสามารถ
สัญจรได้อย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 1  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคนและสงัคมใหม้คีณุภาพชวีติทีด่ี                 
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่  1  ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชนในท้องถิน่ 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.กดุแห ่ ที ่ 1  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน   

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา    



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 6  ปี  พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  อ าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล าภู 

9 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

            
ที ่

โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑6. โครงการซ่อมแซมถนนโดย
ลงหินคลุก  (ซอยข้างวัด
ป่าโนนแดง) บ้านโนนแดง 
หมู่ 12 ต.นากลาง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชนใน
การสญัจร 

โดยท าการซ่อมแซมถนนโดยการ
เสรมิผิวจราจรหินคลุก  ขนาดผิว
จราจรกว้าง  4.00  ม.  ระยะทาง  
1,400.00  ม.  หนาเฉลี่ย  
0.10  ม.  หรือมีพื้นทีไ่ม่น้อยกว่า  
5,600.00  ตร.ม.  (ตามแบบ 
อบต.กุดแห่ ก าหนด) 

- - - - 200,000 ถนนได้รับการ
ซ่อมแซมตาม
เป้าหมาย 

ประชาชนในเขต
พื้นท่ีสามารถ
สัญจรได้อย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 1  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคนและสงัคมใหม้คีณุภาพชวีติทีด่ี                 
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่  1  ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชนในท้องถิน่ 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.กดุแห ่ ที ่ 1  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน   

1.2 แผนงานเคหะและชมุชน    



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 6  ปี  พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  อ าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล าภู 

10 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

            
ที ่

โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1. โครงการก่อสร้างขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน  บ้านกุด
แห่  หมู่  1 ต.กุดแห ่

เพื่อให้ประชาชน
บ้านกุดแห่  ม.1  
มีน้ าส าหรับการ
อุปโภค อย่าง
เพียงพอ 

โดยท าการก่อสร้างขยายเขตประปา
หมู่บ้าน  โดยวางท่อเมนจ่าย
น้ าประปา  ท่อ  พีวีซี  ชั้น  8.5  
ขนาด Ø 2 น้ิว  ความยาว  340  
ท่อน  (ตามแบบ อบต.กุดแห่ 
ก าหนด) 

- - - - 200,000 ระบบประปา
หมู่บ้าน จ านวน  
1  เส้น 

ประชาชนบ้าน
กุดแห่มีน้ าใช้
เพียงพอ 

กองช่าง 

2. โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าไร้ท่อ  (ด้วย
ระบบธนาคารน้ าใต้ดิน) 
บ้านป่าแดงงาม หมู่ 5  
ต.กุดแห ่

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและน้ า
เสียของครัวเรือน 

โดยท าการก่อสร้างระบบระบาย
น้ าไร้ท่อ  ขนาดกว้าง  1.00 ม. 
ความยาว  145.00 ม. ลึก  
1.50 ม.  (ตามแบบ อบต.กุดแห่ 
ก าหนด) 

- - - - 200,000 ก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าได้ตาม
เป้าหมาย 

ในหมู่บ้านไม่มี
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

3. โครงการวางท่อระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน บ้านสนาม
ชัย หมู่ 6 ต.กุดแห ่

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

โดยท าการวางท่อ คสล. ปาก  
ขนาด  0  0.40  ม. x 1.00 ม. 
ความยาวรวม  150.00 ม. บ่อ
พัก  คสล. ขนาดความยาว  0.80  
ม.  จ านวน  16  บ่อ  (ตามแบบ  
อบต.กุดแห่ ก าหนด) 

- - - - 300,000 ด าเนินการวางท่อ
ระบายน้ าได้ตาม
เป้าหมาย 

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
 
 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 1  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคนและสงัคมใหม้คีณุภาพชวีติทีด่ี                 
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่  1  ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชนในท้องถิน่ 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.กดุแห ่ ที ่ 1  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน   

1.2 แผนงานเคหะและชมุชน    



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 6  ปี  พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  อ าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล าภู 

11 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

            
ที ่

โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4. อุดหนุนโครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างรอบ
หมู่บ้าน 
บ้านป่าแดงงาม หมู่ 5  
ต.กุดแห ่

เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกจาก
ไฟฟ้าส่องสว่าง
และมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

โดยท าการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง  - - - - 200,000 มีไฟฟ้าใช้ส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

5. อุดหนุนโครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างพร้อม
อุปกรณ์ตดิตั้งบ้านนคร
พัฒนา หมู่ 9 ต.นากลาง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชนใน
การสญัจร 

โดยท าการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้านนครพัฒนา 

- - - - 200,000 ประชาชนในพื้นท่ี
มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนในเขต
พื้นท่ีสามารถ
สัญจรได้อย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง 

6. อุดหนุนโครงการขยายเขต
เสาไฟฟ้าแรงต่ าบ้านโนน
แดง หมู่ 12 ต.นากลาง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชนใน
การสญัจร 

โดยท าการขยายเขตเสาไฟฟ้าบ้าน
โนนแดง 

- - - - 300,000 ประชาชนในพื้นท่ี
มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนในเขต
พื้นท่ีสามารถ
สัญจรได้อย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 2  ยุทธศาสตรก์ารสง่เสรมิและเพิม่มลูคา่สนิคา้การเกษตร  อตุสาหกรรม การคา้ การลงทนุ                 
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่  1  ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชนในท้องถิน่ 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.กดุแห ่ ที ่ 1  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน   

1.3 แผนงานการเกษตร    



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 6  ปี  พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  อ าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล าภู 

12 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

            
ที ่

โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑. โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลเพ่ือการเกษตร 
บ้านโพธิ์ค้ า  หมู่  2  
ต.กุดแห ่
เสนอโดยประชาคม ม.2 

-เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตร 
 

โดยท าการขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร  ขนาด  0  6 นิ้ว  ลึก
ไม่น้อยกว่า  50.00  ม. (แบบบ่อ
เปิด)  จ านวน  3  บ่อ  (ตามแบบ 
อบต.กุดแห่ ก าหนด) 

- - - - 200,000 บ่อบาดาล 
จ านวน 3  บ่อ 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับใชเ้พื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

 
เหตผุลหรอืความจ าเปน็   เนือ่งจากโครงการดงักลา่ว  ไมป่รากฏในแผนพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล  แตม่คีวามจ าเปน็ทีจ่ะตอ้งด าเนนิการและเพือ่ใหป้ระชาชนมนี้ าใชเ้พือ่การเกษตรอยา่งเพยีงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 4  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื                 
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่  2  ยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารจดัการและอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทอ้งถิน่ 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.กดุแห ่ ที ่ 3  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการบรหิารจดัการและอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื   

1.1 แผนงานการเกษตร    



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 6  ปี  พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  อ าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล าภู 

13 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

            
ที ่

โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑. โครงการอนุรักษ์ป่าและ
การฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมวดัป่าภูเซิม 
เสนอโดยประชาคม ม.2 
 

1.เพื่อรักษาและ
ฟื้นฟูคุณภาพป่า
และทรัพยากร
ธรรม 
ชาติ 

โดยท าการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

- - - - 30,000 ทรัพยากรธรรม 
ชาติในเขตต าบล
กุดแห่ได้รับการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู 

การมีส่วนร่วม
ของประชาชนใน
ชุมชนในการ
อนุรักษ์และดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 3  ยุทธศาสตรก์ารสง่เสรมิพฒันาการทอ่งเทีย่วและบรกิาร                 
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่  2  ยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารจดัการและอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทอ้งถิน่ 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.กดุแห ่ ที ่ 3  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการบรหิารจดัการและอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื   

1.2 แผนงานเคหะและชมุชน    



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 6  ปี  พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  อ าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล าภู 

14 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

            
ที ่

โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑. โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
สระหนองแกน้อย บ้าน
หนองแกน้อย  หมู่ 3  
ต.กุดแห ่
เสนอโดยประชาคม ม.3 

เพื่อให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวและ
ดูแลรักษาสระน้ า
สาธารณะ
ประโยชน ์

โดยท าการปรับปรุงสระน้ าหนอง
แกน้อย 
(ตามแบบอบต.กดุแห่ ก าหนด) 

- - - - 100,000 มีสวนสาธารณะ
ส าหรับพักผ่อน
และเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว จ านวน 
1 แห่ง 

เกิดเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวในเขต
พื้นท่ี 

กองช่าง 

 


