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แบบ ผ. ๐๒ 

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

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  (เดมิ) 

            
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
ถนนลาดยางผิวทางพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต   
บ้านกุดแห่ ม.1 
(เส้นทางบ้านกุดแห-่วัดป่า
ภูเซิม) 
(แผนพัฒนา61-65 
ล าดับที่ 1 หน้าที่ 34) 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนลาดยางผิว
ทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต  ขนาด
ผิวจราจรกว้าง  6.๐๐ เมตร ยาว 
๑๖7 เมตร หนาเฉลี่ย 
5.00 ซม. หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,002  ตารางเมตร พร้อมติดต้ัง
ป้ายโครงการ (ก่อสร้างตามแบบ
อบต.กุดแห่ ก าหนด)  

281,000 281,000 - - - ถนนลาด 
ยางผิวทางพารา
แอสฟัลต์
คอนกรีต 
จ านวน ๑ เส้น 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
อย่างปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 1  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคนและสงัคมใหม้คีณุภาพชวีติทีด่ี                 
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แบบ ผ. ๐๒ 

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

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  (เปลีย่นแปลงเปน็) 

            
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
ถนนลาดยางผิวทางพารา
แอสฟัลต์คอนกรีต   
บ้านกุดแห่ ม.1 
(เส้นทางบ้านกุดแห-่วัดป่า
ภูเซิม) 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป 
– มา ไดส้ะดวก 

โดยท าการก่อสร้างถนนลาดยางผิว
ทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต  ขนาด
ผิวจราจรกว้าง  6.๐๐ เมตร ยาว 
๑๖7 เมตร หนาเฉลี่ย 
5.00 ซม. หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,002  ตารางเมตร พร้อมติดต้ัง
ป้ายโครงการ (ก่อสร้างตามแบบ
อบต.กุดแห่ ก าหนด)  

- - - - 562,000 ถนนลาด 
ยางผิวทางพารา
แอสฟัลต์
คอนกรีต 
จ านวน ๑ เส้น 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไป – มา ได้
อย่างปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 2  ยุทธศาสตรก์ารสง่เสรมิและเพิม่มลูคา่สนิคา้การเกษตร  อตุสาหกรรม การคา้ การลงทนุ                 
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่  1  ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชนในท้องถิน่ 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.กดุแห ่ ที ่ 1  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน  
1.2 แผนงานเคหะและชมุชน  (เดมิ) 

            
ที ่

โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

8. โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลเพ่ือการเกษตร 
บ้านป่าแดงงาม หมู่ 5 
ต.กุดแห่ (แผนพัฒนา 61-
65 ล าดับที่ 8 หน้าที่ 
101) 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

โดยท าการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร (ตามแบบ อบต.กุดแห่ 
ก าหนด) 

- - 100,000 100,000 - บ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร 
จ านวน 1 บ่อ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

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

1.2 แผนงานการเกษตร  (เปลีย่นแปลงเปน็) 

            
ที ่

โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

8. โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลเพ่ือการเกษตร 
บ้านป่าแดงงาม หมู่ 5 
ต.กุดแห ่

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

โดยท าการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร (ตามแบบ อบต.กุดแห่ 
ก าหนด) 

- - - - 200,000 บ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร 
จ านวน 1 บ่อ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 2  ยุทธศาสตรก์ารสง่เสรมิและเพิม่มลูคา่สนิคา้การเกษตร  อตุสาหกรรม การคา้ การลงทนุ                 
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่  1  ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชนในท้องถิน่ 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.กดุแห ่ ที ่ 1  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน  
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แบบ ผ. ๐๒ 

1.3 แผนงานเคหะและชมุชน  (เดมิ) 

            
ที ่

โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

14. โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลเพ่ือการเกษตร 
บ้านโนนแดง หมู่ 12 
ต.นากลาง (แผนพัฒนา 
61-65 ล าดับที่ 14 
หน้าท่ี 102) 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

โดยท าการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร  จ านวน 3 บ่อ  พร้อม
ปั้มสูบน้ าแบบจุ่มน้ า (ตามแบบ อบต.
กุดแห่ ก าหนด) 

- - 170,000 - - บ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร 
จ านวน 1 บ่อ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

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

1.3 แผนงานการเกษตร  (เปลีย่นแปลงเปน็) 

            
ที ่

โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

14. โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลเพ่ือการเกษตร 
บ้านโนนแดง หมู่ 12 
ต.นากลาง 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

โดยท าการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร   พร้อมปั้มสูบน้ าแบบจุ่ม
น้ า (ตามแบบ อบต.กุดแห่ ก าหนด) 

- - - - 200,000 ด าเนินการได้
ตามเป้าหมาย 

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
บูรณาการ
ร่วมกับกรม
ทรัพยากร 

 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 1  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคนและสงัคมใหม้คีณุภาพชวีติทีด่ี                 
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่  1  ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชนในท้องถิน่ 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.กดุแห ่ ที ่ 2  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคนและสงัคม  

1.4 แผนงานสาธารณสขุ  (เดมิ) 
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ที ่

โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3. โครงการรณรงค์และการ
ป้องกัน/ควบคุมโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อ
(แผนพัฒนา 61-65 
ล าดับที่ 3 หน้าที่ 79) 

เพื่อให้ชุมชนมี
การด าเนินการ
รณรงค์ป้องกัน
ควบคุมโรคอย่าง
ต่อเนื่อง 

ประชาชนในเขตพื้นท่ีอบต.กุดแห่ 100,000 100,000    การรณรงค์/การ
อบรม อย่าง
น้อยปีละ 1 
ครั้ง/ป ี

มีการลดอัตรา
การเกิดและการ
แพร่ระบาดของ
โรคภาวะ
ปัจจุบันน้อยลง 

ส านักปลดั 

 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 1  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคนและสงัคมใหม้คีณุภาพชวีติทีด่ี                 
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่  1  ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชนในท้องถิน่ 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.กดุแห ่ ที ่ 2  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคนและสงัคม  

1.1 แผนงานสาธารณสขุ  (เปลีย่นแปลงเปน็) 

            
ที ่

โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3. โครงการรณรงค์และการ
ป้องกัน/ควบคุมโรคติดต่อ
ใหม ่

เพื่อให้ชุมชนมี
การด าเนินการ
รณรงค์ป้องกัน
ควบคุมโรคอย่าง
ต่อเนื่อง 

ประชาชนในเขตพื้นท่ีอบต.กุดแห่ - - - - 200,000 การรณรงค์/การ
อบรม อย่าง
น้อยปีละ 1 
ครั้ง/ป ี

มีการลดอัตรา
การเกิดและการ
แพร่ระบาดของ
โรคภาวะ
ปัจจุบันน้อยลง 

ส านักปลดั 

 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 3  ยุทธศาสตรก์ารสง่เสรมิพฒันาการการท่องเทีย่วและบรกิาร 
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่  2  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการบรหิารจดัการและอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมและสิง่แวดลอ้มท้องถิน่ 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.กดุแห ่ ที ่ 3  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการบรหิารจดัการและอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื 

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน  (เดมิ) 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี  2  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) 

๑ โครงการปรับปรุง
สวนสาธารณะ หนองตา
นา บ้านกุดแห่ ม.1 
เสนอโดยประชาคม ม.1 
(แผนพัฒนาทอ้งถิน่ 61-65 
ล าดับที่  1หนา้ที่ 97) 
 

-เพื่อให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 
-เพื่อปรับปรุง  
ดูแลและรักษา
สวนสาธารณะ
ประโยชน ์

โดยท าการปรับปรุง  ดูแลและ
รักษาสวนสาธารณะหนองตานา 
บ้านกุดแห่                                                                                                                                                                                                                                  
 

- - 100,000 100,000 - มีสวนสาธารณะ
ที่สามารถเป็น
แหล่งได้  
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนใน
พื้นที่มีสถานที่ใน
การจัดกิจกรรม
ร่วมกัน 
-สามารถเป็น
สถานท่ีแหล่ง
ท่องเที่ยวใน
ชุมชนต่อไป 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 3  ยุทธศาสตรก์ารสง่เสรมิพฒันาการการท่องเทีย่วและบรกิาร 
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่  2  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการบรหิารจดัการและอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมและสิง่แวดลอ้มท้องถิน่ 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.กดุแห ่ ที ่ 3  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการบรหิารจดัการและอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื 

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน  (เปลีย่นแปลง) 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี  2  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) 

๑ โครงการปรับปรุง
สวนสาธารณะ หนองตา
นา บ้านกุดแห่ ม.1 
เสนอโดยประชาคม ม.1 
 

-เพื่อให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 
-เพื่อปรับปรุง  
ดูแลและรักษา
สวนสาธารณะ
ประโยชน ์

โดยท าการปรับปรุง  ดูแลและ
รักษาสวนสาธารณะหนองตานา 
บ้านกุดแห่                                                                                                                                                                                                                                  
 

- - - 400,000 300,000 มีสวนสาธารณะ
ที่สามารถเป็น
แหล่งได้  
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนใน
พื้นที่มีสถานที่ใน
การจัดกิจกรรม
ร่วมกัน 
-สามารถเป็น
สถานท่ีแหล่ง
ท่องเที่ยวใน
ชุมชนต่อไป 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 3  ยุทธศาสตรก์ารสง่เสรมิพฒันาการการท่องเทีย่วและบรกิาร 
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่  2  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการบรหิารจดัการและอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมและสิง่แวดลอ้มท้องถิน่ 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.กดุแห ่ ที ่ 3  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการบรหิารจดัการและอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื 

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน  (เดมิ) 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี  2  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) 

3. โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
สวนหย่อมหน้าโรงเรียนป่า
แดงงาม ม.5  ต.กดุแห ่
เสนอโดยประชาคม ม.5 
(แผนพัฒนาทอ้งถิน่ 61-65 
ล าดับที่  3หนา้ที่ 98) 

-เพื่อให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 
-เพื่อปรับปรุง  
ดูแลและรักษา
สวนสาธารณะ
ประโยชน ์

โดยท าการปรับปรุง  ดูแลและ
รักษาสวนสาธารณะหน้าโรงเรียน
ป่าแดงงาม                                                                                                                                                                                                                       
 

- - 30,000 30,000 - มีสวนสาธารณะ
ที่สามารถเป็นที่
พักผ่อนได้ 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนในพื้นที่มี
สถานที่ในการจัด
กิจกรรมร่วมกัน
และสามารถเป็น
สถานที่ท่องเท่ียว
ในชุมชนต่อไป 

ส านักปลดั 

ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 3  ยุทธศาสตรก์ารสง่เสรมิพฒันาการการท่องเทีย่วและบรกิาร 
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่  2  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการบรหิารจดัการและอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมและสิง่แวดลอ้มท้องถิน่ 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.กดุแห ่ ที ่ 3  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการบรหิารจดัการและอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื 

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน  (เปลีย่นแปลงเปน็) 

            
ที ่

โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิ 

ชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3. โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
สวนหย่อมหน้าโรงเรียนป่า
แดงงาม ม.5  ต.กดุแห ่
 

-เพื่อให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 
-เพื่อปรับปรุง  
ดูแลและรักษา
สวนสาธารณะ
ประโยชน ์

โดยท าการปรับปรุง  ดูแลและ
รักษาสวนสาธารณะหน้าโรงเรียน
ป่าแดงงาม                                                                                                                                                                                                                   
 

- - - - 60,000 มีสวนสาธารณะ
ที่สามารถเป็นที่
พักผ่อนได้ 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนในพื้นที่มี
สถานที่ในการจัด
กิจกรรมร่วมกัน
และสามารถเป็น
สถานที่ท่องเที่ยว
ในชุมชนต่อไป 

ส านักปลดั 

 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 4  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื                 
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่  2  ยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารจดัการและอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทอ้งถิน่ 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.กดุแห ่ ที ่ 3  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการบรหิารจดัการและอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื  

1.1 แผนงานสาธารณสขุ  (เดมิ) 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี  2  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) 

1. โครงการจดัตั้งธนาคาร
ขยะ 
(แผนพัฒนาทอ้งถิน่ 61-
65 เพิม่เตมิครัง้ที ่
3/2563 ล าดบัที ่1 
หนา้ที่ 13) 

1.เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การบริหาร
จัดการขยะใน
พื้นที่  และแก้ไข
ปัญหา
สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 
2.เพื่อรณรงค์
และขยายผลสู่
การสร้าง
กระบวนการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
ดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น 

คณะกรรมการบริหารจัดการ
ขยะแต่ละหมู่บา้น  จ านวน  14  
หมู่บ้านในเขต อบต.กุดแห่ 

- - - 100,000 - มีธนาคารขยะ
ตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว ้

1.ประชาชนใน
ชุมชนเกิดความ
เข้าใจในการคัด
แยกขยะ 
2.มีการขยายผล
สู่กระบวนการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
ดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 

ส านักปลดั 

 
 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 4  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื                 
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัที่  2  ยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารจดัการและอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทอ้งถิน่ 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต.กดุแห ่ ที ่ 3  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการบรหิารจดัการและอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื  

1.1 แผนงานสาธารณสขุ  (เปลีย่นแปลงเปน็) 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เปลี่ยนแปลง  คร้ังท่ี  2  ปี  พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  อ าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล าภู 
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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) 

1. โครงการจดัตั้งธนาคาร
ขยะ 
 

1.เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การบริหาร
จัดการขยะใน
พื้นที่  และแก้ไข
ปัญหา
สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 
2.เพื่อรณรงค์
และขยายผลสู่
การสร้าง
กระบวนการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
ดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น 

คณะกรรมการบริหารจัดการ
ขยะแต่ละหมู่บา้น  จ านวน  14  
หมู่บ้านในเขต อบต.กุดแห่ 

- - - - 100,000 มีธนาคารขยะ
ตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้     

1.ประชาชนใน
ชุมชนเกิดความ
เข้าใจในการคัด
แยกขยะ 
2.มีการขยายผล
สู่กระบวนการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
ดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 

ส านักปลดั 

 
 


