
 

 
 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕)เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 
และแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 
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องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี    

ตำบลกุฎี  อำเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์ ๐-3520-0640 

 
 
 

 



คำนำ 
 

ตามที่ อ งค์การบริหารส่ วนตำบลกุฎี   ได้ อนุ มั ติ และประกาศใช้แผน พัฒ นาท้ องถิ่ น                        
(พ.ศ.2561-2565)  เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2562  ไปแล้วนั้น 

 

เพ่ือให้การดำเนินงานเป็น ไปอย่างถูกต้องตามระเบียบและเพ่ือให้ เกิดประสิทธิภาพ                      
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีจึงมีความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561    
ข้อ 22 , 22/1 จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) และ(เพิ่มเติม                  
ครั้งที่ 2) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี  

 
 
 
 
   

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี 
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การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.2561-2565)  

ครั้งที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 
บัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ครั้งท่ี 1  

ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน/โครงการ หน้า/ลำดับที ่ งบประมาณ รายละเอียดที่ขอเปลี่ยนแปลง หมายเหตุ 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

1. 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการ :โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 (ฟาร์มไก่จรัญ - สุดเขตหมู่ที่ 1) 
 

หน้าที่  57 
ลำดับที่  4
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) 

1,080,000 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 (ฟาร์มไก่จรัญ - สุด
เขตหมู่ท่ี 1) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  4 เมตร 
ยาว 805 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือพ้ืนที่รวมกันแล้วไม่น้อย
กว่า 3,220 ตารางเมตร 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 1 (เส้นหน้านางสมบูรณ์  กันอาสา 
- สุดเขตหมู่ที่ 1 บ้านนายจอย) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  4 เมตร ยาว 
410 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรอื
พ้ืนที่รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 1,640  
ตารางเมตร 
งบประมาณ  1,000,000 บาท 

เพ่ือให้รายละเอียด
ถูกต้อง 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการ :โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบ
ประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1 
 

หน้าที่  3 
ลำดับที่  1
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 3 

1,000,000 ทำการเจาะบ่อบาดาลขนาดไม่น้อย 
กว่า 150  มิลลิเมตร ขนาดถัง
ประปาหมู่บ้านขนาดความจุ 20 ลบ.
ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี 

ทำการเจาะบ่อบาดาลขนาดไม่น้อยกว่า 
150 มิลลิเมตร ขนาดถังเชมเปญความจุ 
20 ลบ.ม. พร้อมขยายเขตไฟฟ้าติดตั้ง
หม้อแปลงไฟฟ้า รายละเอียดตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี 
งบประมาณ  1,350,000 บาท 

เพ่ือให้รายละเอียด
ถูกต้อง 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการ :โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 (เส้นหน้าบ้านนายไพโรจน์   
ฤกษ์สำราญ -บ้านนายประดิษฐ์ แจ่มกระจ่าง) 
 

หน้าที่  59 
ลำดับที่  12
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) 

950,000 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 (เส้นหน้าบ้านนาย
ไพโรจน์ ฤกษ์สำราญ -บ้านนาย
ประดิษฐ์ แจ่มกระจ่าง)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
3.50 เมตร ยาว 300 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่รวมกัน  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 (เส้นหน้าบ้านนายไพโรจน์ ฤกษ์
สำราญ–บ้านนายไพรัตน์  พลายพุ่มไม้) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
3.50 เมตร ยาว 268 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือพ้ืนที่รวมกันแล้วไม่
น้อยกว่า 938 ตารางเมตร                       

เพ่ือให้รายละเอียด
ถูกต้อง 

 



3 
บัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ครั้งท่ี 1 (ต่อ) 

ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน/โครงการ หน้า/ลำดับที ่ งบประมาณ รายละเอียดที่ขอเปลี่ยนแปลง หมายเหตุ 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

    แล้วไม่น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร                      
ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
3 เมตร ยาว 158 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือพ้ืนที่รวมกันแล้วไม่
น้อยกว่า 474 ตารางเมตร    
 

ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  
3 เมตร ยาว 210 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือพ้ืนที่รวมกันแล้วไม่
น้อยกว่า 630 ตารางเมตร    
งบประมาณ  950,000 บาท 

 

4. 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการ :โครงการก่อสร้างแนวกำแพงกันดิน
ไหล่ทาง หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อ หมู่ที่  4 
 

หน้าที่  60 
ลำดับที่  16
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) 

950,000 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ก่อสร้างกำแพงกันดินยาว 542 เมตร 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ก่อสร้างกำแพงกันดินยาว 534 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลกุฎี 
งบประมาณ  5,000,000 บาท 

เพ่ือให้รายละเอียด
ถูกต้อง 

5. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการ :โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กลาดยางแอสฟัสส์ติก 
สำหรับชุมชน  ม.2 , 4 , 7 
 

หน้าที่  115 
ลำดับที่  2
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) 

3,200,000 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 6 ม. ยาว  850  ม.  หรือ
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 5,100 ตร.ม.   
 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสส์ติก 
คอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 1,750         
เมตร หนาเฉลี่ย 0.05  เมตร หรือพ้ืนที่
รวมไม่น้อยกว่า 10,500 ตารางเมตร 
งบประมาณ  5,000,000 บาท 

เพ่ือให้รายละเอียด
ถูกต้อง 

6. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการ :โครงการก่อสร้างคาน คสล.รดัเสาเข็ม
หมู่ที่ 3 
 

หน้าที่  61 
ลำดับที่  22
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) 

80,000 ก่อสร้างคาน คสล.รัดเสาเข็ม  
ขนาด 0.25x0.25 เมตร ระยะทาง 
590 เมตร  

ก่อสร้างคาน คสล.รัดเสาเข็ม ขนาด 
0.25x0.25 เมตร ระยะทาง 540 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลกุฎี 
งบประมาณ 350,000 บาท 

เพ่ือให้รายละเอียด
ถูกต้อง 

 

 
 



4 
บัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ครั้งท่ี 1 (ต่อ) 

ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน/โครงการ หน้า/ลำดับที ่ งบประมาณ รายละเอียดที่ขอเปลี่ยนแปลง หมายเหตุ 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

7. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการ :ก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ที่ 4     
(เส้นบ้านนางเบญจมาศ  โพธิใหญ่) 
 

หน้าที่  63 
ลำดับที่  27
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) 

350,000 ก่อสร้างกำแพงกันดินหมู่ที่ 4     
(เส้นบ้านนางเบญจมาศ  โพธิใหญ่) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ก่อสร้างกำแพงกันดินยาว 182 เมตร 

ก่อสร้างกำแพงกันดินไหล่ทาง หมู่ที่ 4      
(เส้นบ้านนางเบญจมาศ  โพธิใหญ่) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ก่อสร้างกำแพงกันดินไหล่ทาง  ยาว  
154  เมตร ทำการขุดดินปรับแต่งลงเข็ม 
คอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน  0.18 x 
0.18 x 2.50 เมตร ระยะห่าง 1.50  
เมตร  จำนวน  104 ต้น และวางแผ่น
พ้ืนสำเร็จรูปขนาด 0.35 x 1.50 เมตร 
จำนวน 2  แผ่นต่อหนึ่งช่อง รวมแผ่นพื้น
ทั้งหมด  208  แผ่น พร้อมเทคอนกรีต
คานรัดหัวเสาเข็มขนาด   0.25 x 0.25 
เมตร ระยะทาง 154เมตร และลงหิน
คลุกเสมอผิวจราจรรายละเอียดตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี 
งบประมาณ  500,000 บาท 

เพ่ือให้รายละเอียด
ถูกต้อง 

8. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการ :ก่อสร้างแนวกำแพงกันดินไหล่ทาง 
หมู่ที่ 4 (ติดต่อหมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 7) 

หน้าที่  63 
ลำดับที่  28
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) 

5,000,000 ก่อสร้างแนวกำแพงกันดินไหล่ทาง  
หมู่ที่ 4 (ติดต่อหมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 7) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ก่อสร้างกำแพงกันดินยาว 650 เมตร 

ก่อสร้างแนวกำแพงกันดินไหล่ทาง  
หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ก่อสร้างกำแพงกันดินยาว 687 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลกุฎี 
งบประมาณ  6,430,000 บาท 

เพ่ือให้รายละเอียด
ถูกต้อง 

 



5 
บัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ครั้งท่ี 1 (ต่อ) 

ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน/โครงการ หน้า/ลำดับที ่ งบประมาณ รายละเอียดที่ขอเปลี่ยนแปลง หมายเหตุ 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

9. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการ :โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบ
ประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 4 
 

หน้าที่  3 
ลำดับที่  1
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) 

1,000,000 ทำการเจาะบ่อบาดาลขนาดไม่น้อย 
กว่า 150  มิลลิเมตร ขนาดถังประปา
หมู่บ้าน ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี 

ทำการเจาะบ่อบาดาลขนาดไม่น้อยกว่า 
150 มิลลิเมตร ขนาดถังเชมเปญ  
ความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมขยายเขต
ไฟฟ้าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี 
งบประมาณ  1,300,000 บาท 

เพ่ือให้รายละเอียด
ถูกต้อง 

10. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการ :โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง(เส้น
บ้านกำนัน ไฉน  แป้นปราณีต) หมู่ที่  5 
 

หน้าที่  4 
ลำดับที่  2
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 1 

93,000 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ก่อสร้างถนนดินลูกรังกว้าง 2.40เมตร 
ยาว 70 เมตรสูงเฉลี่ย 1.30 เมตรหรือ 
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 218 ลูกบาศก์เมตร 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ก่อสร้างถนนดินลูกรัง 
ช่วงที่ 1 ถมดิน กว้าง  2.30 เมตร  
ยาว 75 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร 
หรือปริมาณดินไม่น้อยกว่า 172.50 
ลูกบาศก์เมตร 

ช่วงที่ 2 ถมดิน กว้าง  2.30 เมตร    
ยาว 25 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร  
หรือปริมาณดินไม่น้อยกว่า 28.80 
ลูกบาศก์เมตรหรือปริมาณดินรวม
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 201.30 ลูกบาศก์
เมตรพร้อมลงลูกรัง หนาเฉลี่ย 0.15  
เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  
34.50 ลูกบาศก์เมตร 
งบประมาณ  100,000 บาท 

เพ่ือให้รายละเอียด
ถูกต้อง 

 
 



6 
บัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ครั้งท่ี 1 (ต่อ) 

ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน/โครงการ หน้า/ลำดับที ่ งบประมาณ รายละเอียดที่ขอเปลี่ยนแปลง หมายเหตุ 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

11. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการ :โครงการก่อสร้างคาน คสล.รดัเสาเข็ม
หมู่ที่ 5 (จากบ้านนายเสน่ห์ ถึงสุดเขต หมู่ที่ 5) 
  

หน้าที่  64 
ลำดับที่  33
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) 

100,000 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ก่อสร้างคาน คสล.รัดเสาเข็ม ขนาด 
0.25x0.25 เมตรระยะทาง 20 เมตร  
งบประมาณ  50,000 บาท 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ก่อสร้างคาน คสล.รัดเสาเข็ม  ขนาด 
0.25 x 0.25 เมตร  ระยะทางยาว  
202 เมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี 
งบประมาณ  200,000 บาท 

เพ่ือให้รายละเอียด
ถูกต้อง 

12. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการ :ก่อสร้างแนวกำแพงกันดินไหล่ทาง 
หมู่ที่ 7  (ติดต่อหมู่ที่ 4) 

หน้าที่  67 
ลำดับที่  43
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) 

900,000 ก่อสร้างแนวกำแพงกันดินไหล่ทาง 
หมู่ที่ 7  (ติดต่อหมู่ที่ 4)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ก่อสร้างกำแพงกันดินยาว 512 เมตร 
ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกุฎี 

ก่อสร้างแนวกำแพงกันดินไหล่ทาง  
(หมู่ที่ 7  - ปากคลองโพธิ์) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ก่อสร้างกำแพงกันดินยาว 528 เมตร 
ตามแบบแปลนกองช่าง องค์การบริหาร
ส่วนตำบลกุฎี 
งบประมาณ  4,300,000 บาท 

เพ่ือให้รายละเอียด
ถูกต้อง 

13. ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การบริหารจัดการที่ดี 
แผนงาน : เคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
โครงการ :โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 
หมู่ที่ 1-12 

หน้าที่  110 
ลำดับที่  1
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) 

90,000 ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 
1-12  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 
ทั้ง  12 หมู่ 

ปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายใน
ตำบลกุฎี หมู่ที่ 1-12  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 
ปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายใน
ตำบลกุฎีและเพ่ิมระบบเสียงไร้สายใน
พ้ืนที่ห่างไกล 
งบประมาณ  500,000 บาท 

เพ่ือให้รายละเอียด
ถูกต้อง 

 
 
 

 



7 
บัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ครั้งท่ี 1 (ต่อ) 

ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน/โครงการ หน้า/ลำดับที ่ งบประมาณ รายละเอียดที่ขอเปลี่ยนแปลง หมายเหตุ 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

14. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการ :โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบ
ประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 10 
 

หน้าที่  3 
ลำดับที่  2
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 3 

1,000,000 ทำการเจาะบ่อบาดาลขนาดไม่น้อย 
กว่า 150  มิลลิเมตร ขนาดถังประปา
หมู่บ้านขนาดความจุ 20 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี 

ทำการเจาะบ่อบาดาลขนาดไม่น้อยกว่า 
150 มิลลิเมตร ขนาดถังเชมเปญ 
ความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมขยายเขต
ไฟฟ้าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลกุฎี 
งบประมาณ  1,800,000 บาท 

เพ่ือให้รายละเอียด
ถูกต้อง 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรรมและ         
          การโยธา 

 
- 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
3 

 
7,280,000 

 
10 

 
13,340,000 

 
13 

 

 
20,620,000 

 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบรหิาร   

จัดการที่ด ี
     2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

1 
 

 
 

500,000 
 

 
 

1 
 

 
 

500,000 

 
 

2 
 

 
 

1,000,000 
 

รวม - - - - - - 4 7,780,000 11 5,735,000 15 21,620,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี  อำเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1  พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวและบริการสู่มาตรฐานสากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ค.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.กุฎี ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
➔  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 1 (เส้นหน้า
นางสมบูรณ์  กันอาสา - สุดเขต
หมู่ที่ 1 บ้านนายจอย) 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 410 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่
รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 
1,640 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กุฎี 

- - - - 1,000,๐๐๐ ถนน 1 สาย 
กว้าง 4  เมตร 
ระยะทาง ยาว 
410 เมตร 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

2. โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ระบบประปาหมูบ่้าน  หมู่ที่ 1 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำสะอาดในการ
อุปโภคบรโิภค 

ทำการเจาะบ่อบาดาลขนาด 
ไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร 
ขนาดถังเชมเปญความจุ 20 
ลบ.ม. พร้อมขยายเขตไฟฟ้า
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กุฎี 

- - - - 1,350,000 ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบรโิภค 
ร้อยละ 95 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดในการ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

แบบ ผ.๐๒ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 2 (เส้นหน้า   
บ้านนายไพโรจน์ ฤกษ์สำราญ–
บ้านนายไพรตัน์  พลายพุ่มไม้) 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 268 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีรวมกันแล้วไม่น้อย
กว่า 938 ตารางเมตร                      
ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 3 เมตร ยาว 210เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 
630 ตารางเมตร    

- - - - 950,000  ถนน 1 สาย 
ระยะทาง ยาว
รวม 478 เมตร 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

4. โครงการก่อสร้างแนวกำแพง 
กันดินไหล่ทางหมู่ที่ 2 เช่ือมต่อ 
หมู่ที่  4 

เพี่อป้องกันการ
พังทลายของถนน 

ก่อสร้างกำแพงกันดิน ยาว 
534 เมตร  รายละเอียด 
ตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลกุฎ ี

- - - - 5,000,๐๐๐ กำแพงกันดิน
ยาว 534 เมตร 

ลดการพังทลาย
ของดิน 

กองช่าง 

5. โครงการก่อสร้างคาน คสล.รัด
เสาเขม็  หมู่ที่ 3 
 

เพื่อป้องกันกำแพง 
กันดินพังทลาย 

ก่อสร้างคาน คสล.รดัเสาเข็ม 
ขนาด 0.25x0.25 เมตร 
ระยะทาง 540 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กุฎี 

- - - 350,๐๐๐ - คาน คสล.รัด
เสาเขม็ ขนาด 
0.25x0.25 
เมตร ระยะทาง 
540 เมตร 

กำแพงกันดินมี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

กองช่าง 

6. ก่อสร้างกำแพงกันดินไหล่ทาง 
หมู่ที่ 4 (เส้นบ้านนางเบญจมาศ   
โพธิใหญ่)  

เพี่อป้องกันการ
พังทลายของถนน 

ก่อสร้างกำแพงกันดินไหล่ทาง  
ยาว 154 เมตร ทำการขดุดิน
ปรับแต่งลงเข็มคอนกรีต 
อัดแรงสี่เหลี่ยมตัน 0.18 x  
0.18x2.50 เมตร ระยะหา่ง 
1.50 เมตร จำนวน 104 ต้น 
และวางแผ่นพื้นสำเรจ็รูป 

- - - 500,000 - กำแพงกันดิน
ยาว 154 เมตร 

ลดการพังทลาย
ของดิน 

กองช่าง 



  11 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

  

 

ขนาด 0.35 x 1.50 เมตร 
จำนวน 2  แผ่นต่อหนึ่งช่อง 
รวมแผ่นพ้ืนท้ังหมด  208  
แผ่น พร้อมเทคอนกรตีคาน
รัดหัวเสาเข็มขนาด  0.25 x 
0.25 เมตร ระยะทาง 154 
เมตร และลงหินคลุกเสมอผิว
จราจร รายละเอียดตามแบบ
แปลนขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลกุฎ ี

     

  

 

7. ก่อสร้างแนวกำแพงกันดิน 
ไหล่ทาง หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 7 
 

เพี่อป้องกันการ
พังทลายของถนน 

ก่อสร้างกำแพงกันดินยาว  
687 เมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลกุฎ ี

   6,430,000 - กำแพงกันดิน
ยาว 687 เมตร 

ลดการพังทลาย
ของดิน 

กองช่าง 

8 โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ระบบประปาหมูบ่้าน  หมู่ที่ 4 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำสะอาดในการ
อุปโภคบรโิภค 

ทำการเจาะบ่อบาดาลขนาด 
ไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร 
ขนาดถังเชมเปญความจุ 20 
ลบ.ม. พร้อมขยายเขตไฟฟ้า
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กุฎี 

- - - - 1,300,000 ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบรโิภค 
ร้อยละ 95 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดในการ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

 
 
 
 



12 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง    
(เส้นบ้านกำนันไฉน  
แป้นปราณตี) 
หมู่ที่  5 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนนดินลูกรัง 
ช่วงที่ 1 ถมดิน กว้าง  2.30 
เมตร ยาว 75.00 เมตร สูง
เฉลี่ย 1.00 เมตร  หรือ 
ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 
172.50 ลูกบาศก์เมตร 
ช่วงที่ 2 ถมดิน กว้าง  2.30 
เมตร ยาว 25.00 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.50 เมตร หรือ 
ปริมาณดินไม่น้อยกว่า  
28.80 ลูกบาศก์เมตร หรือ
ปริมาณดินรวมทั้งหมดไม่น้อย
กว่า 201.30 ลูกบาศก์เมตร 

- - - - 100,000 ถนน 1 สาย 
ระยะทาง ยาว
รวม 100 เมตร 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างคาน คสล.รัด
เสาเขม็หมู่ที่ 5 (จากบ้านนาย
เสน่ห์ ถึงสุดเขต หมู่ที่ 5) 

เพื่อป้องกันกำแพง 
กันดินพังทลาย 

ก่อสร้างคาน คสล.รดัเสาเข็ม 
ขนาด 0.25x0.25 เมตร 
ระยะทาง 202 เมต  ราย 
ละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎ ี

- - - - 200,๐๐๐ คาน คสล.รัด
เสาเขม็ ขนาด 
0.25x0.25 
เมตร ระยะทาง 
202 เมตร 

กำแพงกันดินมี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างแนวกำแพงกันดินไหล่
ทาง (หมู่ที่ 7 -ปากคลองโพธิ)์ 
 

เพี่อป้องกันการ
พังทลายของถนน 

ก่อสร้างกำแพงกันดินยาว  
528 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลกุฎ ี

- - - - 4,940,000 กำแพงกันดิน
ยาว 528 เมตร 

ลดการพังทลาย
ของดิน 

กองช่าง 

12 โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ระบบประปาหมูบ่้าน  หมู่ที่ 
10 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำสะอาดในการ
อุปโภคบรโิภค 

ทำการเจาะบ่อบาดาลขนาด 
ไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร 
ขนาดถังเชมเปญความจุ 20 
ลบ.ม.พร้อมขยายเขตไฟฟ้า
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 

- - - - 1,800,000 ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบรโิภค 
ร้อยละ 95 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดในการ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี  อำเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1  พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวและบริการสู่มาตรฐานสากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ค.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.กุฎี ที่  9  การบริหารจัดการที่ดี 
➔  แผนงานเคหะและชมุชน  : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชมุชน 

     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑. ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
ภายในตำบลกุฎี  หมู่ที ่1-12  
 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิ   
ภาพการปฏิบตัิงาน 
และประชาชนไดร้ับ
ข่าวสารของทาง 
ราชการ 

ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
ภายในตำบลกุฎีและเพิ่ม
ระบบเสียงไร้สายในพ้ืนท่ี
ห่างไกล 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กุฎี 

- - - 500,000 500,000 ระบบเสียงตาม
สายและระบบ
เสียงไร้สาย  มี
จำนวนเพิ่มมาก
ขึ้น 

การปฏิบัติงาน 
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นและ
ประชาชนไดร้ับ
ข่าวสารของ
ราชการเพิ่ม
มากขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เปลี่ยนแปลง คร้ังที ่1 
สำหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี  อำเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1  พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวและบริการสู่มาตรฐานสากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ค.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.กุฎี ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
➔  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑. โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    
ลาดยางแอสฟัสสต์ิก สำหรับ
ชุมชน ม.2,4,7 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัสสต์ิกคอนกรีต  กว้าง   
6 เมตร ยาว 1,750 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05  เมตร หรือ
พื้นทีร่วมไม่น้อยกว่า 10,500 
ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎ ี

- - - - 5,000,000  ถนน 1 สาย 
กว้าง 6 เมตร
ระยะทาง ยาว 
1,750 เมตร 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒/1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 

ครั้งที่ 2 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 

องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1  แผนงาน อุตสาหกรรรมและ                     

การโยธา 
    1.2  แผนงาน เคหะและชุมชน 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
1 
 

1 

 
500,000 

 
500,000 

 
4 
 

1 

 
2,530,000 

 
400,000 

 
5 
 

2 

 
3,030,000 

 
900,000 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา  ศลิปะ 
วัฒนธรรม  จารตีประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
    2.1  แผนงาน อุตสาหกรรรมและ                     

การโยธา 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

300,000 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

300,000 

รวม - - - - - - 2 1,000,000 6 3,230,000 8 4,230,000 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม คร้ังที่ 2 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี  อำเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1  พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวและบริการสู่มาตรฐานสากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ค.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.กุฎี ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
➔  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที ่1 (ฝั่งตะวันตก
ไปวัดราษฎร์นิยม) 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 169 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 
676 ตารางเมตร 
 

- - - - 460,๐๐๐ ถนน 1 สาย 
กว้าง 4  เมตร 
ระยะทาง ยาว 
169 เมตร 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

2. โครงการเจาะบ่อบาดาล 
สำหรับชุมชน หมู่ที่ 1 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำสะอาดในการ
อุปโภคบรโิภค 
 

ทำการเจาะบ่อบาดาลขนาด 
ไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร 
(6 นิ้ว) ความลึกขุดเจาะไม่
น้อยกว่า  180  เมตร  หรือ
จนกว่าจะพบช้ันน้ำดี  
 

- - - 500,000 - ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบรโิภค 
ร้อยละ 95 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดในการ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3. ก่อสร้างแนวกำแพงกันดินไหล่
ทาง หมู่ที่ 1 - 3 (ฝั่งตะวันตก) 
 

เพี่อป้องกันการ
พังทลายของถนน 

ก่อสร้างกำแพงกันดินไหล่ทาง 
ช่วงที่ 1 ยาว 219.00 เมตร 
ช่วงที่ 2 ยาว 170.00 เมตร 
ช่วงที่ 3 ยาว 141.00 เมตร 
ช่วงที่ 4 ยาว 117.00 เมตร 
ช่วงที่ 5 ยาว   80.00 เมตร 
รวมระยะทางทั้งหมด 727 
เมตร ทำการขุดดินปรับแต่ง 
ลงเข็มคอนกรตีอัดแรงสีเ่หลี่ยม
ตัน 0.18 x 0.18 x 
2.50 เมตร ระยะห่าง 1.50 
เมตร จำนวน 489 ต้น และ
วางแผ่นพื้นสำเร็จรูป     
ขนาด 0.35 x 1.50 เมตร 
จำนวน 2  แผ่นต่อหนึ่งช่อง 
รวมแผ่นพ้ืนท้ังหมด  986  
แผ่น พร้อมเทคอนกรตีคาน
รัดหัวเสาเข็มขนาด 
0.25x0.25 เมตร 
ระยะทาง 727 เมตร และ
ลงหินคลุกเสมอผิวจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลกฎุ ี
 

- - - - 1,600,000 กำแพงกันดิน
ยาว 727 เมตร 

ลดการพังทลาย
ของดิน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสำหรับชุมชนหมู่ที ่8 
- 9 (ฝั่งตะวันออกบ้านนายสุกจิ  
ฝากพร) 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 70 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่
รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 280 
ตารางเมตร 

- - - - 160,๐๐๐ ถนน 1 สาย 
กว้าง 4  เมตร 
ระยะทาง ยาว 
70 เมตร 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสำหรับชุมชนหมู่ที ่
10-11 (ฝั่งตะวันออกบ้านนาย
พรชัย ปามุทา) 
 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

ช่วงที่ 1  ก่อสร้างถนน  คสล. 
กว้าง 4 เมตร  ยาว 16 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 
64  ตารางเมตร  
ช่วงที่ 2  ก่อสร้างถนน  คสล. 
กว้าง 4 เมตร ยาว 92 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 
368  ตารางเมตร หรือ
ระยะทางรวมทั้งหมด 108 
เมตร ปริมาณพื้นที่รวมกัน
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า  432 
ตารางเมตร   

- - - - 310,๐๐๐ ถนน 1 สาย 
กว้าง 4  เมตร 
ระยะทาง ยาว 
108 เมตร 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม คร้ังที่ 2 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี  อำเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1  พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวและบริการสู่มาตรฐานสากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ค.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.กุฎี ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
➔  แผนงานเคหะและชมุชน : งานไฟฟ้าถนน 

     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ หมู่ที่ 1  ตำบลกฎุี 
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7  ตำบลบ้านแค 
อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศร ี
อยุธยา 

เพื่อให้มีแสงสว่าง
ทั่วถึง ลดอุบัติเหตุ 
สร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ 
หมู่ที่ 1  ตำบลกฎุี  เช่ือมต่อ  
หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแค อำเภอ
ผักไห่  จังหวัด พระนครศร ี
อยุธยา  รายละเอียดตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วน
ตำบลกฎุ ี

- - - 500,000 - มีไฟฟ้าส่อง
สวา่งร้อยละ 
100 

มีแสงสว่างอย่าง
ทั่วถึง ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ 
และสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

2. ขยายเขตไฟฟ้า สำหรับประปา
หมู่บ้าน  หมู่ที่  12   
 

เพี่อให้มีไฟฟ้า
สำหรับประปา
หมู่บ้าน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
สำหรับประปาหมู่บ้าน หมู่ที่  
12  รายละเอยีดตามแบบ
แปลนการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค
อำเภอผักไห่(อุดหนุนให้ไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาคอำเภอผักไห่) 

- - - - 400,000 ระบบประปา
ผลิตนำ้ประปา
ได้ตาม
มาตรฐาน 

ระบบประปามี
ไฟฟ้าในการผลิต
น้ำประปา 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม คร้ังที่ 2 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี  อำเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  พัฒนาเมืองและชมุชนให้น่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ค.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.กุฎี ที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
➔  แผนงานเคหะและชมุชน : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1. โครงการต่อเติมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกุฎ ี

เพื่อใหม้ีห้องครัว
สำหรับเตรยีม
อาหารกลางวัน
ให้กับเด็กอนุบาล  
3 ขวบ 

ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
กุฎี ขนาด  กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 6.50 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลกุฎ ี

- - - - 300,000 ห้องครัวขนาด 
กว้าง 4.00เมตร 
ยาว 6.50 เมตร 

มหี้องครัว
สำหรับเตรยีม
อาหารกลางวัน
ให้กับเด็ก
อนุบาล  3 ขวบ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม คร้ังที่ 2 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี  อำเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

     

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณ  
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑. บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน เพื่อให้บริการแก่
ประชาชนท่ีมา 
ติดต่อราชการ 
 

จัดซื้อโซฟาชุดรับแขก  
จำนวน  2  ชุด   
(ราคาตามท้องตลาด) 

- - - 100,000 - สำนักปลดั 

2. เคหะและชุนชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานการ
ให้บริการประชาชน 

จัดซื้อเครื่องกำเนดิไฟฟ้า
ขนาด 5 กิโลวตัต์ขึ้นไป 
เป็นเครื่องยนตด์ีเซล 
รายละเอียดตามบญัชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์   
สำนักงบประมาณ 2563 

- - - 55,5๐๐ - กองช่าง 

3. เคหะและชุนชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้าน 
งานครัว 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานการ
ให้บริการประชาชน 

จัดซื้อเครื่องตดัหญา้แบบ
ข้ออ่อน  
รายละเอียดตามบญัช ี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์   
สำนักงบประมาณ 2563 

- - - - 10,9๐๐ กองช่าง 

4. เคหะและชุนชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้าน 
งานครัว 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานการ
ให้บริการประชาชน 

จัดซื้อเครื่องตดัแต่งพุ่มไม้ 
ขนาด  22  นิ้ว 
รายละเอียดตามบญัช ี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์   
สำนักงบประมาณ 2563 

- - - - 11,0๐๐ กองช่าง 

 

แบบ ผ.๐๓ 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณ  
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5. เคหะและชุนชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โรงงาน เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานการ
ให้บริการประชาชน 
 

จัดซื้อเครื่องเจียไฟฟ้า  
ขนาด  4  น้ิว  กำลังไฟไม่
น้อยกว่า  840  วัตต์  
(ราคาตามท้องตลาด) 

- - - - 3,500 กองช่าง 

6. เคหะและชุนชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โรงงาน เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานการ
ให้บริการประชาชน 
 

จัดซื้อตู้เช่ือม  ขนาดพกพา 
(ราคาตามท้องตลาด) 

- - - - 5,500 กองช่าง 

7. เคหะและชุนชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โรงงาน เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานการ
ให้บริการประชาชน 
 

จัดซื้อสว่านโรตารี ่
(ราคาตามท้องตลาด) 

- - - - 6,500 กองช่าง 

8. เคหะและชุนชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์ เพื่อใช้ในกำจัด
ผักตบชวาในแม่น้ำ 
ลำคลอง 
 

จัดซื้อเรือกำจดัผักตบชวา 
จำนวน  1  ลำ 

- - - - 500,000 กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 


