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  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
กำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผน และรายงานผลพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลกุฎี เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี เสนอต่อองค์การบริหารส่วนตำบล อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี  ได้มีการ
ติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีประจำปีงบประมาณ 2564 (การดำเนินงาน
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563  ถึง เดือนกันยายน  2564) ซึ่งประกอบด้วยการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 
กิจกรรมตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 –พ.ศ.2565) และตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยใช้การบันทึก
ข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี (e-plan) และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564  เป็นเครื่องมือหลัก
ในการติดตาม พร้อมทั้งนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็น
แนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมี
จุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตาม
และประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี (อ่ืน ๆ ถ้ามี)  สามารถกำกับดูแล 
ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 
  1.ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลกุฎี หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการดำเนินงาน 
  2.ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี ตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
  3.ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4.ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้
ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561–2565 โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กุฎี ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี สภาพพ้ืนที่และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง   เพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อม ใน
สังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลกุฎี 
  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบใน
การดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบ
ปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่
เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่น
เพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี ให้เกิด
ประโยชน์เพ่ือดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูก
ค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี  โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้ เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมี ความยั่ งยืน  เป็นไปตามเป้ าหมายประสงค์ที่ ตั้ งไว้ ได้อย่างดียิ่ ง
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี ซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลกุฎี 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561  ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  
  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี  คัดเลือก                
จำนวน  3  คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน   



3 
 

  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีคัดเลือก จำนวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกุฎีคัดเลือก จำนวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ต้องดำเนินการให้การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ห้าปี 
โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นห้าปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี เพ่ือดำเนินการต่อไป 
  2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี             
ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี ดังนี้ 
  2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตาม
ผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 2.1 
มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่
เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้าง เครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอน
ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้
ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart                  



4 
 

การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่                          
องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ              
ที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงาน               
เชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่า           
จะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกุฎีเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจ                  
ในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีมีอำนาจหน้าที่ใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
กุฎี เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีและคณะกรรมการพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหาร

ส่วนตำบล 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล 

นายกองค์การ

บริหารส่วนตำบล 

คณะกรรมการ

พัฒนาของ 

อปท. 

สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

นายกองค์การ

บริหารส่วนตำบล 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน

ในตำบล  ทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้า

วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด

ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือ
และเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือ ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่อง
การติ ดตามและประเมินผลแผน พัฒ นาท้ องถิ่ น ได้ แก่  แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์  
(Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้กำหนดขึ้นหรือ
การนำไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี กำหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตำบลกุฎีอย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง  
    2) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี  ภายในเดือน ธันวาคม  ของทุกปี เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี เสนอ           
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ                    
(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การ
บริหารส่วนตำบลกุฎีมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการ
ที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือ
ผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
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  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ และ
จังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีกำหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
    2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต(observe) 
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษา
ได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีกำหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือ
ใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัด
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรมการทาง   
โครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก  จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือก่ึงทางการ (formal or semi-formal interview) 
ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในข้ันตอน 
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   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกุฎี  ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี  มี
การบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชา
ชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant 
observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง 
และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี  
  3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลกุฎี/องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้
เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย                  
กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี 
 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ 
รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะ
นำไปจัดทำเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและ
การยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ 
มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา



8 
 

ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับ
การปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ 
มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี
เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลกุฎี 
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ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมินผล 

สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี    ที่
กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอผักไห่ และแผนพัฒนาตำบลกุฎี 
     1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี มีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  
        ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ

เรียบร้อย  
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน และพาณิชยกรรม 
        ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
        ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
        ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาการบริหารการจัดการที่ดี 

 
       2) พันธกิจ ประกอบด้วย 

พันธกิจที่ 1 จัดให้มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยความเป็นอยู่ของ
ประชาชนให้เกินขั้นต่ำของระดับความจำเป็นพ้ืนฐานต่อการดำรงชีวิต 

พันธกิจที่ 2   จัดให้มีการส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียนร้อยใน
ชุมชน 

  พันธกิจที่ 3   จัดให้มีการส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน 
พันธกิจที่ 4   จัดให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจัดให้มีการ

กำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ำเน่าเสีย 
  พันธกิจที่ 5   จัดให้มีการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

และการกีฬา 
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       พันธกิจที่ 6 จัดให้มีการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในตำบลกุฎี 
                      พันธกิจที่ 7   จัดให้มีการส่งเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติอย่าง

ยั่งยืน 
พันธกิจที่ 8 จัดให้มีการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ  ด้านการเมือง   
 การ ปกครอง  และบุคลากรเจ้าหน้าที่ 

 
      3) จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
       จุดมุ่งหมายที่ 1 ....................................................... 
       จุดมุ่งหมายที่ 2 ....................................................... 

ฯลฯ 
       4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
        แนวทางการพัฒนาที่ 1 ...................................................... 
        แนวทางการพัฒนาที่ 2 ...................................................... 
          

ฯลฯ 
       5) วิสัยทัศน์  
        .......................................................................... ............................................ 
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2.2 โครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น  

แบบ ผ.02                     รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

อบต.กุฎี ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา  

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     แผนงาน : แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานรับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการขยาย
ไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ 1 (บ้านนาย
เกษม ละกำปั่น) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ รายละเอยีดตามแบบ
แปลนการไฟฟา้ส่วนภูมภิาค
อำเภอผักไห ่(อุดหนุนให้ไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค อำเภอผักไห่) 

    
200,000.00 มีไฟฟ้าส่องสว่าง

ร้อยละ 100 
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

2 โครงการขยาย
ไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ รายละเอยีดตามแบบ
แปลนการไฟฟา้ส่วนภูมภิาค
อำเภอผักไห ่

 
450,000.00 

   
มีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

3 โครงการขยาย
ไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ รายละเอยีดตามแบบ
แปลนการไฟฟา้ส่วนภูมภิาค
อำเภอผักไห่(อุดหนุนให้ไฟฟา้
ส่วนภูมิภาคอำเภอผักไห่) 
  

  
350,000.00 

  
มีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 
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4 โครงการขยาย
ไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ 11 -หมู่ที ่12 
(ฝัง่ตะวันตก) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ รายละเอยีดตามแบบ
แปลนการไฟฟา้ส่วนภูมภิาค
อำเภอผักไห ่(อุดหนุนให้ไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค อำเภอผักไห่) 

   
1,100,000.00 

 
มีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

5 โครงการเปลี่ยน
เสาไฟฟ้า หมู่ที ่12 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

เปลี่ยนเสาไฟฟ้า รายละเอยีด
ตามแบบแปลนการไฟฟา้ส่วน
ภูมิภาคอำเภอผกัไห่ (อุดหนุนให้
ไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอำเภอผกัไห่) 

   
900,000.00 

 
มีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

 แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 ก่อสร้างถนน คสล.
หลังประสบ
อุทกภยัน้ำทว่ม 
หมู่ 1 (เส้นบ้านพกั
ชลประทาน - 
ฟาร์มไก่) 

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทาง 
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม
ที่ชำรุดเสียหายแตกร้าว กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกวา่ 
2,800 ตารางเมตร 

1,623,000.00 
    

ถนน 1 เส้น 
ระยะ ทาง 700
เมตร 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภยัขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

2 ซ่อมแซมถนน 
คสล.หลังประสบ
อุทกภยัน้ำทว่ม 
หมู่ 1 (ฝั่งตะวันตก
ไปวัดราษฎร์นิยม) 

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทาง 
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม
ที่ชำรุดเสียหายแตกร้าว ยาว 311 
เมตร หรือพื้นที่รวมกันแลว้ทั้งหมดไม่
น้อยกว่า 1,214 ตารางเมตร  

683,000.00 
    

ถนน 1 เส้น
จำนวน 4ช่วง
ระยะทางรวม
311 เมตร 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภยัขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

3 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 (ฝั่ง
ตะวันออก)  

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทาง 
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

ปรับปรุงผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 
300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตาราง
เมตร 

  
1,080,000.00 

  
ถนน 1 สาย
กว้าง 6 เมตร
ระยะทาง ยาว 
300 เมตร 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภยัขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 
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4 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 
(ฟาร์มไก่จรัญ - 
สุดเขตหมู่ที่ 1) 

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทาง 
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 
ยาว 805 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือ พื้นที่รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 
3,220 ตารางเมตร  

  
1,080,000.00 

  
ถนน 1 สาย 
กว้าง 4 เมตร
ระยะทาง ยาว 
805 เมตร 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภยัขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

5 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ที่1(เส้น
บ้านพัก
ชลประทานถึงบ้าน
นายชูชีพ ตรีพล) 

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทาง 
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 
ยาว 680 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่รวมกันแล้วไม่น้อยกวา่ 
2,720 ตารางเมตร  

   
1,496,000.00 

 
ถนน 1 สาย 
กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง ยาว 
680 เมตร 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภยัขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

6 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 
(บ้านนายเกษม ละ
กำปั่น) 

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทาง 
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร 
ยาว 190 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่รวมกันแล้วไม่น้อยกวา่ 570 
ตารางเมตร  

   
350,000.00 

 
ถนน 1 สาย 
กว้าง 3 เมตร
ระยะทาง ยาว 
190 เมตร 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภยัขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

7 ก่อสร้างถนนลาด 
ยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตสำหรับ
ชุมชนหมู่ 1 (เส้น
หน้าบ้านนาย
สมคิด สุมามาลย์) 

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทาง 
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต กวา้ง 6.00 เมตร ยาว450 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่รวมกันไม่น้อยกวา่ 2,700 
ตารางเมตร 

   
1,300,000.00 

 
ถนน 1 เส้น
ระยะ ทาง 
2,700 เมตร 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภยัขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

8 โครงการลงลูกรัง
เสริมทางลง หมู่ที่ 
1   (ฝั่งตะวันออก) 

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทาง 
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น  

ปรับปรุงผิวจราจรพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
500 ตารางเมตร 

  
50,000.00 

  
ทางลาด 3 จุด 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
500ตารางเมตร 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภยัขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

9 โครงการลงลูกรัง
เสริมไหล่ทาง หมู่ที่ 

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทาง 

ลงลูกรังเสริมไหล่ทาง กว้าง 1.50 
เมตร ยาว 138 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 

  
30,000.00 

  
ถนน 1 สาย 
กว้าง 1.50 เมตร 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
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1 (ฝั่งตะวันตก) คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 165.60 
ตารางเมตร 

ยาว 138 เมตร  และปลอดภยัขึ้น กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

10 โครงการเจาะบ่อ
บาดาลพร้อมระบบ
ประปาหมู่บา้น หมู่
ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำสะอาดใน
การอุปโภค
บริโภค 

ทำการเจาะบ่อบาดาลขนาดไม่น้อย
กว่า 150 มิลลิเมตร ขนาดถังประปา
หมู่บ้านขนาดความจุ20 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎ ี

 
 
 

  

  
1,000,000.00 

 
ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบริโภค 
ร้อยละ 95 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดในการอปุโภค
บริโภค  

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

11 โครงการก่อสร้าง
ประตูปิด-เปิด
ระบายนำ้ หนอง
เกาะ หมู่ที ่1 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

ก่อสร้างประตูระบายน้ำ กวา้ง 1.00 
ม. รายละเอยีดตามแบบแปลนกอง
ช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎ ี

    
300,000.00 ประตูปิด-เปิด

ระบายนำ้ 1 
บาน 

ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

12 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 (เส้น
หน้าบ้านนาย
ไพโรจน์ ฤกษ์
สำราญ -บ้านนาย
ประดิษฐ์ แจ่ม 
กระจ่าง) 

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทาง
คมนาคม ที่
สะดวก 

ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 
3.50 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมกันแล้วไม่
น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร 
ยาว 158 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่รวมกันแล้วไม่น้อยกวา่ 474 
ตารางเมตร  

  
950,000.00 

  
ถนน 1 สาย 
ระยะทางรวม
ยาว 458 เมตร 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภยัขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

13 โครงการเสริมทาง
ลาด เข้าหมู่บา้น 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 
  

ปรับปรุงผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 
100 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 
ตารางเมตร 

    
150,000.00 ถนน 1 สาย 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 100 เมตร 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภยัขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

14 โครงการถมดิน
ลานอเนกประสงค์ 
พร้อมสร้างโดม 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีที่ในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ 
ในหมู่บ้าน 

ถมดินลานเอนกประสงค์กวา้ง 8 
เมตร ยาว 36 เมตร หรือปริมาณดิน
ไม่น้อยกวา่ 346 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมก่อสร้างอาคารโดม  

   
400,000.00 

 
พื้นที่ใช้สอยไม่
น้อยกว่า 288 
ตารางเมตร 

ประชาชน มีที่ในการ
จัดกิจกรรม ตา่งๆ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 
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15 โครงการถมดิน
ลานอเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีที่ในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ 
ในหมู่บ้าน 

ถมดินลานเอนกประสงค์กวา้ง 14 
เมตร ยาว 29 เมตร หรือปริมาณดิน
ไม่น้อยกวา่ 1,421 ลูกบาศก์เมตร  

   
290,000.00 

 
พื้นที่ใช้สอยไม่
น้อยกว่า 406 
ตารางเมตร 

ประชาชน มีที่ในการ
จัดกิจกรรม ตา่งๆ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

16 ก่อสร้างแนว
กำแพง กันดินไหล่
ทาง หมู่ที่ 2 
เช่ือมต่อ หมู่ที่ 4 

เพี่อป้องกันการ
พังทลายของ
ถนน 

ก่อสร้างกำแพงกันดิน ยาว 542 เมตร 
  

950,000.00 
  

กำแพงกันดิน
ยาว 542 เมตร 

ลดการพัง ทลายของ
ดิน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

17 โครงการจัดซ้ือ
เครื่องกรอง
น้ำประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำสะอาดใน
การอุปโภค
บริโภค 

จัดซื้อเครื่องกรองน้ำประปาหมู่บ้าน 
รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง 

    
500,000.00 ร้อยละ 95 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดใช ้

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดในการอปุโภค
บริโภค 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

18 ซ่อมแซมถนน 
คสล. หลังประสบ
อุทกภยัน้ำทว่ม 
หมู่ 3  

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม
ที่ชำรุดเสียหายแตกร้าว กว้าง 3.50 
เมตร ยาว 15 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกวา่ 
52.50 ตารางเมตร 

32,000.00 
    

ถนน 1 เส้น 
ระยะทาง 15 
เมตร 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภยัขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

19 โครงการเสริมถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3 
(หน้าบ้านนางก้าน
ตอง แจ้งใจ - บ้าน
นางอุดม วาริชา) 

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 
ยาว 205 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่รวมกันแล้วไม่น้อยกวา่ 820 
ตารางเมตร  

  
500,000.00 

  
ถนน 1 สาย 
กว้าง 4 เมตร
ระยะทาง ยาว 
205 เมตร 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภยัขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

20 โครงการถมดิน
ลานอเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีที่ในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ 
ในหมู่บ้าน 

ถมดินลานเอนกประสงค์กวา้ง กวา้ง 
20.00 ม. ยาว 20.00 ม. หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 400 ตร.ม รายละเอยีดตาม
แบบแปลนกองช่างองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกฎุ ี 

   
300,000.00 

 
พื้นที่ใช้สอยไม่
น้อยกว่า 375 
ตารางเมตร 

ประชาชน มีที่ในการ
จัดกิจกรรม ตา่งๆ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 
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21 ก่อสร้างแนว
กำแพงกันดินไหล่
ทางเคลื่อนตัวหลัง
ประสบอุทกภัยน้ำ
ท่วม หมู ่3 

เพี่อป้องกันการ
พังทลายของ
ถนน 

ก่อสร้างกำแพงกันดินไหล่ทางเคลื่อน
ตัว ยาว 47 เมตร 

92,600.00 
    

กำแพงกันดิน 
ยาว 47 เมตร 

ลดการพังทลายของ
ดิน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

22 โครงการก่อสร้าง
คาน คสล. รัด
เสาเข็ม หมู่ที่ 3 

เพื่อป้องกัน
กำแพง  
กันดินพังทลาย 

ก่อสร้างคาน คสล.รัดเสา เข็ม ขนาด 
0.25x0.25เมตร ระยะทาง 590 เมตร  

   
80,000.00 

 
คาน คสล.รัด
เสาเข็มขนาด
0.25x0.25เมตร 
ระยะ ทาง 590 
เมตร 

กำแพงกันดินมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

23 โครงการก่อสร้าง
ศาลา
อเนกประสงค์ หมู่
ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีศาลา
อเนกประสงค์ใน
การจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ กว้าง
6.00 ม.ยาว 8.00 ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลนกองช่างองค์การ
บริหารส่วนตำบลกุฎ ี

    
600,000.00 ศาลา 1 หลัง 

ขนาด 6x8 เมตร 
ประชาชนมีศาลา
อเนกประสงค์ในการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ใน
หมู่บ้าน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

24 โครงการเสริมถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมเขื่อน
กันดิน หมู่ที่4 
(หน้าบ้านนาย
บรรจง พูลศิริ)  

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทาง
คมนาคม ที่
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร 
ยาว 172 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่รวมกันแล้วไม่น้อยกวา่ 516 
ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างกำแพงกัน
ดิน ระยะทาง 196 เมตร  

  
620,000.00 

  
ถนน 1 สาย 
ระยะทางรวม
ยาว 325เมตร 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภยัขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

25 โครงการเสริมถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่4 (ขา้ง
โรงเรียนวัดฤาไชย) 

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทาง
คมนาคม ที่
สะดวก 

ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 60 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 
เมตร หรือพืน้ที่รวมกนัแลว้ไม่นอ้ยกว่า 
240 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนน 
คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 265 เมตร หนา
เฉลีย่ 0.15 เมตร หรอืพื้นทีร่วมกันแล้ว

  
600,000.00 

  
ถนน 1 สาย 
ระยะทางรวม
ยาว 325เมตร 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภยัขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 
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ไม่น้อยกว่า 1,035 ตารางเมตร  

26 โครงการถมดิน
ลานอเนก 
ประสงค์ หมู่ที่ 4 
(หน้าที่ทำการ
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลกฎุ ี

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีที่ในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ 
ในหมู่บ้าน 

ถมดินลานเอนกประสงค์ แปลงที่ 1 กว้าง 
18 เมตร ยาว 48 เมตร สูงเฉลีย่ 1 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 864 ลูกบาศกเ์มตร 
แปลงที่ 2 กว้าง 20 เมตร ยาว 25 เมตร 
สูงเฉลีย่ 1 เมตร หรือพืน้ที่ไมน่้อยกว่า 
500 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาณดนิ
ทั้งหมดไม่นอ้ยกวา่1,364 ลูกบาศกเ์มตร 
พร้อมลงหนิคลุก หนา 0.10 เมตร หรือ
ปริมาณหินไมน่้อยกว่า 136 ลูกบาศก์
เมตร  

    
350,000.00 พื้นที่ใช้สอย ไม่

น้อยกว่า1,364 
ตารางเมตร 

ประชาชน มีที่ในการ
จัดกิจกรรม ตา่งๆ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

27 ก่อสร้างกำแพงกัน
ดินหมู่ที่ 4 (เส้น
บ้านนางเบญจมาศ 
โพธิใหญ่) 

เพี่อป้องกันการ
พังทลายของ
ถนน 

ก่อสร้างกำแพงกันดิน ยาว 182 เมตร 
   

350,000.00 
 

กำแพงกันดิน
ยาว 182 เมตร 

ลดการพังทลายของ
ดิน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

28 ก่อสร้างแนว
กำแพงกันดินไหล่
ทาง หมู่ที่ 4 
(ติดต่อหมู่ที่ 2 , 
หมู่ที่ 7)  

เพี่อป้องกันการ
พังทลายของ
ถนน 

ก่อสร้างกำแพงกันดิน ยาว 650 เมตร 
ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
ตำบลกุฎ ี

   
1,200,000.00 

 
กำแพงกันดิน
ยาว 650 เมตร 

ลดการพังทลายของ
ดิน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

29 โครงการก่อสร้าง
แนวกำแพงกันดิน
เคลื่อนตัวพร้อมรั้ว
สำหรับชุมชน ม. 4 

เพี่อป้องกันการ
พังทลายของดิน 

ก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมรั้ว ยาว 
120 เมตร 

    
1,800,000.00 กำแพงกันดิน 

ยาว 120 ม. 
ลดการพัง ทลายของ
ดิน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 
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30 โครงการก่อสร้าง
ประตู ปิด-เปิด
ระบายนำ้บาน
หมุน (ลำรางคลอง
เท) หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

ก่อสร้างประตูระบาย กว้าง 1.00 
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนกอง
ช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎ ี

    
300,000.00 ประตูปิด -เปิด 

ระบายนำ้บาน
หมุน 1 บาน 

ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

31 โครงการเจาะบ่อ
บาดาลพร้อมระบบ
ประปาหมู่บา้น หมู่
ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำสะอาดใน
การอุปโภค
บริโภค 

ทำการเจาะบ่อบาดาลขนาดไม่น้อย
กว่า 150 มิลลิเมตร ขนาดถังประปา
หมู่บ้านขนาดความจุ20 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง  

    
1,000,000.00 ร้อยละ 95 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดใช ้

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดในการอปุโภค
บริโภค  

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

32 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินลูกรัง(เส้น
บ้านกำนัน ไฉน 
แป้นประณีต)หมู่ที่ 
5 

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทาง
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนดินลูกรังกว้าง 2.40 
เมตร ยาว 70 เมตร สูงเฉลี่ย 1.30 
เมตรหรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 218 
ลูกบาศก์เมตร 

   
200,000.00 

 
ถนนลูกรัง 1 
สาย ระยะ ทาง 
70 เมตร 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภยัขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

33 โครงการก่อสร้าง
คาน คสล. รัด
เสาเข็ม หมู่ที่ 5 
(จากบา้นนาย
เสน่ห์ ถึงสุดเขต 
หมู่ที่ 5)  

เพื่อป้องกัน
กำแพง กันดิน
พังทลาย 

ก่อสร้างคาน คสล.รัดเสา เข็ม ขนาด 
0.25x0.25เมตร ระยะทาง 202 เมตร  

  
50,000.00 

  
คาน คสล.รัด
เสาเข็มขนาด
0.25x0.25เมตร
ระยะทาง 202 
เมตร 

กำแพงกันดินมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

34 โครงการเสริมถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6  

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทาง
คมนาคม 

ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ 1 กวา้ง 4 
เมตร ยาว 170 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือพื้นที่รวมกันแลว้ไม่น้อย
กว่า 680ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 
เมตร ยาว 465 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตรหรือพื้นที่รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 
1,860 ตารางเมตร  

  
1,400,000.00 

  
ถนน 1 สาย 
กว้าง 4 เมตร
ระยะทางรวม
ยาว 635เมตร 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภยัขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 
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35 โครงการถมดิน
ลานอเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีที่ในการจัด
กิจกรรม ต่างใน
หมู่บ้าน 

ถมดินสาธารณ ประโยชน ์พื้นที่ 169 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนกองช่างองค์การบริหารส่วน
ตำบลกุฎ ี

   
250,000.00 

 
พื้นที่ใช้สอยไม่
น้อย กว่า 169 
ตารางเมตร 

ประชาชน มีที่ในการ
จัดกิจกรรม ตา่งๆ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

36 โครงการซ่อมแซม
ลานอเนกประสงค์
พร้อมลงลูกรังขอบ
ปูน หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีที่ในการจัด
กิจกรรม ต่างใน
หมู่บ้าน 

ลงลูกรังขอบปูน คสล. รายละเอยีด
ตามแบบแปลนกองช่างองค์การ
บริหารส่วนตำบลกุฎ ี 

    
90,000.00 ลานอเนก 

ประสงค์ 1 แห่ง 
ประชาชน มีที่ในการ
จัดกิจกรรม ตา่งๆ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

37 ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสำหรับชุมชน 
หมู่ที่ 7 (เส้นหน้า
บ้านนายสมหมาย 
ฝากพร) 

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทาง
คมนาคม 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 
ยาว 126 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่รวมกันแล้วไม่น้อยกวา่ 504 
ตารางเมตร  

  
243,000.00 

  
ถนน 1 สาย 
กว้าง 4.00 ม. 
ระยะทาง ยาว 
126 เมตร 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภยัขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

38 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(หมู่ที่ 7 
เช่ือมต่ออำเภอบาง
บาล) 

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทาง
คมนาคม 

ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ 1 กว้าง 4 
เมตร ยาว 27 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 
เมตร หรือพืน้ที่รวมกนัแลว้ไม่นอ้ยกว่า 
108 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร 
ยาว 220 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่รวมกันแล้วไม่นอ้ยกวา่ 880 
ตารางเมตร ชว่งที ่3 กว้าง 4 เมตร ยาว 
465 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร หรอื
พื้นทีร่วมกันแล้วไมน่้อยกว่า 1,400 
ตารางเมตร  

   
1,450,000.00 

 
ถนน 1 สาย 
กว้าง 4.00 ม. 
ระยะทาง ยาว 
100 เมตร 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภยัขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

39 ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสำหรับชุมชน 
หมู่ที่ 7 (เส้นหน้า
บ้านนายวินัย  

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทาง
คมนาคม 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่รวมกันแล้วไม่น้อยกวา่ 400 
ตารางเมตร  

 
208,000.00 

   
ถนน 1 สาย 
กว้าง 4.00 ม. 
ระยะทาง ยาว 
100 เมตร 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภยัขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 
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40 โครงการปรับปรุง
ถนน คสล. สำหรับ
ชุมชน หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทาง
คมนาคม 

รื้อถนน คสล. กวา้ง 4 เมตร ยาว 500 
เมตร พร้อมลงลูกรังเสริมสูงเฉลี่ย 
0.40 เมตรกว้าง 4 เมตร ยาว 100 
เมตร 

 
218,000.00 

   
ถนน 1 สาย 
ระยะ ทาง 100 
เมตร 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภยัขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

41 โครงการเทลาน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (บริเวณถัง
ประปาหมู่บา้น หมู่
ที่ 7) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีที่ในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ 
ในหมู่บ้าน 

เทลานเอนกประสงค์ ขนาด 15x20 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อนกว่า 300 ตารางเมตร 
พร้อมทาสีตัวอาคารและถังน้ำประปา  

  
250,000.00 

  
พื้นที่ใช้สอยไม่
น้อยกว่า 300 
ตารางเมตร 

ประชาชน มีที่ในการ
จัดกิจกรรม ตา่งๆ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

42 โครงการซ่อมแซม
ศาลากลางบ้าน 
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีพื้นที่ในการ
จัดกิจกรรมต่าง 
ๆ ในหมู่ บา้น
เพิ่มมากขึ้น 

ซ่อมแซมศาลาอเนก ประสงค์ขนาด
กว้าง 8x10เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 96 ตารางเมตร 

   
200,000.00 

 
ศาลาอเนก 
ประสงค์ 1 หลัง 

ประชาชน มีที่ในการ
จัดกิจกรรม ตา่งๆ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

43 ก่อสร้างแนว
กำแพง กันดินไหล่
ทาง หมู่ที่ 7 
(ติดต่อหมู่ที่ 4)  

เพี่อป้องกันการ
พังทลายของ
ถนน 

ก่อสร้างกำแพงกันดิน ยาว 512 เมตร 
ตามแบบแปลนกองช่าง องค์การ
บริหารส่วนตำบลกุฎ ี

    
900,000.00 กำแพงกันดิน

ยาว 512 เมตร 
ลดการพัง ทลายของ
ดิน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

44 โครงการปรับปรุง
ระบบประปา
บาดาล แบบขนาด
กลางสำหรับชุมชน 
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำสะอาดใน
การอุปโภค
บริโภค 

ซ่อมแซมตะแกรงกรองน้ำ -ซ่อมแซม
ตู้ควบคุมระบบประปา -เปลี่ยนทอ่
ประปาหมู่บา้น ราย ละเอยีดตาม
แบบแปลนกองช่าง องค์การบริหาร
ส่วนตำบลกฎุ ี

    
400,000.00 ร้อยละ 95 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดใช ้

ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

45 ก่อสร้างถนน คสล. 
สำหรับชุมชน ม. 8 
(ฝั่งตะวันออก)  

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทาง 
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม
ที่ชำรุดเสียหายแตกร้าว กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 10 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตรหรือพื้นที่รวม กันไม่น้อยกวา่ 40 
ตารางเมตร  

23,900.00   
   

ถนน 1 เส้น 
ระยะ ทาง 10 
เมตร 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภยัขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 
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46 โครงการก่อสร้างราว
สะพานสำหรับชมุชน 
หมู่ที่ 8 (ตั้งแต่บ้าน
นางบุญสม นิพนธ์ 
ถึงบ้านนายวรรณะ 
เหลืองพุทธรังส ี

เพื่อให้ประชาชน
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ก่อสร้างราวสะพานระยะทาง ยาว 70 
เมตร  

  
50,000.00 

  
ราวสะพาน ยาว 
70 เมตร  

ประชาชนปลอดภยั
ในการสัญจรไปมา 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

47 โครงการก่อสร้าง
หลังคาเมทัลชีท
สนามเด็กเล็ก (ฝั่ง
ตะวันตก) หมู่ที่ 8 

เพื่อให้เด็กเล็กได้
มีที่ในการจัด
กิจกรรมต่างใน
หมู่บ้านเพิ่มขึ้น 

ก่อสร้างหลังคาเมทัลชีทสนามเด็กเล็ก 
(ฝั่งตะวันตก) กว้าง 12 เมตร ยาว 15 
เมตร  

   
500,000.00 

 
หลังคาเมทัลชีท
สนามเด็กเล็ก 1 
หลัง 

เด็กเล็กมีที่ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

48 โครงการก่อสร้าง
ลาน คสล.
อเนกประสงค์ (ฝั่ง
ตะวันออก) หมู่ที ่8 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีที่ในการจัด
กิจกรรมต่างใน
หมู่บ้านเพิ่มขึ้น 

ก่อสร้างลานคสล. อเนกประสงค์ (ฝั่ง
ตะวันออก) กว้าง 11 เมตร ยาว 14 
เมตร หรือพท.ไม่น้อยกว่า154 ตาราง
เมตร  

   
300,000.00 

 
ลานอเนก 
ประสงค์ 1 แห่ง 

ประชาชน มีที่ในการ
จัดกิจกรรม ตา่งๆ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

49 โครงการก่อสร้าง
ลานคสล.
อเนกประสงค์ (ฝั่ง
ตะวันตก) หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีที่ในการจัด
กิจกรรมต่างใน
หมู่บ้านเพิ่มขึ้น 

ก่อสร้างลานคสล. อเนกประสงค์ (ฝั่ง
ตะวันตก) กวา้ง 16 เมตร ยาว 35 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560 
ตารางเมตร  

    
600,000.00 ลานอเนก 

ประสงค์ 1 แห่ง 
ประชาชน มีที่ในการ
จัดกิจกรรม ตา่งๆ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

50 โครงการจัดซ้ือ
เครื่องกรอง
น้ำประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 8  

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำสะอาดใน
การอุปโภค
บริโภค 

จัดซื้อเครื่องกรองน้ำประปาหมู่บ้าน 
รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่าง 

    
200,000.00 ร้อยละ 95 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดใช ้

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดในการอปุโภค
บริโภค  

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

51 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 9 
(ตั้งแต่บ้านนาย
อนันต์ ชาย ีถึง
บ้านนายเชิญ กฎุ ี

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทาง 
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 
ยาว 535 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่รวมกันแล้วไม่น้อยกวา่ 
2,140 ตารางเมตร  

   
1,200,000.00 

 
ถนน 1 สาย 
กว้าง 4 เมตร
ระยะทาง ยาว 
535 เมตร 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภยัขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 
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52 ก่อสร้างถนน คสล. 
สำหรับชุมชน ม. 9 
(ฝั่งตะวันออก)  

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทาง 
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็เดิมที่
ชำรุดเสยีหายแตกร้าว กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 14 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่รวม กันไมน่้อยกว่า 56 ตาราง
เมตร  

33,600.00 
    

ถนน 1 เส้น 
ระยะ ทาง 14 
เมตร 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภยัขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

53 ซ่อมแซมถนน 
คสล.หลัง ประสบ
อุทกภยัน้ำทว่ม 
หมู่ 9 (ฝั่ง
ตะวันตก) 

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็เดิมที่
ชำรุดเสยีหายแตกร้าว กว้าง 2.00 เมตร 
ยาว 74เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรอื
พื้นทีร่วม กนัไม่นอ้ยกว่า 148 ตาราง
เมตร 

98,000.00 
    

ถนน 1 เส้น 
ระยะ ทาง 74 
เมตร 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภยัขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

54 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 9 
(ซอยเข้าบ้านนาย
นิคม พูลลาย)  

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร 
ยาว 45 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่รวมกันแล้วไม่น้อยกวา่ 135 
ตารางเมตร  

   
90,000.00 

 
ถนน 1 สาย 
กว้าง 3 เมตร 
ระยะทาง ยาว 
45 เมตร 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภยัขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

55 โครงการลงลูกรัง
ทางลาด หมู่ที่ 9 
(ซอยบ้านนาย
เฉลียว ธงเงิน)  

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

ปรับปรุงผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 
30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร 

    
20,000.00 ถนน 1 สาย 

กว้าง 3 เมตร 
ระยะทาง ยาว 
30 เมตร 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภยัขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

56 ก่อสร้างแนว
กำแพงกันดิน
เคลื่อนตัว หมู่ที่ 
9,11 (ฝั่งตะวันตก) 

เพื่อป้องกันทรุด
ตัวของถนน 

ก่อสร้างแนวกำแพงกันดิน ระยะทาง 
328 เมตร 

498,000.00 
    

แนวกำแพงกัน
ดินระยะทาง 
328เมตร 1แห่ง 

ลดการพังทลายของ
ดิน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

57 ก่อสร้างถนน คสล. 
สำหรับชุมชน หมู ่
10 (หน้าบ้านน.ส. 
ธมลวรรณ สุคะ) 
  

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้น ทาง
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร 
หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 800 
ตารางเมตร 

 
750,000.00 

   
ถนน 1 เส้น 
ระยะ ทาง 200 
เมตร 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภยัขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 
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58 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่10 
(ตั้งแต่บ้านนาย
ชลอ ทองสั่ง ถึง
ศาลาตาฉิม)  

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้น ทาง
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 
ยาว 285 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่รวมกันแล้วไม่น้อยกวา่ 
1,140 ตารางเมตร  

   
650,000.00 

 
ถนน 1 สาย 
กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง ยาว 
285 เมตร 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภยัขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

59 โครงการถมดิน
ลานอเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 10 (หลังบ้าน
นายไพบูลย ์จันตะ) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีที่ในการจัด
กิจกรรม ต่าง ๆ 
ในหมู่บ้าน 

ถมดินลานเอนกประสงค์กวา้ง กวา้ง 
25 เมตร ยาว 40 เมตร สูงเฉลี่ย 3 
เมตร หรือปริมาณดินไม่น้อยกวา่ 
3,000 ลูกบาศก์เมตร 

    
600,000.00 พื้นที่ใช้สอย ไม่

น้อยกว่า 1,000 
ตารางเมตร 

ประชาชน มีที่ในการ
จัดกิจกรรม ตา่งๆ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

60 โครงการเจาะบ่อ
บาดาล พรอ้ม
ระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10  

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำสะอาดใน
การอุปโภค
บริโภค 

ก่อสร้างถังประปาหมูบ่้าน ขนาด
ความจุ 20 ลบ.ม. รายละเอยีดตาม
แบบแปลนกองช่าง องค์การบริหาร
ส่วนตำบลกฎุี  

  
1,000,000.00 

  
ร้อยละ 95 
ประชาชนมีน้ำ
สะอาดใช ้

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดในการอปุโภค
บริโภค  

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

61 ซ่อมแซม ถนน 
คสล.หลังประสบ
อุทกภยั น้ำทว่ม 
หมู่ 11 (ฝั่ง
ตะวันตก) 

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทาง
คมนาคม 

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหลก็เดิมที่
ชำรุดเสยีหายแตกร้าว กว้าง 1.50 เมตร 
ยาว 170 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่รวม กันไมน่้อยกว่า 255 ตาราง
เมตร 

181,000.00 
    

ถนน 1 เส้น 
ระยะ ทาง 170 
เมตร 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภยัขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

62 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสำหรับชุมชน 
หมู่ที่11 (เส้นหน้า
บ้านนางนงเยาว ์
กัลยาณมิตร) 
 
  

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทาง
คมนาคม 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 
ยาว 107 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่รวมกันแล้วไม่น้อยกวา่ 428 
ตารางเมตร  

121,000.00 
    

ถนน 1 สาย 
กว้าง 4.00 ม. 
ระยะทาง ยาว 
107 เมตร 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภยัขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 
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63 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรตีเสริม
เหล็กหมูท่ี่11(ฝ่ัง
ตะวันตกตั้งแต่บ้าน
นางเยาวพรรณ แซ่
โคว้ ถึงสุดเขตหมูท่ี่ 
11)  

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทาง
คมนาคม 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 
ยาว 619 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่รวมกันแล้วไม่น้อยกวา่ 
2,476 ตารางเมตร  

   
1,400,000.00 

 
ถนน 1 สาย 
กว้าง 4 เมตร
ระยะทาง ยาว 
619 เมตร 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภยัขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

64 โครงการก่อสร้าง
เขื่อนกันดิน(ฝั่ง
ตะวันตกตั้งแต่บ้าน
นางนงเยาว์ 
กัลยาณมิตรถึง
ประตูน้ำ หมู่ที ่11) 

เพี่อป้องกันการ
พังทลายของ
ถนน 

ก่อสร้างกำแพงกันดินไหล่ทางเคลื่อน
ตัว ยาว 700 เมตร 

   
1,150,000.00 

 
กำแพงกันดิน
ยาว 700 เมตร 

ลดการพัง ทลายของ
ดิน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

65 ก่อสร้างถนน คสล. 
สำหรับชุมชน ม. 
12 (เส้นทางลงข้าง
วัดโคกทอง)  

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทาง 
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 50 เมตรหนา
เฉลี่ย 0.15 เมตรหรือพื้นที่รวมกันไม่
น้อยกว่า 300 ตารางเมตร 

 
200,000.00 

   
ถนน 1 เส้น 
ระยะ ทาง 50 
เมตร 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภยัขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

66 ก่อสร้างถนน คสล. 
สำหรับชุมชน ม. 
12 (หลังโรงเรียน
วัดโคกทอง)  

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทาง 
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม
ที่ชำรุดเสียหายแตกร้าว กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 45 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตรหรือพื้นที่รวม กันไม่น้อยกวา่ 
135 ตารางเมตร 

 
84,200.00 

   
ถนน 1 เส้น 
ระยะ ทาง 45 
เมตร 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภยัขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

67 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสำหรับชุมชน 
หมู่ที่ 12 (เส้นหน้า
บ้านนายพิชิต นวล
ละออง -ถึงบา้น

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทาง
คมนาคม 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 
ยาว 55 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่รวมกันแล้วไม่น้อยกวา่ 220 
ตารางเมตร  

  
110,000.00 

  
ถนน 1 สาย 
กว้าง 4.00 ม. 
ระยะทาง ยาว 
55 เมตร 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภยัขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 
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นายไพบูลย ์แจ่ม
ศักดิ์) 

68 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่12 
(เส้นปากคลองกุฎี)  

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทาง
คมนาคม 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 
ยาว 665 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่รวมกันแล้วไม่น้อยกวา่ 
2,660 ตารางเมตร 

 
 
  

   
1,500,000.00 ถนน 1 สาย 

กว้าง 4 เมตร
ระยะทางรวม 
ยาว 665 เมตร 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภยัขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

69 โครงการก่อสร้าง
เขื่อนกันดินสไลด์
ข้างบ้านพักครู หมู่
ที่ 12 

เพี่อป้องกันการ
พังทลายของดิน 

ก่อสร้างเขื่อนกันดินสไลด์ข้างบ้านพกั
คร ูรายละเอียดตามแบบแปลนกอง
ช่างองค์ การบริหารส่วนตำบลกฎุี  

  
500,000.00 

  
เขื่อนกันดิน 1 
แห่ง 

ลดการพังทลายของ
ดิน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

70 โครงการก่อสร้าง
แนวกำแพงกัน
ถนนทรุดตัว หมู่ที่ 
12 (หน้าบ้านนาย
ไพบูลย์ แจ่มศักดิ์) 

เพื่อป้องกันทรุด
ตัวของถนน 

ก่อสร้างแนวกำแพงกันถนนทรุดตัว
ระยะทาง 460 เมตร  

    
920,000.00 กำแพงกันดิน 

จำนวน 1 แห่ง 
ยาว 460 เมตร 

ลดการพัง ทลายของ
ถนน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

71 โครงการเจาะบ่อ
บาดาลพร้อมระบบ
ประปาหมู่บา้นหมู่
ที่ 12   

เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำสะอาดใน
การอุปโภค
บริโภค  

เจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบประปา
หมู่บ้าน ตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตำบลกุฎ ี 

   
1,000,000.00 

 
ร้อยละ 95 
ประชาชนมีน้ำ
สะอาดใช ้

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดในการอปุโภค
บริโภค  

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

72 ก่อสร้างแนว
กำแพงกันดินไหล่
ทาง 6,8,9,11 (ฝั่ง
ตะวันตก) 

เพื่อป้องกันทรุด
ตัวของถนน 

ก่อสร้างแนวกำแพงกันถนนทรุดตัว
ระยะทาง 741 เมตร   

 
1,216,000.00 

   
กำแพงกันดิน 1 
แห่ง ระยะทาง 
741 เมตร 

ลดการพัง ทลายของ
ถนน 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

73 โครงการปรับปรุง
ผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ลาดยางแอส

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทาง
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 6 ม.ยาว 850 ม. หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 5,100 ตร.ม. 

  
3,200,000.00 3,200,000.00 3,200,000.00 ถนน 1 เส้น ยาว 

850 ม.  
ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 
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ฟัสส์ติก สำหรับ
ชุมชน ม.2 , 4 , 7 

74 โครงการซ่อมแซม
ถนนคสล. หมู่ที่ 
12 (หน้าวัดโคก
ทอง ถึงหลัง
โรงเรียนวัดโคก
ทอง) 

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสต์กคอ
นกรีต กวา้ง 6 เมตรยาว525เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า3,150 ตารางเมตร 

  
2,000,000.00 

  
กว้าง 6 เมตร 
ยาว 525 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
3,150 ตาราง
เมตร 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

 
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
     แผนงาน : แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการรณรงค์
ป้องกันและ
ควบคุมโรคต่าง ๆ 

เพื่อให้ประชาชน
มีความรู้ด้านการ
ป้องกันโรค 

จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันโรค 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 1 โครงการ ประชาชนมีความ รู้
ด้านการป้องกันโรค 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

2 โครงการฉีดวัคซีน
โรคพิษสุนัขบ้า 

ลดการแพร่
ระบาดของโรค
พิษสุนัขบ้า  

ฉีดวัคซีนให้สุนัขและแมวจำนวน 
500 ตัว 

42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 จำนวน 500 ตัว ในเขตพื้นที่ปลอด
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

3 โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุ
สามารถดูแล
สุขภาพตนเองใน
เบื้องต้น 

จัดกิจกรรมนันทนา การและส่งเสริม
สุขภาพสำหรับผู้สูงอาย ุ

120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 1 โครงการ ผู้สูงอายุมีความรู้
ความเข้าใจสามารถ
ปฏิบัติตนเองได้ใน
เบื้องต้น 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

4 โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับโรค
เอดส ์

เพื่อให้ประชาชน
ในม.1-12ได้มี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเอ 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัเอดส์ 

  
30,000.00 30,000.00 30,000.00 1 โครงการ ประชาชนมีความรู้

ความเข้าใจเกีย่วกบั
เอดส์ 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 
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5 โครงการรณรงค์
เร่ืองโทษของยา
เสพติด 

เพื่อให้ประชาชนใน
ม.1-12 ได้มีความรู้
ความเข้าใจในเรื่อง
โทษของยาเสพติด 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องโทษของยาเสพตดิ 

  
30,000.00 30,000.00 30,000.00 1 โครงการ ประชาชนมีความ รู้

ความเข้าใจในเรื่อง
โทษของยาเสพติด 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

6 โครงการออก
หน่วยสุขภาพ
เคลื่อนที่ ม. 4 

เพื่อให้ประชาชน
มีความรู้ความ
เข้าใจในการ
รักษาสุขภาพ 

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการ
รักษาสุขภาพมากยิ่งขึ้น 

  
30,000.00 30,000.00 30,000.00 1 โครงการ ประชาชนมีความ รู้

ความเข้าใจในการ
รักษาสุขภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

7 โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้ด้าน
สุขาภิบาลแก่
ผู้ประกอบการ
จำหน่ายอาหาร 

เพื่อให้
ผู้ประกอบการ 
จำหน่ายอาหารมี
ความรู้ด้าน
สุขาภิบาล 

อบรมด้านสุขาภิบาลผู้ประกอบการ
จำหน่ายอาหาร 

  
20,000.00 20,000.00 20,000.00 1 โครงการ ผู้ประกอบการ

จำหน่ายอาหารมี
ความรู้ความเข้าใจ
ด้านสุขาภิบาล 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

8 โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพและ
พัฒนาอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.)  

เพื่อใช้ในการ
ดำเนินงานของอ
สม.ประจำ
หมู่บ้าน  

ทั้ง 12 หมู่บ้าน (อุดหนุนศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนตำบลกุฎี) 

  
180,000.00 180,000.00 180,000.00 1 โครงการ การดำเนนิงานของ อส

ม.ประจำหมู่บ้านจะมี
ประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

9 อุดหนุนการดำเนิน
โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข หมู่
ที่1-12 ตำบลกุฎ ี

เพื่อให้ประชาชน
มีสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง ปลอด
โรค 

หมู่บ้านละ 20,000 จำนวน 12 หมู ่ 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 ดำเนินการตาม
โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข ครบ
ทั้ง12 หมู่บ้าน 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 
ปลอดโรค 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

10 สำรวจข้อมูล
จำนวนสัตวแ์ละขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรค

เพื่อดำเนินการ
สำรวจข้อมูล
จำนวนสัตวแ์ละ
ขึ้นทะเบียนสัตว ์
ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คน

สำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบยีนสัตว์ใน
เขตตำบลกุฎี ทั้ง 12 หมู่บ้าน 

 
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 ขึ้นทะเบียนสัตว์

ในเขตตำบลกุฎี 
ครบ100 % 

มีข้อมูลสัตว์ที่
สามารถนำมาใช้ใน
การป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 
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พิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธาน 
ศาสตรจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน 
วรขัตติยราชนาร ี

ปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

11 โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธาน 
ศาสตรจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน 
วรขัตติยราชนาร ี

เพื่อดำเนินการ
ฉีดวัคซีน ป้องกัน
และควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าตาม
โครงการ 

ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าตามโครงการ ทั้ง 12 หมู่บ้าน 

 
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 ฉีดวัคซีนสัตว์ที่

ขึ้นทะเบียนครบ 
100% 

สามารถควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรค
พิษสุนัขบ้า 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

12 โครงการทำหมัน
สุนัขและแมว  

เพื่อควบคุม
จำนวนประชากร
ของสุนัขและแมว 

ทำหมันสุนัขและแมวตามโครงการ 
ทั้ง 12 หมู่บ้าน 

 
20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 มีจำนวนสัตว์ที่

ทำหมันเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20  

สามารถควบคุม
จำนวนประชากร
สุนัขและแมว 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 
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แผนงาน : แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสพภัย 

ช่วยเหลือผู้
ประสพภัย 

ช่วยเหลือผู้ประสพภยัทั้ง 12 หมู่บ้าน 
  

50,000.00 50,000.00 50,000.00 1 โครงการ ผู้ประสพภัยได้รับการ
ช่วยเหลือ 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

2 โครงการสนับสนุน
หน่วยงานที่เกีย่ว 
ข้องในการ
ช่วยเหลือผู้ประสพ
ภัย 

ช่วยเหลือผู้
ประสพภัย 

จัดงบประมาณสนับ สนุนหนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

  
50,000.00 50,000.00 50,000.00 1 โครงการ ผู้ประสพภัยได้รับการ

ช่วยเหลือ 
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

3 โครงการส่งเสริม
อาชีพคนพิการ ผู้
ยาก ไร้
ผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้ติดเช้ือเอดส์ 

เพื่อส่งเสริม
อาชีพคนพิการ 
ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้ติดเช้ือ
เอดส ์

สนับสนุนงบประมาณใช้ในการ
ประกอบอาชีพ 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ร้อยละ100 ของ 
ผู้พิการผู้ยากไร้ 
ป่วยเอดส์ได้รับ 
การฝึกอาชีพ 

คนพิการ ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติด
เช้ือเอดส์มีรายได้มาก
ขึ้น 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

  
 
  แผนงาน : แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการเยาวชน
สดใสห่างไกลยา
เสพติดเพื่อ
เสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรม 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดในกลุ่ม
เยาวชน เขต 
อบต. 

ทั้ง 12 หมู่บ้าน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ร้อยละของ
เยาวชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

เยาวชนหา่งไกลจาก
ยาเสพติด 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 
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2 โครงการหมู่บ้าน
เฉลิมพระเกียรติ
ปลอดยาเสพติด
แบบยั่งยืน 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดในเขต 
อบต. 

ทั้ง 12 หมู่บ้าน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ร้อยละของ
หมู่บ้านที่ปลอด
ยาเสพติด 

หมู่บ้านทั้ง12 หมู่
ปลอดยาเสพติด 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

3 โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดและ
สนับสนุนการ
ดำเนินภารกิจดา้น
การปราบปราม
การป้องกันและ
การบำบัดรักษา
และฟื้นฟูสภาพ
ร่างกายและจิตใจ
ของผู้เสพยาเสพ
ติด 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดในเขต 
อบต. 

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
เขต อบต.  

26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 จำนวนของ
เยาวชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

เป็นเขตปลอดยาเสพ
ติด 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

4 โครงการฝึกอบรม
อาชีพสานตะกร้า 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีการ
ประกอบอาชีพ
เสริมสร้างรายได้ 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพสานตะกร้าอย่างน้อยจำนวน 
30 คน/1 ป ี

 
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 ผู้เข้ารับการ 

อบรมมีรายได้ 
เพิ่มขึ้นไม่ น้อย
กว่า ร้อยละ 20  

ประชาชนได้นำ 
ความรู้ไปประกอบ
อาชีพ ชว่ยเพิ่ม
รายได้ 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

5 โครงการฝึกอบรม
อาชีพทำขนมไทย 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีการ
ประกอบอาชีพ
เสริมสร้างรายได้
ให้กับครอบครัว 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบ 
อาชีพทำขนมไทยอยา่งน้อยจำนวน 
30 คน/1 ป ี

 
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 ผู้เข้ารับการ 

อบรมมีรายได้ 
เพิ่มขึ้นไม่ น้อย
กว่า ร้อยละ 20  

ประชาชนได้นำ 
ความรู้ไปประกอบ 
อาชีพช่วยเพิ่ม 
รายได้ให้กับ 
ครอบครัวมากขึ้น 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

6 โครงการฝึกอบรม
อาชีพทำนำ้ยา
อเนกประสงค์ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีการ
ประกอบอาชีพ

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบ 
อาชีพทำนำ้ยาอเนกประสงค์อยา่ง
น้อยจำนวน 30 คน/1 ป ี

 
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 ผู้เข้ารับการ 

อบรมมีรายได้ 
เพิ่มขึ้นไม่ น้อย

ประชาชนได้นำ 
ความรู้ไปประกอบ 
อาชีพช่วยเพิ่ม 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 
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เสริมสร้างรายได้
ให้กับครอบครัว 

กว่า ร้อยละ 20  รายได้ให้กับ 
ครอบครัวมากขึ้น 

7 โครงการโรงเรียน
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อสร้างพื้นที่
และโอกาสให้
ผู้สูงอายุ ผู้ที่
สนใจ เข้าร่วม
กิจกรรมในการ
พัฒนา
ความสามารถใน
การดูแลสุขภาพ
ตนเองและ
ผู้สูงอายุด้วยกัน 

กลุ่มผู้สูงอายุ ทั้ง 12 หมู่บ้าน 
 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ผู้สูงอายุเข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 

ผู้สูงอายุสามารถดูแล
สุขภาพตนเองและ
ผู้สูงอายุด้วยกันได้ 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

  
  แผนงาน : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 
โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาในเขต
หมู่บ้านและตำบล 

เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมด้าน
กีฬา 

จัดการแข่งขันกีฬา   50,000.00 50,000.00 50,000.00 
จำนวนของ
เยาวชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมร่วมกัน 
เกิดความสามัคคี 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

2 

โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬา
อเนกประสงค์
ประจำตำบล 
พร้อมอุปกรณ์กีฬา 

ประชาชนได้มี
สถานที่ในการ
ออกกำลังกาย 

ก่อสร้างลานกีฬาประจำตำบล 1 แห่ง   970,000.00 970,000.00 970,000.00 ลานกีฬา 1 แห่ง 
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงห่างไกลยา
เสพติด 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

3 
โครงการสวน
สุขภาพ/
สวนสาธารณะ 

เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

จัดสถานที่เป็นสวนสุขภาพ    40,000.00  สวนสุขภาพ 1 
แห่ง 

ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 
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4 
โครงการออกกำลัง
กายแอโรบิค 

ประชาชนได้
ออกกำลังกาย 

จัดกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิค   75,000.00 75,000.00 75,000.00 
จำนวนของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

5 
โครงการจัดซ้ือ
เครื่องออกกำลัง
กาย หมู่ที่ 7 

ประชาชนได้มี
อุปกรณ์ใช้ใน
การออกกำลัง
กาย 

จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย สำหรับ
หมู่บ้าน 

    200,000.00 1 โครงการ 
ประชาชน/เยาวชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

     
 แผนงาน : แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 
ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ  

เพื่อจ่ายเป็นค่า
เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุและ
เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
ความเป็นอยู่ที่ด ี

ผู้สูงอายุในเขตองค์การ บริหารสว่น
ตำบล 

4,600,000.00 4,600,000.00 4,600,000.00 4,600,000.00 4,600,000.00 
ผู้สูงอายุร้อยละ 
๑๐๐ ได้รับ
ความช่วยเหลือ 

มีเงินจ่ายเป็นค่าเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอาย ุ

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

2 
ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้พิการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
เบี้ยยังชีพผู้
พิการและเพือ่ให้
ผู้พิการมีความ
เป็นอยู่ที่ด ี

ผู้พิการในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบล 

740,000.00 740,000.00 740,000.00 740,000.00 740,000.00 
ผู้พิการร้อยละ 
๑๐๐ ได้รับ
ความช่วยเหลือ 

มีเงินจ่ายเป็นค่าเบี้ย
ยังชีพผู้พิการ 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

3 
ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์  

เพื่อจ่ายเป็นค่า
เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์และเพื่อให้
มีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น 

ผู้ป่วยเอดส์ในเขตองค์การบริหารสว่น
ตำบล 

54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 
ผู้ป่วยเอดส์ร้อย
ละ 100 ได้รับ
ความช่วยเหลือ  

มีเงินจ่ายเป็นค่าเบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส ์

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 
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ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านการจดัระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
     แผนงาน : แผนงานงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการป้องกัน
และบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนที่เกิด
จากสาธารณภยั 

เพื่อป้องกันและ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนที่เกิด
จาก สาธารณภัย 

ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภยั 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 1 โครงการ ป้องกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่เกิดจาก
สาธารณภยั 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

2 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

เพื่อพัฒนาด้าน
การป้องกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

จัดอบรมอาสาสมัครป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 1 โครงการ ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

3 โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
จราจรทางถนน
ในช่วงเทศกาล 

เพื่อลดอุบัติเหตุ
จราจรในช่วง
เทศกาล 

ลดอุบัติเหตุจราจร จำนวน 2 ครั้ง 100,000.00 100,000.00 1,000,000.00 100,000.00 100,000.00 จำนวน ๒ ครั้ง ลดอุบัติเหตุจราจร สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

4 โครงการจัดทำป้าย
จราจร หมู ่1-12 

เพื่อให้ประชาชน
มีความปลอดภยั
ในการใช้รถใช้
ถนน 

ประชาชนมีความปลอดภยัในการใช้
รถใช้ถนน 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 1 โครงการ ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนน 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

5 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร 
(ไฟกระพริบ) หมู่ที ่
2 และ หมู่ที ่12 
 
  

เพื่อลดอุบัติเหตุ
ที่จะเกิดขึ้นและ
สร้างวินัยจราจร
ให้แก่ประชาชน 

ติดต้ังสัญญาณไฟจราจรในหมู่บ้าน 
จำนวน 4 ชุด 

  
26,000.00 26,000.00 26,000.00 จำนวน 4 ชุด ลดอุบัติเหตุในเขต 

อบต. และสร้างวินยั
ในการใช้ถนนให้แก่
ประชาชน 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 
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6 โครงการก่อสร้าง
อาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย หมู่ที่ 4 

เพื่อใช้เป็น
สถานที่ให้ความ
ช่วยเหลือ
ประชาชนหาก
เกิด สาธารณภัย 

ก่อสร้างอาคาร ขนาด กวา้ง 10 เมตร 
ยาว 25.5 เมตร  

   
1,900,000.00 1,900,000.00 อาคาร 1 หลัง มีสถานที่ให้ความ

ช่วยเหลือประชาชน
หากเกิดสาธารณภยั 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

7 โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด 
CCTV หมู่ที่ 1 

เพื่อป้องกันและ
ดูแลรักษาความ
ปลอดภัยใหก้ับ
ประชาชน 

จำนวน 1 โครงการ รายละเอยีดตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 
กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม 

  
500,000.00 500,000.00 500,000.00 1 โครงการ ประชาชนมีความ

ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น  
สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

8 โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด 
CCTV หมู่ที่ 2 

เพื่อป้องกันและ
ดูแลรักษาความ
ปลอดภัยใหก้ับ
ประชาชน 

จำนวน 1 โครงการ รายละเอยีดตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 
กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม 

  
500,000.00 500,000.00 500,000.00 จำนวน 1 

โครงการ 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น  

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

9 โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด 
CCTV หมู่ที่ 3 

เพื่อป้องกันและ
ดูแลรักษาความ
ปลอดภัยใหก้ับ
ประชาชน 

จำนวน 1 โครงการ รายละเอยีดตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 
กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม 

  
500,000.00 500,000.00 500,000.00 จำนวน 1 

โครงการ 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น  

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

10 โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด 
CCTV หมู่ที่ 4 

เพื่อป้องกันและ
ดูแลรักษาความ
ปลอดภัยใหก้ับ
ประชาชน 

จำนวน 1 โครงการ รายละเอยีดตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 
กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม 

  
500,000.00 500,000.00 500,000.00 จำนวน 1 

โครงการ 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น  

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

11 โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด 
CCTV หมู่ที่ 5 

เพื่อป้องกันและ
ดูแลรักษาความ
ปลอดภัยใหก้ับ
ประชาชน 
 
  

จำนวน 1 โครงการ รายละเอยีดตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 
กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม 

  
500,000.00 500,000.00 500,000.00 จำนวน 1 

โครงการ 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น  

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 
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12 โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด 
CCTV หมู่ที่ 6 

เพื่อป้องกันและ
ดูแลรักษาความ
ปลอดภัยใหก้ับ
ประชาชน 

จำนวน 1 โครงการ รายละเอยีดตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 
กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม 

  
500,000.00 500,000.00 500,000.00 จำนวน 1 

โครงการ 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น  

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

13 โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด 
CCTV หมู่ที่ 7 

เพื่อป้องกันและ
ดูแลรักษาความ
ปลอดภัยใหก้ับ
ประชาชน 

จำนวน 1 โครงการ รายละเอยีดตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 
กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม 

  
500,000.00 500,000.00 500,000.00 จำนวน 1 

โครงการ 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น  

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

14 โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด 
CCTV หมู่ที่ 8 

เพื่อป้องกันและ
ดูแลรักษาความ
ปลอดภัยใหก้ับ
ประชาชน 

จำนวน 1 โครงการ รายละเอยีดตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 
กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม 

  
500,000.00 500,000.00 500,000.00 จำนวน 1 

โครงการ 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น  

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

15 โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด 
CCTV หมู่ที่ 9 

เพื่อป้องกันและ
ดูแลรักษาความ
ปลอดภัยใหก้ับ
ประชาชน 

จำนวน 1 โครงการ รายละเอยีดตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 
กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม 

  
500,000.00 500,000.00 500,000.00 จำนวน 1 

โครงการ 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น  

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

16 โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด 
CCTV หมู่ที่ 10 

เพื่อป้องกันและ
ดูแลรักษาความ
ปลอดภัยใหก้ับ
ประชาชน  

จำนวน 1 โครงการ รายละเอยีดตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 
กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม 

  
500,000.00 500,000.00 500,000.00 จำนวน 1 

โครงการ 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น  

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

17 โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด 
CCTV หมู่ที่ 11 

เพื่อป้องกันและ
ดูแลรักษาความ
ปลอดภัยใหก้ับ
ประชาชน 

จำนวน 1 โครงการ รายละเอยีดตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 
กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม 

  
500,000.00 500,000.00 500,000.00 จำนวน 1 

โครงการ 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น  

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

18 โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด 
CCTV หมู่ที่ 12 

เพื่อป้องกันและ
ดูแลรักษาความ
ปลอดภัยใหก้ับ 

จำนวน 1 โครงการ รายละเอยีดตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 
กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม 

  
500,000.00 500,000.00 500,000.00 จำนวน 1 

โครงการ 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น  

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 
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19 โครงการป้องกัน
แก้ไขปัญหาในด้าน
อาชญกรรม 

เพื่อป้องกันแก้ไข
ปัญหาในด้าน
อาชญากรรม 

1 โครงการ 
  

20,000.00 20,000.00 20,000.00 ป้องกันแก้ไข
ปัญหาในด้าน
อาชญากรรม 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

20 โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภยัพิบัติ
ประจำองค์การ
บริหารส่วนตำบล
กุฎ ี

-เพื่อส่งเสริม
ความรู้ด้านการ
จัดการสาธารณ
ภัยเบื้องต้น 
ระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ (ICS) 
การบริหาร
จัดการสาธารณ
ภัยในพื้นที่เกิด
เหตุ ที่มีรูปแบบ
และมาตรฐาน
เดียวกัน - เพื่อ
สนับสนุน
โครงการจิต
อาสา
พระราชทาน ใน
พื้นที่ให้ความ
เข้มแข็ง มีทักษะ
ความรู้ ความ
ชำนาญในการ
จัดการภยัพิบัต ิ

จัดฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภยัพิบัตปิระจำองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกฎุ ี

  
100,000.00 100,000.00 100,000.00 จำนวนผู้เข้ารับ

การฝึกอบรม 
ได้แก่ จิตอาสา
ภัยพิบัตขิอง 
อบต.กุฎีจำนวน 
50 คน/รุ่น 

-จิตอาสาภยัพิบัต
ได้รับการเสริมสร้าง
ความรู้ด้านการ
จัดการสาธารณภัย
เบื้องต้น 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 
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ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน และพาณชิยกรรม 
     แผนงาน : แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการฝึกอบรม
เครือข่ายกองทุน
หมู่บ้าน 

เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้
กองทุนหมู่บ้าน 

ฝึกอบรมเครือข่ายกองทุน
หมู่บ้าน 

  
20,000.00 20,000.00 20,000.00 จำนวน 1 

โครงการ 
เครือข่ายกองทุน
หมู่บ้านมีความรู้มาก
ขึ้น 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

2 โครงการฝึกอาชีพ
ให้แก่ประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ
เสริม 

กลุ่มเยาวชน แม่บา้น
ผู้สูงอายุ ๕๐ คน 

  
50,000.00 50,000.00 50,000.00 จำนวน 1 

โครงการ 
ประชาชนมีรายได้
เพิ่มมากขึ้น 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

3 โครงการสนับสนุน
งบ ประมาณให้แก่
กลุ่มอาชีพ 

เพื่อให้กลุ่มอาชพีมีเงินทุน
หมุนเวียน 

สนับสนุนงบประมาณกลุ่ม
อาชีพทั้ง 12 หมู ่

  
20,000.00 20,000.00 20,000.00 จำนวน 1 

โครงการ 
ประชาชนมีรายได้
เพิ่มมากขึ้น 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

4 โครงการสนับสนุน
ส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
ตัดเย็บเสื้อผ้า 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที ่
๑-๑๒ ได้มีอาชพีเสริมใน
การตัดเย็บเส้ือผ้า 

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 
  

30,000.00 30,000.00 30,000.00 จำนวน 1 
โครงการ 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มมากขึ้น 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

     
 แผนงาน : แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการอบรมการ
ผลิตการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์และปุย๋
ชีวภาพ 

เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้
เกี่ยวกบัการผลิตปุย๋
อินทรีย์และปุย๋ชีวภาพ 
เกษตรกรสามารถ
ถ่ายทอดความรู ้ 

เกษตรกรในตำบลหมู่บ้าน
ละ 3 คน/3 ป ี

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 จำนวน 1 
โครงการ 

เกษตรกรมีความรู้ใน
การผลิตปุ๋ยอินทรยี์
และปุ๋ยชวีภาพเพิ่ม
มากขึ้น 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

2 โครงการฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 ผู้เข้ารับการ ประชาชนได้นำ สำนักปลัด อบจ., สำนกั
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อาชีพเพาะเห็ดฝาง การประกอบอาชพี
เสริมสร้างรายได้ ให้กับ
ครอบครัว 

ประกอบอาชีพเสริมเพาะ
เห็ดฟาง อยา่งน้อย จำนวน 
30 คน/1 ปี 

อบรมมีรายได้ 
เพิ่มขึ้นไม่ น้อย
กว่า ร้อยละ 20 

ความรู้ไปประกอบ 
อาชีพช่วยเพิ่มรายได้
ให้กับครอบครัวมาก
ขึ้น 

ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

3 โครงการเสริมสร้าง
และพัฒนาความรู้
กับผู้นำกลุ่มเกษตร 
ผู้นำองค์กร
เกษตรกร 

เพื่อให้ผู้นำกลุ่มเกษตรกร
มีความรู้เท่าทันกับ
สถานการณ์ปัจจุบันเพิ่ม
ขีดความ สามารถในการ
บริหารจัดการการผลิต 
การแปรรูป และ
การตลาด 

ผู้นำกลุ่มเกษตรกรในตำบล 
  

10,000.00 10,000.00 10,000.00 จำนวน 1 
โครงการ 

เกษตรกรมีขีดความ 
สามารถในการ
บริหารจัดการการ
ผลิต การแปรรูปและ
การตลาดมากขึ้น 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

4 โครงการอบรมให้
ความรู้เรื่องการ
บริหารจัดการกลุ่ม
เกษตรกรอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการ
บริหารจัดการองค์กรแก่
ผู้บริหารกลุ่มเกษตรกร
และองค์กรเกษตรกร 

ฝึกอบรมผู้บริหารกลุ่ม
เกษตรกร 

  
10,000.00 10,000.00 10,000.00 จำนวน 1 

โครงการ 
ผู้บริหารกลุ่ม
เกษตรกรมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

5 โครงการจัดการ
บริหารศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษต
รประจำตำบล 

เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ
จัดการบริหารศูนย ์
บริการและถา่ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบล 

1 โครงการ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 1 โครงการ ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโน โลยี
การเกษตรประจำ
ตำบลมีการบริหารที่
ดีขึ้น 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 
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ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
     แผนงาน : แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมใน
ชุมชนหมู่ที่ 1-12 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ที ่1-
12ปรับปรุงสภาพ 
แวดล้อมชุมชนให้น่าอยู ่

ประชาชนมีการปรับ ปรุง
สภาพแวดล้อมชุมชนให้น่า
อยู ่

  
30,000.00 30,000.00 30,000.00 1 โครงการ ชุมชนน่าอยู ่ สำนักปลัด อบจ., สำนกั

ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

2 โครงการจังหวัด
สะอาดหน้าบ้าน นา่
มอง เพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

เพื่อให้สร้างจิตสำนึกให้แก่
ประชาชนในการร่วมกัน
รักษาความสะอาดและงด
ทิ้งขยะลงในถนนหรือที่
สาธารณะ 

ผู้นำชุมชน ประชาชน
เยาวชน กลุ่มสตรี และสว่น
ราชการในเขตตำบลกฎุ ี

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 ผู้นำชุมชน 
ประชาชน
เยาวชน กลุ่ม
สตรี และส่วน
ราชการในเขต
ตำบลกุฎ ี
ร่วมงานตาม
โครงการ ทั้ง 12 
หมู่บ้าน 

ประชาชนตระหนัก
ในการมีส่วนร่วมกัน
รักษาความสะอาด
และงดการทิ้งขยะลง
ในถนนหรือที่
สาธารณะ 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

3 โครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน " จังหวัด
สะอาด " ระดับ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ในการบริหารจัดการขยะ
ในชุมชน 

ผู้นำชุมชน ประชาชน
เยาวชน กลุ่มสตรี และสว่น
ราชการในเขตตำบลกฎุ ี
 
 
 
 
  

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ผู้นำชุมชน 
ประชาชน
เยาวชน กลุ่ม
สตรี และส่วน
ราชการในเขต
ตำบลกุฎ ี
ร่วมงานตาม
โครงการ ทั้ง 12 
หมู่บ้าน 

ผู้นำชุมชน ประชาชน 
เยาวชนกลุ่มสตรี 
และส่วนราชการ มี
ความรู้ในการคัดแยก
ขยะในชุมชน 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

4 โครงการรณรงค์
สร้างจิตสำนึกการ
คัดแยกขยะมูลฝอย 

สร้างจิตสำนึกการจัดการ
ด้านขยะมูลฝอย 

รณรงค์สร้างจิตสำนึกด้าน
ขยะมูลฝอย 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 1 โครงการ ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการขยะมูล
ฝอย 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 
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5 โครงการจัดหาผู้
รับจ้างกำจัดขยะ ม.
1-12 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่
ที่1-12 มีผู้รับจ้างมาขน
ขยะไปกำจัด 

มีผู้รับจ้างมาเก็บขยะ 
  

150,000.00 150,000.00 150,000.00 1 โครงการ ครัวเรือนได้ผู้รับจ้าง
มาเก็บขยะไปกำจัด 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

6 โครงการก่อสร้าง
เตาเผาขยะ หมู่ที่ 5 

เพื่อให้มีเตาเผาขยะทีถู่ก
สุขลักษณะ 

ก่อสร้างเตาเผาขยะ ขนาด 
2x2 เมตร สูง 1.80 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนตำบล
กุฎี  

    
90,000.00 1 โครงการ ประชาชนจัดการขยะ

มูลฝอยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

7 โครงการก่อสร้าง
เตาเผาขยะ หมู่ที่ 7 

เพื่อให้มีเตาเผาขยะทีถู่ก
สุขลักษณะ 

ก่อสร้างเตาเผาขยะ กว้าง 
2.00 ม.ยาว 2.00 ม. สูง 
1.80 ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนกองช่างองค์ การ
บริหารส่วนตำบลกุฎ ี 

  
90,000.00 

 

 

1 โครงการ ประชาชนจัดการขยะ
มูลฝอยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

8 โครงการก่อสร้าง
เตาเผาขยะ หมู่ที่ 
11 

เพื่อให้มีเตาเผาขยะทีถู่ก
สุขลักษณะ 

ก่อสร้างเตาเผาขยะ กว้าง 
2.00 ม.ยาว 2.00 ม. สูง 
1.80 ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนกองช่างองค์ การ
บริหารส่วนตำบลกุฎ ี 

   
90,000.00 

 
1 โครงการ ประชาชนจัดการขยะ

มูลฝอยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

9 โครงการก่อสร้าง
เตาเผาขยะ หมู่ที่ 
12 

เพื่อให้มีเตาเผาขยะทีถู่ก
สุขลักษณะ 
 
 
 
 
 
  

ก่อสร้างเตาเผาขยะ กว้าง 
2.00 ม.ยาว 2.00 ม. สูง 
1.80 ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนกองช่างองค์ การ
บริหารส่วนตำบลกุฎ ี 

  
90,000.00 

  
1 โครงการ ประชาชนจัดการขยะ

มูลฝอยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 
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 แผนงาน : แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการขุดลอกลำ
ราง
สาธารณประโยชน์ 
หมู่ที่ 3 , 5 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกลำรางปากกว้าง 3 
เมตร ก้นลำรางกวา้ง 1.5
เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. 
ระยะทาง 150 ม. 

    
200,000.00 คลอง 1 สาย 

ระยะทาง 150 
ม. 

ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

2 โครงการขุดลอกลำ
ราง
สาธารณประโยชน์ 
(คลองเท) สำหรับ
การเกษตร หมู่ที ่4 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกลำรางคลองเท ระยะ 
ทาง 900 เมตร ปากกว้างเฉลีย่ 
4.50 เมตร พืน้ลำรางกว้าง
เฉลีย่ 2.50 เมตรลกึเฉลีย่ 1.50 
เมตร หรือปริมาณดนิขุดไม่
น้อยกว่า 2,025 ลูกบากคเ์มตร  

  
85,000.00 

  
คลอง 1 สาย 
ระยะทาง 900 
เมตร 

ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

3 โครงการขุดลอกลำ
รางหนองลี หนอง
เสือ หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกลำรางปาก กว้าง 6 
เมตร ก้นลำรางกวา้ง 3 
เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร 
ระยะทาง 2,500 เมตร 

   
800,000.00 

 
คลอง 1 สาย 
ระยะทาง 2,500 
เมตร 

ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

4 โครงการขุดลอกลำ
รางข้างวัดฤาไชย หมู่
ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกลำรางปาก กว้าง 5 
เมตร ก้นลำรางกวา้ง 3 
เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร 
ระยะทาง 150 เมตร 

    
500,000.00 คลอง 1 สาย 

ระยะทาง 150 
เมตร 

ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

5 โครงการขุดลอกลำ
รางสาธารณ 
ประโยชน์ หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกลำรางปาก กว้าง 2 
เมตร ก้นลำรางกวา้ง 1 
เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร 
ระยะทาง 100 เมตร
รายละเอียด ตามแบบแปลน 
กองช่าง องค์การบริหาร
ส่วนตำบลกฎุี  

    
200,000.00 คลอง 1 สาย 

ระยะทาง 100 
เมตร 

ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 
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6 โครงการขุดลอกลำ
ราง พร้อมวางท่อ
ระบายนำ้ หมู่ที ่9 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกลำรางปากกว้าง 5 
เมตร ก้นลำรางกวา้ง 2 
เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร 
ระยะทาง 70 เมตร 

   
120,000.00 

 
คลอง 1 สาย 
ระยะทาง 70 
เมตร พร้อมท่อ
ระบายนำ้ 

ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

7 โครงการขุดลอกลำ
รางสาธารณ 
ประโยชน์ (คลอง
ตาสุ่นเขตติดต่อ หมู่
ที่ 10 - 11) 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกลำรางปาก กว้าง 3 
เมตร ก้นลำรางกวา้ง 1 
เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร 
ระยะทาง 150 เมตร 

    
300,000.00 คลอง 1 สาย 

ระยะ ทาง 150 
เมตร 

ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

8 โครงการพัฒนา
แหล่งน้ำคลองสวย
น้ำใส 

เพื่อให้ปรับปรุง สภาพ
แม่น้ำ ลำคลองแหล่งน้ำ
สาธารณะ ให้สามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก 
และสร้างจิตสำนึกในการ
รักษาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน 

ผู้นำชุมชน ประชาชน
เยาวชน กลุ่มสตรี และสว่น
ราชการในเขตตำบลกฎุ ี

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ผู้นำชุมชน 
ประชาชน
เยาวชน กลุ่ม
สตรี และส่วน
ราชการในเขต
ตำบลกุฎ ี
ร่วมงานตาม
โครงการ ทั้ง 12 
หมู่บ้าน 

แม่น้ำ ลำคลอง 
แหล่งน่ำสาธารณะ 
สะอาดสวยงาม 
สัญจรได้สะดวก 
ประชาชนมีจิตสำนกึ
ในการรักษาสภาพ 
แวดล้อมในคลอง 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านการสง่เสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 
     แผนงาน : แผนงานงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด CCTV 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ตำบลกุฎ ี

เพื่อความปลอดภัยของ
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และทรัพย์สินของทาง 

จัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV 
แบบมุมมองคงที่ สำหรับ
ติดต้ังภายใน /นอกอาคาร 
จำนวน 4 ตัว พร้อมอุปกรณ์
ในการติดตั้ง 

   
150,000.00 

 
1 โครงการ เด็กมีความปลอด ภัย

และป้องกันทรัพย์สิน
ของราชการสูญหาย 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 
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แผนงาน : แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม(นม)
เด็กอนุบาล ๓ ขวบ 
ศพด.อบต. เด็ก
ก่อนวยัเรียนและ
เด็กประถมศึกษา
โรงเรียนวัดฤาไชย
และโรงเรียนวัดโคก
ทอง 

เพื่อให้เด็กได้มีอาหาร
เสริม(นม)เพียงพอ 

เด็กมีอาหารเสริมนม
รับประทาน 

380,000.00 380,000.00 380,000.00 380,000.00 380,000.00 เด็กมีอาหาร 
เสริมนม ร้อยละ 
100 

เด็กมีอาหารเสริมนม
รับประทาน 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

2 โครงการอาหาร
กลางวัน อนบุาล 3 
ขวบ ศพด. 

เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนมี
อาหารกลางวัน
รับประทานอยา่งเพียงพอ 

เด็กก่อนวยัเรียนมีอาหาร
รับประทาน 

58,000.00 58,000.00 58,000.00 58,000.00 58,000.00 เด็กอนุบาล มี
อาหาร ร้อยละ 
100 

เด็กก่อนวยัเรียนมี
อาหารรับประทาน 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

3 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันเด็ก
ก่อนวยัเรียนและ
เด็กประถมศึกษา
โรงเรียนวัดฤาไชย 

เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียน
และเด็กประถมศึกษาได้มี
อาหารกลางวันเพียงพอ 

เด็กก่อนวยัเรียนและเด็ก
ประถมศึกษามีอาหาร
รับประทาน 

260,000.00 260,000.00 260,000.00 260,000.00 260,000.00 เด็กมีอาหาร 
กลางวัน ร้อยละ 
100 

เด็กก่อนวยัเรียนและ
เด็กประถมศึกษามี
อาหารรับประทาน 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

4 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันเด็ก
ก่อนวยัเรียนและ
เด็กประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกทอง 
 
  

เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียน
และเด็กประถมศึกษาได้มี
อาหารกลางวันเพียงพอ 

เด็กก่อนวยัเรียนและเด็ก
ประถมศึกษามีอาหาร
รับประทาน 

300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 เด็กมีอาหาร 
กลางวัน ร้อยละ 
100 

เด็กก่อนวยัเรียนและ
เด็กประถมศึกษามี
อาหารรับประทาน 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 
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5 โครงการพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของอบต. 

เพื่อส่งเสริมบรรยากาศใน
การเรียนรู้ของเด็ก 

1 ครั้ง 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 1 โครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
บรรยากาศที่เสริมให้
เกิดการเรียนรู้ของ
เด็ก 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

6 โครงการเพิ่มขนาด
มิเตอร์ไฟฟ้าอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หมู่ที่ 4  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

เปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 
1 หม้อ 

 
8,000.00 

   
1 หม้อ ทำให้การปฏิบัติ งาน

มีประสิทธิภาพ มาก
ขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

      
แผนงาน : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการจัดงานวัน
เด็ก 

เพื่อพัฒนาการศึกษาทุก
ระดับ 

จัดกิจกรรมเน่ืองในวันเด็ก 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 1 โครงการ เด็กวัยเรียนได้รับ
พัฒนาสติปัญญา 
และมีความรู้มากขึ้น 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

2 โครงการสนับสนุน
กีฬาต้านยาเสพติด 
(โรงเรียนวัดฤาไชย) 

เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรงและเกิดความ
สามัคคี 

นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ์ 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 1 โครงการ นักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรงสมบูรณ์และ
เกิดความสามัคคี 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

3 โครงการสนับสนุน
กีฬาต้านยาเสพติด 
(โรงเรียนวัดโคก
ทอง) 

เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรงและเกิดความ
สามัคคี 

นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ์ 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 1 โครงการ นักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรงสมบูรณ์และ
เกิดความสามัคคี 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

4 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมเกี่ยวกับ
วัฒนธรรม 
ประเพณี และวัน
สำคัญ  

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้าน
วัฒนธรรมและประเพณ ี

ประชาชนภายในตำบลและ
สมาชิก อบต. ข้าราชการ/
พนักงาน ลูกจ้างของ อบต.  

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ประชาชน
ร่วมงาน ร้อยละ 
100 

เป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น
และสืบสานประเพณี
ไทย 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 
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5 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมรัฐพิธีและ
พระราชพิธ ี 

ประชาชนได้รำลึกในพระ
กรุณาธิคุณ 

จัดกิจกรรมงานรัฐพิธีและ 
พระราชพิธ ี 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ประชาชน
ร่วมงาน ร้อยละ 
100 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมงานพิธี
ทางราชการและ
รำลึกในพระ
กรุณาธิคุณ 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

6 โครงการวันท้องถิ่น
ไทย 

เพื่อให้ผู้บริหารสมาชิก
สภา ขา้ราชการ พนกังาน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้น้อมรำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณแห่ง
องค์พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจา้อยูห่ัว 
รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรง
วางรากฐานการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. 
ข้าราชการ/พนักงาน ลกูจ้าง
ของ อบต. 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 ผู้บริหารสมาชิก 
สภาอบต. 
ข้าราชการ /
พนักงาน ลูกจ้าง
ของ อบต.
ร่วมงาน ร้อยละ 
100 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ข้าราชการ พนักงาน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้ให้
ความสำคัญและ 
ตระหนักถึงหน้าที ่

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

      
 
แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการปรับปรุง
อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อซ่อมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วน
ตำบลกุฎีให้ใช้งานได้
ตามปกต ิ

ซ่อมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ขนาด 9.5x12 เมตร
หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 114 ตารางเมตร 

 
488,000.00 

   
จำนวน 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใช้

งานได้ตามปกติ 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 
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ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านการสง่เสริมการท่องเทีย่ว 
     แผนงาน : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการจัดทำป้าย
ประชาสัมพันธ์
แนะนำแหล่ง
ท่องเที่ยว 

เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว 

จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์/
แนะนำแหล่งท่องเท่ียว 

25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 มีป้ายแนะนำ
ร้อยละ100 

แหล่งท่องเที่ยวมี
นักท่องเที่ยวเพิ่มมาก
ขึ้น 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

2 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์แหล่งน้ำ
ธรรมชาติ หมู่ 2 
(หนองชะโด) 

เพื่อให้มีสถานที่พกัผ่อน 
หย่อนใจสำหรับประชาชน
ในตำบลกุฎีและใกล้เคียง 

กว้าง 8 ไร ่
    

600,000.00 1 โครงการ ประชาชนมีที่พักผอ่น
หย่อนใจ 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

3 โครงการล่องเรือ
ชมค้างคาวแม่ไก่
และนมัสการหลวง
พ่อเชิญ 

เพื่อให้มีสถานที่พกัผ่อน
หย่อนใจ 

มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  

30,000.00 30,000.00 30,000.00 1 โครงการ มีสถานที่พักผ่อน 
หย่อนใจ 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

 
 
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยัง่ยนื 
     แผนงาน : แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการสวน
สมุนไพรเพื่อ
สุขภาพ ม. 4 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที ่
4 ได้มีสวนสมุนไพรเพื่อ
สุขภาพ 

มีสวนสมุนไพร 
  

300,000.00 300,000.00 300,000.00 สวนสมุนไพร 1 
แห่ง 

ประชาชนได้ศึกษา
พืชสมุนไพร และ
นำมาใช้ในการ
ดำรงชีวิต  

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 
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ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาการบรหิารการจัดการทีด่ี 
     แผนงาน : แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการเพื่อเสริม
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น 

การบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 ร้อยละของ
บุคลากรที่ได้รับ
การเพิ่ม 
ประสิทธิภาพ 

การบริหาร งาน
บุคคลส่วนท้องถิ่นมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

2 โครงการจัดทำคู่มือ 
ประกาศการ
ให้บริการประชาชน 

เพื่อประชาชนรับทราบ
ขั้นตอนการทำงานของ 
อบต. 

จัดทำเอกสารเผยแพร่การ
ทำงานของ อบต. 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 1 โครงการ ลดขั้นตอนและ
เอกสารในการให้ 
บริการประชาชน 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

3 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดทำ
แผนชุมชน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำ
เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น 

จัดทำแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 1 โครงการ ได้จัดทำแผน พัฒนา
ท้องถิ่น 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

4 โครงการ
ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้และการมีส่วน
ร่วมแก่ประชาชนใน
พื้นที่ 

เพื่อให้ประชาชนในเขต
อบต.ได้รับความรู้ 

ประชาชนในเขตอบต.ได้รับ
ความรู้อยา่งทั่วถึง 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 1 โครงการ ประชาชนในเขต 
อบต.มีความรู้ใน
ข่าวสารต่างๆ  

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

5 โครงการพัฒนาการ
บริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

เพื่อใช้ในการออก
บริการประชาชน
เคลื่อนที่ จัดทำตู้ รับ
เร่ืองร้องทุกข์ ร้องเรียน
ประจำหมู่บา้น 
 
  

ประชาชนในเขต อบต. กุฎ ี 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ประชาชนมี
ความพึ่งพอใจใน
การบริการของ 
อบต ร้อยละ 80 

ประชาชนมีความรู้
และได้รับการบริการ
อย่างทั่วถึง 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 
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6 โครงการบำรุงรักษา
ซ่อมแซมทรัพย์สิน  

เพื่อบำรุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินให้มี
สภาพที่สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทรัพย์สินสามารถใช้งานได้
อย่างยาวนาน และมี
ประสิทธิภาพ 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 จำนวนครุภัณฑ์
ที่ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ทรัพย์สินสามารถใช้
งานได้อย่างยาวนาน 
และมีประสิทธภิาพ 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

7 ค่ารังวัดที่ดิน เพื่อจ่ายในการรังวัดที่
สาธารณะต่าง ๆ  

จ่ายเป็นค่ารังวัดที่สาธารณะ
ต่าง ๆ 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 12 หมู่ จ่ายเป็นค่ารังวัดที่
สาธารณะต่าง ๆ 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

8 โครงการอบรม
สัมมนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
พนักงานส่วนตำบล 
ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต. 
ผู้นำชุมชน และผู้
สังเกตการณ์ 

เพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติงานและแนว
ทางการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง 
คณะผู้บริหารสมาชิกสภา 
อบต. ผู้นำชุมชน พัฒนาการ
ปฏิบัติงานและแนวทางการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึน้ 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 พนักงานส่วน
ตำบล ลูกจา้ง 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา 
อบต. ผู้นำชุมชน
ได้รับการอบรม 
ร้อยละ 100 

พัฒนาการปฏิบัติ 
งานและแนวทาง 
การปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

9 โครงการการศึกษาดู
งานระหว่าง อบต. 

เพื่อให้สมาชกิ อบต.
ข้าราชการ พนกังาน 
ลูกจ้าง ของ อบต.ได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่าง อบต. 

สมาชิกอบต.ข้าราชการ /
พนักงาน ลกูจ้าง ของ อบต.ได้
แลก เปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่าง อบต. 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ข้าราชการ
พนักงาน ที่ได้รับ
การ ศึกษาดูงาน 
ร้อยละ 100 

สมาชิก อบต.จนท./
พนักงานลูกจา้ง ของ 
อบต.ได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

10 โครงการจัดอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมายแก่
สมาชิก อบต.
เจ้าหน้าที่และ
บุคลากรภายใน
องค์กร 
  

เพื่อให้สมาชิก อบต.
เจ้าหน้าที่และบุคลากร
ภายในองค์กรมีความรู้
เกี่ยวกบัระเบียบ 
กฎหมายเพิ่มมากขึ้น 
 
  

สมาชิก อบต. จนท.และ
บุคลากรภายในองค์กรมี
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเพิ่ม
มากขึ้น 

60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 เจ้าหน้าที่และ 
ส.อบต. ที่ได้รับ
การอบรม ร้อย
ละ 100 

สมาชิก อบต.
เจ้าหน้าที่ และ
บุคลากรภายใน
องค์กร มีความรู้
เกี่ยวกบักฎหมายเพิ่ม
มากขึ้น 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 
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11 โครงการฝึกอบรม
สัมมนาของพนักงาน
และลูกจ้าง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานของ
พนักงานและลูกจ้าง 

พนักงานและลูกจ้าง จำนวน 
16 คน 

220,000.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00 พนักงานและ
ลูกจ้าง เข้ารับ
การฝึกอบรม ไม่
น้อยกว่า คนละ 
1 ครั้ง ต่อปี 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

12 โครงการศึกษาดูงาน
ของฝ่ายบริหารและ
สมาชิก 

เพื่อนำมาเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน 

ฝ่ายบริหารและสมาชิก 
จำนวน ๒๘ คน 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 ฝ่ายบริหารและ
สมาชิกได้รับการ 
ศึกษาดูงานร้อย
ละ 100 

ฝ่ายบริหารและ
สมาชิกมี
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติมากขึ้น 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

13 อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการและให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน  

อุดหนุนศูนย์ปฏบิัติการร่วม
ในการช่วยเหลอืประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จำนวน 1 โครงการ 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 1 โครงการ ศูนย์ปฏิบัติการรว่มใน
การชว่ยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น 
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
ในการช่วยประชาชน 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

14 จัดทำแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อให้การจัดเก็บภาษี
และการจัดทำทะเบียน
ทรัพย์สินมีความ
ทันสมัย 

จัดจ้างจัดทำแผนทีภ่าษแีละ
ทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 
๑ ครั้ง 

 
100,000.00 

   
1 โครงการ มีรายได้จากการ

จัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น 
ส่วนการคลัง, กองคลัง, 
สำนักคลัง 

15 โครงการการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม
การสร้างพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อน
ประชาธิปไตย 

ประชาชนในเขต อบต. กุฎ ี 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 1 โครงการ ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการขับเคลื่อน
ประชาธิปไตย 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

16 โครงการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น 

เพื่อเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

ประชาชนในเขต อบต. กุฎ ี 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 ประชาชนร้อย
ละ 80 มาใช้
สิทธิเลือกตั้ง 

ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการเลือกตั้ง 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 
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  แผนงาน : แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการปรับปรุง
ระบบเสียงตามสาย 
หมู่ที่ 1-12 

เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพ
การปฏิบัติงาน 

ทั้ง 12 หมู่ 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 จำนวน 12 จุด ทำให้การปฏิบัติ งาน
มีประสิทธิ ภาพมาก
ขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

2 โครงการจัดทำรั้ว
และปรับแต่งภูมิทัศน์
องค์การบริหารส่วน
ตำบลกุฎ ี

เพื่อให้ อบต. มภีูมิทัศน์
ที่ดี บริเวณรอบ ๆ ที่ด ี

1 โครงการ ตามแบบแปลน 
อบต. 

   
800,000.00 

 
1 โครงการ อบต.มีภูมิทัศน์ที่ดีขึ้น ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง

ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

3 โครงการก่อสร้างซุ้ม
ประตูทางเข้า อบต.
กุฎ ี

เพื่อประชาสัมพันธ์ 
อบต. 

1 โครงการ ตามแบบแปลน 
อบต. 

    
500,000.00 1 โครงการ อบต. เป็นที่รู้จักของ

คนที่สัญจรไป-มา 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

     
 
 แผนงาน : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 
  

อุดหนุนโครงการยอ
ยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดก
โลก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
ยอยศยิ่งฟา้อยุธยา
มรดกโลก 

จ่ายเป็นค่าโครงการยอยศยิ่ง
ฟ้าอยธุยามรดกโลก 
(อุดหนุนที่ทำการปกครอง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 
  

40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 1 โครงการ โครงการยอยศยิ่งฟา้
อยุธยามรดกโลก
ได้รับการสืบสาน
ต่อไป 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 
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2 อุดหนุนโครงการจัด
งานของดีผักไห่ 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีของ 
อำเภอผักไห ่

จ่ายเป็นค่าจัดงานของดีผัก
ไห่ จำนวน 1 โครงการ 
(อุดหนุน มูลนิธิมิ่งมงคล
อำเภอผักไห่) 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 1 โครงการ วัฒนธรรมประเพณี 
ของอำเภอผกัไห่
ได้รับการสืบสาน
ต่อไป 

สำนักปลัด อบจ., สำนกั
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

      
 
  แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการบำรุงรักษา
และปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

เพื่อบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างให้มีสภาพที่
สามารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

-ปรับปรุงบันไดอาคาร
อเนกประสงค์ (เป็นศูนย์พัก
พิงชั่วคราว หมู ่4) - 
ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบล
กุฎ ี

504,000.00 
    

จำนวนที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่
ได้รับการ
ซ่อมแซมเพิ่มขึ้น 

ทรัพย์สินสามารถใช้
งานได้อย่างยาวนาน 
และมีประสิทธภิาพ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

2 โครงการปรับปรุง
อาคารศูนย์ฝึกอาชีพ 
หมู่ที่ 4 

เพื่อบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างให้มี
สภาพที่สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-ปรับปรุงปรับปรุงอาคาร
ศูนย์ฝึกอาชีพ กว้าง 10 
เมตร ยาว 25.50 เมตร  

  
250,000.00 

  
จำนวน
สิ่งก่อสร้างที่
ได้รับการ
ซ่อมแซมเพิ่มขึ้น 

ทรัพย์สินสามารถใช้
งานได้อย่างยาวนาน 
และมีประสิทธภิาพ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 

3 ค่าจ้างออกแบบและ
ควบคุมงานก่อสร้าง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

จ่ายเป็นค่าออกแบบและ
ควบคุมงานก่อสร้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบล
กุฎ ี

 
150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 งานออกแบบ

และควบคุมงาน
ก่อสร้างได้
มาตรฐานร้อยละ 
95 

ทำให้การปฏิบัติ งาน
มีประสิทธิ ภาพมาก
ขึ้น 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภบิาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการชา่ง 
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2.3   โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ  
 

 โครงการที่อนุมัติแล้ว     โครงการที่ยังไม่อนุมตัิ    

ช่ือโครงการ หน่วยงานทีรับผิดชอบ งบตามข้อบัญญตัิ/เทศ
บัญญัต ิ

  

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
หมู่ที่ 1 (ฟาร์มไก่จรญั - สุดเขตหมู่ที่ 1) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก
การช่าง 

1,080,000.00 
 

2. โครงการเสริมถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
พร้อมเขื่อนกันดิน หมู่ที4่ (หน้าบ้านนาย
บรรจง พูลศริิ) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก
การช่าง 

613,000.00 
 

3. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสำหรับ
ชุมชน หมู่ที่ 7 (เส้นหน้าบ้านนายสมหมาย 
ฝากพร) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก
การช่าง 

263,000.00 
 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก
สำหรับชุมชน หมู่ที่ 12 (เส้นหน้าบ้านนาย
พิชิต นวลละออง -ถึงบ้านนายไพบูลย์ แจ่ม
ศักดิ์) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก
การช่าง 

115,000.00 
 

5. โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินสไลด์ข้าง
บ้านพักครู หมู่ที่ 12 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก
การช่าง 

107,000.00 
 

6. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ลาดยางแอสฟัสส์ติก สำหรับ
ชุมชน ม.2 , 4 , 7 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก
การช่าง 

0.00 
 

7. โครงการซ่อมแซมถนนคสล. หมู่ที่ 12 
(หน้าวัดโคกทอง ถึงหลังโรงเรยีนวัดโคกทอง) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก
การช่าง 

0.00 
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

8. โครงการเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพตดิ
เพื่อเสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

10,000.00 
 

9. โครงการหมู่บา้นเฉลมิพระเกียรติปลอดยา
เสพติดแบบยั่งยืน 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

10,000.00 
 

10. โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติดและสนับสนุนการดำเนินภารกจิด้านการ
ปราบปรามการป้องกันและการบำบัดรักษา
และฟื้นฟูสภาพร่างกายและจติใจของผู้เสพ
ยาเสพตดิ 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

26,000.00 
 

11. โครงการฝึกอบรมอาชีพสานตะกร้า สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

10,000.00 
 

12. โครงการฝึกอบรมอาชีพทำน้ำยา
อเนกประสงค ์

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

10,000.00 
 

13. โครงการโรงเรียนผู้สูงอาย ุ สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

20,000.00 
 

14. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ต่าง ๆ 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

30,000.00 
 

15. อุดหนุนการดำเนินโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที1่-12 ตำบลกุฎี 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

240,000.00 
 

16. สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ ตามโครงการสตัว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร.สมเดจ็พระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราช
นาร ี

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

1,000.00 
 

17. โครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา้ตามพระปณิธาน ศาสตร
จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลยัลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรสีวางควัฒน วรขัตตยิราชนาร ี

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

6,000.00 
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18. โครงการทำหมันสุนัขและแมว สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

20,000.00 
 

19. ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

4,722,000.00 
 

20. ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

960,000.00 
 

21. ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

48,000.00 
 

การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

22. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

0.00 
 

23. โครงการป้องกันและลดอุบัตเิหตุจราจร
ทางถนนในช่วงเทศกาล 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

30,000.00 
 

24. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบตัิการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎ ี

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

110,000.00 
 

การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน และพาณิชยกรรม 

25. โครงการอบรมการผลิตการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
และปุ๋ยชีวภาพ 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

10,000.00 
 

26. โครงการจัดการบริหารศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

10,000.00 
 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

27. โครงการขุดลอกลำราง
สาธารณประโยชน์ (คลองเท) สำหรับ
การเกษตร หมู่ที่ 4 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก
การช่าง 

78,000.00 
 

28. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำคลองสวยน้ำใส สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

10,000.00 
 

29. โครงการจังหวัดสะอาดหนา้บา้น น่ามอง 
เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

10,000.00 
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30. โครงการบริหารจัดการขยะมลูฝอย
ชุมชน " จังหวัดสะอาด " ระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

20,000.00 
 

31. โครงการก่อสรา้งเตาเผาขยะ หมู่ที่ 12 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก
การช่าง 

44,000.00 
 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

32. โครงการจัดงานวันเด็ก สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

0.00 
 

33. โครงการสนับสนุนอาหารเสรมิ(นม)เด็ก
อนุบาล ๓ ขวบ ศพด.อบต. เด็กกอ่นวัยเรียน
และเด็กประถมศึกษาโรงเรียนวดัฤาไชยและ
โรงเรียนวดัโคกทอง 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

300,000.00 
 

34. โครงการอาหารกลางวัน อนุบาล 3 ขวบ 
ศพด. 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

78,400.00 
 

35. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
ก่อนวัยเรียนและเด็กประถมศึกษาโรงเรียน
วัดฤาไชย 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

252,000.00 
 

36. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
ก่อนวัยเรียนและเด็กประถมศึกษาโรงเรียน
วัดโคกทอง 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

300,000.00 
 

37. โครงการสนับสนุนกีฬาต้านยาเสพตดิ 
(โรงเรียนวดัฤาไชย) 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

40,000.00 
 

38. โครงการสนับสนุนกีฬาต้านยาเสพตดิ 
(โรงเรียนวดัโคกทอง) 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

50,000.00 
 

39. โครงการส่งเสริมกจิกรรมเกี่ยวกับ
วัฒนธรรม ประเพณี และวันสำคญั 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

70,000.00 
 

40. โครงการส่งเสริมกจิกรรมรัฐพิธีและพระ
ราชพิธี 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

50,000.00 
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41. โครงการวันท้องถิ่นไทย สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

40,000.00 
 

การพัฒนาการบริหารการจัดการที่ดี 

42. ค่ารังวัดที่ดิน สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

20,000.00 
 

43. โครงการอบรมสัมมนาและเพิม่
ประสิทธิภาพของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง 
คณะผู้บริหารสมาชิกสภา อบต. ผูน้ำชุมชน 
และผูส้ังเกตการณ ์

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

250,000.00 
 

44. โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกีย่วกับ
ระเบียบกฎหมายแก่สมาชิก อบต.เจ้าหน้าท่ี
และบุคลากรภายในองค์กร 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

10,000.00 
 

45. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

30,000.00 
 

46. อุดหนุนโครงการยอยศยิ่งฟ้าอยุธยา
มรดกโลก 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

40,000.00 
 

47. อุดหนุนโครงการจดังานของดีผักไห ่ สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

40,000.00 
 

48. โครงการการขับเคลื่อนกิจกรรมการ
สร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

10,000.00 
 

49. โครงการเลือกตั้งผู้บรหิารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

0.00 
 

 

 
 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 
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2.4   โครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ   
 

 โครงการที่อนุมัติแล้ว     โครงการที่ยังไม่อนุมตัิ    

ช่ือโครงการ หน่วยงานทีรับผิดชอบ งบตามแผน   

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
หมู่ที่ 1 (ฝั่งตะวันออก) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก
การช่าง 

1,080,000.00 
 

2. โครงการลงลูกรังเสริมทางลง หมู่ที่ 1 (ฝั่ง
ตะวันออก) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก
การช่าง 

50,000.00 
 

3. โครงการลงลูกรังเสริมไหล่ทาง หมู่ที่ 1 
(ฝั่งตะวันตก) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก
การช่าง 

30,000.00 
 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
หมู่ที่ 2 (เส้นหน้าบ้านนายไพโรจน ์ฤกษ์
สำราญ -บ้านนายประดิษฐ์ แจ่มกระจ่าง) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก
การช่าง 

950,000.00 
 

5. ก่อสร้างแนวกำแพง กันดินไหลท่าง หมู่ที่ 
2 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก
การช่าง 

950,000.00 
 

6. โครงการเสริมถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
หมู่ที่ 3 (หน้าบ้านนางก้านตอง แจ้งใจ - บ้าน
นางอุดม วาริชา) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก
การช่าง 

500,000.00 
 

7. โครงการเสริมถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
หมู่ที4่ (ข้างโรงเรียนวัดฤาไชย) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก
การช่าง 

600,000.00 
 

8. โครงการก่อสร้างคาน คสล. รัดเสาเขม็ 
หมู่ที่ 5 (จากบ้านนายเสน่ห์ ถึงสดุเขต หมู่ที่ 
5) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก
การช่าง 

50,000.00 
 

9. โครงการเสริมถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
หมู่ที่ 6 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก
การช่าง 

1,400,000.00 
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10. โครงการเทลานคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
(บริเวณถังประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 7) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก
การช่าง 

250,000.00 
 

11. โครงการก่อสรา้งราวสะพานสำหรับ
ชุมชน หมู่ที่ 8 (ตั้งแต่บ้านนางบุญสม นิพนธ์ 
ถึงบ้านนายวรรณะ เหลืองพุทธรังส ี

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก
การช่าง 

50,000.00 
 

12. โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนกั
การช่าง 

1,000,000.00 
 

13. โครงการขยายไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก
การช่าง 

350,000.00 
 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

14. โครงการฝึกอบรมอาชีพทำขนมไทย สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

10,000.00 
 

15. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาในเขต
หมู่บ้านและตำบล 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

50,000.00 
 

16. โครงการก่อสรา้งลานกีฬาอเนกประสงค์
ประจำตำบล พร้อมอุปกรณ์กีฬา 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

970,000.00 
 

17. โครงการออกกำลังกายแอโรบคิ สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

75,000.00 
 

18. โครงการช่วยเหลือผู้ประสพภยั สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

50,000.00 
 

19. โครงการสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยว ข้อง
ในการช่วยเหลือผู้ประสพภัย 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

50,000.00 
 

20. โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ผู้ยาก 
ไรผู้้ด้อยโอกาส และผู้ตดิเช้ือเอดส ์

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

50,000.00 
 

21. โครงการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

42,000.00 
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22. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

120,000.00 
 

23. โครงการอบรมให้ความรู้เกีย่วกับโรค
เอดส ์

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

30,000.00 
 

24. โครงการรณรงค์เรื่องโทษของยาเสพตดิ สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

30,000.00 
 

25. โครงการออกหน่วยสุขภาพเคลื่อนที่ ม. 
4 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

30,000.00 
 

26. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ดา้น
สุขาภิบาลแก่ผู้ประกอบการจำหนา่ยอาหาร 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

20,000.00 
 

27. โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนา
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

180,000.00 
 

การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

28. โครงการป้องกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนท่ีเกิดจากสาธารณ
ภัย 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

20,000.00 
 

29. โครงการจัดทำป้ายจราจร หมู ่1-12 สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

10,000.00 
 

30. โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร (ไฟ
กระพริบ) หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 12 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

26,000.00 
 

31. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV หมู่
ที่ 1 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

500,000.00 
 

32. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV หมู่
ที่ 2 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

500,000.00 
 

33. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV หมู่
ที่ 3 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

500,000.00 
 

34. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV หมู่
ที่ 4  

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

500,000.00 
 

35. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 500,000.00 
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ที่ 5 สำนักงานปลัด อบต. 

36. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV หมู่
ที่ 6 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

500,000.00 
 

37. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV หมู่
ที่ 7 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

500,000.00 
 

38. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV หมู่
ที่ 8 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

500,000.00 
 

39. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV หมู่
ที่ 9 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

500,000.00 
 

40. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV หมู่
ที่ 10 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

500,000.00 
 

41. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV หมู่
ที่ 11 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

500,000.00 
 

42. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV หมู่
ที่ 12 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

500,000.00 
 

43. โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาในด้าน
อาชญกรรม 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

20,000.00 
 

การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน และพาณิชยกรรม 

44. โครงการฝึกอบรมเครือข่ายกองทุน
หมู่บ้าน 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

20,000.00 
 

45. โครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

50,000.00 
 

46. โครงการสนับสนุนงบ ประมาณให้แก่
กลุ่มอาชีพ 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

20,000.00 
 

47. โครงการสนับสนุนส่งเสรมิอาชีพกลุ่มตัด
เย็บเสื้อผ้า 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

30,000.00 
 

48. โครงการฝึกอบรมอาชีพเพาะเห็ดฝาง สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

10,000.00 
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49. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้กับ
ผู้นำกลุม่เกษตร ผู้นำองค์กรเกษตรกร 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

10,000.00 
 

50. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหาร
จัดการกลุ่มเกษตรกรอยา่งมีประสทิธิภาพ
และประสิทธิผล 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

10,000.00 
 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

51. โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มใน
ชุมชนหมู่ที่ 1-12 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

30,000.00 
 

52. โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนกึการคัด
แยกขยะมลูฝอย 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

50,000.00 
 

53. โครงการจัดหาผู้รับจ้างกำจัดขยะ ม.1-
12 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

150,000.00 
 

54. โครงการก่อสรา้งเตาเผาขยะ หมู่ที่ 7 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก
การช่าง 

90,000.00 
 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

55. โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเดก็เล็กของ
อบต. 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

20,000.00 
 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว 

56. โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

25,000.00 
 

57. โครงการล่องเรือชมคา้งคาวแม่ไก่และ
นมัสการหลวงพ่อเชิญ 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

30,000.00 
 

การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกจิพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

58. โครงการสวนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ม. 4 สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 
 
  

300,000.00 
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การพัฒนาการบริหารการจัดการที่ดี 

59. โครงการเพื่อเสริมประสิทธิภาพการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

10,000.00 
 

60. โครงการจัดทำคูม่ือ ประกาศการ
ให้บริการประชาชน 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

10,000.00 
 

61. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำ
แผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น  

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

10,000.00 
 

62. โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และ
การมีส่วนร่วมแก่ประชาชนในพ้ืนท่ี 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

20,000.00 
 

63. โครงการพัฒนาการบริหารงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

20,000.00 
 

64. โครงการบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

150,000.00 
 

65. โครงการการศึกษาดูงานระหว่าง อบต. สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

100,000.00 
 

66. โครงการฝึกอบรมสมัมนาของพนักงาน
และลูกจ้าง 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

220,000.00 
 

67. โครงการศึกษาดูงานของฝ่ายบริหารและ
สมาชิก 

สำนักปลดั อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

200,000.00 
 

68. โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 
หมู่ที่ 1-12 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก
การช่าง 

90,000.00 
 

69. โครงการปรับปรุงอาคารศูนยฝ์ึกอาชีพ 
หมู่ที่ 4 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก
การช่าง 

250,000.00 
 

70. ค่าจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนัก
การช่าง 

150,000.00 
 

 

 
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 
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2.5  รายงานโครงการที่ลงนามในสัญญา /เบิกจ่าย 

  ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการตาม

แผน 

งบตาม
ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
1 (ฟาร์มไก่จรัญ - 
สุดเขตหมู่ที่ 1) 

1,080,000.00 800,000.00 800,000.00 280,000.00 

2. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการเสริม
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อม
เขื่อนกันดิน หมู่
ที4่ (หน้าบ้านนาย
บรรจง พูลศิริ) 

613,000.00 550,000.00 550,000.00 63,000.00 

3. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กสำหรับ
ชุมชน หมู่ที่ 7 
(เส้นหน้าบ้านนาย
สมหมาย ฝากพร) 

263,000.00 257,000.00 257,000.00 6,000.00 

4. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสำหรับ
ชุมชน หมู่ที่ 12 
(เส้นหน้าบ้านนาย
พิชิต นวลละออง 
-ถึงบ้านนาย
ไพบูลย์ แจ่มศักดิ์) 

115,000.00 114,000.00 114,000.00 1,000.00 

5. 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
เขื่อนกันดินสไลด์
ข้างบ้านพักครู 
หมู่ที่ 12  

107,000.00 106,000.00 106,000.00 1,000.00 
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6. 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

โครงการฝึกอบรม
อาชีพสานตะกร้า 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

7. 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

โครงการฝึกอบรม
อาชีพทำน้ำยา
อเนกประสงค์ 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

8. 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

โครงการรณรงค์
ป้องกันและ
ควบคุมโรคต่าง ๆ 
-อบรมเชิง
ปฏิบัติการให้
ความรู้ในการ
ป้องกันโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-
19) และการ
จัดทำหน้ากาก
อนามัยเพ่ือ
ป้องกันตนเอง 

30,000.00 25,960.00 25,960.00 4,040.00 

9. 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

อุดหนุนการ
ดำเนินโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 
1-12 ตำบลกุฎี 

240,000.00 240,000.00 240,000.00 0.00 

10. 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธาน 
ศาสตรจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี  

6,000.00 3,750.00 3,750.00 2,250.00 
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11. 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,722,000.00 4,634,700.00 4,634,700.00 87,300.00 

12. 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

เบี้ยยังชีพคน
พิการ 

960,000.00 898,400.00 898,400.00 61,600.00 

13. 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

48,000.00 32,500.00 32,500.00 15,500.00 

14. 

การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
จราจรทางถนน
ในช่วงเทศกาล 

30,000.00 12,900.00 12,900.00 17,100.00 

15. 

การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ
ประจำองค์การ
บริหารส่วนตำบล
กุฎี 

110,000.00 109,700.00 109,700.00 300.00 

16. 

การพัฒนาด้านการ
วางแผน การส่งเสริม
การลงทุน และพาณิช
ยกรรม 

โครงการฝึกอบรม
การผลิต การใช้
ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ย
ชีวภาพ 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

17. 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการขุดลอก
ลำราง
สาธารณประโยชน์ 
(คลองเท) สำหรับ
การเกษตร หมู่ที่ 
4 

78,000.00 72,000.00 72,000.00 6,000.00 

18. 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
  

โครงการพัฒนา
แหล่งน้ำ คลอง
สวยน้ำใส 

10,000.00 2,000.00 2,000.00 8,000.00 
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19. 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการก่อสร้าง
เตาเผาขยะ หมู่ที่ 
12 

44,000.00 43,000.00 43,000.00 1,000.00 

20. 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม  
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ค่าอาหารเสริม 
(นม) 

300,000.00 288,907.06 288,907.06 11,092.94 

21. 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 
(ค่าอาหาร
กลางวัน) 

78,400.00 78,400.00 78,400.00 0.00 

22. 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน
เด็กก่อนวัยเรียน
และเด็ก
ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดฤาไชย 

252,000.00 242,000.00 242,000.00 10,000.00 

23. 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน
เด็กก่อนวัยเรียน
และเด็ก
ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคก
ทอง 

300,000.00 284,000.00 284,000.00 16,000.00 

24. 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จารตี
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมเกี่ยวกับ
วัฒนธรรม ประเพณี 
และวันสำคัญ 

70,000.00 59,900.00 59,900.00 10,100.00 
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25. 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

รายจ่ายเกี่ยวกับ
การรับรองและพิธี
การ 

50,000.00 13,350.00 13,350.00 36,650.00 

26. 
การพัฒนาการบริหาร
การจัดการที่ดี 

ค่ารังวัดที่ดิน 20,000.00 6,610.00 6,610.00 13,390.00 

27. 
การพัฒนาการบริหาร
การจัดการที่ดี 

อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

28. 
การพัฒนาการบริหาร
การจัดการที่ดี 

อุดหนุนโครงการ
ยอยศยิ่งฟ้า
อยุธยามรดกโลก 

40,000.00 22,897.20 22,897.20 17,102.80 

 
 
 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 
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2.6  รายงานครุภัณฑ์ที่เบิกจ่าย 

ลำดับที ่ ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
(บาท) 

โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

1 ครุภณัฑ์สำนักงาน จัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน 10,990.00 0.00 0.00 0.00 10,990.00 0.00 

2 ครุภณัฑ์สำนักงาน จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร 0.00 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 

3 ครุภณัฑ์สำนักงาน จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ 0.00 8,500.00 0.00 0.00 8,500.00 0.00 

4 ครุภณัฑ์สำนักงาน จัดซื้อตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลือ่น 
ขนาด 5 ฟุต 

0.00 11,600.00 0.00 0.00 11,600.00 0.00 

5 ครุภณัฑ์สำนักงาน จัดซื้อโตะ๊ทำงาน (บริหารท้องถิ่น
ระดับกลาง) 

14,000.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 0.00 

6 ครุภณัฑ์สำนักงาน จัดซื้อโพเดยีมไม ้ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 9,500.00 500.00 

7 ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 
เครื่อง 

17,000.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00 0.00 

8 ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 

0.00 7,500.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00 

8 ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction แบบ
เลเซอร์ หรือLED ขาวดำ 

0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

9 ครุภณัฑ์สำนักงาน จัดซื้อตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลือ่น 
ขนาด 5 ฟุต 

0.00 11,600.00 0.00 0.00 11,600.00 0.00 

10 ครุภณัฑ์สำนักงาน จัดซื้อโตะ๊ทำงาน 0.00 22,500.00 0.00 0.00 22,500.00 0.00 

11 ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์ 0.00 17,000.00 0.00 0.00 17,000.00 0.00 

12 ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ 

0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

13 ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

จัดซื้อเครื่องรบัส่งวิทยุระบบ VHF/FM 0.00 72,000.00 0.00 0.00 66,000.00 6,000.00 

14 ครุภณัฑ์สำนักงาน จัดซื้อตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลือ่น 
ขนาด 5 ฟุต 

0.00 11,600.00 0.00 0.00 11,600.00 0.00 

15 ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank 
Printer) 

0.00 7,500.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00 

16 ครุภณัฑ์สำนักงาน จัดซื้อตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลือ่น 
ขนาด 5 ฟุต 

0.00 11,600.00 0.00 0.00 11,600.00 0.00 

17 ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร ์ จัดซื้อเครื่องพมิพ์Multifunction แบบเลเซอร์ 
หรือ LED สี 

0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 
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ส่วนที่ 3   
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

3.1 รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา 

 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 
 
 

 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

11 5,369,100.00 7 3,126,200.00 20 15,013,000.00 27 25,661,000.00 20 18,630,000.00 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน 

11 5,962,000.00 18 6,039,000.00 28 7,524,000.00 29 7,564,000.00 29 7,724,000.00 

การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

4 230,000.00 4 230,000.00 19 7,276,000.00 20 8,276,000.00 20 8,276,000.00 

การพัฒนาด้านการ
วางแผน การส่งเสริม
การลงทุน และพาณิช
ยกรรม 

2 30,000.00 3 40,000.00 9 180,000.00 9 180,000.00 9 180,000.00 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4 160,000.00 4 160,000.00 9 605,000.00 10 2,850,000.00 12 3,630,000.00 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

11 1,308,000.00 13 1,804,000.00 11 1,308,000.00 12 1,458,000.00 11 1,308,000.00 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

1 25,000.00 1 25,000.00 2 55,000.00 2 55,000.00 3 655,000.00 

การพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

0 0.00 0 0.00 1 300,000.00 1 300,000.00 1 300,000.00 

การพัฒนาการบริหาร
การจัดการที่ดี 

19 2,049,000.00 20 1,795,000.00 20 1,945,000.00 20 2,495,000.00 20 2,195,000.00 

รวม 63 15,133,100.00 70 13,219,200.00 119 34,206,000.00 130 48,839,000.00 125 42,898,000.00 
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3.2 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2563 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

20 15,013,000.00 7 2,178,000.00 5 1,827,000.00 5 1,827,000.00 

2.การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน 

28 7,524,000.00 14 6,113,000.00 8 5,855,310.00 8 5,855,310.00 

3.การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคมและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

19 7,276,000.00 3 140,000.00 2 122,600.00 2 122,600.00 

4.การพัฒนาด้านการ
วางแผน การส่งเสริมการ
ลงทุน และพาณิชยกรรม 

9 180,000.00 2 20,000.00 1 10,000.00 1 10,000.00 

5.การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการและการ  
อนุรักษา
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

9 605,000.00 5 162,000.00 3 117,000.00 3 117,000.00 

6.การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตี
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

11 1,308,000.00 10 1,180,400.00 6 966,557.06 6 966,557.06 

7.การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

2 55,000.00 - -     

8.การพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

1 300,000.00 - -     

9.การพัฒนาการบรหิาร
การจัดการที่ด ี

20 1,945,000.00 8 400,000.00 3 59,507.20 3 59,507.20 

รวม 119 34,206,000.00 49 10,193,400.00 28 8,957,974.26 28 8,957,974.26 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 
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ส่วนที่ 4  สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  
    1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์  
       1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
               - มีการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม มีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม  
       1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
  - มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุข เช่น โรคอุบัติใหม่ ให้กับประชาชน  ในพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลกุฎี  
  - สนับสนุน ช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 
  - ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล ช่วยเหลือ เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน     
 
 1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

- สนับสนุน ส่งเสริมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ 
- สนับสนุน ส่งเสริมและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี 

  1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม 
  - สนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
  1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  - มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทำกิจกรรมดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม  
  - พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีน่าอยู่ มีความสะอาด และสวยงาม ปราศจากขยะ  
  1.1.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
  - สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นสถานที่พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีพัฒนาการท่ีดี   
  - สนับสนุนการสืบสานประเพณีท้องถิ่น วันสำคัญทางศาสนา   
  1.1.7 ยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  - ไม่ได้ดำเนินการโครงการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  1.1.8 ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
  - ไม่ได้ดำเนินการโครงการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจ  พอเพียง
ไปสู่ความยั่งยืน 
  1.1.9 ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี 

- มีการพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ และประชาชน เพ่ือเสริมสร้างความรู้  
ความสามารถ และพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ตลอดจนเป็นการสร้างความสามัคคี
ในท้องถิ่น  
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- มีอุปกรณ์ช่วยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีอย่างมีประสิทธิภาพ  
1.2 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
      ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎี  ได้

ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้จำนวน  28  โครงการ จากโครงการทั้งหมด 119 โครงการ  ซึ่งเป็นไป ตามแผนการ
ดำเนินงานที่ตั้งไว้คิดเป็นร้อยละ  23.52 

 

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  
 ปัญหาและอุปสรรค  
  1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีมีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีที่มีอยู่อย่างจำกัด การกำหนดโครงการ/แผนงาน แผนพัฒนา ในแต่ละ
ปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควร  ทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงาน จำนวนมาก แต่
นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ  ปีนี้
ยังได้รับผลกระทบจากโควิด -19  การดำเนินโครงการต่างๆ ได้น้อยกว่าเดิมมาก  
      2. สัดส่วนโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่  
  3. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควรในการจัดประชุมประชาคม  
    ข้อเสนอแนะ  
      1. สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุ
โครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณท่ีมี ทั้งนี้โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การ
บริหารส่วนตำบลกุฎีจะต้องบรรจุไว้เพ่ือรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น จังหวัด กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  รัฐบาลกลาง  เป็นต้น  
      2. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม 
และความเป็นไปได้มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง  
      3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง  
      4. เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และ  
รู้เท่าทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนตลอดเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


