




























รายละเอียดโครงการพฒันา 
ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการค้าและความสมัพันธ์กับประเทศเพือ่นบ้าน 
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้้า ท่อระบายน้้า 
      1  แผนงาน...เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 หมูท่ี่ 1   (1) 

ก่อสร้างรางระบาย
น้้าคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 

เพื่อการระบายน้้า
ที่ด ีในช่วงฤดูฝน 

สายทางซอยทุ่งตะวัน กวา้ง 0.80 
เมตร ลึก 0.80 เมตร ยาว 82 
เมตร 

   300,000  1.ร้อยละ
ระยะทางที่
ด้าเนินการ 
 

มีการระบายน้้าที่
ดีไม่มีปัญหาน้้า
ท่วมในฤดูฝน 

กองชา่ง 
 

2 หมูท่ี่ 3 (1) 

เปล่ียนแปลงฝาราง
ระบายน้้าเป็นฝา
ตะแกรงเหลก็ 

เพื่อการระบายน้้า
ที่ดใีนช่วงฤดูฝน 

ต่อจากปีที่ผ่านมา 
ช่วงที่ 1 กว้าง 0.40 เมตร   
ยาว 84 เมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง 0.50 เมตร  
ยาว 83 เมตร 

   300,000  1.ร้อยละ
ระยะทางที่
ด้าเนินการ 
 

มีการระบายน้้าที่
ดีไม่มีปัญหาน้้า
ท่วมในฤดูฝน 

กองชา่ง 
 

3 หมูท่ี่ 4 (1) 

ก่อสร้างรางระบาย
น้้าคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 

เพื่อการระบายน้้า
ที่ดใีนช่วงฤดูฝน 

จากหน้าบ้านนางผอ่งใส  ยาหัส-
หน้าบ้านนางนงค์รักษ์  ยาหัส 
ช่วงที่ 1 กว้าง 0.40 เมตร ยาว 
100 เมตร ลกึ 0.40-0.50เมตร 
ช่วงที่ 2 สายข้างบ้านนางวรรณา  
หาได้  กวา้ง 0.40 เมตร ยาว 14 
เมตร ลึก 0.40-0.50 เมตร 

   273,000  1.ร้อยละ
ระยะทางที่
ด้าเนินการ 
 

มีการระบายน้้าที่
ดีไม่มีปัญหาน้้า
ท่วมในฤดูฝน 

กองชา่ง 
 

 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการค้าและความสมัพันธ์กับประเทศเพือ่นบ้าน 
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้้า ท่อระบายน้้า 
      1  แผนงาน...เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 หมูท่ี่ 5    (1) 

ก่อสร้างรางระบาย
น้้าคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 

เพื่อการระบายน้้า
ที่ด ีในช่วงฤดูฝน 

หน้าบ้านนายขาว  อุยสาห์-บ้าน
นางรัตน์  ชาวดี 
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 32 
เมตร 
ลึก 0.40-0.50 เมตร 

   71,000  1.ร้อยละ
ระยะทางที่
ด้าเนินการ 
 

มีการระบายน้้า
ที่ดีไม่มีปัญหาน้้า
ท่วมในฤดูฝน 

กองชา่ง 
 

5 ปรับปรุงภูมิทัศน์(2) เพื่อใชเ้ป็นสถานที่
พักผอ่นหย่อนใจ
ประจ้าหมู่บ้าน 

รอบสระน้้าวัดกุตาไกเ้หนือ 
-ถมดินสระน้้า กว้าง 10 เมตร 
ยาว 100 เมตร 

   165,000  1.ร้อยละ
ระยะทางที่
ด้าเนินการ 
 

ชาวบ้านมี
สถานทีพ่กัผ่อน
หย่อนใจประจ้า
หมู่บ้าน 

กองชา่ง 
 

6 หมูท่ี่ 9 (1) 

ก่อสร้างรางระบาย
น้้าคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 

เพื่อการระบายน้้า
ที่ดีในช่วงฤดูฝน 

สายที่ 1 จากโรงขา้วปุ้น-สาย
ข้างบ้านนายทรัพย์ทวี  ค้าสุข 
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 132 
เมตร ลึก 0.40-0.50 เมตร 
สายที่ 2 จากบ้านนายวันดี  ขัน
แก้ว-บ้านนางพรทพิย์ บุพศิริ  
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 77 
เมตร ลึก 0.40-0.50 เมตร 

   300,000 
 
 
 

172,000 

 1.ร้อยละ
ระยะทางที่
ด้าเนินการ 
 

มีการระบายน้้า
ที่ดีไม่มีปัญหาน้้า
ท่วมในฤดูฝน 

กองชา่ง 
 

แบบ ผ.02 



 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการค้าและความสมัพันธ์กับประเทศเพือ่นบ้าน 
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้้า ท่อระบายน้้า 
      1  แผนงาน...เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 หมูท่ี่ 10  (1) 

วางทอ่ระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 

เพื่อการระบายน้้า
ที่ด ีในช่วงฤดูฝน 

สายหน้าสภ.กุตาไก้-โรงเรียน
บ้านกุตาไก้ ท่อขนาด 
0.60x1.00 เมตร ยาว 94 
เมตร พร้อมบ่อพัก 3  จุด 

   261,000  1.ร้อยละ
ระยะทางที่
ด้าเนินการ 
 

มีการระบายน้้า
ที่ดีไม่มีปัญหาน้้า
ท่วมในฤดูฝน 

กองชา่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการค้าและความสมัพันธ์กับประเทศเพือ่นบ้าน 
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้้า ท่อระบายน้้า 
      2  แผนงาน...อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 หมูท่ี่11(1) 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ระหว่างหมู่บ้าน 

เพื่อให้มีเส้นทางสญัจร
ภายในหมู่บ้านและที่
เชื่อมต่อระหวา่ง
หมู่บ้านมีการสญัจรไป
มาได้ดี  

สายนาดอกไม้-จรุกเตย 
กว้าง 5 เมตร ยาว 112 
เมตร 

   302,000  1.ร้อยละ
ระยะทางที่
ด้าเนินการ 
 

เส้นทางสญัจร
ภายในหมู่บ้านและ
ที่เชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้านมีการ
สัญจรไปมาได้ดี 

กองชา่ง 
 

9 หมูท่ี่ 12 (1) 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อให้มีเส้นทางสญัจร
ภายในหมู่บ้านและที่
เชื่อมต่อระหวา่ง
หมู่บ้านมีการสญัจรไป
มาได้ดี  

-สายรอบหลังวัด กวา้ง 
2.5 เมตร ยาว 130 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
-สายคุ้มน้อย กว้าง 3 
เมตร ยาว 72 เมตร หนา 
0.15 เมตร 
-สายข้างวัด กว้าง 2.5 
เมตร ยาว 75 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

   183,000 
 
 

119,000 
 
 

106,000 

 1.ร้อยละ
ระยะทางที่
ด้าเนินการ 
 

เส้นทางสญัจร
ภายในหมู่บ้านและ
ที่เชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้านมีการ
สัญจรไปมาได้ดี 

กองชา่ง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการค้าและความสมัพันธ์กับประเทศเพือ่นบ้าน 
1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 
      1  แผนงาน...เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและทีม่า ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 หมูท่ี่ 2 (1) 

ขยายเขตไฟฟา้แรงสูง/
แรงต้่า 

เพื่อให้ราษฎรมไีฟฟ้าใช้
อย่างทัว่ถึง   

สายบ้านโพนทา-บ้านวัง
โพธิ์ ระยะทาง 1,000 
เมตร 

   300,000  ร้อยละของ
ระยะทางที่
ด้าเนินการ 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก มี
ไฟฟ้าใชท้กุ
ครัวเรือน 

อบต.กุตา
ไก/้ 
หน่วยงาน
อื่น 

11 หมูท่ี่ 5 (3) 

ขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า(1) 

ภายในหมู่บ้าน 

เพื่อให้ราษฎรมไีฟฟ้าใช้
อย่างทัว่ถึง   

สายจามจุรี  ระยะทาง 
136 เมตร 

   52,800  ร้อยละของ
ระยะทางที่
ด้าเนินการ 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก มี
ไฟฟ้าใชท้กุ
ครัวเรือน 

อบต.กุตา
ไก/้ 
หน่วยงาน
อื่น 

12 หมูท่ี่ 6(1) 

ขยายเขตไฟฟา้แรงสูง/
แรงต้่า 

เพื่อให้ราษฎรมไีฟฟ้าใช้
อย่างทัว่ถึง   

สายทางบ้านวังโพธิ์-บ้าน
โพนทา ระยะทาง 
1,000 เมตร 

   300,000  ร้อยละของ
ระยะทางที่
ด้าเนินการ 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก มี
ไฟฟ้าใชท้กุ
ครัวเรือน 

อบต.กุตา
ไก/้ 
หน่วยงาน
อื่น 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการค้าและความสมัพันธ์กับประเทศเพือ่นบ้าน 
1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 
      1  แผนงาน...เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและทีม่า ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 หมูท่ี่ 7(1) 

ขยายเขตไฟฟา้แรงต่้า
เข้าพื้นทีก่ารเกษตร 
 

เพื่อให้ราษฎรมไีฟฟ้าใช้
ในอย่างทั่วถึง   

สายที่ 1 สายบ้านนา
เรียง-บ้านวังโพธิ์ 
ระยะทาง 500 เมตร 
สายที่ 2 สายทางเข้า
ห้วยวังตาด ระยะทาง 
500 เมตร 

   300,000  ร้อยละของ
ระยะทางที่
ด้าเนินการ 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก มี
ไฟฟ้าใชท้กุ
ครัวเรือน 

อบต.กุตา
ไก/้ 
หน่วยงาน
อื่น 

14 หมูท่ี่ 8 (1) 

ขยายเขตไฟฟา้แรงสูง 
เพื่อให้ราษฎรมไีฟฟ้าใช้
อย่างทัว่ถึง   

สายบ้านนาดอกไม้-บ้าน
วังโพธิ์ ระยะทาง 
1,000 เมตร 

   300,000  ร้อยละของ
ระยะทางที่
ด้าเนินการ 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก มี
ไฟฟ้าใชท้กุ
ครัวเรือน 

อบต.กุตา
ไก/้ 
หน่วยงาน
อื่น 

15 หมูท่ี่ 10 (2) 

ขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า
ภายในหมู่บ้าน 

เพื่อให้ราษฎรมไีฟฟ้าใช้
อย่างทัว่ถึง   

สายบ้านนางสุนารัตน์-
แยกดอนปู่ตา ระยะทาง  
95 เมตร 
 

   24,000     

 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการค้าและความสมัพันธ์กับประเทศเพือ่นบ้าน 
1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางการพัฒนา จัดให้มีแสงสว่างตามถนนและซอย 
      1  แผนงาน...เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและทีม่า ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 หมูท่ี่ 10 (3) 

ขยายเขตไฟฟา้ส่อง
สว่างภายในหมู่บ้าน 

เพื่อให้ราษฎรปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

สายบ้านนางสุนารัตน์-แยกดอน
ปู่ตา จ้านวน 2 จุด 
 

   15,000  จ้านวนจุด
ที่
ด้าเนินการ 

ราษฎรมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินมาก
ขึ้น 

อบต.กุตาไก/้
หน่วยงานอื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการค้าและความสมัพันธ์กับประเทศเพือ่นบ้าน 
1.1ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้้า ทอ่ระบายน้้า 
      2  แผนงาน...อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 หมูท่ี่ 1 
ปรับปรุงถนนลูกรัง 

เพื่อใหถ้นนมีสภาพ
คงทนถาวรใช้สญัจรไป
มาได้สะดวก และเพื่อ
ความสะดวกในการ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร 

สายที่ 1 สายนางาม-อ่าง
เก็บน้้าห้วยน้้าเที่ยง กวา้ง 
4 เมตร ระยะยาง 2,000 
เมตร 
สายที่ 2 สายบ้านนาย
นิพนธ์  โสบุญ-อ่างเก็บน้้า  
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
2,000 เมตร 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 310,000 
 
 
 

310,000 
 

1.ร้อยละ
ระยะทางที่
ด้าเนินการ 
 

ราษฎรมีถนนที่มี
สภาพดสีัญจรไป
มาได้ดีดังเดิม 

กองชา่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการค้าและความสมัพันธ์กับประเทศเพือ่นบ้าน 
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้้า ท่อระบายน้้า 
      2  แผนงาน...อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 หมูท่ี่ 1 
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 

เพื่อให้มีเส้นทางสญัจร
ภายในหมู่บ้านและที่
เชื่อมต่อระหวา่ง
หมู่บ้าน 
มีการสญัจรไปมาได้ดี  

สายที่ 1 สายหลังบ้านนาง
สมดี  อุตสาหะ-บ้านนาย
สะอาด อุตสาหะ กว้าง 4 
เมตร ยาว 114 เมตร 
สายที่ 2 จากบ้านนายวินัย  
มูลสิงห-์ถนนเทพพนม-
หนองดินแดง กว้าง 4 
เมตร ยาว 35 เมตร  
สายที่ 3 จากถนนเทพ
พนม-หนองดินแดง-บ้าน
นายพรศักดิ์ ชาวหมู่(สาย
เลียบคลอง) กว้าง 4 เมตร 
ยาว 214 เมตร  

    251,000 
 
 
 
76,000 
 
 
 
474,000 

ร้อยละของ
ระยะทางที่
ด้าเนินการ 

ราษฎรมีถนนที่มี
สภาพดสีัญจรไปมา
ได้ดีดังเดิม 

กองชา่ง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการค้าและความสมัพันธ์กับประเทศเพือ่นบ้าน 
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้้า ท่อระบายน้้า 
      2  แผนงาน...อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 หมูท่ี่ 1 
ก่อสร้างถนนลูกรัง
รอบดอนปู่ตา 

เพื่อใหถ้นนมีสภาพ
คงทนถาวรใช้สญัจรไป
มาได้สะดวก 

บริเวณดอนปู่ตานางาม 
กว้าง 4 เมตร ยาว 500 
เมตร 

   
 
 

 106,000 1.ร้อยละ
ระยะทางที่
ด้าเนินการ 

เส้นทางสญัจร
ภายในหมู่บ้านและ
ที่เชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้านมีการ
สัญจรไปมาได้ดี 

กองชา่ง 

5 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหถ้นนมีสภาพ
คงทนถาวรใช้สญัจรไป
มาได้สะดวก และเพื่อ
ความสะดวกในการ
ขนส่งสินค้าการเกษตร 

-สายหนองฮังกา  กว้าง 4 
เมตร ยาว 2,000 เมตร  
-สายวังหว้า  กวา้ง 3 
เมตร ยาว 800 เมตร 

    300,000 
 
200,000 

1.ร้อยละ
ระยะทางที่
ด้าเนินการ 

ราษฎรมีถนนที่มี
สภาพดสีัญจรไป
มาได้ดีดังเดิม 

กองชา่ง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการค้าและความสมัพันธ์กับประเทศเพือ่นบ้าน 
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางการพัฒนา จัดให้มีแหล่งน้้าอุปโภค-บริโภค 
     1.  แผนงาน...การเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและทีม่า ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 หมูท่ี่ 1 
ขุดลอกห้วยสาธารณะ 

เพื่อให้เกษตรกรกกัเก็บ
น้้าไว้ใช้เพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งป ี

หนองปลาค้อเฒา่  กว้าง 
45 เมตร ยาว 45 เมตร 
 ลึก 2  เมตร 

    110,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
น้้าใช้ใน
การเกษตร 

ราษฎรมีน้้าใช้
ตลอดทั้งป ี

อบต.กุตาไก/้ 
หน่วยงานอื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการค้าและความสมัพันธ์กับประเทศเพือ่นบ้าน 
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้้า ท่อระบายน้้า 
      2.  แผนงาน...อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 หมูท่ี่ 2 
ก่อสร้างโรงท้าปุ๋ย 

เพื่อให้มีสถานทีท่า้
ปุ๋ยประจ้าหมู่บ้าน 

กว้าง 8 เมตร ยาว 15 เมตร    
 
 

 350,000 1.ร้อยละ
ระยะทางที่
ด้าเนินการ 

เส้นทางสญัจร
ภายในหมู่บ้านและ
ที่เชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้านมีการ
สัญจรไปมาได้ดี 

กองชา่ง 

4 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 

เพื่อให้มีเส้นทาง
สัญจรภายใน
หมู่บ้านและที่
เชื่อมต่อระหวา่ง
หมู่บ้านมีการสญัจร
ไปมาได้ดี  

สายที่ 1 สายบ้านนางกันยา  
มองบุญ-บ้านนายสิงหา  
อุตสาหะ กวา้ง 5 เมตร ยาว 
43 เมตร  
สายที่ 2 จากบ้านนายลม  หูม
แพง-บ้านนางวไิล  สุดสูญ 
กว้าง 3 เมตร ยาว 120เมตร  

    115,000 
 
 
 
200,000 

1.ร้อยละ
ระยะทางที่
ด้าเนินการ 

เส้นทางสญัจร
ภายในหมู่บ้านและ
ที่เชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้านมีการ
สัญจรไปมาได้ดี 

กองชา่ง 

5 ปรับปรุงถนนลูกรังสู่
ไร่นา 

เพื่อใหถ้นนมีสภาพ
คงทนถาวรใช้สญัจร
ไปมาไดส้ะดวก  

สายนานายพรม  พูดดี-บ้าน
นางาม กวา้ง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร 

    130,000 1.ร้อยละ
ระยะทางที่
ด้าเนินการ 

ราษฎรมีถนนที่มี
สภาพดสีัญจรไปมา
ได้ดีดังเดิม 

 

 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการค้าและความสมัพันธ์กับประเทศเพือ่นบ้าน 
1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางการพัฒนา จัดให้มีแสงสว่างตามถนนและซอย 
      1  แผนงาน...เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและทีม่า ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 หมูท่ี่ 2 
ขยายเขตไฟฟา้ส่อง
สว่างภายในหมู่บ้าน 

เพื่อให้ราษฎรปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

สายโพนทา-บ้านวังโพธิ์  
จ้านวน 10 จุด 

    75,000 จ้านวนจุดที่
ด้าเนินการ 

ราษฎรมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินมาก
ขึ้น 

อบต.กุตาไก/้
หน่วยงานอื่น 

 
1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 
      1.  แผนงาน...เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและทีม่า ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 หมูท่ี่ 2 
ขยายเขตไฟฟา้แรงต่้า 
ภายในหมู่บ้าน 

เพื่อให้ราษฎรมไีฟฟ้าใช้
ในอย่างทั่วถึง   

จากบ้านนางวไิลลกัษณ์ 
หนุนทอง-บ้านนายสุริยา 
สุขบุตร ระยะทาง 120 
เมตร 

    48,000 ร้อยละของ
ระยะทางที่
ด้าเนินการ 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก มี
ไฟฟ้าใชท้กุ
ครัวเรือน 

อบต.กุตา
ไก/้ 
หน่วยงาน
อื่น 

 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการค้าและความสมัพันธ์กับประเทศเพือ่นบ้าน 
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้้า ท่อระบายน้้า 
      2.  แผนงาน...อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 หมูท่ี่ 2 
ก่อสร้างสวนสุขภาพ
ภายในหมู่บ้าน 

เพื่อใชเ้ป็นสถานที่
ออกกา้ลังกาย 

ขนาดพื้นที่ 1 ไร ่    
 
 

 300,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ออกกา้ลังกาย 

มีสถานทีอ่อกกา้ลัง
กายประจ้าหมู่บ้าน 

กองชา่ง 

7 ก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อใหถ้นนมีสภาพ
คงทนถาวรใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก  

จากบ้านนายสวาดชัย-บ้าน
นายลัง จันทร์เพ็ง 

    100,000 1.ร้อยละ
ระยะทางที่
ด้าเนินการ 

เส้นทางสญัจร
ภายในหมู่บ้านและ
ที่เชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้านมีการ
สัญจรไปมาได้ดี 

กองชา่ง 

8 ปรับปรุงถนนลูกรังสู่
ไร่นา 

เพื่อใหถ้นนมีสภาพ
คงทนถาวรใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก  

ทุกสายของโพนทา     100,000 1.ร้อยละ
ระยะทางที่
ด้าเนินการ 

ราษฎรมีถนนที่มี
สภาพดสีัญจรไป
มาได้ดีดังเดิม 

กองชา่ง 

10 ก่อสร้างถนนลูกรัง
เข้าพื้นทีก่ารเกษตร 

เพื่อใหถ้นนมีสภาพ
คงทนถาวรใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวก  

จากบ้านนายนิยม  ดีพรม-
นานางอนงค์  ดวงดีแก้ว 
กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 
เมตร 

    250,000 1.ร้อยละ
ระยะทางที่
ด้าเนินการ 

ราษฎรมีถนนที่มี
สภาพดสีัญจรไป
มาได้ดีดังเดิม 

กองชา่ง 

 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการค้าและความสมัพันธ์กับประเทศเพือ่นบ้าน 
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้้า ท่อระบายน้้า 
      1.  แผนงาน...เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 หมูท่ี่ 3 
ก่อสร้างรางระบาย
น้้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก(แบบฝาเหล็ก) 

เพื่อการระบายน้้าที่
ดีในช่วงฤดูฝน 

สายรอบหมู่บ้าน(เริ่มจากทิศ
ตะวันตก)  กว้าง 0.30 เมตร 
ยาว 105 เมตร ลึก 0.40-
0.50 เมตร  

   
 
 

 300,000 1.ร้อยละ
ระยะทางที่
ด้าเนินการ 

เส้นทางสญัจร
ภายในหมู่บ้านและ
ที่เชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้านมีการ
สัญจรไปมาได้ดี 

กองชา่ง 

 
1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 
      1.  แผนงาน...เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและทีม่า ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 หมูท่ี่ 3 
ขยายเขตไฟฟา้แรงต่้า 
ภายในหมู่บ้าน 

เพื่อให้ราษฎรมไีฟฟ้าใช้
ในอย่างทั่วถึง   

สายดอนดู่-นาดอกไม้ 
ระยะทาง 500 เมตร 

    48,000 ร้อยละของ
ระยะทางที่
ด้าเนินการ 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก มี
ไฟฟ้าใชท้กุ
ครัวเรือน 

อบต.กุตา
ไก/้ 
หน่วยงาน
อื่น 

 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการค้าและความสมัพันธ์กับประเทศเพือ่นบ้าน 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางการพัฒนา การกอ่สร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้้า ท่อระบายน้้า 
      2.  แผนงาน...อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 หมูท่ี่ 3 
ปรับปรุงถนนลูกรัง 

เพื่อใหถ้นนมีสภาพ
คงทนถาวรใช้สญัจร
ไปมาไดส้ะดวก  

สายที่ 1  สายทางหนองกก
คูณ กว้าง 3 เมตร ยาว 
1,400 เมตร  
สายที่ 2 สายทางเข้าวัดธาตวุัง
จารย์ กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,800 เมตร 
สายที่ 3 แยกบ้านนาดอกไม้-
ห้วยยาว  กว้าง 3 เมตร  ยาว 
750 เมตร  

    100,000 
 
 
500,000 
 
 
100,000 
 

1.ร้อยละ
ระยะทางที่
ด้าเนินการ 

ราษฎรมีถนนที่มี
สภาพดสีัญจรไปมา
ได้ดีดังเดิม 

กองชา่ง 

5 ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม 

เพื่อการระบายน้้าที่
ดีในช่วงฤดูฝน 

หนองหัวหมาน  
กว้าง 2-1.5x1.5x6 เมตร  

    500,000 1.ร้อยละ
ระยะทางที่
ด้าเนินการ 

มีการระบายน้้าที่ด ี
ไม่มีปัญหาน้้าทว่ม
ในฤดูฝน 

กองชา่ง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการค้าและความสมัพันธ์กับประเทศเพือ่นบ้าน 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางการพัฒนา การกอ่สร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้้า ท่อระบายน้้า 
      2.  แผนงาน...อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 หมูท่ี่ 4 
ปรับปรุงถนนลูกรัง
เข้าพื้นทีก่ารเกษตร 

เพื่อใหถ้นนมีสภาพ
คงทนถาวรใช้สญัจร
ไปมาไดส้ะดวก  

สายหนองกระแด้ง-ห้วยบังฮวก 
กว้าง 3 เมตร ยาว 2,000 
เมตร  

    150,000 1.ร้อยละ
ระยะทางที่
ด้าเนินการ 

ราษฎรมีถนนที่มี
สภาพดสีัญจรไปมา
ได้ดีดังเดิม 

กองชา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการค้าและความสมัพันธ์กับประเทศเพือ่นบ้าน 
1.1ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้้า ทอ่ระบายน้้า 
      2.  แผนงาน...อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 หมูท่ี่ 5 
ก่อสร้างลานกีฬา 

เพื่อให้มีสถานที่
ออกกา้ลังกาย
ภายในหมู่บ้าน 

พื้นที่ 1 ไร่      300,000 1.ร้อยละ
ระยะทางที่
ด้าเนินการ 

ราษฎรมีสถานที่  
ออกกา้ลังกาย
ประจ้าหมู่บ้าน 

กองชา่ง 

5 ก่อสร้างถนนลูกรัง
เข้าพื้นทีก่ารเกษตร 

เพื่อใหถ้นนมีสภาพ
คงทนถาวรใช้สญัจร
ไปมาไดส้ะดวก  

สายทางหนองหัวลิง-หนองกะ
เซา กว้าง 4 เมตร 
ยาว 330 เมตร 

    150,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการค้าและความสมัพันธ์กับประเทศเพือ่นบ้าน 
1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 
      1.  แผนงาน...เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและทีม่า ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 หมูท่ี่ 5 
ขยายเขตไฟฟา้แรงต่้า 
พร้อมหม้อแปลง 

เพื่อให้ราษฎรมไีฟฟ้าใช้
ในอย่างทั่วถึง   

สายห้วยหินกอง 
ระยะทาง 500 เมตร 

    272,000 ร้อยละของ
ระยะทางที่
ด้าเนินการ 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก มี
ไฟฟ้าใชท้กุ
ครัวเรือน 

อบต.กุตา
ไก/้ 
หน่วยงาน
อื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการค้าและความสมัพันธ์กับประเทศเพือ่นบ้าน 
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางการพัฒนา จัดให้มีแหล่งน้้าอุปโภค-บริโภค 
     1.  แผนงาน...การเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและทีม่า ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 หมูท่ี่ 5 
ขุดลอกห้วยสาธารณะ 

เพื่อให้เกษตรกรกกัเก็บ
น้้าไว้ใช้เพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งป ี

-หนองหัวหมาน กว้าง 15 
เมตร ยาว 75 เมตร 
 ลึก 2.5 เมตร 
-หนองท่ม กว้าง 15 เมตร 
ยาว 170 เมตร ลึก 
2.50 เมตร 

    76,000 
 
 
190,000 

ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
น้้าใช้ใน
การเกษตร 

ราษฎรมีน้้าใช้
ตลอดทั้งป ี

อบต.กุตาไก/้ 
หน่วยงานอื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการค้าและความสมัพันธ์กับประเทศเพือ่นบ้าน 
1.1ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้้า ทอ่ระบายน้้า 
      2.  แผนงาน...อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 หมูท่ี่ 6 
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อให้มีเส้นทาง
สัญจรภายในหมู่บ้าน
และที่เชื่อมตอ่
ระหว่างหมู่บ้านมีการ
สัญจรไปมาได้ดี  

สายทางบ้านนายมา  สิงห์
มอญ กว้าง 4 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

    420,000 1.ร้อยละ
ระยะทางที่
ด้าเนินการ 

เส้นทางสญัจร
ภายในหมู่บ้านและ
ที่เชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้านมีการ
สัญจรไปมาได้ดี 

กองชา่ง 

3 ปรับปรุงถนนลูกรัง
เข้าพื้นทีก่ารเกษตร 

เพื่อใหถ้นนมีสภาพ
คงทนถาวรใช้สญัจร
ไปมาไดส้ะดวก และ
เพื่อความสะดวกใน
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

สายทางเข้าที่นานายธนา  
มาแพง  กว้าง 4 เมตร ยาว 
3,000 เมตร  

    250,000 1.ร้อยละ
ระยะทางที่
ด้าเนินการ 

ราษฎรมีถนนที่มี
สภาพดสีัญจรไปมา
ได้ดีดังเดิม 

กองชา่ง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการค้าและความสมัพันธ์กับประเทศเพือ่นบ้าน 
1.1ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้้า ทอ่ระบายน้้า 
      1.1  แผนงาน...เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 หมูท่ี่ 6 
ก่อสร้างรางระบาย
น้้าคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 

เพื่อการระบายน้้าที่
ดีในช่วงฤดูฝน 

สายทางบ้านนายวีระกุล  สิทธ ิ
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 132 
เมตร ลึก 0.40-0.50 เมตร 

    300,000 1.ร้อยละ
ระยะทางที่
ด้าเนินการ 

มีการระบายน้้าที่ด ี
ไม่มีปัญหาน้้าทว่ม
ในฤดูฝน 

กองชา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการค้าและความสมัพันธ์กับประเทศเพือ่นบ้าน 
1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางการพัฒนา จัดให้มีแสงสว่างตามถนนและซอย 
      1. แผนงาน...เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและทีม่า ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 หมูท่ี่ 6 
ขยายเขตไฟฟา้ส่อง
สว่างภายในหมู่บ้าน 

เพื่อให้ราษฎรปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

จ้านวน 10 จุด     75,000 จ้านวนจุดที่
ด้าเนินการ 

ราษฎรมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินมาก
ขึ้น 

อบต.กุตาไก/้
หน่วยงานอื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการค้าและความสมัพันธ์กับประเทศเพือ่นบ้าน 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางการพัฒนา การกอ่สร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้้า ท่อระบายน้้า 
      2. แผนงาน...อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 หมูท่ี่ 7 
ก่อสร้างถนนลูกรัง
เข้าพื้นทีก่ารเกษตร 

เพื่อใหถ้นนมีสภาพ
คงทนถาวรใช้สญัจร
ไปมาไดส้ะดวก และ
เพื่อความสะดวกใน
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

สายทางเข้าที่นานายนิสทิธิ์  
ไตรแกว้ กวา้ง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร 

    350,000 1.ร้อยละ
ระยะทางที่
ด้าเนินการ 

เส้นทางสญัจร
ภายในหมู่บ้านและ
ที่เชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้านมีการ
สัญจรไปมาได้ดี 

กองชา่ง 

3 ก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ 

เพื่อใชเ้ป็นสถานที่ทา้
กิจกรรมประจ้า
หมู่บ้าน 

กว้าง 11.50 เมตร ยาว 
15 เมตร 

    330,000 1.ร้อยละ
ระยะทางที่
ด้าเนินการ 

ราษฎรมีถนนที่มี
สภาพดสีัญจรไปมา
ได้ดีดังเดิม 

กองชา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการค้าและความสมัพันธ์กับประเทศเพือ่นบ้าน 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางการพัฒนา การกอ่สร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้้า ท่อระบายน้้า 
      1.   แผนงาน...เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 หมูท่ี่ 7 
ก่อสร้างรางระบาย
น้้าคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 

เพื่อการระบายน้้าที่
ดีในช่วงฤดูฝน 

สายทางบ้านนางนครศิลป์ – 
บ้านนางดารา  ค้าไข กวา้ง 
0.40 เมตร ยาว 135 เมตร 
ลึก 0.40-0.50 เมตร 

    300,000 1.ร้อยละ
ระยะทางที่
ด้าเนินการ 

มีการระบายน้้าที่ด ี
ไม่มีปัญหาน้้าทว่ม
ในฤดูฝน 

กองชา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการค้าและความสมัพันธ์กับประเทศเพือ่นบ้าน 
1.1ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้้า ทอ่ระบายน้้า 
      1.  แผนงาน...เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 หมูท่ี่  8 
ก่อสร้างรางระบาย
น้้าคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 

เพื่อการระบายน้้าที่
ดีในช่วงฤดูฝน 

สายหน้าบ้านนายสายัณต์ เมหิ 
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 132 
เมตร ลึก 0.40-0.50 เมตร  

    300,000 1.ร้อยละ
ระยะทางที่
ด้าเนินการ 

มีการระบายน้้าที่ด ี
ไม่มีปัญหาน้้าทว่ม
ในฤดูฝน 

กองชา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการค้าและความสมัพันธ์กับประเทศเพือ่นบ้าน 
1.1ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้้า ทอ่ระบายน้้า 
      2.  แผนงาน...อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 หมูท่ี่ 8 
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อให้มีเส้นทาง
สัญจรภายในหมู่บ้าน
และที่เชื่อมตอ่
ระหว่างหมู่บ้านมีการ
สัญจรไปมาได้ดี  

สายที่ 1สายทางหอประปา 
กว้าง 3 เมตร ยาว 200 
เมตร  หนา 0.15 เมตร 
สายที่ 2 สายทางบา้นน้อย 
3 กวา้ง 3 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร  

    332,000 
 
 
332,000 

1.ร้อยละ
ระยะทางที่
ด้าเนินการ 

เส้นทางสญัจร
ภายในหมู่บ้านและ
ที่เชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้านมีการ
สัญจรไปมาได้ดี 

กองชา่ง 

5 ปรับปรุงถนนลูกรัง
เข้าพื้นทีก่ารเกษตร 

เพื่อใหถ้นนมีสภาพ
คงทนถาวรใช้สญัจร
ไปมาไดส้ะดวก และ
เพื่อความสะดวกใน
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

สายแยกบา้นนาดอกไม้-
บ้านวังโพธิ์-ไปนาขาม กวา้ง 
4 เมตร ยาว 1,000 เมตร  

    100,000 1.ร้อยละ
ระยะทางที่
ด้าเนินการ 

ราษฎรมีถนนที่มี
สภาพดสีัญจรไป
มาได้ดีดังเดิม 

กองชา่ง 

6 ก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อปอ้งกันการบุกรุก
ที่สาธารณะ  

รอบดอนปู่ตา 
กว้าง 4 เมตร ยาว 500 
เมตร 

    250,000 1.ร้อยละ
ระยะทางที่
ด้าเนินการ 

ราษฎรไม่มีการบุก
รุกที่สาธารณะ 

กองชา่ง 

 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 

แบบ ผ.02 



ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการค้าและความสมัพันธ์กับประเทศเพือ่นบ้าน 
1.1ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้้า ทอ่ระบายน้้า 
      2.  แผนงาน...อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 หมูท่ี่ 8 
ขยายทอ่เมนประปา 

เพื่อให้ราษฎรมี
น้้าประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

-สายนาดอกไม้-บ้านวังโพธิ ์
ระยะทาง 500 เมตร 
-สายนาดอกไม้-บ้านดอนดู่ 
ระยะทาง 300 เมตร 
-สายนาดอกไม้-บ้านกุตาไก ้
ระยะทาง 500 เมตร 

    25,000 
 
10,000 
 
25,000 

1.ร้อยละ
ระยะทางที่
ด้าเนินการ 

ราษฎรมีน้้าประปา
ใช้อย่างทัว่ถึง 

กองชา่ง 

9 โครงการกอ่สร้างร้ัว
ลวดหนาม 

เพื่อปอ้งกันการบุกรุก
ที่สาธารณะ 

รอบดอนปู่ตา 
เน้ือที่ 70 ไร ่

    300,000 1.ร้อยละ
ระยะทางที่
ด้าเนินการ 

สถานทีส่าธารณะ
ไม่มีการบุกรุก 

กองชา่ง 

10 ก่อสร้างระบบประปา
ขนาดเลก็ 

เพื่อให้ราษฎรมี
น้้าประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ขนาด 10 ลบ.ม.     500,000 1.ร้อยละของ
ประชาชนมี
น้้าประปาใช้ 

ราษฎรมีน้้าประปา
ใช้อย่างทัว่ถึง 

กองชา่ง 

 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการค้าและความสมัพันธ์กับประเทศเพือ่นบ้าน 
1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางการพัฒนา จัดให้มีแสงสว่างตามถนนและซอย 
      1. แผนงาน...เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและทีม่า ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 หมูท่ี่ 8 
ขยายเขตไฟฟา้ส่อง
สว่างภายในหมู่บ้าน 

เพื่อให้ราษฎรปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

สายที่ 1 สายแยกไปบ้านวังโพธิ ์
จ้านวน 10 จุด 
สายที่ 2 สายทางแยกไปบ้าน
ดอนดู่ จ้านวน 10 จุด 
สายที่ 3 สายบ้านนาดอกไม้-กุ
ตาไก้ จ้านวน 10 จุด 

    75,000 
 
75,000 
 
75,000 

จ้านวนจุดที่
ด้าเนินการ 

ราษฎรมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินมาก
ขึ้น 

อบต.กุตาไก/้
หน่วยงานอื่น 

 
1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 
      1.  แผนงาน...เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและทีม่า ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 หมูท่ี่ 8 
ขยายเขตไฟฟา้แรงต่้า 
ภายในหมู่บ้าน 

เพื่อให้ราษฎรมไีฟฟ้าใช้
ในอย่างทั่วถึง   

สายนาดอกไม้-วังโพธิ ์
ระยะทาง 1,000 เมตร 

    300,000 ร้อยละของ
ระยะทางที่
ด้าเนินการ 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก มี
ไฟฟ้าใชท้กุ
ครัวเรือน 

อบต.กุตา
ไก/้ 
หน่วยงาน
อื่น 

 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการค้าและความสมัพันธ์กับประเทศเพือ่นบ้าน 
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางการพัฒนา จัดให้มีแหล่งน้้าอุปโภค-บริโภค 
     1.  แผนงาน...การเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและทีม่า ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 หมูท่ี่ 8 
ขุดลอกห้วยสาธารณะ 

เพื่อให้เกษตรกรกกัเก็บ
น้้าไว้ใช้เพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งป ี

-ห้วยแสง กว้าง 15 เมตร 
ยาว 350 เมตร ลึก 3 
เมตร 
  

    300,000 
 
 
 

ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
น้้าใช้ใน
การเกษตร 

ราษฎรมีน้้าใช้
ตลอดทั้งป ี

อบต.กุตาไก/้ 
หน่วยงานอื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการค้าและความสมัพันธ์กับประเทศเพือ่นบ้าน 
1.1ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้้า ทอ่ระบายน้้า 
      2.  แผนงาน...อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 หมูท่ี่ 9 
ปรับปรุงถนนลูกรัง
เข้าพื้นทีก่ารเกษตร 

เพื่อใหถ้นนมีสภาพ
คงทนถาวรใช้สญัจร
ไปมาไดส้ะดวก และ
เพื่อความสะดวกใน
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 

หน้าบ้านนายศราวุฒิ จูมศรี-
โคกมืด กวา้ง 4 เมตร ยาว 
2,000 เมตร 

    300,000 1.ร้อยละ
ระยะทางที่
ด้าเนินการ 

ราษฎรมีถนนที่มี
สภาพดสีัญจรไปมา
ได้ดีดังเดิม 

กองชา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการค้าและความสมัพันธ์กับประเทศเพือ่นบ้าน 
1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางการพัฒนา จัดให้มีแสงสว่างตามถนนและซอย 
      1. แผนงาน...เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและทีม่า ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 หมูท่ี่ 9 
ขยายเขตไฟฟา้ส่อง
สว่างภายในหมู่บ้าน 

เพื่อให้ราษฎร
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

บ้านนางพิกลุ  ศรีวงษา-บ้าน
นายเชษฐา สาริมา จ้านวน 10 
จุด 

    75,000 
 
 

จ้านวนจุดที่
ด้าเนินการ 

ราษฎรมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น 

อบต.กุตาไก/้
หน่วยงานอื่น 

1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 
      1.  แผนงาน...เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและทีม่า ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 หมูท่ี่ 9 
ขยายเขตไฟฟา้แรงสูงเข้า
พื้นทีก่ารเกษตร 

เพื่อให้ราษฎรมไีฟฟ้าใช้
ในอย่างทั่วถึง   

นานายเสมียน  ภูมิกา-
นานางสวนมา  ดีนัก 
ระยะทาง 500 เมตร 

    200,000 ร้อยละของ
ระยะทางที่
ด้าเนินการ 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก มี
ไฟฟ้าใชท้กุ
ครัวเรือน 

อบต.กุตา
ไก/้ 
หน่วยงาน
อื่น 

5 ขยายเขตไฟฟา้แรงต้่าสู่
ไร่นา 

เพื่อให้ราษฎรมไีฟฟ้าใช้
ในอย่างทั่วถึง   

สายข้างโรงเรียนกุตาไก้
วิทยาคมทางทิศ
ตะวันออก-นานายเกตุ  
ดวงดีแกว้ 1,000 เมตร 

    310,000 ร้อยละของ
ระยะทางที่
ด้าเนินการ 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก มี
ไฟฟ้าใชท้กุ
ครัวเรือน 

อบต.กุตา
ไก/้ 
หน่วยงาน
อื่น 

 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการค้าและความสมัพันธ์กับประเทศเพือ่นบ้าน 
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางการพัฒนา จัดให้มีแหล่งน้้าอุปโภค-บริโภค 
     1.  แผนงาน...การเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและทีม่า ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 หมูท่ี่ 9 
ขุดลอกห้วยสาธารณะ 

เพื่อให้เกษตรกรกกัเก็บ
น้้าไว้ใช้เพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งป ี

-ห้วยวังบ้าง กว้าง 15 
เมตร ยาว 500 เมตร ลึก 
3 เมตร 
-ห้วยกุดสิม กวา้ง 15 
เมตร ยาว 300 เมตร ลึก 
3 เมตร 

    500,000 
 
 
400,000 

ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
น้้าใช้ใน
การเกษตร 

ราษฎรมีน้้าใช้
ตลอดทั้งป ี

อบต.กุตาไก/้ 
หน่วยงานอื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการค้าและความสมัพันธ์กับประเทศเพือ่นบ้าน 
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้้า ท่อระบายน้้า 
      1.  แผนงาน...เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 หมูท่ี่ 10 
ก่อสร้างรางระบาย
น้้าคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 

เพื่อการระบายน้้าที่
ดีในช่วงฤดูฝน 

จากบ้านนางบัวลี  ดวงดีแก้ว-
ซอยสิมลี 0.40 เมตร ยาว 
132 เมตร ลกึ 0.40-0.50 
เมตร 

   
 
 

 300,000 1.ร้อยละ
ระยะทางที่
ด้าเนินการ 

มีการระบายน้้าที่ด ี
ไม่มีปัญหาน้้าทว่ม
ในฤดูฝน 

กองชา่ง 

 
      2.  แผนงาน...อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 หมูท่ี่ 10 
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อให้มีเส้นทาง
สัญจรภายในหมู่บ้าน
และที่เชื่อมตอ่
ระหว่างหมู่บ้านมีการ
สัญจรไปมาได้ดี  

สายหลัง สภ.กุตาไก้ –หลัง
วัดกุตาไก้ กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 88 เมตร  หนา 0.15 
เมตร 

    194,000 1.ร้อยละ
ระยะทางที่
ด้าเนินการ 

เส้นทางสญัจร
ภายในหมู่บ้านและ
ที่เชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้านมีการ
สัญจรไปมาได้ดี 

กองชา่ง 

 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการค้าและความสมัพันธ์กับประเทศเพือ่นบ้าน 
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้้า ท่อระบายน้้า 
      1.  แผนงาน...เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 หมูท่ี่ 11 
ก่อสร้างรางระบาย
น้้าคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 

เพื่อการระบายน้้าที่
ดีในช่วงฤดูฝน 

จากบ้านายประวัติ  ไตรติ่ง-
นางสาวบังอร  ทองอ่อน กว้าง 
0.40 เมตร ยาว 200 เมตร 
ลึก 0.40-0.50 เมตร 

   
 
 

 350,000 1.ร้อยละ
ระยะทางที่
ด้าเนินการ 

มีการระบายน้้าที่ด ี
ไม่มีปัญหาน้้าทว่ม
ในฤดูฝน 

กองชา่ง 

 
      2.  แผนงาน...อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 หมูท่ี่ 11 
ก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์  

เพื่อใชเ้ป็นสถานที่ทา้
กิจกรรมต่างๆใน
หมู่บ้าน 

กว้าง 8 เมตร ยาว 15 
เมตร  

    400,000 1.ศาลา 1 
หลัง 

มีสถานทีท่้า
กิจกรรมต่างๆใน
หมู่บ้าน 

กองชา่ง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการค้าและความสมัพันธ์กับประเทศเพือ่นบ้าน 
1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางการพัฒนา จัดให้มีแสงสว่างตามถนนและซอย 
      1. แผนงาน...เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและทีม่า ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 หมูท่ี่ 11 
ขยายเขตไฟฟา้ส่อง
สว่างภายในหมู่บ้าน 

เพื่อให้ราษฎร
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

สายนาดอกไม้-จรุกเตย 
จ้านวน 20 จุด 

    150,000 
 
 

จ้านวนจุดที่
ด้าเนินการ 

ราษฎรมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น 

อบต.กุตาไก/้
หน่วยงานอื่น 

1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 
      1.  แผนงาน...เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและทีม่า ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 หมูท่ี่ 11 
ขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า
เข้าพื้นทีก่ารเกษตร 

เพื่อให้ราษฎรมไีฟฟ้าใช้
ในอย่างทั่วถึง   

สายที่ 1 สายนานางวงค์  
ปิตะ-นานางพิญาลักษณ์  
นามสงค์ ระยะ 500 
เมตร 
สายที่ 2 จากสวนยาง
นายนาถ  ป้อมหิน-นา
นายแสงจันทร์ ไตรติ่ง 
ระยะทาง 500 เมตร 

    150,000 
 
 
 
150,000 

ร้อยละของ
ระยะทางที่
ด้าเนินการ 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก มี
ไฟฟ้าใชท้กุ
ครัวเรือน 

อบต.กุตา
ไก/้ 
หน่วยงาน
อื่น 

 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการค้าและความสมัพันธ์กับประเทศเพือ่นบ้าน 
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางการพัฒนา จัดให้มีแหล่งน้้าอุปโภค-บริโภค 
     1.  แผนงาน...การเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและทีม่า ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 หมูท่ี่ 11 
ขุดลอกห้วยสาธารณะ 

เพื่อให้เกษตรกรกกัเก็บ
น้้าไว้ใช้เพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งป ี

ห้วยไผ่ กวา้ง 15 เมตร 
ยาว 200 เมตร ลึก 3 
เมตร 

    350,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
น้้าใช้ใน
การเกษตร 

ราษฎรมีน้้าใช้
ตลอดทั้งป ี

อบต.กุตาไก/้ 
หน่วยงานอื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการค้าและความสมัพันธ์กับประเทศเพือ่นบ้าน 
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้้า ท่อระบายน้้า 
      1.  แผนงาน...เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 หมูท่ี่ 12 
ก่อสร้างรางระบาย
น้้าคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 

เพื่อการระบายน้้าที่
ดีในช่วงฤดูฝน 

สายที่ 1 จากบ้านนางโสภา   
สีชื่น-บ้านนางหนูแถน  ขัน
แก้ว กว้าง 0.30 เมตร ยาว 
110 เมตร ลกึ 0.40-0.50 
เมตร 
สายที่ 2 จากบ้านนางรัตน์-วัด
ประดู่วีระธรรม กว้าง 0.40 
เมตร ยาว 52 เมตร ลึก 
0.40-0.50 เมตร 
สายที่ 3 จากบ้านนายพรม
ริน-บ้านนายไคศรี  กว้าง 
0.40 เมตร ยาว 58 เมตร 
ลึก 0.40-0.50 เมตร 

   
 
 

 310,000 
 
 
 
 
129,000 
 
 
 
135,000 

1.ร้อยละ
ระยะทางที่
ด้าเนินการ 

มีการระบายน้้าที่ด ี
ไมม่ีปัญหาน้้าทว่ม
ในฤดูฝน 

กองชา่ง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการค้าและความสมัพันธ์กับประเทศเพือ่นบ้าน 
1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 
      1.  แผนงาน...เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและทีม่า ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 หมูท่ี่ 12 
ขยายเขตไฟฟา้แรงต่้า 
พร้อมหม้อแปลง 

เพื่อให้ราษฎรมไีฟฟ้าใช้
ในอย่างทั่วถึง   

สายที่ 1 สายทุ่งบ้านต้ิว 
ระยะทาง 500 เมตร 
สายที่ 2 สายทางบา้น
ดอนดู-่บ้านกุตาไก้ 
ระยะทาง 500 เมตร  

    110,000 
 
110,000 

ร้อยละของ
ระยะทางที่
ด้าเนินการ 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก มี
ไฟฟ้าใชท้กุ
ครัวเรือน 

อบต.กุตา
ไก/้ 
หน่วยงาน
อื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการค้าและความสมัพันธ์กับประเทศเพือ่นบ้าน 
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางการพัฒนา จัดให้มีแหล่งน้้าอุปโภค-บริโภค 
     1.  แผนงาน...การเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและทีม่า ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 หมูท่ี่ 12 
ขุดลอกห้วยสาธารณะ 

เพื่อให้เกษตรกรกกัเก็บ
น้้าไว้ใช้เพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งป ี

-ห้วยกระดันกว้าง 15 
เมตร ยาว 200 เมตร ลึก 
2.50 เมตร 
-หนองท่ม กว้าง 30 เมตร 
ยาว 40 เมตร ลึก 2.5 
เมตร 
-หนองส่องแมว เน้ือที่ 2 
ไร่ 

    200,000 
 
 
110,000 
 
 
230,000 

ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
น้้าใช้ใน
การเกษตร 

ราษฎรมีน้้าใช้
ตลอดทั้งป ี

อบต.กุตา
ไก/้ 
หน่วยงาน
อื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการค้าและความสมัพันธ์กับประเทศเพือ่นบ้าน 
1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางการพัฒนา จัดให้มีแสงสว่างตามถนนและซอย 
      1. แผนงาน...เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและทีม่า ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 หมูท่ี่ 12 
ขยายเขตไฟฟา้ส่อง
สว่างภายในหมู่บ้าน 

เพื่อให้ราษฎรปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

สายที่ 1 สายแยกไปบ้านวังโพธิ ์
จ้านวน 10 จุด 
สายที่ 2 สายทางแยกไปบ้าน
ดอนดู่ จ้านวน 10 จุด 
สายที่ 3 สายบ้านนาดอกไม้-กุ
ตาไก้ จ้านวน 10 จุด 

    75,000 
 
75,000 
 
75,000 

จ้านวนจุดที่
ด้าเนินการ 

ราษฎรมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินมาก
ขึ้น 

อบต.กุตาไก/้
หน่วยงานอื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาการค้าและการลงทุน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการเกษตรกรรม 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา การพัฒนารายไดแ้ละส่งเสริมอาชพี 
2.1  แผนงาน...สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและทีม่า ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 หมูท่ี่ 1,4 
ฝึกอบรมให้ความรู้
กลุ่มอาชพีทา้กลว้ย
ฉาบ 
 

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
กลุ่มอาชพีในหมู่บ้าน 

ส่งเสริมกลุ่ม
อาชพี 
จ้านวน 60 คน 

   30,000  ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
อาชพีเสริมรายได ้

ประชาชนมีอาชพี
เสริมรายได้คิดเป็น
ร้อยละ 55 

อบต.กุตาไก/้ 
หน่วยงานอื่น 

2 หมูท่ี่ 5,10 
ฝึกอบรมให้ความรู้
กลุ่มอาชพีแปรรูป
อาหาร 

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
กลุ่มอาชพีในหมู่บ้าน 

ส่งเสริมกลุ่ม
อาชพี 
จ้านวน 30 คน 

   20,000  ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
อาชพีเสริมรายได ้

ประชาชนมีอาชพี
เสริมรายได้คิดเป็น
ร้อยละ 55 

อบต.กุตาไก/้ 
หน่วยงานอื่น 

3 อบต.กุตาไก้ 
โครงการฝึกอบรม 
กลุ่มขา้วอินทรีย์ 

เพื่อใหก้ลุ่มอาชพีมีความรู้
เพิ่มขึ้นสามารถนา้มา
ประยุกต์ใช้ได้ 
และมีรายได้เพิ่มขึ้น 

ฝึกอบรมกลุ่ม
อาชพี จ้านวน 
40 คน 

   20,000  ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
อาชพีเสริมรายได ้

ประชาชนมีอาชพี
เสริมรายได้คิดเป็น
ร้อยละ 55 

อบต.กุตาไก/้ 
หน่วยงานอื่น 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2 การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนา การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
3.2  แผนงาน...การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและทีม่า ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อความสวยงามเป็น
ระเบียบ สะอาด และ
ปลอดภัย 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็
ต้าบลกุตาไก ้
 

   200,000  ร้อยละของ
คุณภาพชวีิตเด็ก 

ภูมิทัศน์ภายใน
ศูนย์มีความ
สวยงาม เป็น
ระเบียบ 

กองการศึกษา 

2 โครงการกอ่สร้างเสาธง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็
ต้าบลกุตาไก ้

เพื่อใช้ประกอบ
กิจกรรมหน้าเสาธง 

เสาธง จ้านวน 1 ต้น 
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 
ต้าบลกุตาไก ้

   50,000  เสาธง 1 ต้น สามารถใช้เป็น
สถานที่ประกอบ
กิจกรรมหน้าเสา
ธง 

กองการศึกษา 

3 ต่อเติมอาคารศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็โพนทา 
 

เพื่อใชเ้ป็นสถานที่เก็บ
วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 

ต่อเติมอาคารศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็ด้านหลัง
อาคาร 

   90,000  ร้อยละของ
คุณภาพชวีิตเด็ก 

มีสถานทีเ่ก็บวัสดุ 
อุปกรณ์ต่างๆ 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2 การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนา การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
3.2  แผนงาน...การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและทีม่า ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) 

เพื่อใหก้ารจัดการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ได้ตาม
มาตรฐานการจัด
การศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 
9 แห่ง จ้านวน 220
คนๆละ 1,700 
บาท 

   374,000  ร้อยละของ
คุณภาพชวีิตเด็ก 

เด็กได้รับการพฒันา
ด้านการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา 

5 ค่าหนังสือเรียน 
 (3-5 ปี) 

เพื่อใหก้ารจัดการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ได้ตาม
มาตรฐานการจัด
การศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 
9 แห่ง จ้านวน 220
คนๆละ 200 บาท 

   44,000  ร้อยละของ
คุณภาพชวีิตเด็ก 

เด็กได้รับการพฒันา
ด้านการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2 การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนา การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
3.2  แผนงาน...การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและทีม่า ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
(3-5 ปี)  

เพื่อใหก้ารจัดการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ได้ตาม
มาตรฐานการจัดการศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 9 
แห่ง จ้านวน 220 คนๆ
ละ  
200 บาท 

   44,000  ร้อยละของ
คุณภาพ
ชีวิตเด็ก 

เด็กได้รับการพฒันา
ด้านการศึกษาอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา 
 

7 ค่าเคร่ืองแบบ
นักเรียน (3-5 ปี)  

เพื่อใหก้ารจัดการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ได้ตาม
มาตรฐานการจัดการศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 9 
แห่ง จ้านวน 220 คนๆ
ละ  
300 บาท 

   66,000  ร้อยละของ
คุณภาพ
ชีวิตเด็ก 

เด็กได้รับการพฒันา
ด้านการศึกษาอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา 

8 ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน (3-5 ปี) 

เพื่อใหก้ารจัดการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ได้ตาม
มาตรฐานการจัดการศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 9 
แห่ง จ้านวน 220 คนๆ
ละ  
430 บาท 

   94,600  ร้อยละของ
คุณภาพ
ชีวิตเด็ก 

เด็กได้รับการพฒันา
ด้านการศึกษาอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2 การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนา การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
3.2  แผนงาน...การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและทีม่า ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 ค่าใช้จ่ายใน
โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานพฒันา
องค์ความรู้ เพือ่เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็ 

เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนของครูผู้ดูแลเด็ก
และผู้ดูแลเด็ก 

ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดแูลเด็ก  
 และบุคลากรทางการ
ศึกษา จ้านวน 21 คน 

   80,000 80,000 ร้อยละของ
คุณภาพ
ชีวิตของครู
เด็ก 

เด็กกอ่นวัย
เรียนมีพัฒนา
ทางกาย  
ใจที่ด ี

กองการศึกษา 

10 ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อให้เด็กเลก็ได้ด่ืมนม
ที่มีคุณค่า และเพียงพอ  

อุดหนุนค่าอาหารเสริม 
(นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนา 
เด็กเลก็ 4 แห่ง จ้านวน 
220 คนๆละ8 บาท 
(260 วัน/คน) 
 

   457,600  ร้อยละของ
คุณภาพ
ชีวิตเด็ก 

เด็กเลก็ได้รับ
สารอาหารอย่าง
เพียงพอและมี
คุณค่า
โภชนาการสูง 

กองการศึกษา 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2 การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนา การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
3.2  แผนงาน...การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและทีม่า ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 ค่าอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

เพื่อให้เด็กเลก็ได้
รับประทานอาหารที่
มีคุณค่า และ
เพียงพอ  

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 4
แห่ง จ้านวน 220 คนๆ
ละ 20 บาท (จ้านวน 
245 วัน/คน) 

   1,078,000  ร้อยละของ
คุณภาพชวีิต
เด็ก 

เด็กเลก็ได้รับ
สารอาหารอย่าง
เพียงพอและมี
คุณค่าโภชนาการ
สูง 

กองการศึกษา 

12 ค่าอาหารเสริม
(นม)  

เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้ด่ืมนมที่มีคุณค่า 
และเพียงพอ  

โรงเรียนในสังกัด(สพฐ.) 
จ้านวน 6 แห่ง จ้านวน 
800 คน ๆละ 8 บาท
จ้านวน 260  วัน 

   1,664,000  ร้อยละของ
คุณภาพชวีิต
เด็ก 

เด็กเลก็ได้รับ
สารอาหารอย่าง
เพียงพอและมี
คุณค่าโภชนาการ
สูง 

กองการศึกษา 

13 อุดหนุนอาหาร
กลางวัน 

เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารที่มีคุณค่า 
และเพียงพอ  

โรงเรียนในสังกัด(สพฐ.) 
จ้านวน 6  แห่ง จ้านวน
800 คนๆละ 20 บาท 
จ้านวน 200วัน 

   3,200,000  ร้อยละของ
คุณภาพชวีิต
เด็ก 

เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารอย่าง
เพียงพอและมี
คุณค่าโภชนาการ
สูง 

กองการศึกษา 
 

 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2 การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนา การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
 3.2  แผนงาน...การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและทีม่า ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โรงเรียนบ้านนางาม 
อุดหนุนโครงการฝึก
อาชพีชา่งปูนน้อย 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีความรู้
ด้านการผสมปูนและขั้นตอน
ต่างๆ 

นักเรียน ชั้น
ประถมศึกษา ปีที่ 1 – 
6  ระยะเวลาฝึกอบรม 
3 วัน จ้านวน 31 คน 

   15,000  ร้อยละของ
คุณภาพชวีิต
เด็ก 

นักเรียนได้รับ
ความรู้และ
ประสบการณ์
เกี่ยวกับช่างปูน 

กอง
การศึกษา 

15 โรงเรียนบ้านโพน
ทา 

อุดหนุนโครงการฝึก
อาชพีชา่งปูน
เบื้องต้น 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีความรู้
ด้านการผสมปูนและขั้นตอน
ต่างๆ 

นักเรียน ชั้น
ประถมศึกษา ปีที่  1 – 
6  ระยะเวลาฝึกอบรม 
3 วันจ้านวน  50 คน 

   20,000  ร้อยละของ
คุณภาพชวีิต
เด็ก 

นักเรียนได้รับ
ความรู้และ
ประสบการณ์
เกี่ยวกับช่างปูน 

กอง
การศึกษา 
 

16 โรงเรียนบ้านดอนดู ่
อุดหนุนโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม   
ของนักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน 

นักเรียน ชั้น
ประถมศึกษา ปีที่ 1 – 
6  ระยะเวลาฝึกอบรม 
3 วัน จ้านวน  72  คน 

   30,000  ร้อยละของ
คุณภาพชวีิต
เด็ก 

เด็กนักเรียน
สามารถน้าความรู้
ที่ได้รับไปปรับใช้
ในการด้าเนินชีวิต
ได ้

กอง
การศึกษา 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2 การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนา การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
3.2  แผนงาน...การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและทีม่า ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โรงเรียนบ้านวังโพธิ ์
อุดหนุนโครงการช่างปูน
น้อย 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มี
ความรู้ด้านการผสมปูน
และขั้นตอนต่างๆ 

นักเรียน ชั้น
ประถมศึกษา ปีที่  4 – 
6  ระยะเวลาฝึกอบรม 
3 วันจ้านวน 23 คน 

   18,000  ร้อยละของ
คุณภาพชวีิต
เด็ก 

นักเรียนได้รับ
ความรู้และ
ประสบการณ์
เกี่ยวกับช่างปูน 
 

กองการศึกษา 

18 โรงเรียนบ้านนาดอกไม ้
อุดหนุนโครงการเขา้ค่าย
พุทธบุตร-พุทธธรรม 

เพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม   ของนักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียน 

นักเรียน ชั้น
ประถมศึกษา ปีที่  4 – 
6  ระยะเวลาฝึกอบรม 
3 วัน จ้านวน  113  
คน 

   32,000  ร้อยละของ
คุณภาพชวีิต
เด็ก 

ท้าให้นักเรียนและ
บุคลากรของ
โรงเรียนได้รับการ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมให้ดีขึ้น 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2การพฒันาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยว 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนา การศาสนา 
      3.3  แผนงาน.....การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและทีม่า ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สภาวฒันธรรม  
อบต.กุตาไก้ 

โครงการนมัสการ 
องค์เจดีย์เก้ายอด 

เพื่อให้บุคคลทราบถึง
ประวัติความเป็นมาของ
องค์เจดีย์เก้ายอด และ
เผยแพร่แหล่งโบราณสถาน
ของต้าบล 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
นมัสการองค์เจดีย์เกา้
ยอด   
ณ  วัดประดู่วีระธรรม 
บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 12 

   90,000 90,000 ร้อยละ
ของ
ประชาชน
เข้าร่วม
กิจกรรม 

บุคคลทั่วไปทราบ
ถึงประวัติความ
เป็นมาและร่วม
สักการบูชาเพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2การพฒันาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยว 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3.3  แผนงาน.....การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและทีม่า ตัวชี้วดั 

(KPI) ผลลัพธ ์
ที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1  สภาวฒันธรรมต าบล 
กุตาไก ้

โครงการนมัสการองค์ 
หินตั้ง 

เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริม
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้
คงอยู่สืบไป 

ผู้สูงอายุ/ประชาชน/เยาวชนใน
ชุมชนที่เขา้ร่วมโครงการ 

   200,00
0 

200,00
0 

ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนเกิดความ
ศรัทธาและเป็น
เคร่ืองยึดเหน่ียว
จิตใจ 

อบต.กุตาไก/้
หน่วยงานอื่น 
 

2 โครงการบวชชี
พราหมณ์ 

เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริม
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้
คงอยู่สืบไป 

-บวชชีพราหมณ์นมัสการองค์
หินตั้ง 40,000 บาท 
-บวชชีพราหมณ์นมัสการเจดีย์
นันทคุณ 40,000 บาท 
-บวชชีพราหมณ์นมัสการพระ
บรมสารีริกธาตุ 40,000 บาท 

   120,00
0 

120,00
0 

ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนเกิดความ
ศรัทธาและเป็น
เคร่ืองยึดเหน่ียว
จิตใจ 

อบต.กุตาไก/้
หน่วยงานอื่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2การพฒันาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยว 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3.3  แผนงาน.....การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและทีม่า ตัวชี้วดั 

(KPI) ผลลัพธ ์
ที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการประเพณีวัน
สงกรานต ์
 
 
 
 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอัน
ดีงามของสังคมไทยให้
คงอยู่ตลอดไป 

ประชาชนในท้องถิ่นและ
ข้าราชการทุกหน่วยงาน
ร่วมจัดกิจกรรม 

   150,000 150,000 ร้อยละของ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนได้ทา้
กิจกรรมประเพณี
สงกรานต์ร่วมกัน
และร่วมอนุรักษ์
ส่งเสริม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม
ของไทยให้คงอยู่
ตลอดไป 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีแห่
เทียนพรรษา 
 
 
 
 

เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
บ้ารุงพระพทุธศาสนาซึ่ง
เป็นศาสนาที่ประชาชน
ส่วนใหญ่  ในพื้นที่นับ
ถือและสืบทอดและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงามของ
ชุมชน 

ประชาชนท้ากิจกรรมที่
บ้าเพญ็ประโยชน์และร่วม
ท้าบญุตักบาตร 

   40,000 40,000 ร้อยละของ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนได้ส่งเสริม
และบ้ารุงพทุธ
ศาสนามีการสืบทอด
และอนุรักษ์
วัฒนธรรมจารีต
ประเพณี 

กอง
การศึกษา 

5 โครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน 

เพื่อส่งเสริมการจัด
พิธกีรรมทางพุทธศาสนา
ที่ส้าคญั 

เด็กนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ 

   30,000 30,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ร่วมกิจกรรม 

คนในชุมชนมีจิตใจที่
เลื่อมใสในพระพทุธ 
ศาสนา 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2การพฒันาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยว 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3.3  แผนงาน.....การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและทีม่า ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมชนเผ่ากะเลิง 

เพื่ออนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ให้คงอยู่ตลอดไป  

ประชาชนในเขตต้าบลกุตาไก้
ร่วมอนุรักษ์ประเพณีทอ้งถิ่น 

   15,000 15,000 ร้อยละของ
ประชาชน
ที่ร่วม
กิจกรรม 

มีการสืบสาน
ประเพณีท้องถิ่น
สืบไป 

กอง
การศึกษา 

7 สภาวฒันธรรมอ าเภอ
ปลาปาก 
อุดหนุนกิจกรรมประเพณี
ไหลเรือไฟจังหวัด
นครพนม 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ไว้ให้เป็นเอกลักษณ์ 

ประชาชนในจังหวัดนครพนม
ร่วมอนุรักษ์ประเพณีทอ้งถิ่น 

   60,000 60,000 ร้อยละของ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

อนุรักษ์ส่งเสริม
การทอ่งเที่ยวให้
ประชาชนได้ทราบ 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยว 
4.ยุทธศาสตร์ดา้นการท่องเที่ยว กฬีาและนันทนาการ แนวทางการพฒันา ส่งเสริมเยาวชนให้มีการออกก้าลังกาย เล่นกีฬาและการท้ากิจกรรมนันทนาการ 
4.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและทีม่า ตัวชี้วดั 

(KPI) ผลลัพธ ์
ที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา เพื่อให้เยาวชนได้มวีัสดุ
อุปกรณ์ในการเล่นกีฬา 

จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา  ให้
เยาวชนหมู่บ้าน ชุมชน
ได้ฝึกซอ้มกีฬา   

   84,000 84,000 
 

ร้อยละของ
เยาวชนทีเ่ล่น
กีฬา 

เยาวชนมีอุปกรณ์
กีฬาประเภทตา่ง 
ๆ  ส่งเสริมให้เกิด
การออกก้าลังกาย
ห่างไกลยาเสพติด 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 
อบต.กุตาไก ้

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้
ออกกา้ลังกาย  มี
พลานามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรง ห่างไกลยาเสพ
ติด 

ด้าเนินการจัดการ
แข่งขันกีฬาภายในต้าบล
ทั้ง 12 หมู่บ้าน 

   150,000 150,000 ร้อยละของ
เยาวชนทีเ่ล่น
กีฬา 

เยาวชนได้เล่นกีฬา 
สุขภาพแข็งแรง          
สร้างความสามัคคี       
และ ห่างไกลยา
เสพติด 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยว 
4.ยุทธศาสตร์ดา้นการท่องเที่ยว กฬีาและนันทนาการ แนวทางการพฒันา ส่งเสริมเยาวชนให้มีการออกก้าลังกาย เล่นกีฬาและการท้ากิจกรรมนันทนาการ 
4.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและทีม่า ตัวชี้วดั 

(KPI) ผลลัพธ ์
ที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
เด็กไดอ้อกกา้ลังกาย
และเป็นการกระตุ้นให้
เด็กได้เรียนรู้ในด้าน
ต่างๆ 

 ศพด.จ้านวน 9 ศูนย์    50,000 50,000 
 

ร้อยละของ
คุณภาพชวีิต
เด็ก 

เด็กมีพฒันาการที่
ดีขึ้นจากการไดท้้า
กิจกรรมร่วมกัน
และมีสุขภาพที่
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาต ิ

เพื่อส่งเสริมการท้า
กิจกรรมร่วมกันของเด็ก
และสร้างความสามัคคี
ในเด็ก 

เด็กในเขตพื้นที่ต้าบลกุ
ตาไก้  จ้านวน  12  
หมู่บ้าน 

   80,000 80,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

เด็กมีความ
สนุกสนานและ
สร้างความรัก
ความสามัคคีใน
เด็ก 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยว 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  แนวทางการพัฒนา สร้างจิตส้านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
5.1  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและทีม่า ตัวชี้วดั 

(KPI) ผลลัพธ ์
ที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการรักน้้า รักป่า 
รักษาแผ่นดิน 
 

เพื่อให้ป่าโคกของชุมชน
ได้รับการอนุรักษ์ไม่ให้มี
การบุกรุก น้าต้นไม้และ
อาหารป่า เช่นจักจ่ัน
,แมงแคง, เห็ด มาขาย
มากเกินไป 

ด้าเนินการประกาศให้
ราษฎรห้ามมิให้มีการ
ท้าลายป่าไม้  และหา้ม
น้าสัตว์หรืออาหารป่า 
หามาเพื่อจ้าหน่าย ได้
แต่เพียงการน้ามา
บริโภค 

   15,000 
 

15,000 
 

จ้านวนจัด
กิจกรรม 

ป่าโคกของชุมชน
ได้รับการอนุรักษ์ 
และสัตวท์ี่เป็น
อาหารป่า  ทีเ่ป็น
แหล่งอาหารได้รับ
การสงวนไม่ให้สญู
พันธุ ์

ส้านักงาน
ปลัด 

2 โครงการหน้าบ้านสวย                       
หลังบ้านสวน 

 

เพื่อใหทุ้กครัวเรอืนใน
หมู่บ้านได้ทา้ร่วมมือกัน
ท้าจัดแต่งหน้าบา้นด้วย
ไม้ดอกไม้ประดับให้มี
ความสวยงาม  และหลัง
บ้านก็ปลูกพืชผกัไว้
รับประทาน 

ด้าเนินการตามโครงการ                 
หน้าบ้านสวยหลังบ้าน
สวนทุกครัวเรอืน  

   80,000 80,000 จ้านวนจัด
กิจกรรม 

ราษฎรทุก
ครัวเรือนมี
สภาพแวดล้อมที่
สวยงามเป็น
ระเบียบ และยังมี
อาหารไว้บริโภค  

ส้านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยว 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  แนวทางการพัฒนา สร้างจิตส้านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
5.1  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและทีม่า ตัวชี้วดั 

(KPI) ผลลัพธ ์
ที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
 

เพื่อเป็นค่าดา้เนินการใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

ค่าด้าเนินการในการจัด
กิจกรรมโครงการ
พันธุกรรมพืช 

   100,000 100,000 
 

จ้านวนจัด
กิจกรรม 

ได้ด้าเนิการอรุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

ส้านักงาน
ปลัด 

4 ค่าใช้จ่ายในการด้าเนิน
กิจกรรมของศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ้าต้าบล 

เพื่อเป็นค่าดา้เนินการ
ส้าหรับบริการข่าวสาร
ข้อมูลและฝึกอบรมให้
ความรู้แกเ่กษตรกร 

เป็นค่าด้าเนินการส้าหรับ
บริการข่าวสารขอ้มูลและ
ฝึกอบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกร 

   30,000 30,000 จ้านวนจัด
กิจกรรม 

ราษฎรได้ทราบ
ข้อมูลข่าวสารทาง
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

ส้านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  แนวทางการพัฒนา เด็กและเยาวชน 
6.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและทีม่า ตัวชี้วดั 

(KPI) ผลลัพธ ์
ที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการกิจกรรมสภา
เด็กและเยาวชน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียน                     
รู้จักการอยู่ร่วมกันเป็น
ส่วนรวมและสร้างภาวะ
ผู้น้าในกลุ่มเด็ก 
 

จัดกิจกรรมให้เด็กได้
แสดงออกเชิงกลุ่ม 

   15,000 15,000 ร้อยละของ
คุณภาพ
ชีวิตเด็ก 

เด็กกลา้คิดกลา้
แสดงออกในเชิง
สร้างสรรค์และใช้
เวลาวา่งให้เกิด
ประโยชน์ห่างไกล 
ยาเสพติด 

ส้านักงาน
ปลัด 

2 โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชนโตไปไม่โกง 
 

เพื่อปลกูจิตส้านึกให้เด็ก
และเยาวชนโตไปไม่โกง
และส่งเสริมการด้าเนิน
ชีวิตในสังคมที่ด ี

เด็กและเยาวชนในต้าบล 
กุตาไก ้

   20,000 20,000 จ้านวนจัด
กิจกรรม 

เด็กและเยาวชน
สามารถน้าความรู้
ที่ได้รับไปปรับใช้
ในชีวิตได้เป็น
อย่างด ี

ส้านักงาน
ปลัด/
หน่วยงาน
อื่น 
 

3 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อปลกูจิตส้านึกให้เด็ก
และเยาวชนได้เขา้ใจการ
ด้าเนินชีวิตในรูปแบบ
พอเพียง 

เด็กและเยาวชนในต้าบล 
กุตาไก ้

   20,000 20,000 จ้านวนจัด
กิจกรรม 

เด็กและเยาวชน
สามารถน้าความรู้
ที่ได้รับไปปรับใช้
ในชีวิตได้เป็น
อย่างด ี

ส้านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  แนวทางการพัฒนา การช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส ผูพ้ิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเอดส์ 
6.3  แผนงาน  งบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและทีม่า ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 เงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ติด
เชื้อเอดส ์
 

เพื่อใหก้าร
ช่วยเหลือผูพ้กิาร
ให้มีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น 
 

จ่ายเงินสงเคราะห์เบ้ียยัง
ชีพให้แก่ผู้ติดเชือ้เอดส ์
หมู่บ้านต่าง ๆ จ้านวน 28 
รายละ 500  บาท ตอ่
เดือน 

   168,000  ร้อยละของ
ผู้ติดเชื่อ
ได้รับการ
ดูแล 

ผู้ติดเชื้อได้รับ
การช่วยเหลอื 
มีก้าลังใจ มี
ความเป็นอยู่ดี
ขึ้น 

ส้านักงาน
ปลัด 

2 เงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ
 

เพื่อใหก้าร
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ให้มีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น 
 

จ่ายเงินสงเคราะห์เบ้ียยัง
ชีพให้แก่ผู้สูงอายุ หมู่บ้าน
ต่าง ๆ ตามช่วงอายุ  
จ้านวน 1,268 คน 12 
เดือน 
อายุ 60-69  700 คน 
อายุ 70-79  354 คน 
อายุ 80-89  100  คน 
อายุ 90 ปีขึ้นไป 19 คน 

   9,201,600  ร้อยละของ
ผู้สูงอายุ
ได้รับการ
ดูแล 

ผู้สูงอายุได้รับ
การช่วยเหลอื 
มีก้าลังใจ  มี
ความเป็นอยู่ดี
ขึ้น 

ส้านักงาน
ปลัด 

3 เงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพคน
พิการ 
 

เพื่อใหก้าร
ช่วยเหลือคนพกิาร
ให้มีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น 
 

จ่ายเงินสงเคราะห์เบ้ีย
ความพกิารให้แก่คนพกิาร 
หมู่บ้านต่าง ๆ จ้านวน 
330 เดอืนละ 800 บาท 
12 เดือน 

   3,168,000  ร้อยละของ
ผู้พิการ
ได้รับการ
ดูแล 

ผู้พิการได้รับ
การช่วยเหลอื 
มีก้าลังใจมี
ความเป็นอยู่ดี
ขึ้น 

ส้านักงาน
ปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  แนวทางการพัฒนา การช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส ผูพ้ิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเอดส์ 
6.3  แผนงาน  สังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและทีม่า ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการสงเคราะห์เด็ก
ยากจนและเดก็
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
เด็กที่ยากจนและดอ้ย
โอกาสไม่มียานพาหนะ
ไปโรงเรียน 

จัดรถรับ-ส่งนักเรียน  
ของศูนย์พัฒนาเดก็เลก็
ก่อนวัยเรียน 

   132,000 132,000 ร้อยละของ
คุณภาพชวีิต
เด็ก 

เด็กเลก็มีความ
สะดวกสบายใน
การเดินทางไป
โรงเรียน 

กอง
การศึกษา 
 

5 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ
ยากไร้และด้อยโอกาส
ทางสังคม 

เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
ผู้สูงอายทุี่ยากไร้และ
ด้อยโอกาสทางสังคม 

จ้านวน 2 ราย    40,000  ร้อยละของ
ผู้สูงอายุ
ได้รับการ
ดูแล 

ผู้สูงอายุได้รับ
การช่วยเหลอื มี
ก้าลังใจ  มีความ
เป็นอยู่ดีขึ้น 

ส้านักงาน
ปลัด 

6 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมบ้านผูพ้ิการ
ยากไร้และด้อยโอกาส
ทางสังคม 

เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้
พิการที่ยากไร้และด้อย
โอกาสทางสังคม 

จ้านวน 2 ราย    40,000  ร้อยละของผู้
พิการได้รับ
การดูแล 

ผู้พิการได้รับการ
ช่วยเหลือ มี
ก้าลังใจมีความ
เป็นอยู่ดีขึ้น 

ส้านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  แนวทางการพัฒนา การบริการชมุชน 
6.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและทีม่า ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการศูนย์พัฒนา
ครอบครัว 
 

เพื่อส่งเสริมความรัก 
ความอบอุ่นใน
ครอบครัว 

ครอบครัวในต้าบลกุตา
ไก ้

   10,000 10,000 จ้านวนจัด
กิจกรรม 

ครอบครัวมี
ความรัก ความ
อบอุ่น 

หน่วยงาน
อื่น 

2 โครงการอบรมส่งเสริม
สิทธแิรงงานสตรี 
 

เพื่อการจัดสวัสดกิาร
นอกเหนือกฎหมาย
ก้าหนดและพัฒนา
คุณภาพชวีิตแรงงาน
สตรี 

กลุ่มสตรี  หมู่ที่  1-12    20,000 20,000 ร้อยละของ
ความพึง
พอใจ
ประชาชน 

สตรีได้รับความรู้
เกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแรงงาน 

ส้านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.5  แผนงาน  รักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและทีม่า ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

เพื่อสรา้งความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ราษฎร  ในช่วงเวลาของ
เทศกาลปีใหม่  

การปฏิบัติหน้าทีข่อง 
อปพร.  ตามจุดต่าง ๆ  
ทุกหมู่บ้านในเทศกาล
ปีใหม่ 

   15,000 15,000 ร้อยละของ
การเกิด
อุบัติเหตุ 

ราษฎรมีความ
ปลอดภัย ในชีวิต
และทรัพย์สิน 
 

ส้านักงาน
ปลัด 

2 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

เพื่อสรา้งความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ราษฎร  ในช่วงเวลาของ
เทศกาลสงกรานต์  

การปฏิบัติหน้าทีข่อง 
อปพร.  ตามจุดต่าง ๆ  
ทุกหมู่บ้านในเทศกาล
สงกรานต ์

   15,000 15,000 ร้อยละของ
การเกิด
อุบัติเหตุ 

ราษฎรมีความ
ปลอดภัย ในชีวิต
และทรัพย์สิน 
 

ส้านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



     รายละเอียดโครงการพฒันา 
ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์. 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6.5  แผนงาน  รักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและทีม่า ตัวชี้วดั 

(KPI) ผลลัพธ ์
ที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการฝึกอบรม
ป้องกันเด็กจ่มน้้า 

เพื่อปอ้งกันและลดการ
สูญเสีย 

นักเรียนและประชาชน
ภายในพื้นที่ตา้บลกุตาไก้ 
จ้านวน 60 คน 

   25,000  ร้อยละของเดก็
ที่ได้รับความ
ช่วยเหลือและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

 ส้านักงาน
ปลัด 

4 โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.) 
 

เพื่อให้ราษฎรพื้นทีไ่ด้มี
ความรู้ส่วนร่วมในการ
ด้าเนินการป้องกันภัย
พิบัติหรือสาธารณภัย
รูปแบบต่าง ๆ 
 

ด้าเนินการฝกึอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 
 (อปพร.) 60 คน 
  

   120,000  ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับความ
ช่วยเหลือและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

ราษฎรมีความรู้  
สามารถช่วยเหลือ
ตนเองและผู้อื่น  
 รู้ถึงวิธีป้องกันภัย
พิบัติ  และแก้ไข
เกี่ยวกับสาธารณ
ภัยได ้

ส้านักงาน
ปลัด 

5  ค่าใช้จ่ายเป็นค่าป่วย
การให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการ
ให้แก่ อปพร.ในกรณีที่
องค์การบริหารส่วน
ต้าบลมีค้าสั่ง 

การปฏิบัติหน้าทีข่อง อป
พร.  ตามภารกิจอา้นาจ
หน้าที่ของ อบต.เกี่ยวกับ
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

   500,000 500,00
0 

ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลอื
อย่างทัว่ถึง 

ส้านักงาน
ปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  แนวทางการพัฒนา การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติและอัคคีภัย 
6.6  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและทีม่า ตัวชี้วดั 

(KPI) ผลลัพธ ์
ที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเพิ่มศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานกู้ชพี-กู้ภัย 
(OTOS/EMS) 

เพื่อใหก้ารช่วยเหลอืแก่
ราษฎร ที่ได้รับภัยพิบัต ิ
 

เจ้าหน้าที่ กูช้ีพ-กู้ภัย  
อบต.กุตาไก้ จ้านวน  
50 คน 

   15,000  ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ
ความช่วยเหลอื 

ส้านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  แนวทางการพัฒนา การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติและอัคคีภัย 
6.6  แผนงาน  งบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและทีม่า ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ส้ารองจ่าย เพื่อใหก้ารช่วยเหลอื
แก่ราษฎร ทีไ่ด้รับภัย
พิบัต ิโดยชดเชยค่า
ความเสียหาย 
 

ค่าใช้จ่ายในการ
ชดเชยความเสียหาย
แก่ราษฎร หมู่บ้าน
ต่างๆในต้าบล เช่น 
อัคคีภัย วาตภัย 
อุทกภัย และ
โรคติดต่ออุบัติใหม่ 

   250,000 250,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชน
ที่ได้รับ
ความ
ช่วยเหลือ
กรณีเกิดสา
ธารณภัย 

สามารถ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ราษฎรได้ใน
เบื้องต้น 

ส้านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข แนวทางการพฒันา ส่งเสริมสขุภาพชุมชน 
7.1  แผนงาน งบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและทีม่า ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น อบต.กุตา
ไก ้

เพื่อฟื้นฟู ป้องกัน ดูแล
รักษาสุขภาพ เดก็ 
เยาวชน ประชาชนให้มี   
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 

สนับสนุนให้หน่วยงาน
ราชการ องค์กรชุมชน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 
ผู้สูงอายุ คนพิการ  จัดท้า
โครงการเกี่ยวกับการดูแล
รักษาสุขภาพ 

   200,000 200,000 ร้อยละของ
คุณภาพ
ชีวิต
ประชาชนดี
ขึ้น 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ได้รับ
บริการด้าน 
สาธารณสขุอย่าง
ทั่วถึง 

ส้านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 
 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข แนวทางการพฒันา ส่งเสริมสขุภาพชุมชน 
7.1  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและทีม่า ตัวชี้วดั 

(KPI) ผลลัพธ ์
ที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 เงินอุดหนุนส้าหรับการ
ด้าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดา้ริ
ด้านสาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมการ
ด้าเนินงานด้าน
สาธารณสขุในชุมชน 

ด้าเนินโครงการตาม
พระราชด้าริ จ้านวน 
12 หมู่บ้านๆละ 3 
โครงการ 
หมู่บ้านละ 20,000 
บาท 

   240,000 240,00
0 

ร้อยละของ
คุณภาพชวีิต
ประชาชนดี
ขึ้น 

สามารถน้าความรู้
ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมไปปรับใช้
ในชีวิตประจ้าวัน
ได ้

ส้านักงาน
ปลัด 

2 ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจ 
คุณภาพน้้าอุปโภค 
บริโภค 

เพื่อปอ้งกันและควบคุม
เพื่อแกไ้ขปัญหาคุณภาพ
น้้าที่แหล่งก้าเนิด 

น้้าดื่ม น้้าบริโภค ตู้น้้า
หยอดเหรียญ/
น้้าประปา 

   30,000 30,000 ร้อยละของ
คุณภาพชวีิต
ประชาชนดี
ขึ้น 

ประชาชนได้ด่ืมน้้า
ที่สะอาดและถูก  
สุขลักษณะ 

ส้านักงาน
ปลัด 

3 ค่าก้าจัดสิ่งปฏกิูล เพื่อปอ้งกันการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ
ต่างๆในชุมชน 

ค่าก้าจัดสิ่งปฏกิูลให้กับ
เทศบาลเมอืงนครพนม 

   300,000 300,00
0 

ร้อยละของ
คุณภาพชวีิต
ประชาชนดี
ขึ้น 

ปัญหาขยะและ
โรคติดต่อในชุมชน
ลดลง 

ส้านักงาน
ปลัด 

4 ค่าใช้จ่ายโครงการ
ส่งเสริมการคัดแยกขยะ
มูลฝอยในชุมชน 

เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรใน
ชุมชนรู้จักการคัดแยก
ขยะที่ถกูวิธ ี

ผู้น้าชุมชน อสม. หมู่ที่ 
1-12 

   60,000 60,000 ร้อยละของ
คุณภาพชวีิต
ประชาชนดี
ขึ้น 

ปัญหาขยะและ
โรคติดต่อในชุมชน
ลดลง 

ส้านักงาน
ปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  แนวทางป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
7.2  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและทีม่า ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนาร ี

เพื่อปอ้งกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในชุมชน 

วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ 

   60,000 60,000 ร้อยละของ
คุณภาพ
ชีวิต
ประชาชนดี
ขึ้น 

ปัญหาโรคพิษ
สุนัขบ้าไม่
เกิดขึ้นใน
ชุมชน 

อบต.กุตา
ไก/้
หน่วยงาน
อื่น 
 

2 โครงการรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลอืดออก 

เพื่อปอ้งกันการ
แพร่ระบาดของ
โรคไข้เลอืดออก 

-ฝึกอบรมให้ความรู้ 
-จัดซ้ือทรายที่มฟีอส 
-น้้ายาเคมีก้าจัดยุง 
-น้้ามันเชื่อเพลิงและ
หล่อลื่น  

   120,000 120,000 ร้อยละของ
คุณภาพ
ชีวิต
ประชาชนดี
ขึ้น 

ปัญหาโรค
ไข้เลอืดออกที่
เกิดขึ้นใน
ชุมชนลดลง 

อบต.กุตา
ไก/้
หน่วยงาน
อื่น 
 

3 โครงการส้ารวจขอ้มูลสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ภายใต้โครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

เพื่อทราบจ้านวน
สัตว์ทีไ่ด้ขึ้น
ทะเบียน 

จ้านวนสุนัขและแมวที่
ได้ขึ้นทะเบียน 

   9,600 9,600 ร้อยละของ
คุณภาพ
ชีวิต
ประชาชนดี
ขึ้น 

ปัญหาโรคพิษ
สุนัขบ้าไม่
เกิดขึ้นใน
ชุมชน 

อบต.กุตา
ไก/้
หน่วยงาน
อื่น 
 

 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  แนวทางป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
7.2  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและทีม่า ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคไข้เลอืดออก 

เพื่อปอ้งกันการ
แพร่ระบาดของ
โรคไข้เลอืดออก 

-ฝึกอบรมให้ความรู้ 
เกี่ยวกับการใช้เคร่ือง
พ่นหมอกควัน 
 -ฝึกอบรมการให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันยุงลาย 

   20,000  ร้อยละของ
คุณภาพ
ชีวิต
ประชาชนดี
ขึ้น 

ปัญหาโรค
ไข้เลอืดออกที่
เกิดขึ้นในชุมชน
ลดลง 

อบต.กุตา
ไก/้
หน่วยงาน
อื่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์. 
8.ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหาร  การเมือง  การปกครอง  การเพิ่มศักยภาพผู้น้าชุมชน ส่งเสริมให้ความรู้แกพ่นักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน  
  พัฒนากระบวนการท้างาน  และปรับปรุงสถานที่ทา้งาน 
8.1  แผนงานงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและทีม่า ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับ
อ้าเภอ 

เพื่อให้มีศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชน 

อุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ้าเภอ  

   25,000 25,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลอื 

ส้านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์. 
8.ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหาร  การเมือง  การปกครอง  การเพิ่มศักยภาพผู้น้าชุมชน  ส่งเสริมให้ความรู้แกพ่นักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน  
  พัฒนากระบวนการท้างาน  และปรับปรุงสถานที่ทา้งาน 
8.1  แผนงานงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและทีม่า ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

เพื่อให้ผู้น้าและ
ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
คุ้มครองผู้บริโภค 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย
ให้กับผู้น้าในชุมชน 
จ้านวน 60 คน 

   20,000  จ้านวนที่จัด
กิจกรรม 

ผู้น้ามีความรู้
เกี่ยวกับ
กฎหมายในการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

ส้านักงาน
ปลัด 

3 โครงการเสริมสร้างความ
รัก ความสามัคคีใน
ชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
รักความสามัคคีตอ่กัน
มากย่ิงขึ้น 

ผู้น้าชุมชน/คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ประชาชน ทั้ง 12 
หมู่บ้าน จ้านวน 60 คน 

   20,000  จ้านวนที่จัด
กิจกรรม 

ประชาชนมี
ความรักความ
สามัคคีต่อกัน
มากย่ิงขึ้น 

ส้านักงาน
ปลัด 

4 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสาร  และ พ.ร.บ. 
อ้านวยความสะดวก 
 

เพื่อให้คนในชุมชนได้รู้
ข้อมูลข่าวสารทีถู่กตอ้ง 

ผู้น้าชุมชน/คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ทั้ง 12 หมู่บ้าน 
จ้านวน 60 คน 

   20,000  ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับข้อมูล
ข่าวสาร 

ผู้น้าชุมชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ 

ส้านักงาน
ปลัด 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์. 
8.ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหาร  การเมือง  การปกครอง  การเพิ่มศักยภาพผู้น้าชุมชน    ส่งเสริมให้ความรู้แกพ่นักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัตงิาน  
  พัฒนากระบวนการท้างาน  และปรับปรุงสถานที่ทา้งาน 
8.1  แผนงานงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและทีม่า ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการจัดท้าแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินต่อเนือ่ง 

เพื่ออ้านวยความสะดวก
แก่ประชาชนและการเก็บ
ภาษีที่มีประสิทธภิาพ 

ด้าเนินการออกส้ารวจ
แผนที่ภาษีและเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง 
และภาษีป้าย 

   450,000 450,000 ร้อยละของ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

มีการเก็บภาษี
อย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้
บริการประชาชน 

กองคลัง 
 

6 โครงการจัดท้าแผน
ชุมชน/แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมการมีสว่นร่วม
ในการร่วมคิดร่วมท้า ร่วม
แกไ้ขปญัหาในชุมชน 

การจัดทา้แผนชุมชน/
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น  หมู่ที ่
 1-12 
-ประชุมคณะกรรมการ
สนับสนุนฯ 
-ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาฯ 
-ประชุมคณะกรรมการ
ติดตามฯ 

   30,000 30,000 ร้อยละของ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนใน
ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
แกไ้ขปญัหา 

ส้านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์. 
8.ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหาร  การเมือง  การปกครอง  การเพิ่มศักยภาพผู้น้าชุมชน    ส่งเสริมให้ความรู้แกพ่นักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัตงิาน  
  พัฒนากระบวนการท้างาน  และปรับปรุงสถานที่ทา้งาน 
 8.1  แผนงานงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและทีม่า ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 ค่าใช้จ่ายในการคืนเงิน
รางวัลปรับจราจรทาง
บก 

เพื่อลดอุบัติเหตุบนทอ้ง
ถนน 

รางวัลค่าปรับจราจรทาง
บก 

   5,000 5,000 ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

อุบัติเหตุบนท้อง
ถนนลดลง 

กองคลัง 

8 โครงการฝึกอบรมการ
จัดซ้ือ-จัดจ้าง 

เพื่อให้คณะกรรมการ
ได้รับความรู้และแนว
ทางการปฏิบัติเพิ่มมาก
ขึ้น 

พนักงานสว่นต้าบล/
คณะกรรมการหมู่บาน 

   25,000  จ้านวนคร้ัง คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง
สามารถน้า
ความรู้ที่ไดไ้ป
ปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

กองคลัง 

9 โครงการรณรงค์การ
ต่อต้านการทุจริต 

เพื่อส่งเสริมการตอ่ต้าน
การทุจริตคอรัปชั่น 

-ป้าย , แผ่นพับ ในการ
ประชาสัมพันธ ์
-น้้าดื่ม 

   15,000  จ้านวนคร้ัง สามารถน้า
ความรู้ที่ได้รับไป
ปรับใช้ใน
ชีวิตประจ้าวันได ้

ส้านักงาน
ปลัด 

10 ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งทั่วไปหรือ
เลือกตั้งซ่อม 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินการกรณีมกีาร
เลือกตั้งหรือเลือกตั้งซ่อม 

ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการ
เลือกตั้งทั่วไปหรือเลอืกตั้ง
ซ่อมคณะผู้บริหารหรือ
สมาชิกสภาฯ 

   400,00
0 

 จ้านวนคร้ัง การด้าเนินการ
เลือกตั้งกรณีมี
การเลอืกตั้ง
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

ส้านักงาน
ปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์. 
8.ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหาร  การเมือง  การปกครอง  การเพิ่มศักยภาพผู้น้าชุมชน  ส่งเสริมให้ความรู้แกพ่นักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน  
  พัฒนากระบวนการท้างาน  และปรับปรุงสถานที่ทา้งาน 
8.1  แผนงานงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและทีม่า ตัวชี้วดั 

(KPI) ผลลัพธ ์
ที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 อุดหนุนการจัดงานพระ
ราชพิธ ี12 สิงหาคม 

อุดหนุนการจัดกิจกรรม
วันที่  12 สิงหามหา
ราชินี 

ประชาชน หน่วยงาน
ราชการตา่งๆในเขตอา้เภอ
ปลาปากร่วมแสดงความ
จงรักภักด ี

   5,000 5,000 ร้อยละของ
ผู้ร่วม
กิจกรรม 

ประชาชน 

หน่วยงานราชการ
ต่างๆร่วมแสดง
ความจงรักภักด ี

ส้านักงาน
ปลัด 

12 อุดหนุนการจัดงานพระ
ราชพิธ ี28 กรกฎาคม 

อุดหนุนการจัดกิจกรรม
วันที่ 28 กรกฎาคม 

ประชาชน หน่วยงาน
ราชการตา่งๆในเขตอา้เภอ
ปลาปากร่วมแสดงความ
จงรักภักด ี

   30,000 30,000 ร้อยละของ
ผู้ร่วม
กิจกรรม 

ประชาชน 

หน่วยงานราชการ
ต่างๆร่วมแสดง
ความจงรักภักด ี

ส้านักงาน
ปลัด 

13 อุดหนุนการจัดงานพธิี  
 23 ตลุาคม 

อุดหนุนการจัดกิจกรรม
วันปิยมหาราช 

ประชาชน หน่วยงาน
ราชการตา่งๆในเขตอา้เภอ
ปลาปากร่วมแสดงความ
จงรักภักดีและระลกึถึง
พระมหากรุณาธิคุณ 

   5,000 5,000 ร้อยละของ
ผู้ร่วม
กิจกรรม 

ประชาชน 

หน่วยงานราชการ
ต่างๆร่วมแสดง
ความจงรักภักด ี

ส้านักงาน
ปลัด 

14 อุดหนุนการจัดงานพธิี  
13 ตุลาคม 

อุดหนุนการจัดกิจกรรม ประชาชน หน่วยงาน
ราชการตา่งๆในเขตอา้เภอ
ปลาปากร่วมแสดงความ
จงรักภักดีและระลกึถึง
พระมหากรุณาธิคุณ 

   10,000 10,000 ร้อยละของ
ผู้ร่วม
กิจกรรม 

ประชาชน 

หน่วยงานราชการ
ต่างๆร่วมแสดง
ความจงรักภักด ี

ส้านักงาน
ปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์. 
8.ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหาร  การเมือง  การปกครอง  การเพิ่มศักยภาพผู้น้าชุมชน    ส่งเสริมให้ความรู้แกพ่นักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัตงิาน  
  พัฒนากระบวนการท้างาน  และปรับปรุงสถานที่ทา้งาน 
8.1  แผนงานงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและทีม่า ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 

15 อุดหนุนการจัดงานพระ
ราชพิธ ี3 มถิุนายน 

อุดหนุนการจัดกิจกรรม
วันที่ 3 มิถุนายน 

ประชาชน หน่วยงาน
ราชการตา่งๆในเขตอา้เภอ
ปลาปากร่วมแสดงความ
จงรักภักด ี

   10,000 10,000 ร้อยละของผู้
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชน 

หน่วยงาน
ราชการตา่งๆ
ร่วมแสดงความ
จงรักภักด ี

ส้านักงาน
ปลัด 

16 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
รัฐพิธแีละวันส้าคญัของ
ทางราชการ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานรัฐพิธีวันสา้คัญ
ของทางราชการ 

ประชาชน หน่วยงาน
ราชการตา่งๆในเขตต้าบล
ร่วมแสดงความจงรักภกัดี
และระลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณ 

   20,000 20,000 ร้อยละของผู้
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชน 

หน่วยงาน
ราชการตา่งๆ
ร่วมแสดงความ
จงรักภักด ี

ส้านักงาน
ปลัด 

17 อุดหนุนการจัดงานพธิี  
 5  ธันวาคม 

อุดหนุนการจัดกิจกรรม
วันที่ 5 ธันวาคม 

ประชาชน หน่วยงาน
ราชการตา่งๆในเขตอา้เภอ
ปลาปากร่วมแสดงความ
จงรักภักดีและระลกึถึง
พระมหากรุณาธิคุณ 

   5,000 5,000 ร้อยละของผู้
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชน 

หน่วยงาน
ราชการตา่งๆ
ร่วมแสดงความ
จงรักภักด ี

ส้านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์. 
8.ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหาร  การเมือง  การปกครอง  การเพิ่มศักยภาพผู้น้าชุมชน    ส่งเสริมให้ความรู้แกพ่นักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัตงิาน  
  พัฒนากระบวนการท้างาน  และปรับปรุงสถานที่ทา้งาน 
8.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและทีม่า ตัวชี้วดั 

(KPI) ผลลัพธ ์
ที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการ อบต. เคลื่อนที ่
พบประชาชน 
 

เพื่อสรา้งความรู้ความ
เข้าใจในกิจกรรมของ
องค์กรและให้มีการ
ท้างานแบบ 
บูรณาการ 

อบต.เคลื่อนทีพ่บ
ประชาชน 

   30,000 30,000 ร้อยละของ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมีความรู้  
ความเขา้ใจในการ
ด้าเนินกิจกรรม   
ของอบต. 

ส้านักงาน
ปลัด 

19 โครงการยกย่องเชิดชู
เกียรตบุิคคลที่ประพฤติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์ใน
ระดับต้าบล 

เพื่อส่งเสริมและยกย่อง
เชิดชูเกียรติให้กับบุคคล
ที่ทา้ความดี ประพฤติดี
ต่อสังคม 

พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้น้า
ชุมชน  

   20,000 20,000 จ้านวนคร้ัง เป็นการยกย่องเชิด
ชูเกียรติให้กับ
บุคคลที่ท้าความดี 
ประพฤติดีต่อ
สังคม 

ส้านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพือ่สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
8.ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหาร  การเมือง  การปกครอง  การเพิ่มศักยภาพผู้น้าชุมชน    ส่งเสริมให้ความรู้แกพ่นักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัตงิาน  
  พัฒนากระบวนการท้างาน  และปรับปรุงสถานที่ทา้งาน 
8.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณและทีม่า ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลลัพธ ์

ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 ปรับปรุงอาคาร
ด้านล่างหอประชุม 

เพื่อใชเ้ป็นสถานที่
ปฏิบัติงานและ
ประสานงานของเจ้าหน้าที่  

ด้านล่างอาคารหอประชุม     660,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มา
ใช้บริการ 

มีสถานที่
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที ่

กองชา่ง 

21 ปรับปรุงอาคารเพื่อ
จัดต้ังศูนย์ผู้สูงอายุผู้
พิการ 

เพื่อใชเ้ป็นสถานที่
ปฏิบัติงานและ
ประสานงานของเจ้าหน้าที่ 
เกี่ยวกับผูสู้ง อายุ ผู้พกิาร 

ด้านข้างศูนย์ อปพร.     300,000 1 หลัง มีสถานที่
ปฏิบัติงานด้าน
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร
ที่ชัดเจน 

กองชา่ง 

22 จัดซ้ือกระจกเลนส์นูน
ทางแยกในหมู่บ้าน 

เพื่อปอ้งกันการเกิด
อุบัติเหต ุ

จัดซ้ือกระจกเลนส์นูน 
จ้านวน 15 ตัว 

   50,000  ร้อยละการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

ลดอัตราการเกิด
อุบัติเหต ุ

กองชา่ง 

 
 
 

 

แบบ ผ.02 


