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องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2562 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความม่ันคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบา
บอมะ  

เพ่ือให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

ความยาว 75 เมตร 
กว้าง 225 เมตร  

- 170,000 170,000 170,000 ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายปอซัน-แนลูแล 

เพ่ือให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

ความยาว 150 
เมตร กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
600 ตารางเมตร 

- 450,000 450,000 450,000 ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.01 
1  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2562 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างความม่ันคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการขุดลอกท่อระบายน้ า
เสีย 

เพ่ือให้ประชาชนได้
มีการระบายน้ าเสีย
ลงสู่ท่ออย่างเป็น
ระบบ 

ประชาชนในต าบล
กระโด 

- 400,000 400,000 400,000 ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนมีการ
ระบายน้ าที่ดี 
ไม่เกิดน้ าท่วมขัง 

ประชาชนมี
ระบบระบาย
น้ าที่ดีไม่เกิด
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

4 โครงการขุดลอกคูระบายน้ า
พร้อมวางท่อ 

เพ่ือให้ประชาชนได้
มีการระบายน้ า 
ป้องกันการเกิดน้ า
ท่วม 

ท่อ ศสล. 60 
จ านวน 10 ท่อ  

- 175,500 175,500 175,500 ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนมีการ
ระบายน้ าที่ดี 
ไม่เกิดน้ าท่วมขัง 

ประชาชนมี
ระบบระบาย
น้ าที่ดีไม่เกิด
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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แบบ ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2562 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 3.1 แผนงานการศึกษา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมวัสดุอุปกรณ์ 
เพ่ิมทักษะการเรียนรู้ ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือให้เด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก      
มีอุปกรณ์ วัสดุ 
เครื่องเล่น เพ่ิม
ทักษะการเรียนรู้ 

เพ่ือให้เด็กมี
วัสดุอุปกรณ์ 
เพ่ิมทักษะการ
เรียนรู้ 

- 35,000 35,000 35,000 เด็กมีวัสดุ
อุปกรณ์ใน
การเพ่ิม
ทักษะการ
เรียนรู้ 

เด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้มี
วัสดุอุปกรณ์
ในการเพิ่ม
ทักษะการ
เรียนรู้ 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2562 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ถมดินบริเวณกุโบร์ เพ่ือให้ประชาชนได้
ใช้ดินในการฝั่งศพ 
ประกอบศาสนกิจ 

กุโบร์ในต าบล
กระโด 

- 50,000 50,000 50,000 มีดินบริเวณ     
กุโบร์ ในการฝั่ง
ศพ ประกอบ
ศาสนกิจ 

ประชาชนมี
ดินบริเวณ    
กุโบร์ ในการ
ฝั่งศพ 
ประกอบ
ศาสนกิจ 

กอง
การศึกษาฯ 
และกองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2562 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการกั้นห้องประชุม 
อบต. เพื่อท าห้องควบคุม
ภาพและเสียงหอกระจายข่าว 

เพ่ือเป็นห้อง
ศูนย์กลางควบคุม
ภาพและเสียงของ
หอกระจายข่าว ไป
ยังหอกระจายข่าว
แต่ละหมู่บ้าน 

ประชาชน 
ต าบลกระโด 

- 85,000 85,000 85,000 จ านวน
ประชาชน
ที่ได้รับ
ข้อมูล
ข่าวสาร 

ประชาชน
ได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่
รวดเร็ว 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
5  



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ 
 
 
 
 

ครุภัณฑ์อ่ืน เพ่ือมีสัญลักษณ์ 
ไฟเตือน ป้ายเตือน 
ติดตั้งบนทางถนน 
สามารถลด
อุบัติเหตุบนทาง
ถนน 

- ชุดไฟเตือนทางแยก   
มีป้ายเตือนพร้อมติดตั้ง 
จ านวน 10 ชุด 

- 450,000 450,000 450,000 กองช่าง 
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