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  1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการฝายน้้าล้นห้วยสมบัติ ตอนล่าง เพื่อระบบระบายน้้า สันฝายสูง 1.50 เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 สถานที่ด้าเนินการ ประชาชนมีน้้าเพียง กองช่าง

ระหว่าง นา นางผ่องศรี กับ นานางส้าลี สะดวกขึ้น ผนังข้างสูง 3.00 เมตร เป็นไปตามแบบ พอในการอุปโภค

(โครงการต่อเนื่อง  750,000 ) กว้าง 16 เมตร

2 โครงการขุดลอกห้วยสมบัติ ช่วงนา เพื่อให้แหล่งน้้าอุดมสม กวา้ง 6 เมตร ปากกวา้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สถานที่ด้าเนิน ประชาชนมีน้้าเพียง กองช่าง

นางส้าลี ทุมบาล ลงไปถึงห้วยกลาง บูรณ์และมีน้้าเพยีงพอ เฉล่ีย 12 เมตร ยาว การเป็นไปตามแบบ พอในการอุปโภค

( โครงการต่อเนื่อง 500,000 ) ในการอุปโภค 500 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 ม.

พร้อมวางท่อขนาด

0.30*1.00 ม. 100 ท่อน

รวม 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

องค์การบริหารส่วนต าบลกุศกร  อ าเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี

 



1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน แบบ ผ.02

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ให้มีถนนทีใ่ช้ได้ ถนนกว้าง 4 เมตร 100,000 100,000 100,000 150,000 150,000 ถนนที่กอ่สร้าง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 1 บ้านกุศกร  จากบ้านนางขวญัจติร์ มาตรฐานส้าหรับการสัญจร ยาว  250 เมตร เป็นไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

ถึงบ้านนางพนมพร  พรรณการ ไปมาและขนส่งพื่ชผลทางการเกษตร หนา 0.15 เมตร เดินทางและการขนส่ง

( โครงการต่อเนื่อง 600,000 )

4 โครงการก่อสร้างรางระบาย หมู่ที่ 1 เพื่อช่วยระบายน้้า กว้าง 0.50  เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 176,000 รางระบายน้้าได้ ช่วยป้องกนัน้้าท่วมขัง กองช่าง

เส้นบ้านนางพิศมัย สาธวุรรณ์ถึงบ้านนาง ยาว  300 เมตร รับการก่อสร้าง ช่วยการระบายน้้า

ลมัยพร  หลักธรรม 1 แห่ง

( โครงการต่อเนื่อง 576,000 )

5 โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้้าหมู่ที่ 1 เพื่อป้องกันอันตราย กว้าง 0.40 เมตร 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 ฝารางระบายน้้า ผู้สัญจรไป-มาได้รับ กองช่าง

จากหน้าบ้านแม่สนิท บุญเลิศ  ถึง ในการสัญจรไป-มา ยาว 100 เมตร ที่ได้มาตรฐาน ความปลอดภัย

หน้าวดัไชยมงคล

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหม้ีถนนที่ใช้ได้มาตรฐาน กว้าง 4.00 เมตร 500,000    500,000     500,000     500,000    406,800     ถนนที่ก่อสร้าง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 2 บ้านจิก ไปหนองนากุดจิก ส้าหรับการสัญจรไปมา ยาว 1,000  เมตร เป็นไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

จากวดัมุจจลินทารามไปชลประทาน และขนส่งพชืผลทาง หนา  0.15 เมตร เดินทางและการขนส่ง

ห้วยกลาง การเกษตร

( โครงการต่อเนื่อง 2,406,800 )

รวม 970,000 970,000 970,000 1,020,000 1,002,800

งบประมาณ



1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน แบบ ผ.02

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการซ่อมแซมชลประทานห้วยกลาง เพื่อให้ชลประทาน ขนาด 4*2.3 เมตร 0 0 15,000 0 0 ชลประทานได้ ชลประทานหว้ยกลาง กองช่าง

หมู่ที่ 2 บ้านจิก กลับมาใช้ได้ดังเดิม รับการซ๋อมแซม กลับมาใช้งานได้ดี

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า หมู่ที่ 2 เพือ่ปอ้งกนัน้้าท่วมผิวจราจร กว้าง 0.5 เมตร 0 277,000 0 0 0 รางระบายน้้า ช่วยปอ้งกนัการเสียหาย กองช่าง

จากหน้าร้านค้าชุมชนถึงส่ีแยกหน้าบ้าน ช่วยระบายน้้า ยาว 100 เมตร ได้รับการก่อสร้าง ของผิวจราจรจากน้้า

พ่อค้ามี  สีละไม จ้านวน 1 แห่ง ท่วมขังช่วยการระบายน้้า

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.2 เพื่อให้การสัญจรไปมา ระยะทาง 200 เมตร 0 32,000 0 0 0 ถนนลูกรังได้รับ ประชาชนสัญจรไป กองช่าง

เส้นใต้โรงสี นายส้าราญ พรมจ้าปา สะดวก การซ่อมแซม มา ได้สะดวกสบาย

ไปบ้านดอนกลาง จ้านวน 1 เส้น

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหม้ีถนนที่ใช้ได้มาตรฐาน กวา้ง 4.00 เมตร 385,080 385,080 385,080 385,080 385,080 ถนนที่ก่อสร้าง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 2 บ้านจกิ  จากแยกนานายวเิชียร ส้าหรับการสัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร เป็นไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

สมบุตร  ไปนาหนองยาว และขนส่งพชืผลทาง ยาว 800 เมตร เดินทางและการขนส่ง

(โครงการต่อเนื่อง 1,925,400 ) การเกษตร

รวม 385,080 694,080 400,080 385,080 385,080

งบประมาณ



1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน แบบ ผ.02

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า หมู่ 3 เพือ่ปอ้งกนัน้้าท่วมผิวจราจร กว้าง 0.50 เมตร 100,000 100,000 100,000 171,400 0 รางระบายน้้า ช่วยปอ้งกนัการเสียหาย กองช่าง

จากศาลากลางบ้านถึงทางหลวงตระการ ช่วยระบายน้้า ยาว 170 เมตร ได้รับการก่อสร้าง ของผิวจราจรจากน้้า

ถึง ศรีเมืองใหม่ ( โครงการต่อเนื่อง 471,400 ) จ้านวน 1 แห่ง ท่วมขังช่วยการระบายน้้า

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหม้ีถนนที่ใช้ได้มาตรฐาน กว้าง 4.00 เมตร 0 240,600 0 0 0 ถนนที่ก่อสร้าง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 3 จากหอน้้าแระปาทิศตะวนัออกไป ส้าหรับการสัญจรไปมา ยาว 100 เมตร เป็นไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

ป่าช้า และขนส่งพชืผลทาง หนา 0.15 เมตร เดินทางและการขนส่ง

การเกษตร

13 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 เพือ่ใหม้ีถนนที่ใช้ได้มาตรฐาน กว้าง 4.00 เมตร 0 0 0 27,600 0 ถนนที่ก่อสร้าง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

จากนานางสมบูรณ์ ชาวตระการ  ไปถึงนา ส้าหรับการสัญจรไปมา ยาว  600   เมตร เป็นไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

นางศริญญา    สุยะลา และขนส่งพชืผลทาง หนา  0.10  เมตร เดินทางและการขนส่ง

การเกษตร

14 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต หมู่ 4 เพือ่ใหม้ีถนนที่ใช้ได้มาตรฐาน เสริมผิวแอสฟลัติค 302,500 302,500 302,500     302,500 302,500 ถนนที่ก่อสร้าง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เส้นระหว่างบ้านศรีสุข ถึง บ้านจิก ส้าหรับการสัญจรไปมา กว้าง 4 เมตร เป็นไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

(โครงการต่อเนื่อง 1,512,500 ) และขนส่งพชืผลทาง ยาว 700 เมตร เดินทางและการขนส่ง

การเกษตร หนา 0.04 เมตร

รวม 402,500 643,100 402,500 501,500 302,500

งบประมาณ



1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน แบบ ผ.02

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า หมู่ที่ 4 เพือ่ปอ้งกนัน้้าท่วมผิวจราจร กว้าง 0.50 เมตร 270,000 0 0 0 0 รางระบายน้้า ช่วยปอ้งกนัการเสียหาย กองช่าง

ทิศตะวันออกบ้านต่อจากรางระบายน้้า ช่วยระบายน้้า ยาว 100 เมตร ได้รับการก่อสร้าง ของผิวจราจรจากน้้า

เดิม จ้านวน 1 แห่ง ท่วมขังช่วยการระบายน้้า

16 โครงการก่อสร้างคอนเวิร์ดห้วยหนองผือ เพื่อให้ได้คอนเวิร์ดที่ได้ ขนาด 2.7*2.4 เมตร 0 800,000 0 0 0 คอนเวริร์ดได้ การระบายน้้าดีขึ้น กองช่าง

หมู่ที่ 4  ( บริเวณนาพ่อค้าหล้า  มณีภาค) มาตรฐานในการสัญจร จ้านวน 5 ช่อง มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ

ไป-มา ผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร สะดวกในการสัญจร

ไป-มา  ยิ่งขึ้น

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหม้ีถนนที่ใช้ได้มาตรฐาน กว้าง 4.00 เมตร 1,203,400 1,203,400 1,203,400 1,203,400 1,203,400 ถนนที่ก่อสร้าง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 4  จากบ้านแม่ก้าน  ไหวพ้รหม ไป ส้าหรับการสัญจรไปมา ยาว 2,500  เมตร เป็นไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

อ่างเก็บน้้าภมูะลี  และขนส่งพชืผลทาง หนา   0.15  เมตร เดินทางและการขนส่ง

( โครงการต่อเนื่อง 6,017,000 ) การเกษตร

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหม้ีถนนที่ใช้ได้มาตรฐาน กว้าง 4.00 เมตร 115,520 115,520 115,520     115,520 115,520 ถนนที่ก่อสร้าง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมุ่ที่ 5  หน้าบ้านก้านันสุทัศ ไปถึง ส้าหรับการสัญจรไปมา ยาว 700  เมตร เป็นไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

อบต.กุศกร และขนส่งพชืผลทาง หนา  0.15 เมตร เดินทางและการขนส่ง

( โครงการต่อเนื่อง 577,600 ) การเกษตร

รวม 1,588,920 2,118,920 1,318,920 1,318,920 1,318,920

งบประมาณ



1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน แบบ ผ.02

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหม้ีถนนที่ใช้ได้มาตรฐาน กว้าง  4.00 เมตร 336,940 336,940 336,940 336,940 336,940 ถนนที่กอ่สร้าง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เส้นรอบบ้าน  หมู่ที่ 5  บ้านกุงใหญ่ ส้าหรับการสัญจรไปมา ยาว 700  เมตร เป็นไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

(โครงการต่อเนื่อง 1,684,700 ) และขนส่งพชืผลทาง หนา 0.15   เมตร เดินทางและการขนส่ง

การเกษตร

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหม้ีถนนที่ใช้ได้มาตรฐาน กว้าง 4.00 เมตร 0 95,500 0 0 0 ถนนที่กอ่สร้าง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ข้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ส้าหรับการสัญจรไปมา ยาว  40 เมตร เป็นไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

และขนส่งพชืผลทาง หนา 0.15 เมตร เดินทางและการขนส่ง

การเกษตร

21 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า หมู่ที่ 6 เพือ่ปอ้งกนัน้้าท่วมผิวจราจร กว้าง 0.50 เมตร 200,000 154,600 100,000 100,000 0 รางระบายน้้า ช่วยปอ้งกนัการเสียหาย กองช่าง

จากกองทุนหมู่บ้านไปบ้านพอ่ใหญสี่ ช่วยระบายน้้า ยาว  200 เมตร  ได้รับการกอ่สร้าง ของผิวจราจรจากน้้า

(โครงการต่อเนื่อง 554,600 ) จ้านวน 1 แห่ง ท่วมขังช่วยการระบายน้้า

22 โครงการเดินท่อส่งน้้าประปาหมู่บ้าน  ม.6 เพื่อให้ประชาชนมีน้้า ระยะทาง   100 เมตร 0 12,000 -           0 0 ท่อส่งน้้าที่ได้ ช่วยใหแ้กไ้ขปญัหา กองช่าง

จากหอถังประปาวัดบุรีรัฐไปทางบ้าน ใช้อย่างทั่วถึง มาตรฐาน เร่ืองน้้าไม่เพียงพอ

พอ่ใหญส่วัสด์ิ

รวม 536,940 599,040 436,940 436,940 336,940

งบประมาณ



1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน แบบ ผ.02

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 โครงการลอกคลองระบายน้้า  หมู่ที่ 6 เพื่อป้องกันน้้าเน่าเสีย ระยะทางรวม  3  จุด 0 0 21,400 0 0 ลอกคลองทั้ง 3 แห่ง ช่วยแกป้ญัหาน้้าเน่า กองช่าง

จุดที่ 1 จากกองทุนหมู่บ้านถึงบ้านแม่บัวไข ช่วยระบายน้้าได้สะดวก    200  เมตร เสียและน้้าระบายได้

จุดที่ 2 จากบ้านผู้ใหญ่บ้านถึงบ้านแม่ดอกรักษ์ สะดวก

จดุที่ 3 ฝ่ังตรงข้ามบา้นผู้ใหญ่บา้นถึงบา้นแม่ส้ารอง

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหม้ีถนนที่ใช้ได้มาตรฐาน (กว้างไปตามถนนเดิม) 192,500 0 0 0 0 ถนนที่กอ่สร้าง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 7 ซอยบ้านนายบุญเพง็ กันตะภาค ส้าหรับการสัญจรไปมา ยาว   80 เมตร เป็นไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

และขนส่งพชืผลทาง หนา  0.15  เมตร เดินทางและการขนส่ง

การเกษตร

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหม้ีถนนที่ใช้ได้มาตรฐาน กว้าง   4.00 เมตร 385,000 385,000 385,000 385,000 385,000 ถนนที่กอ่สร้าง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 7  ทางไปร่องนาฮี ส้าหรับการสัญจรไปมา ยาว   800 เมตร เป็นไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

(โครงการต่อเนื่อง 1,925,000 ) และขนส่งพชืผลทาง หนา   0.15 เมตร เดินทางและการขนส่ง

การเกษตร

26 โครงการขยายเขตประปา  หมู่ที่  7 เพื่อให้ประชาชนมีน้้า ระยะทาง  400  เมตร 0 38,000 0 0 0 สถานที่ขยายเขต ช่วยใหแ้กไ้ขปญัหา กองช่าง

กิโลเมตร  8 ใช้อย่างทั่วถึง ประปาเป็นไปตาม เร่ืองน้้าไม่เพียงพอ

มาตรฐาน

รวม 577,500 423,000 406,400 385,000 385,000

งบประมาณ



1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน แบบ ผ.02

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

27 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  บริเวณ เพือ่ใหม้ีถนนที่ใช้ได้มาตรฐาน กว้าง  4.00 เมตร  0 0 18,400 0 0 ถนนที่กอ่สร้าง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ก้าแพงวัดด้านทิศเหนือ  หมู่ที่ 7 ส้าหรับการสัญจรไปมา ยาว  400 เมตร เปน็ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

และขนส่งพชืผลทาง หนา   0.10  เมตร เดินทางและการขนส่ง

การเกษตร

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหม้ีถนนที่ใช้ได้มาตรฐาน กว้าง  4.00  เมตร 115,520 115,520 115,520 115,520 115,520 ถนนที่กอ่สร้าง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 8 จากบ้านนางนารี พึ่งภพ ถึงบ้าน ส้าหรับการสัญจรไปมา ยาว   240  เมตร เปน็ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

นายไพบูลย์  ละออกแก้ว และขนส่งพชืผลทาง หนา  0.15 เมตร เดินทางและการขนส่ง

(โครงการต่อเนื่อง 577,600 ) การเกษตร

29 โครงการซ่อมแซมศาลาประชาคมหมุ่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมี กว้าง 7.90  เมตร 100,000 0 0 0 0 ศาลาที่ปรับปรุง ประชาชนได้ใช้งาน กองช่าง

หมู่ที่ 8 บ้านโนนกระโจม สถานที่แสดงความคิด ยาว 11.80 เมตร เปน็ไปตามมาตรฐาน ร่วมกนัแสดงความเหน็

เห็นร่วมกนัในหมู่บ้าน

30 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังรอบหมู่บ้าน เพื่อให้มีถนนที่ใช้ได้ กว้าง  4.00 เมตร 0 100,000 100,000     168,500 0 ถนนที่ปรับปรุง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 8 บ้านโนนกระโจม มาตรฐานส้าหรับการ ยาว  8,000   เมตร เปน็ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

(โครงการต่อเนื่อง 368,500 ) สัญจรไปมา หนา  0.10  เมตร เดินทางและการขนส่ง

รวม 215,520 215,520 233,920 284,020 115,520

งบประมาณ



1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน แบบ ผ.02

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

31 โครงการวางท่อส่งน้้าประปาเข้าหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีน้้า ระยะทาง 5,300 เมตร 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ท่อส่งน้้าได้ ประชาชนมีน้้าเพือ่ กองช่าง

ท่อ พวีีซี ท่อ พอีี  จากอ่างเก็บน้้าภมูะลี เพื่อการอุปโภคอย่าง มาตรฐษน อุปโภคได้อย่างเพียง

หมู่ที่ 4  มายังบ้านกุศกร หมู่ที่ 9 เพียงพอ พอและทั่วถึง

(โครงการต่อเนื่อง 600,000)

32 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น ห้วยสมบัติ เพื่อให้เป็ฯแหล่งกักเก็บ สันฝายสูง   1.5  เมตร 100,000 100,000 150,000 150,000 145,600 สถานที่กอ่สร้าง ประชาชนในพืน้ที่ กองช่าง

หมู่ที่ 9 บ้านกุศกร น้้าไว้ใช้อย่างเพยีงพอ ผนังข้างสูง 2.00 เมตร ได้มาตรฐาน มีน้้าใช้อย่างเพียงพอ

(โครงการต่อเนื่อง 645,600) กว้าง 14.00 เมตร

33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหม้ีถนนที่ใช้ได้มาตรฐาน กว้าง 4.00 เมตร 0 0 0 100,000 116,000 ถนนที่กอ่สร้าง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านกศุกร หมู่ที่ 9 เส้นข้างบ้านนางลักษณา ส้าหรับการสัญจรไปมา ยาว 90.00 เมตร เป็นไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

วนัสิงห์สู่ และขนส่งพชืผลทาง หนา  0.15  เมตร เดินทางและการขนส่ง

(โครงการต่อเนื่อง 216,000 ) การเกษตร

รวม 220,000 220,000 270,000 370,000 381,600

งบประมาณ



1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน แบบ ผ.02

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

34 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 เพื่อให้มีถนนที่ใช้ได้ กว้าง  5 เมตร 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 ถนนที่กอ่สร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านศรีสุข ต้าบลกุศกร เชื่อมตลาดนัด มาตรฐานส้าหรับการสัญ ยาว  4,700  เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

บ้านโนนกุง หมู่ที่ 3 ต้าบลโนนกุง เดินทางและขนส่ง

35 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 เพื่อให้มีถนนที่ใช้ได้มาตร กว้าง   5  เมตร 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ถนนที่กอ่สร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านลาดสมดี ต้าบลกุศกร เชื่อม หมู่ที่ 11 ฐานส้าหรับการสัญจรไปมา ยาว 2,000  เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

บ้านนายาง  ต้าบลโคกจาน และขนส่งพืชผลทางการ เดินทางและขนส่ง

เกษตร

กองช่าง

36 โครงการกอ่สร้างฝายขนาดใหญ่ล้าห้วยโหมน เพื่อให้ได้ฝายที่ได้มาตร กว้าง   25  เมตร 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ฝายที่กอ่สร้างเป็นไป ประชาชนมีแหล่งน้้า

บ้านกุศกร หมู่ที่ 9  เชื่อมต่อต้าบลนาพิน ฐานส้าหรับใช้ในการ ตามแบบมาตรฐาน ใช้ในการเกษตรได้อย่าง

เก็บน้้า เพียงพอ

37 โครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบน้้า เพื่อให้ได้ประปาที่ได้ ความจนุ้้า 10 ลูกบาศกเ์มตร 350,000    350,000     350,000     350,000    350,000     ประปาทีส่ร้าง ประชาชนมีน้้าใช้อย่าง กองช่าง

ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านกุงใหญ่ มาตรฐาน เป็นไปตามแบบมาตรฐาน เพียงพอ

( ในวัดบ้านกุงใหญ่)

รวม 52,350,000 52,350,000 52,350,000 52,350,000 52,350,000

งบประมาณ



1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน แบบ ผ.02

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

38 โครงการปรับปรุงอาคารที่ท้าการ อบต เพือ่ให้ได้อาคารส้านักงาน ขนาดกว้าง 8 เมตร 156,800 156,800 156,800 156,800 156,800 อาคารที่เป็น ประชาชนที่มาใช้ กองช่าง

กุศกร ที่ได้มาตรฐานและมั่นคงแข็ง ยาว 32 เมตร ไปตามมาตรฐาน บริการสะดวกเปน็

(โครงการต่อเนื่อง  784,000 ) แรง สัดส่วน

39 โครงการปรับปรุงห้องน้้า อบต.กุศกร เพื่อให้ได้ห้องน้้าที่ได้ ขนาดกว้าง 4.10 ม. 100,000 0 0 0 0 ห้องน้้าที่เป็นไป พนักงานตลอดจน กองช่าง

มาตรฐาน ยาว 7.20 เมตร ตามมาตรฐาน ประชาชนที่มาใช้

บริการได้รับความ

สะดวก

40 โครงการก่อสร้างลานจอดรถ อบต.กุศกร เพือ่ใหไ้ด้ลานจอดรถที่เปน็ไป กว้าง 31.90 เมตร 100,000 100,000 0 0 0 ลานจอดรถที่เป็น ประชาชนที่มาใช้ กองช่าง

( โครงการต่อเนื่อง  200,000 ) ตามมาตรฐาน ยาว 40.90 เมตร ไปตามมาตรฐาน บริการได้รับความ

หนา 0.15 เมตร สะดวก

41 โครงการก่อสร้างร้ัวที่ท้าการองค์การ เพื่อให้ได้ร้ัวที่เป็นไปตาม ยาว  50.50   เมตร -           133,000     133,000     -           -           ร้ัว อบต.ที่เป็นไป เพือ่ใหม้ีแนวเขตทึ่ชัดเจน กองช่าง

บริหารส่วนต้าบลกุศกร มาตรฐาน ตามมาตรฐาน ร้ัวรอบขอบชิดและภาพ

ลักษณ์ที่สวยงาม

รวม 256,800 422,800 422,800 156,800 156,800

งบประมาณ



1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน แบบ ผ.02

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

42 โครงการปรับปรุงป้ายส้านักงานองค์การ เพือ่ให้ได้ป้ายส้านักงานที่ กว้าง 5 เมตร 51,000 51,000 0 0 0 ป้ายส้านักงานเป็น เพือ่ให้ประชาชนที่ กองช่าง

บริหารส่วนต้าบลกุศกร ได้มาตาฐาน ระดับสูงสุดป้าย 1.8 ม. ไปตามมาตรฐาน สัญจรไป-มา เห็นได้

ชัดเจน

43 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อให้มีถนนที่ใช้ได้มาตร ระยะทาง 1,000 เมตร 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ถนนที่กอ่สร้าง พนักงานตลอดจน กองช่าง

บ้านกุงน้อย ม.6 ถึงบ้านศรีสุข หมู่ที่ 4 ฐานส้าหรับการสัญจรไปมา ได้มาตรฐาน ประชาชนที่มาใช้

 ( เส้นโคกท้าเล ) และขนส่งพืชผลทางการเกษตร บริการได้รับความสะดวก

44 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้นห้วยสมบัติ เพื่อให้แหล่งน้้าอุดมสม สันฝายสูง 1.50เมตร 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 ฝายที่กอ่สร้างได้ ประชาชนมีน้้าเพยีง กองช่าง

หมู่ที่ 1 บ้านกศุกร ( ช่วงนานางมะลิ มะลิวลัย์ ) บูรณ์และมีน้้าเพยีงพอ ผนังข้างสูง 3.00 เมตร เป็นไปตามแบมาตรฐาน พอในการอุปโภค

ในการอุปโภค กว้าง 16 เมตร

45 โครงการขุดลอก (หนองไผ่ ) หมุ่ที่ 7 เพื่อให้แหล่งน้้าอุดมสม กว้างเฉล่ีย 18 เมตร -           -            80,000      80,000      80,000      สถานทีขุ่ดลอกเป็นไปตาม เพือ่ให้ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง

บ้านดอนกลาง บูรณ์และมีน้้าเพยีงพอ ยาว 400 เมตร แบบมาตรฐาน ในการท้าการเกษตรได้

ในการอุปโภค ลึกจากเดิม 1.00 เมตร อย่างเพียงพอ

รวม 2,451,000 2,451,000 2,480,000 2,480,000 2,480,000

งบประมาณ



1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน แบบ ผ.02

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

46 โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พฒันาเพือ่ซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์ ศูนย์พฒันาเด็กเล็กทั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อาคารศูนย์พัฒนา อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก กองการศึกษา

เด็กเล็กในสังกัด อบต.กุศกร พัฒนาเด็กเล็กในสังกดั อบต. 6  ศูนย์ เด็กได้รับการซ่อมแซม มีความแข็งแรงมีสภาพ กองช่าง

กุศกร และได้มาตรฐาน สวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้

47 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ศูนย์พฒันาเด็ก เพือ่ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ศูนย์พฒันาเด็กเล็กทั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กได้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีพืน้ กองการศึกษา

เล็กในสังกัด อบต.กุศกร ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้  6 ศูนย์ รับการปรับปรุงและเป็นไป ที่สภาพเอื้อต่อการเรียน กองช่าง

เอื้อต่อการเรียนรู้ ตามแบบมาตรฐษน รู้

48 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต หมุ่ที่ 5 เพือ่ให้มีถนนที่ใช้ได้มาตร เสริมผิวแอสฟัลติค 126,000 126,000 0 0 0 ถนนทีซ่อมแซม ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านกงุใหญ่ ไปบ้านกระเดียน หมุ่ที่ 1 ฐานส้าหรับการสัญจร กว้าง 5 เมตร  ยาว 50 เมตร เป็นไปตามมาตรฐาน สะดวกในการสัญจร

ไป-มาและขนส่งพืชผลเกษตร หนา 0.40 เมตร และการขนส่ง

49 โครงการกอ่สร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพือ่ให้มีอาคารศูนย์พัฒนา อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,500,000  1,500,000   1,500,000  1,500,000  1,500,000  อาคารศูนย์พัฒนา เพื่อให้ได้อาคารศูนย์ กองช่าง

ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบที่ สถ.ศพด. 1 เด็กเล็ก อบต.กุศกร ขนาดไม่เกนิ 50 คน เด็กเล็กได้มาตรฐานตามแบบ พัฒนาเด็กเล็กที่ได้ กองศึกษา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มาตรฐาน

รวม 1,826,000 1,826,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000

งบประมาณ



1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน แบบ ผ.02

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

50 โครงการก่อสร้างงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ให้มีถนนที่ใช้ได้มาตรฐาน กว้าง 4.00 เมตร 0 0 120,300 0 0 ถนนที่กอ่สร้างเปน็ไปตาม ประชาชนที่ได้รับความ กองช่าง

หมู่ที่ 3 บ้านลาดสมดี (ต่อไปหน้าบ้าน ส้าหรับการสัญจรไปมา ยาว  50 เมตร แบบมาตรฐาน สะดวกสะบายในการ

นายพงษ์ บุญอ่อน ) หนา  0.10 เมตร เดินทางและขนส่ง

51 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า หมู่ที่ 5 เพือ่ช่วยในการระบายน้้า กว้าง 0.50 เมตร 0 277,000 0 0 0 รางระบายน้้าทีไ่ด้มาตรฐาน ช่วยป้องกนัการเสียหาย กองช่าง

บ้านกุงใหญ ่ ยาว 100 เมตร ของผิวจราจรจากน้้าท่วมขัง

รวม 0 277,000 120,300 0 0

งบประมาณ



1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน แบบ ผ.02

     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

 ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 1 บ้านกศุกร ประชาชนมีความปลอด ระยะทาง  200 เมตร 0 0 0 40,000 0 ระยะทางที่ได้รับ ประชาชนมีความ กองช่าง

เส้นบ้านนางลมัยพร  หลักธรรม ถึง  ภัยในชีวติและทรัพย์สิน การขยายเขต ปลอดภัยในชีวติและ

วัดไชยมงคล ทรัพย์สิน

2 โครงการขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที่ 2 บ้านจิก ประชาชนมีความปลอด ระยะทาง 200 เมตร 40,000 0 0 0 0 ระยะทางที่ได้รับ ประชาชนมีความ กองช่าง

จากส่ีแยกหน้าวดัทางทิศเหนือ ภัยในชีวติและทรัพย์สิน การขยายเขต ปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพย์สิน

3 โครงการขยายเขตไฟฟา้สายดับ  หมุ่ที่ 5 ประชาชนมีความปลอด รยะทาง 1,000 เมตร 0 0 175,000 0 0 ระยะทางที่ได้รับ ประชาชนมีความ กองช่าง

บ้านกุงใหญ ่ เส้นรอบบ้าน ภัยในชีวติและทรัพย์สิน การขยายเขต ปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพย์สิน

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ประชาชนมีความปลอด ระยะทาง  300 เมตร 60,000      60,000       -           -           -           ระยะทางที่ได้รับ ประชาชนมีความ กองช่าง

หมู่ที่ 5 บ้านกุงใหญ ่เส้นร้านอาหาร ภัยในชีวติและทรัพย์สิน การขยายเขต ปลอดภัยในชีวติและ

นาบ้าน ถึง นาพ่อชา้นาญ  สถาวร และเพื่อใช้ในการท้า ทรัพย์สิน

การเกษตร

รวม 100,000 60,000 175,000 40,000 0

งบประมาณ



1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน แบบ ผ.02

     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

 ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  หมู่ที่ 1 บ้านกศุกร ประชาชนมีความปลอด ระยะทาง 1,300 เมตร 0 0 100,000 100,000 60,000 ระยะทางที่ได้รับ ประชาชนมีความ กองช่าง

( เส้นหน้าวัดไชยมงคลถึงโนนค้อ  ) ภัยในชีวติและทรัพย์สิน การขยายเขต ปลอดภัยในชีวติและ

(โครงการต่อเนื่อง 260,000 ) ทรัพย์สิน

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  หมู่ที่ 9 บ้านกศุกร ประชาชนมีความปลอด ระยะทาง 2,000 เมต 0 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทางที่ได้รับ ประชาชนมีความ กองช่าง

( เส้นโนนสร้อย  ) ภัยในชีวติและทรัพย์สิน การขยายเขต ปลอดภัยในชีวติและ

โครงการต่อเนื่อง  400,000 ) ทรัพย์สิน

7 โครงการขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที่ 6 ประชาชนมีความปลอด ระยะทาง 1,000 เมตร 0 100,000 100,000 0 0 ระยะทางที่ได้รับ ประชาชนมีความ กองช่าง

(จาก ม.6 ไปเชื่อม หมู่ที่ 4 บ้านศรีสุข) ภัยในชีวติและทรัพย์สิน การขยายเขต ปลอดภัยในชีวติและ

(โครงการต่อเนื่อง  200,000 ) ทรัพย์สิน

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 6 ประชาชนมีความปลอด ระยะทาง 1,500 เมตร 100,000    100,000     100,000     -           -           ระยะทางที่ได้รับ ประชาชนมีความ กองช่าง

(เส้นบ้าน อบต.วิชัยไปห้วยสมบัติ ) ภัยในชีวติและทรัพย์สิน การขยายเขต ปลอดภัยในชีวติและ

( โครงการต่อเนื่อง 300,000 ) และเพื่อใช้ในการท้า ทรัพย์สิน

การเกษตร

รวม 100,000 300,000 400,000 200,000 160,000

งบประมาณ



     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน แบบ ผ.02

 ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการขยายเขตไฟฟา้เพื่อการเกษตร ประชาชนมีความปลอด ระยะทาง 2,000 เมตร 0 40,000 0 0 0 ระยะทางที่ได้รับ ประชาชนมีความ กองช่าง

หมู่ที่ 7 บ้านดอนกลาง  จากที่นา ภัยในชีวติและทรัพย์สิน การขยายเขต ปลอดภัยในชีวติและ

นายสมพล  แจ้งจิตร์ ไปร่องนาฮี และเพื่อใช้ในการท้า ทรัพย์สินและท้าการ

การเกษตร เกษตร

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 8 โนนกระโจม ประชาชนมีความปลอด ระยะทาง 240 เมตร 54,000 0 0 0 0 ระยะทางที่ได้รับ ประชาชนมีความ กองช่าง

จากบ้านนางเทียม บุญเหลือ ถึง บ้าน ภัยในชีวติและทรัพย์สิน การขยายเขต ปลอดภัยในชีวติและ

นายไพบูลย์  ละอองแก้ว ทรัพย์สิน

11 โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน  ประชาชนมีความปลอดภัย ระยะทาง 1,000 เมตร 0 150,000 0 0 0 ระยะทางที่ได้รับ ประชาชนมีความ กองช่าง

หมู่ที่ 9 บ้านกุศกร ในชีวิตและทรัพย์สิน การขยายเขต ปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพย์สิน

รวม 54,000 190,000 0 0 0

รวมทั้งสิ้น 62,284,260 64,010,460 62,336,860 61,878,260 61,325,160
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