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แบบ ผ.01

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ   
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ   
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ  
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ   
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ   
(บำท)

1) ยุทธศำสตร์โครงสร้ำงพ้ืนฐำน
   1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 46      9,134,392 45 18,861,530      26 7,261,150      4 6,906,610       12 2,745,000       133 44,908,682     
   1.2  บริหำรงำนท่ัวไป 5 300,000        5 300,000           5 300,000         5 300,000         5 300,000          25 1,500,000       
   1.3  แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 1 40,000          1 40,000             1 40,000           1 40,000            1 40,000            5 200,000          
   1.4 แผนงำนกำรพำณิชย์ 1 200,000        1 200,000           1 200,000         1 200,000         1 200,000          5 1,000,000       
   1.5 แผนงำนบกลำง 1 30,000          1 30,000             1 30,000           1 30,000            1 30,000            5 150,000          

รวม 54 9,134,392     53 16,744,530     34 7,261,150     12 6,906,610      20 4,862,000      173 47,758,682     
2) ยุทธศำสตร์ส่ิงแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ

   2.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 1 100,000        1 100,000           1 100,000         1 100,000         1 100,000          5 500,000          
   2.2 แผนงำนสำธำรณสุข 4 1,220,000     3 370,000           4 2,170,000      4 2,170,000       3 370,000          18 6,300,000       
   2.3 แผนงำนกำรเกษตร 2 45,000          2 45,000             2 45,000           2 45,000            2 45,000            10 225,000          

รวม 7 1,365,000     6 515,000         7 2,315,000     7 2,315,000      6 515,000         33 7,025,000       
3) ยุทธศำสตร์ประชำชนในเขตเทศบำลมีสุขภำพดี และร่ำงกำย
แข็งแรงสมบูรณ์ทุกครัวเรือน

  3.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 3 160,000        3 150,000           3 150,000         3 150,000         3 150,000          15 760,000          
  3.2 แผนงำนสำธำรณสุข 27 835,000        26 780,000           27 835,000         26 785,000         27 835,000          133 4,070,000       
  3.3 แผนงำนกำรศึกษำ 3 3,400,000     3 2,350,000        3 2,350,000      3 2,350,000       3 2,350,000       15 12,800,000     
  3.4 แผนงำนศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 4 200,000        4 190,000           4 190,000         4 190,000         4 190,000          20 960,000          

  3.5 แผนงำนเคหะและชุมชน 1 2,500,000     0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,500,000       

  3.6 แผนงำนกำรพำณิชย์ 1 20,000          1 20,000             1 20,000           1 20,000            1 20,000            100,000          

รวม 39 7,115,000     37 3,490,000       38 3,545,000     37 3,495,000      38 3,545,000      189 21,190,000     

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ  

เทศบำลต ำบลอำจสำมำรถ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2565 รวม 5 ปีปี 2564
ยุทธศำสตร์
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แบบ ผ.01

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ   
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ   
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ  
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ   
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ   
(บำท)

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ  

เทศบำลต ำบลอำจสำมำรถ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2565 รวม 5 ปีปี 2564
ยุทธศำสตร์

4) ยุทธศำสตร์ส่งเสริมให้ประชำชนได้รับกำรศึกษำเรียนรู้และ
รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรท้ังในระบบและนอกระบบ

  4.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 3 220000 3 40,000             3 140,000         3 30,000            3 30,000            15 460,000          
  4.2 แผนงำนกำรศึกษำ 1 15,000          1 15,000             1 15,000           1 15,000            1 15,000            5 75,000            
  4.3 แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 1 100,000        1 100,000           1 100,000         1 100,000         1 100,000          5 500,000          
  4.4 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 3 209,000        3 209,000           3 209,000         3 209,000         3 209,000          15 1,045,000       

รวม 8 544,000       8 364,000         8 464,000        8 354,000        8 354,000         40 2,080,000       
5) ยุทธศำสตร์ประชำชนมีอำชีพ มีรำยได้ เพียงพอต่อกำรด ำรง
ชีพ  5.1 แผนงำนสำธำรณสุข 1 50,000          1 50,000             1 50,000           1           50,000            1 50,000            5 250,000          
  5.2 แผนงำนกำรเกษตร 4 250,000        4 250,000           4 250,000         4           250,000         4 250,000          20 1,250,000       
  5.3 แผนงำนงบกลำง 1 100,000        1 100,000           1 100,000         1           100,000         1 100,000          5 500,000          

รวม 6 400,000       6 400,000         6 400,000        6          400,000        6 400,000         30 2,000,000       
6) ยุทธศษสตร์ช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม เด็ก สตรี เยำวชน 
ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม และผู้ประสบภัยพิบัติ
ต่ำงๆ
  6.1 แผนงำนสำธำรณสุข 1 36,000          1 36,000             2 136,000         2 136,000         2 136,000          8 480,000          

  6.2 แผนงำนกำรศึกษำ 1 100,000        1 100,000           1 100,000         1 100,000         1 100,000          5 500,000          

  6.3 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 2 120,000        2 120,000           2 120,000         2 120,000         2 120,000          10 600,000          

  6.4 แผนงำนกำรเกษตร 1 50,000          1 20,000             1 20,000           1 20,000            1 20,000            5 130,000          
  6.5 แผนงำนงบกลำง 4 3,296,000     4 3,494,000        4 3,704,000      4 3,704,000       4 3,704,000       20 17,902,000     

รวม 9 3,602,000     9 3,770,000       10 4,080,000     10 4,080,000      10 4,080,000      48 19,612,000     
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แบบ ผ.01

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ   
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ   
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ  
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ   
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ   
(บำท)

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ  

เทศบำลต ำบลอำจสำมำรถ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2565 รวม 5 ปีปี 2564
ยุทธศำสตร์

7) ยุทธศษสตร์ส่งเสริม พัฒนำ และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญำ อันดีงำมของท้องถ่ินให้คงอยู่สืบไป

  7.1 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 8 900,000        8 900,000           15 1,244,000      15         1,244,000       15 1,244,000       61 5,532,000       

รวม 8 900,000       8 900,000         15 1,244,000     15        1,244,000      15 1,244,000      61 5,532,000       
8) ยุทธศำสตร์เพ่ือให้เทศบำลสำมำรถสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชนได้อย่ำงท่ัวถึง และสำมำรถด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม
นโยบำยของรัฐบำล ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด รวมตลอดท้ัง
ภำรกิจอ่ืนใดท่ีจะถูกถ่ำยโอนให้เป็นอ ำนำจหน้ำท่ีของเทศบำลใน
โอกำสต่อไป

8.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 32 1,561,000     28 1,759,500        42 2,384,100      38 3,598,400       32 2,045,200       172 11,348,200     

8.2  แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 5 248,000        7 308,000           7 308,000         7 308,000         7 308,000          33 1,480,000       

8.3  แผนงำนกำรศึกษำ 0 0 1 30,700             1 6,000             1 6,000              1 6,000              4 48,700            

8.4  แผนงำนสำธำรณสุข 10 206,850        7 2,781,650        7 396,650         9 491,650         5 60,150            38 3,936,950       

8.5  แผนงำนเคหะและชุมชน 11 307,600        13 954,000           12 454,500         13 1,954,500       12 454,500          61 4,125,100       

8.6  แผนงำนกำรพำณิชย์ 5 398,750        5 754,000           3 310,000         3 310,000         3 310,000          19 2,082,750       

รวม 63 2,722,200     61 6,587,850       72 3,859,250     71 6,668,550      60 3,183,850      327 23,021,700     

รวมท้ังส้ิน 194 25,782,592   188 32,771,380     190 23,168,400   166 25,463,160    163 18,183,850    901 125,369,382   
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 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561    

(บาท)
   2562  

(บาท)
   2563  

(บาท)
   2564  

(บาท)
   2565  

(บาท)
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก     บ้านชูชาติ หมู่ท่ี ๗ 
เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา  ของประชาชน

ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  ๕.๐๐  เมตร 
 ยาวไม่น้อยกว่า  ๓๐๐  เมตร  หนา
เฉล่ีย  ๐.๑๕  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  ๑,๕๐๐  ตาราง
เมตร  ตามแบบท่ีเทศบาลต าบล
อาจสามารถก าหนด  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน  ๑  
ป้าย

    810,000  ก่อสร้างถนน 
คสล.ระยะทาง  
๓๐๐   เมตร

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนประชาร่วมมิตร 
(ไปทางดงสร้างแข้) ถึงบ้านนาย
โสภณ บุตรรักษา                
บ้านอาจสามารถ หมู่ ๑๓

เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา  ของประชาชน

กว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๒๕๐  เมตร  
หนาเฉล่ีย  ๐.๑๕  เมตร  หรือพ้ืนท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  
๑,๐๐๐  ตารางเมตร   ลงลูกรังไหล่
ทางตามสภาพพ้ืนท่ี  ตามแบบ
เทศบาลต าบลอาจสามารถก าหนด   
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน   ๑  ป้าย

    549,000  ก่อสร้างถนน  
คสล.  ระยะทาง  
 ๒๕๐  เมตร

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา             
ตัวช้ีวัด   

(KPI)



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561    

(บาท)
   2562  

(บาท)
   2563  

(บาท)
   2564  

(บาท)
   2565  

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา             
ตัวช้ีวัด   

(KPI)

3 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.ถนน
หลังสหกรณ์การเกษตรอาจ
สามารถ  บ้านชูชาติ  
หมู่ท่ี  ๑๕

เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา  ของประชาชน

ขนาดกว้างเฉล่ีย  ๓.๐๐  เมตร หนา
เฉล่ีย ๐.๑๕  เมตร ยาวไม่น้อยกว่า  
๒๒๐  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า  ๖๖๐  ตารางเมตร  ตาม
แบบเทศบาลต าบลอาจสามารถ
ก าหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
จ านวน  ๑  ป้าย

    356,400  ก่อสร้างถนน 
คสล. ระยะทาง 
๒๒๐ เมตร

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

4 โครงการลงหินลูกรังปรับเกรด
พร้อมบดอัดแน่น  ถนนสุขสวัสด์ิ
(ไปทางหนองงอน)  
บ้านอาจสามารถ  หมู่ท่ี ๑๓

เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา  ของประชาชน

ขนาดกว้าง  ๔  เมตร  หนาเฉล่ีย  
๐.๑๐  เมตร  ยาว   ๙๖๐  เมตร  
หรือปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกว่า   
๓๔๘  ลูกบาศก์เมตร  ตามแบบ
เทศบาลต าบลอาจสามารถก าหนด    
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จ านวน  ๑  ป้าย

    115,600  ลงหินลูกรัง
ระยะทาง  ยาว  
 ๙๖๐  เมตร

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561    

(บาท)
   2562  

(บาท)
   2563  

(บาท)
   2564  

(บาท)
   2565  

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา             
ตัวช้ีวัด   

(KPI)

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนรัตถโสภณ   (ต่อ
จากคอนกรีตเดิม)  ไปเช่ือมถนน
อ านวยสุข  บ้านชูชาติ  
หมู่ท่ี  ๑๕  

เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา  ของประชาชน

ขนาดกว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๒๕๐  
เมตร  หนาเฉล่ีย  ๐.๑๕  เมตร  หรือ
พ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  
๑,๐๐๐  ตารางเมตร  ลงลูกรังไหล่
ทางตามสภาพพ้ืนท่ี  ตามแบบ
เทศบาลต าบลอาจสามารถก าหนด  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
จ านวน  ๑  ป้าย

    594,000  ก่อสร้างถนน  
คสล.ระยะทาง 
๒๕๐  เมตร

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

6 โครงการลงหินลูกรังปรับเกรด
พร้อมบดอัดแน่น  
ถนนสวัสด์ิภิบาล  จากบริเวณหน้า
โรงฆ่าสัตว์  ไปเช่ือมถนนสุวรรณ
เขต  บ้านอาจสามารถ  หมู่ท่ี  ๑๓ 

เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา  ของประชาชน

ขนาดกว้าง  ๔  เมตร  หนาเฉล่ีย  
๐.๑๐  เมตร  ยาว  ๗๐๐  เมตร  
หรือปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกว่า  
๒๘๐  ลูกบาศก์เมตร  ตามแบบ
เทศบาลต าบลอาจสามารถก าหนด

      84,280 ปรับปรุงถนน
ลูกรังระยะทาง  
๗๐๐  เมตร  

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561    

(บาท)
   2562  

(บาท)
   2563  

(บาท)
   2564  

(บาท)
   2565  

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา             
ตัวช้ีวัด   

(KPI)

7 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  
ถนนประชาร่วมมิตร  
(ทางไปบ้านหนองแซง)  
บ้านอาจสามารถ  หมู่ท่ี  ๑๓

เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา  ของประชาชน

ขนาดกว้างเฉล่ีย  ๕.๐๐  เมตร หนา
เฉล่ีย ๐.๑๐  เมตร ยาวไม่น้อยกว่า  
๕๕๐  เมตร  หรือมีปริมาณไม่ลูกรังไม่
น้อยกว่า  ๓๕๗.๕๐  ลูกบาศก์เมตร  
ตามแบบเทศบาลต าบลอาจสามารถ
ก าหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
จ านวน  ๑  ป้าย

    125,125 ปรับปรุงถนน
ลูกรัง  
ระยะทาง ๕๕๐ 
เมตร

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

8 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังถนน
กิจเสนา (ซอยบ้าน       นาย
มลฑล ทองภูเหวด)      บ้านอาจ
สามารถ หมู่ท่ี  ๑๓

เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา  ของประชาชน

ขนาดกว้างเฉล่ีย  ๓.๐๐  เมตร หนา
เฉล่ีย ๐.๑๐  เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  
๖๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย
กว่า  ๒๕.๓๕  ลูกบาศก์เมตร ตาม
แบบเทศบาลต าบลอาจสามารถ
ก าหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
จ านวน  ๑  ป้าย

        8,873 ปรับปรุงถนน
ลูกรัง  ระยะทาง
 ๖๕ เมตร

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

9 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  
ถนนตัดใหม่ (ถนนสว่างอุทิศ 
บ้านนายพิษณุ  บัวเขียว)  บ้าน
อาจสามารถ  หมู่ท่ี  ๑๓

เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา  ของประชาชน

ขนาดกว้างเฉล่ีย  ๓.๐๐  เมตร หนา
เฉล่ีย ๐.๑๐  เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  
๕๖ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย
กว่า  ๒๑.๘๔  ลูกบาศก์เมตร ตาม
แบบเทศบาลต าบลอาจสามารถ
ก าหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
จ านวน  ๑  ป้าย

        7,644 ปรับปรุงถนน
ลูกรัง  ระยะทาง
 ๕๖ เมตร

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561    

(บาท)
   2562  

(บาท)
   2563  

(บาท)
   2564  

(บาท)
   2565  

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา             
ตัวช้ีวัด   

(KPI)

10 โครงการลงหินลูกรังปรับเกรด
พร้อมบดอัดแน่น  ถนนสุวรรณ
เขต    (บ้านายโสภณ  ถึงบ้าน
นายประเสริฐ ) บ้านอาจสามารถ 
 หมู่ท่ี ๑๓  

เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา  ของประชาชน

ขนาดกว้าง  ๔  เมตร  หนาเฉล่ีย  
๐.๑๐  เมตร  ยาว   ๓๓๐  เมตร  
หรือปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกว่า   
๑๓๒  ลูกบาศก์เมตร  ตามแบบ
เทศบาลต าบลอาจสามารถก าหนด    
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จ านวน  ๑  ป้าย

      39,700 ปรับปรุงถนนดิน
ระยะทาง ๓๓๐ 
เมตร

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างศาลาพัก
ผู้โดยสารประจ าทาง

เพ่ือให้ประชาชนพักร
อรถประจ าทาง

บริเวณริมถนนทางหลวงชนบท
แผ่นดินสาย  ร้อยเอ็ด-พนมไพร
(๒๐๔๓)  ตามแบบกรมทางหลวง
ก าหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ๑  ป้าย

    200,000 จ านวนสถานท่ี
ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
บริการท่ีดีข้ึน

กองช่าง



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561    

(บาท)
   2562  

(บาท)
   2563  

(บาท)
   2564  

(บาท)
   2565  

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา             
ตัวช้ีวัด   

(KPI)

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อ
จากถนนคอนกรีตเดิม ถนน
ประชาร่วมมิตร (ไปทางดงสร้าง
แข้) ถึงบริเวณบ้าน นายโสภณ 
บุตรรักษา บ้านอาจสามารถ     
หมู่ท่ี ๑๓ 

เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา  ของประชาชน

กว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร หนา
เฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
๒๕๐ เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตารางเมตร
 ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบ
ท่ีเทศบาลต าบลอาจสามารถก าหนด  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
จ านวน  ๑  ป้าย

    669,000 ก่อสร้างถนน  
คสล.  ระยะทาง  
 ๒๕๐  เมตร

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ีสะดวก
  ปลอดภัย

กองช่าง

13 โครงการลงหินลูกรังปรับเกรด
พร้อมบดอัดแน่น ถนนสุขสวัสด์ิ  
(ไปทางหนองงอน)             
บ้านอาจสามารถ  หมู่ท่ี ๑๓

 

เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา  ของประชาชน

ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย ๔ เมตร หนา
เฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
๙๐๐ เมตร  หรือมีปริมาตรหินลูกรัง
ไม่น้อยกว่า ๔๕๐  ลูกบาศก์เมตร  
ตามแบบเทศบาลต าบลอาจสามารถ
ก าหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จ านวน  ๑  ป้าย

    120,000 ลงหินลูกรัง
ระยะทาง  ยาว  
 ๙๐๐  เมตร

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ีสะดวก
  ปลอดภัย

กองช่าง



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561    

(บาท)
   2562  

(บาท)
   2563  

(บาท)
   2564  

(บาท)
   2565  

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา             
ตัวช้ีวัด   

(KPI)

14 โครงการลงหินลูกรังปรับเกรด
พร้อมบดอัดแน่น 
ถนนสวัสด์ิภิบาล จากบริเวณหน้า
โรงฆ่าสัตว์เทศบาลฯ ไปเช่ือม
ถนนสุวรรณเขต  
บ้านอาจสามารถ หมู่ท่ี ๑๓ 

เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา  ของประชาชน

ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย ๔.๕๐ เมตร หนา
เฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า  
๗๐๐  เมตร หรือมีปริมาตรหินลูกรัง
ไม่น้อยกว่า ๓๙๔  ลูกบาศก์เมตร ตาม
แบบเทศบาลต าบลอาจสามารถ
ก าหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จ านวน  ๑  ป้าย

    105,000  ปรับปรุงถนน
ลูกรังระยะทาง
๗๐๐  เมตร  

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ีสะดวก
  ปลอดภัย

กองช่าง

15 โครงการลงหินลูกรังปรับเกรด
พร้อมบดอัดแน่น  
ถนนประชาร่วมมิตร 
(ถนนเทศบาล ๔) ทางไปบ้าน
หนองแซง บ้านอาจสามารถ     
หมู่ท่ี ๑๓  

เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา  ของประชาชน

ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย ๔.๕๐  เมตร  
หนาเฉล่ีย  ๐.๑๐ เมตร  ยาวไม่น้อย
กว่า  ๕๐๐  เมตร  หรือมีปริมาตรหิน
ลูกรังไม่น้อยกว่า  ๒๘๑  ลูกบาศก์
เมตร  ตามแบบเทศบาลต าบลอาจ
สามารถก าหนด

      75,100  ปรับปรุงถนน
ลูกรัง  
ระยะทาง ๕๐๐ 
เมตร

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ีสะดวก
  ปลอดภัย

กองช่าง

16 โครงการลงหินลูกรังปรับเกรด
พร้อมบดอัดแน่น ถนนกิจเสนา 
(ซอยเข้าบ้าน นายมณฑล    
ทองภูเหวด) บ้านอาจสามารถ 
หมู่ท่ี  ๑๓ 

เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา  ของประชาชน

กว้างเฉล่ีย ๓.๐๐ เมตร หนาเฉล่ีย 
๐.๑๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๖๕ เมตร
 หรือมีปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกว่า 
๒๔ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเทศบาล
อาจสามารถก าหนด

        6,500  ปรับปรุงถนน
ลูกรัง  ระยะทาง
 ๖๕ เมตร

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ีสะดวก
  ปลอดภัย

กองช่าง



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561    

(บาท)
   2562  

(บาท)
   2563  

(บาท)
   2564  

(บาท)
   2565  

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา             
ตัวช้ีวัด   

(KPI)

17 โครงการลงหินลูกรังปรับเกรด
พร้อมบดอัดแน่น ถนนตัดใหม่ 
(ถนนสว่างอุทิศ) ซอยเข้าบ้าน 
นายพิษณุ  บัวเขียว             
บ้านอาจสามารถ   หมู่ท่ี ๑๓

เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา  ของประชาชน

กว้างเฉล่ีย ๓.๐๐ เมตร หนาเฉล่ีย 
๐.๑๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๕ เมตร
 หรือมีปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกว่า 
๒๑ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเทศบาล
ต าบลอาจสามารถก าหนด

        5,500  ปรับปรุงถนน
ลูกรัง  ระยะทาง
 ๕๕ เมตร

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ีสะดวก
  ปลอดภัย

กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลง
ลูกรังปรับเกรดพร้อมบดอัดแน่น
ถนนตัดใหม่ 
(นายทอง  แสงไสย บริจาคเป็น
ทางสาธารณะ)  บ้านส้ัน หมู่ท่ี ๑

เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา  ของประชาชน

ถมดินกว้างเฉล่ีย ๓.๐๐ เมตร สูงเฉล่ีย

 ๑.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๘๐ 

เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า

 ๓๑๒ ลูกบาศก์เมตร ลงหินลูกรังกว้าง

เฉล่ีย ๓.๐๐ เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ 

เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๘๐  เมตร หรือ

มีปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกว่า 30 

ลบ.ซม. ตามแบบเทศบาลต าบลอาจ
สามารถก าหนด  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   
จ านวน  ๑  ป้าย

      66,600 ก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง 
ระยะทาง ๘๐ 
เมตร

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ีสะดวก
  ปลอดภัย

กองช่าง



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561    

(บาท)
   2562  

(บาท)
   2563  

(บาท)
   2564  

(บาท)
   2565  

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา             
ตัวช้ีวัด   

(KPI)

19 โครงปรับปรุงถนน  คสล. ถนน
เพลินจิต บ้านโนนสะอาด      หมู่
ท่ี  ๑๒

เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา  ของประชาชน

โดยปรับปรุงเป็นผิวทางแอสฟัลต์
คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ (NATURAL RUBBER 
MODIFIED  ASPHALT CONCRETE)
 ช่วงท่ี ๑ กว้างเฉล่ีย ๔.๐๐ ม.     
ช่วงท่ี ๒ กว้างเฉล่ีย ๕.๐๐  ม. หนา
เฉล่ีย ๐.๐๔ ม .ยาวไม่น้อยกว่า ๒๗๕ 
ม. หรือพ้ืนท่ีก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 
๑,๑๘๘ ตร.ม.  ตามแบบเทศบาล
ต าบลอาจสามารถก าหนด  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ   จ านวน    ๑
  ป้าย

    496,000 ปรับปรุงเป็นผิว
ทางแอสฟัลต์
คอนกรีต
ระยะทาง  275 
    เมตร

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ีสะดวก
  ปลอดภัย

กองช่าง



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561    

(บาท)
   2562  

(บาท)
   2563  

(บาท)
   2564  

(บาท)
   2565  

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา             
ตัวช้ีวัด   

(KPI)

20 โครงปรับปรุงถนน  คสล.ถนน
ประชาองอาจ บ้านส้ัน หมู่ท่ี ๑

เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา  ของประชาชน

โดยปรับปรุงเป็นผิวทางแอสฟัลต์
คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ (NATURAL RUBBER 
MODIFIED  ASPHALT CONCRETE) 
กว้างเฉล่ีย ๖.๐๐  ม. หนาเฉล่ีย  
๐.๐๔  ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐  ม. 
หรือพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า  ๑,๒๐๐
  ตร.ม. ตามแบบเทศบาลต าบลอาจ
สามารถก าหนด  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   
จ านวน  ๑  ป้าย

    494,000  ปรับปรุงเป็นผิว
ทางแอสฟัลต์
คอนกรีต
ระยะทาง  ๒๐๐ 
  เมตร

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ีสะดวก
  ปลอดภัย

กองช่าง



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561    

(บาท)
   2562  

(บาท)
   2563  

(บาท)
   2564  

(บาท)
   2565  

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา             
ตัวช้ีวัด   

(KPI)

21 โครงปรับปรุงถนน  คสล.
ถนนไชยสิทธ์ิ บ้านชูชาติ หมู่ท่ี ๗

เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา  ของประชาชน

โดยปรับปรุงเป็นผิวทางแอสฟัลต์
คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วย
ยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER 
MODIFIED  ASPHALT CONCRETE)
 กว้างเฉล่ีย  ๖.๐๐-๙.๐๐  ม. หนา
เฉล่ีย   ๐.๐๔  ม.  ยาวไม่น้อยกว่า  
๑๔๓  ม. หรือพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า  ๑,๒๑๗  ตร.ม. ตามแบบ
เทศบาลต าบลอาจสามารถก าหนด  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   
จ านวน ๑  ป้าย

    496,000  ปรับปรุงเป็นผิว
ทางแอสฟัลต์
คอนกรีต
ระยะทาง  143 
 เมตร

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ีสะดวก
  ปลอดภัย

กองช่าง

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน
พานิชบ ารุง  
บ้านอาจสามารถ หมู่ท่ี ๑๓

เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา  ของประชาชน

ขนาดกว้าง ๔.๐๐  ม. หนาเฉล่ีย  
๐.๑๕  ม.ยาวไม่น้อยกว่า ๒๑๙  ม. 
หรือพ้ืนท่ี  คสล. ไม่น้อยกว่า  ๘๗๖  
ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพ้ืนท่ี
  ตามแบบเทศบาลต าบล
อาจสามารถก าหนด  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ   จ านวน  ๑ 
 ป้าย

    498,700 ก่อสร้างถนน 
คสล.ระยะทาง  
๒๑๙     เมตร

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ีสะดวก
  ปลอดภัย

กองช่าง



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561    

(บาท)
   2562  

(บาท)
   2563  

(บาท)
   2564  

(บาท)
   2565  

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา             
ตัวช้ีวัด   

(KPI)

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน
เทศบาล ๓  บ้านชูชาติ    หมู่ท่ี 
๑๕

เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา  ของประชาชน

ขนาดกว้าง ๓.๕๐  ม. หนาเฉล่ีย  
๐.๑๕  ม.ยาวไม่น้อยกว่า ๒๖๐  ม. 
หรือพ้ืนท่ี  คสล. ไม่น้อยกว่า  ๙๑๐  
ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพ้ืนท่ี
  ตามแบบเทศบาลต าบล
อาจสามารถก าหนด  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ   จ านวน  ๑ 
 ป้าย 

    497,000 ก่อสร้างถนน 
คสล.ระยะทาง  
๒๖๐     เมตร

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ีสะดวก
  ปลอดภัย

กองช่าง

24 โครงปรับปรุงถนน  คสล. ถนน
ประชาร่วมมิตร บ้านอาจสามารถ 
 หมู่ท่ี ๑๓

เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา  ของประชาชน

โดยปรับปรุงเป็นผิวทางแอสฟัลต์
คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ  (NATURAL RUBBER 
MODIFIED ASPHALT CONCRETE)  
เฉล่ีย ๖.๐๐ ม. หนาเฉล่ีย  ๐.๐๔ ม.
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า  ๒๐๒  ม. 
หรือพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า  ๑,๒๑๒
  ตร.ม. ตามแบบเทศบาลต าบลอาจ
สามารถก าหนดพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ   จ านวน  ๑ 
 ป้าย  

    499,000 ปรับปรุงผิวทาง
แอสฟัลต์
คอนกรีต
ระยะทาง ๒๐๒  
เมตร 

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ีสะดวก
  ปลอดภัย

กองช่าง



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561    

(บาท)
   2562  

(บาท)
   2563  

(บาท)
   2564  

(บาท)
   2565  

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา             
ตัวช้ีวัด   

(KPI)

25 โครงการปรับปรุงถนน  คสล. 
ถนนประชาส่งเสริม 
(หน้าส านักงานเกษตรอ าเภอ
อาจสามารถ) บ้านส้ัน หมู่ท่ี ๑

เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา  ของประชาชน

โดยปรับปรุงเป็น 
๑.) ซ่อมแซมถนน คสล.ขนาดกว้าง 
๕.๐๐ ม. ยาว ๑๐.๐๐ ม. หนาเฉล่ีย 
๐.๑๕ ม. หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
ไม่น้อยกว่า ๕๐ ตร.ม.  
๒.) ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุง
คุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL
 RUBBER MODIFIED  ASPHALT 
CONCRETE)  
กว้างเฉล่ีย ๕.๐๐ ม.   หนาเฉล่ีย 
๐.๐๔  ม. ยาวไม่น้อยกว่า  ๑๗๕  ม. 
 หรือพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
๘๗๕ ตร.ม. ตามแบบเทศบาลต าบล
อาจสามารถก าหนด  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน ๑ ป้าย

    400,000 ซ่อมแซม คสล. 
ระยะทาง  ๑๐  
เมตร
 - ผิวทาง
แอสฟัลต์
คอนกรีต  
ระยะทาง  ๑๗๕ 
  เมตร

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ีสะดวก
  ปลอดภัย

กองช่าง



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561    

(บาท)
   2562  

(บาท)
   2563  

(บาท)
   2564  

(บาท)
   2565  

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา             
ตัวช้ีวัด   

(KPI)

26 โครงการก่อสร้างแท่นพร้อมศาล
พระภูมิขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  
๔.๐๐ x  ๔.๐๐  เมตร  บริเวณ
ส านักเทศบาลต าบล  อาจสามารถ

เพ่ือเป็นสถานท่ีเคารพ
สักการะของพนักงาน
เทศบาลต าบลอาจ
สามารถ

-  ศาลพระภูมิทรงแบบสถาปัตยกรรม
ไทย
- ความสูงรวมกันไม่น้อยกว่า           
๒.๐๐  เมตร  พร้อมโต๊ะวางดอกไม้ธูป
เทียน

    150,000 ก่อสร้างแท่น
พร้อมศาลพระ
ภูมิขนาดกว้างไม่
น้อยกว่า  ๔.๐๐ 
x  ๔.๐๐  เมตร

พนักงานเทศบาล
ต าบลอาจสามารถมี
สถานท่ีส าหรับเคารพ
สักการะและยึด
เหน่ียวจิตใจ

กองช่าง

27 โครงการถมดินและลงหินลูกรัง
พร้อมไถปรับเกรด  เช่ือมกับถนน
สวัสด์ิภิบาล บริเวณหน้าโรงฆ่า
สัตว์เทศบาลต าบล      อาจ
สามารถ ทางไป  สวนยางของ 
นายฉวี สัตยาคุณ        บ้านอาจ
สามารถ  หมู่ท่ี ๑๓

เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา   ของ
ประชาชน

โดยถมดินกว้างไม่น้อยกว่า   ๒.๕๐ 
เมตร  หนาเฉล่ีย  ๐.๓๐  เมตร  ยาว
ประมาณ  ๒๕๕  เมตร หรือปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า  ๑๙๑.๒๕ ลูกบาศก์
เมตร ลงหินลูกรังกว้างไม่น้อยกว่า  
๒.๕๐  เมตร  หนาเฉล่ีย  ๐.๑๐  เมตร
 ยาวไม่น้อยกว่า ๒๕๕  เมตร  หรือ
ปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกว่า  ๖๓.๗๕ 
 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเทศบาล
ต าบลอาจสามารถก าหนด   พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน 
 ๑  ป้าย   

      42,000 ถมดินและลง
ลูกรังระยะทาง  
๒๕๕   เมตร

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ีสะดวก
  ปลอดภัย

กองช่าง



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561    

(บาท)
   2562  

(บาท)
   2563  

(บาท)
   2564  

(บาท)
   2565  

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา             
ตัวช้ีวัด   

(KPI)

28 โครงการปรับปรุงถนนลงหิน
ลูกรังพร้อมไถปรับเกรด       
ถนนสุขสวัสด์ิ ต่อจากถนน
คอนกรีตเดิม   (ไปทางบ้านหนอง
แซง)  บ้านอาจสามารถ  หมู่ท่ี ๑๓

เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา   ของ
ประชาชน

ลงหินลูกรังกว้างไม่น้อยกว่า  ๕  เมตร
 หนาเฉล่ีย  ๐.๑๐  เมตร   ยาวไม่
น้อยกว่า  ๖๘๐  เมตร  หรือปริมาตร
หินลูกรังไม่น้อยกว่า  ๓๔๐  ลูกบาศก์
เมตร ตามแบบเทศบาลต าบลอาจ
สามารถก าหนด   พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน  ๑  
ป้าย     

    129,200 ปรับปรุงถนนลง
หินลูกรัง
ระยะทาง  ๖๘๐ 
  เมตร

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ีสะดวก
  ปลอดภัย

กองช่าง

29 โครงการก่อสร้างเปล่ียนฝาราง
เหล็กบ่อพักท่อระบายน้ าบริเวณ
ถนนสายสัมพันธ์     บ้านส้ัน หมู่ท่ี
 ๑

 เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา ของประชาชน
- เพ่ือให้การระบายน้ า
สะดวกรวดเร็วย่ิงข้ึน

ขนาดฝาเหล็กกว้าง  ๐.๖๙  เมตร ยาว
  ๑.๐๙  เมตร จ านวน  ๒๘  ฝา  ตาม
แบบเทศบาลต าบลอาจสามารถ
ก าหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน  ๑  ป้าย

    178,700  ก่อสร้างเปล่ียน
ฝารางเหล็กท่อ
ระบายน้ า
ระยะทาง  ๑.๐๙ 
 เมตร

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ีสะดวก
  ปลอดภัย และการ
ระบายน้ าสะดวก
รวดเร็วย่ิงข้ึน

กองช่าง

30 ปรับปรุงระบบเคร่ืองกรองน้ าของ
เทศบาล

เพ่ือให้เคร่ืองกรองน้ า
สามารถใช้งานได้  มี
คุณภาพ

ปรับปรุงระบบเคร่ืองกรองน้ า  จ านวน 
 ๕  โรง  ๆ ละ  ๓๐,๐๐๐  บาท

    150,000  ระบบกรองน้ า  
จ านวน ๕ แห่ง

เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างานของระบบ
เคร่ืองกรองน้ า

กองช่าง



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561    

(บาท)
   2562  

(บาท)
   2563  

(บาท)
   2564  

(บาท)
   2565  

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา             
ตัวช้ีวัด   

(KPI)

31 โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ า 
(ฝาเหล็กตะแกรง) ถนนสาย
สัมพันธ์ บ้านส้ัน   หมู่ท่ี 1

 เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา ของประชาชน
- เพ่ือให้การระบายน้ า
สะดวกรวดเร็วย่ิงข้ึน

 - ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.69  ม. 
ยาวไม่น้อยกว่า 1.69  ม. จ านวน 
 28 ฝา ตามแบบเทศบาลต าบล    
อาจสามารถก าหนด  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน  
1  ป้าย

    204,800  ก่อสร้างฝาราง
ระบายน้ า  28 ฝา

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ีสะดวก
 ปลอดภัย

กองช่าง

32 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  
ถนนไพรสารี ถึงห้วยสร้างแข้ 
บ้านส้ัน หมู่ท่ี ๑

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ระบบระบายน้ าท่ี
สะดวก  รวดเร็ว

ขนาดความกว้าง  ๐.๕๕  เมตร  ลึก
เฉล่ีย  ๐.๕๗๕  เมตร   ยาว  ๔๖๕  
เมตร  ฝาหนา  ๐.๑๕  เมตร  ตาม
แบบเทศบาลต าบลอาจสามารถ
ก าหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จ านวน   ๑  ป้าย

    702,150  ก่อสร้างราง
ระบายน้ า
ระยะทาง ๔๖๕  
เมตร

ระบบระบายน้ าท่ี
สะดวก  รวดเร็ว

กองช่าง



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561    

(บาท)
   2562  

(บาท)
   2563  

(บาท)
   2564  

(บาท)
   2565  

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา             
ตัวช้ีวัด   

(KPI)

33 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  
คสล.  (รางยู + ฝาวี)  
ถนนสุขสวัสด์ิ  (ฝ่ังตะวันออก)   
บ้านอาจสามารถ  หมู่ท่ี  ๑๓

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ระบบระบายน้ าท่ี
สะดวก  รวดเร็ว

ขนาดรางกว้างไม่น้อยกว่า  ๐.๕๕  
เมตร ลึกเฉล่ีย ๐.๕๗๕  เมตร  ฝาปิด
หนา  ๐.๑๕  เมตร ยาวไม่น้อยกว่า  
๑๑๐  เมตร  ตามแบบเทศบาลต าบล
อาจสามารถก าหนดพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์จ านวน  ๑  ป้าย

    176,000  ก่อสร้างราง
ระบายน้ า  คสล. 
ระยะทาง ๑๑๐ 
เมตร

การระบายน้ ามีความ
รวดเร็ว

กองช่าง

34 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  โดยปูทับด้วยแอสฟัล
ติกคอนกรีต  ถนนไชยสิทธ์ิ  บ้าน
ชูชาติ  หมู่ท่ี  ๗

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนในการคมนาคม
สะดวกและปลอดภัย
มากย่ิงข้ึน

ขนาดกว้างเฉล่ีย  ๖.๐๐ - ๑๒.๐๐  
เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๐๔  เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า  ๔๕๐  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๓,๖๐๐  
ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาลต าบล
อาจสามารถก าหนดพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์จ านวน  ๑  ป้าย

    1,080,000  ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก  ระยะทาง 
 ๔๕๐ เมตร

การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัยมาก
ย่ิงข้ึน

กองช่าง



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561    

(บาท)
   2562  

(บาท)
   2563  

(บาท)
   2564  

(บาท)
   2565  

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา             
ตัวช้ีวัด   

(KPI)

35 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.
พร้อมรางระบายน้ า คสล.    (ราง
ยู-ฝาวี) ถนนไชยสิทธ์ิ    จากปาก
ทางเข้าวัดใหม่ไชยสิทธ์ิ ถึง ถนน
สาย (อาจสามารถ -    โพนเมือง)
 บ้านชูชาติ  หมู่ท่ี  ๗

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว  ปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.  พร้อมก่อสร้าง
รางกว้างไม่น้อยกว่า  ๐.๕๕  เมตร ลึก
เฉล่ีย ๐.๕๗๕  เมตร ฝาปิดหนา  
๐.๑๕  เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  ๘๗ 
เมตร  ตามแบบเทศบาลต าบล
อาจสามารถก าหนดพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์จ านวน  ๑  ป้าย

    330,600 ก่อสร้างถนน  
คสล.พร้อมราง
ระบายน้ า 
ระยะทาง  ๘๗  
เมตร

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมสะดวก
และปลอดภัยมีระบบ
ระบายน้ าได้อย่างสะ
ดวดมากย่ิงข้ึน

กองช่าง

36 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (เร่ิม
จากสามแยก) ถนนสุขสวัสด์ิ  
บ้านอาจสามารถ  หมู่ท่ี  ๑๓

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนในการคมนาคม
สะดวกและปลอดภัย
มากย่ิงข้ึน

ขนาดกว้างเฉล่ีย  ๔  เมตร  หนาเฉล่ีย 
 ๐.๑๐  เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  
๑,๔๐๐  เมตร  หรือมีปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า ๕๖๐  ลูกบาศก์เมตร  
ตามแบบเทศบาลต าบลอาจสามารถ
ก าหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
จ านวน  ๑  ป้าย

    196,000  ปรับปรุงถนน
ลูกรัง  ระยะทาง 
 ๑,๔๐๐  เมตร

การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัยมาก
ย่ิงข้ึน

กองช่าง



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561    

(บาท)
   2562  

(บาท)
   2563  

(บาท)
   2564  

(บาท)
   2565  

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา             
ตัวช้ีวัด   

(KPI)

37 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ทาง
ไปบ้านหนองแซง)  
บ้านชูชาติ  หมู่ท่ี  ๑๕

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว  ปลอดภัย

ขนาดกว้างเฉล่ีย  ๔  เมตร  หนาเฉล่ีย
๐.๑๐ เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  ๖๐๐  
เมตร  หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
 ๒๔๐  ลูกบาศก์เมตร  ตามแบบ
เทศบาลต าบลอาจสามารถก าหนด  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน     
  ๑   ป้าย

      84,000  ก่อสร้างถนน
ลูกรังระยะ
ทาง ๖๐๐ เมตร  

ประชาชนได้มีถนนใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัย

กองช่าง

38 โครงการลงหินลูกรังปรับเกรด
พร้อมบดอัดแน่น ถนนชูชาติ ร่วม
ใจ (ทางไปดงหมากดอก) บ้านชู
ชาติ  หมู่ท่ี   ๑๕

เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา  
ของประชาชน 

ขนาดกว้าง  ๔  เมตร  หนาเฉล่ีย  
๐.๑๐  เมตร  ยาว   ๕๕๐  เมตร  
หรือปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกว่า   
๒๒๐  ลูกบาศก์เมตร  ตามแบบ
เทศบาลต าบลอาจสามารถก าหนด    
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จ านวน  ๑  ป้าย

      66,220  ปรับปรุงถนนดิน
ระยะ
ทาง ๕๕๐ เมตร

 ประชาชนได้มีถนน
ในการคมนาคมท่ี
สะดวก  ปลอดภัย

กองช่าง



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561    

(บาท)
   2562  

(บาท)
   2563  

(บาท)
   2564  

(บาท)
   2565  

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา             
ตัวช้ีวัด   

(KPI)

39 โครงการก่อสร้างถนนตัดใหม่  
บ้านส้ัน  หมู่ท่ี  ๑  (นายทอง  
แสงไสย  บริจาคเป็นทาง
สาธารณะประโยชน์)   บ้านส้ัน  
หมู่ท่ี  ๑ 

เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา ของประชาชน 

ถมดินพร้อมลงหินลูกรังปรับเกรด
พร้อมบดอัดแน่น  ถมดินกว้าง  ๔  
เมตร     สูงเฉล่ีย  ๑  เมตร  ยาว  
๑๕๐  เมตร  หรือปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า  ๖๐๐  ลูกบาศก์เมตร  ลง
หินลูกรังปรับเกรดพร้อมบดอัดแน่น  
กว้าง  ๓.๕๐  เมตร  หนาเฉล่ีย  ๐.๑๐
  เมตร  หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

      50,000 ก่อสร้างถนน
ดินพร้อมลง
ลูกรัง 
ระยะทาง 
๑๕๐ เมตร

 ประชาชนได้มีถนน
ในการคมนาคมท่ี
สะดวก  ปลอดภัย

กองช่าง

40 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  โดยปูทับด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนประชา
ร่วมมิตร  บ้านอาจสามารถ    
หมู่ท่ี  ๑๓ 

เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา  
ของประชาชน 

ขนาดกว้างเฉล่ีย  ๑๓.๐๐  เมตร หนา
เฉล่ีย ๐.๐๔  เมตร ยาวไม่น้อยกว่า  
๓๓๐  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อย  ๔,๒๙๐  ตารางเมตร  ตามแบบ
เทศบาลต าบลอาจสามารถก าหนด
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จ านวน  ๑  
ป้าย

    800,000 ก่อสร้างถนน 
คสล.ระยะทาง 
๓๓๐ เมตร

 ประชาชนได้มีถนน
ในการคมนาคมท่ี
สะดวก  ปลอดภัย

กองช่าง



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561    

(บาท)
   2562  

(บาท)
   2563  

(บาท)
   2564  

(บาท)
   2565  

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา             
ตัวช้ีวัด   

(KPI)

41 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. (รางยู +  ฝาวี)           
ถนนเทศบาล  ๘  (ฝ่ังตะวันออก 
จากบริเวณหน้าบ้านครูนิภาพร  
สิงคะกุล ถึงบริเวณช่องระบายน้ า
ทางหลวงแผ่นดิน 
สายอาจสามารถ-พนมไพร  
บ้านโนนสะอาด  หมู่ท่ี  ๑๒ 

เพ่ือให้การระบายน้ าใน
เขตชุมชนระบายได้
สะดวกรวดเร็วมากข้ึน

ขนาดรางกว้างไม่น้อยกว่า  ๐.๕๕  
เมตร  ลึกเฉล่ีย  ๐.๕๗๕  เมตร  ฝา
รางหนาไม่น้อยกว่า  ๐.๑๕  เมตร  
ยาวไม่น้อยกว่า  ๒๒๐  เมตร  ตาม
แบบเทศบาลต าบลอาจสามารถ
ก าหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ๑  ป้าย

    352,700 ก่อสร้างราง
ระบายน้ า  
ระยะทาง  ๒๒๐ 
 เมตร

การระบายน้ าในเขต
ชุมชนรวดเร็วมากข้ึน

กองช่าง

42 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ถนนเทศบาล  ๑  
(ทางไปจ๋องการยาง)  บ้านชูชาติ 
หมู่ท่ี  ๑๕

เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา  
ของประชาชน

ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  ๔  เมตร  หนา
เฉล่ีย  ๐.๑๕  เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 
 ๓๓๖  เมตร  หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า  ๑,๔๖๔  ตาราง
เมตร  ลงหินลูกรังไหล่ตามสภาพ  
ตามแบบเทศบาลต าบลอาจสามารถ
ก าหนด  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   
จ านวน  ๑  ป้าย

    849,100 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก  ระยะทาง 
 ๓๓๖  เมตร

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ีสะดวก
  ปลอดภัย

กองช่าง



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561    

(บาท)
   2562  

(บาท)
   2563  

(บาท)
   2564  

(บาท)
   2565  

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา             
ตัวช้ีวัด   

(KPI)

43 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ถนนชัฏพลกิจ   (ทางไปบ้าน สท.
สวาท ดวงพายัพ)   
บ้านอาจสามารถ  หมู่ท่ี  ๑๓ 

เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา ของประชาชน

ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  ๔  เมตร  
หนาเฉล่ีย  ๐.๑๕  เมตร  ยาวไม่น้อย
กว่า  ๑๗๐  เมตร  หรือพ้ืนท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  ๖๘๐  ตาราง
เมตร  ลงหินลูกรังไหล่ตามสภาพ  
ตามแบบเทศบาลต าบลอาจสามารถ
ก าหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ   จ านวน  ๑  ป้าย

    394,400 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม  
ระยะทาง  ๑๗๐ 
  เมตร

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ีสะดวก
  ปลอดภัย

กองช่าง

44 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน
ตัดใหม่  ( แยกด้านหลังร้านน้ าค า
การเกษตรทางไปนา นายสมชาย 
 สุนทรา) บ้านชูชาติ หมู่ท่ี ๑๕  

เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา ของประชาชน

ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  ๒.๕๐  เมตร 
 หนาเฉล่ีย   ๐.๑๕  เมตร  ยาวไม่
น้อยกว่า   ๒๔๐  เมตร  หรือพ้ืนท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  ๖๐๐ 
 ตารางเมตร  ลงหินลูกรังไหล่ตาม
สภาพ  ตามแบบเทศบาลต าบลอาจ
สามารถก าหนด   พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน   ๑ 
 ป้าย

    348,000 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก  รยะทาง 
๒๔๐   เมตร

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ีสะดวก
  ปลอดภัย

กองช่าง



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561    

(บาท)
   2562  

(บาท)
   2563  

(บาท)
   2564  

(บาท)
   2565  

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา             
ตัวช้ีวัด   

(KPI)

45 โครงการก่อสร้างก่อสร้างราง
ระบายน้ า  ถนนประชาองอาจ  
ทางไปโรงเรียนเช้ือจรูญวิทย์ (ฝ่ัง
ทิศตะวันออก)   
บ้านอาจสามารถ  หมู่ท่ี ๑๓  

เพ่ือให้การระบายน้ า
สะดวกรวดเร็วย่ิงข้ึน

ขนาดกว้าง  ๐.๕๕  เมตร  ลึกเฉล่ีย  
๐.๕๗๕  เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  ๔๘๐
 เมตร  ฝาหนา  ๐.๑๕  เมตร    ตาม
แบบเทศบาลต าบลอาจสามารถ
ก าหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จ านวน   ๑  ป้าย

    864,000 ก่อสร้างราง
ระบายน้ าระยะ 
ทาง  ๔๘๐  เมตร

มีการระบายน้ า
สะดวกรวดเร็ว
ย่ิงข้ึน

กองช่าง

46 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ถนน
ประชาร่วมมิตร หมู่ 13 (ต่อจาก
เดิม) โดยปรับปรุงเป็นผิวทาง
แอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุง
คุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 
(NATURAL RUBBER MODIFIED 
ASPHALT CONCRETE

เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา  
ของประชาชน

กว้างเฉล่ีย 6.00 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.04 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
 154 เมตร หรือพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 916 ตารางเมตร ตามแบบ
เทศบาลต าบลอาจสามารถก าหนด 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
จ านวน 1 ป้าย

    382,000 ก่อสร้างถนน 
คสล. 154 ม.

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ีสะดวก
  ปลอดภัย

กองช่าง



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561    

(บาท)
   2562  

(บาท)
   2563  

(บาท)
   2564  

(บาท)
   2565  

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา             
ตัวช้ีวัด   

(KPI)

47 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. 
ถนนกิจเสนา (จากถนน ทช.-
เช่ือมถนนประชาร่วมมิตร)       
บ้านอาจสามารถ หมู่ท่ี 13

เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา  
ของประชาชน

กว้าง 5.00 ม. หนาเฉล่ีย 0.15  ม. 
ยาวไม่น้อยกว่า 460 ม. หรือพ้ืนท่ี 
คสล. ไม่น้อยกว่า 2, 300 ตร.ม.  ลง
ลูกรังไหล่ทางตามสภาพพ้ืนท่ี   ตาม
แบบเทศบาลต าบลอาจสามารถ
ก าหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  1
 ป้าย

    1,643,200 ก่อสร้างถนน  
คสล. 460 ม.

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ีสะดวก
  ปลอดภัย

กองช่าง

48 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. 
ถนนตัดใหม่  (จากบ้านนายวิเชียร
  สีหัวโทน   (ชาย สมาร์ท'')  
บ้านชูชาติ    หมู่ท่ี 15

เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา  
ของประชาชน

กว้าง 3.00 ม. หนาเฉล่ีย 0.15  ม. 
ยาวไม่น้อยกว่า 100 ม. หรือพ้ืนท่ี  
คสล. ไม่น้อยกว่า  300 ตร.ม. ลง
ลูกรังไหล่ทางตามสภาพพ้ืนท่ี  ตาม
แบบเทศบาลต าบลอาจสามารถ
ก าหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ   จ านวน  1  ป้าย

    170,400 ก่อสร้างถนน  
คสล. 100 ม.

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ีสะดวก
  ปลอดภัย

กองช่าง



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561    

(บาท)
   2562  

(บาท)
   2563  

(บาท)
   2564  

(บาท)
   2565  

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา             
ตัวช้ีวัด   

(KPI)

49 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. 
ถนนสวัสด์ิภิบาล                 
(จากโรงฆ่าสัตว์)บ้านอาจสามารถ
 หมู่ท่ี 13

เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา  
ของประชาชน

กว้าง 4.00 ม. หนาเฉล่ีย 0.15  ม. 
ยาวไม่น้อยกว่า 400 ม. หรือพ้ืนท่ี 
คสล. ไม่น้อยกว่า  1,600 ตร.ม.      
ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพ้ืนท่ี    
ตามแบบเทศบาลต าบลอาจสามารถ
ก าหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จ านวน  1  ป้าย

    946,000 ก่อสร้างถนน  
คสล. 400 ม.

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ีสะดวก
  ปลอดภัย

กองช่าง

50 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. 
ถนนกิจเสนา (ซอยบ้านมณฑล) 
บ้านอาจสามารถ หมู่ท่ี  13

เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา  
ของประชาชน

กว้าง 2.50 ม. หนาเฉล่ีย  0.15  ม. 
ยาว   ไม่น้อยกว่า 65  ม. หรือพ้ืนท่ี  
คสล. ไม่น้อยกว่า  162.50 ตร.ม. ลง
ลูกรังไหล่ทางตามสภาพพ้ืนท่ี  ตาม
แบบเทศบาลต าบลอาจสามารถ
ก าหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ   จ านวน  1  ป้าย

      93,200 ก่อสร้างถนน  
คสล. 65 ม.

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ีสะดวก
  ปลอดภัย

กองช่าง



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561    

(บาท)
   2562  

(บาท)
   2563  

(บาท)
   2564  

(บาท)
   2565  

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา             
ตัวช้ีวัด   

(KPI)

51 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. 
ถนนกิจเสนา (ซอยบ้าน
นายทอง นวนรักษา) 
บ้านอาจสามารถ หมู่ท่ี 13 

เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา  
ของประชาชน

กว้าง 3.00 ม. หนาเฉล่ีย  0.15  ม. 
ยาวไม่น้อยกว่า 58 ม. หรือพ้ืนท่ี  
คสล. ไม่น้อยกว่า  174 ตร.ม.       
ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพ้ืนท่ีตาม
แบบเทศบาลต าบลอาจสามารถ
ก าหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ   จ านวน  1  ป้าย

      98,800 ก่อสร้างถนน  
คสล. 58 ม.

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ีสะดวก
  ปลอดภัย

กองช่าง

52 โครงการปรับปรุงถนน คสล.  
ถนนร่วมมิตร  หมู่  7 โดย
ปรับปรุงเป็นผิวทางแอสฟัลต์
คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ (NATURAL RUBBER
 MODIFIED  ASPHALT 
CONCRETE)

เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา  
ของประชาชน

กว้างเฉล่ีย 6.00  เมตร หนาเฉล่ีย  
0.04  เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 197 ม.
หรือพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,182 
ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลต าบล
อาจสามารถก าหนด  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ   จ านวน  1 
 ป้าย

    492,000 ปรับปรุงถนน  
คสล. 197  ม.

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ีสะดวก
  ปลอดภัย

กองช่าง



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561    

(บาท)
   2562  

(บาท)
   2563  

(บาท)
   2564  

(บาท)
   2565  

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา             
ตัวช้ีวัด   

(KPI)

53 โครงการปรับปรุงถนน คสล.  
ถนนร่วมมิตร  หมู่ท่ี  15 
โดยปรับปรุงเป็นผิวทางแอสฟัลต์
คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ  
(NATURAL RUBBER MODIFIED 
 ASPHALT CONCRETE)

เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา ของประชาชน

กว้างเฉล่ีย 6.00  เมตร หนาเฉล่ีย  
0.04  เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 327  
เมตร หรือพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
1,962 ตารางเมตร ตามแบบ
เทศบาลต าบลอาจสามารถก าหนด  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   
จ านวน     1  ป้าย

    817,000 ปรับปรุงถนน  
คสล. 327 ม.

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ีสะดวก
  ปลอดภัย

กองช่าง

54 โครงการปรับปรุงถนน คสล.  
ถนนไชยสิทธ์ิ (เฟส 2) หมู่ท่ี  7
โดยปรับปรุงเป็นผิวทางแอสฟัลต์
คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ  (NATURAL RUBBER
 MODIFIED  ASPHALT 
CONCRETE)

เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา ของประชาชน

กว้างเฉล่ีย 6.00-5.00  เมตร หนา
เฉล่ีย  0.04  เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
266  เมตร หรือพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 1,462 ตารางเมตร ตามแบบ
เทศบาลต าบลอาจสามารถก าหนด  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   
จ านวน  1  ป้าย

    596,000 ปรับปรุงถนน  
คสล. 266  ม.

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ีสะดวก
  ปลอดภัย

กองช่าง



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561    

(บาท)
   2562  

(บาท)
   2563  

(บาท)
   2564  

(บาท)
   2565  

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา             
ตัวช้ีวัด   

(KPI)

55 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ถนน
เทศบาล 3   (ทางไป        ดง
หมากดอก)   บ้านชูชาติ 
หมู่ท่ี 15

เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา ของประชาชน

กว้าง 4.00 ม. หนาเฉล่ีย  0.15  ม. 
ยาวไม่น้อยกว่า 250 ม.หรือพ้ืนท่ี  
คสล. ไม่น้อยกว่า  1,000 ตร.ม.    
ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพ้ืนท่ี   
ตามแบบเทศบาลต าบลอาจสามารถ
ก าหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จ านวน  1  ป้าย

    590,800 ก่อสร้างถนน  
คสล. 250 ม.

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ีสะดวก
  ปลอดภัย

กองช่าง

56 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. 
ถนนประชาองอาจ 
บ้านอาจสามารถ หมู่ท่ี 13 

เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา  
ของประชาชน

กว้าง 6.00 ม. หนาเฉล่ีย 0.15  ม. 
ยาวไม่น้อยกว่า 50 ม.หรือพ้ืนท่ี  คสล.
 ไม่น้อยกว่า  300 ตร.ม.      
ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพ้ืนท่ี   
ตามแบบเทศบาลต าบลอาจสามารถ
ก าหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ   จ านวน  1  ป้าย

    228,400 ก่อสร้างถนน 
 คสล. 50  ม.

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ีสะดวก
  ปลอดภัย

กองช่าง



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561    

(บาท)
   2562  

(บาท)
   2563  

(บาท)
   2564  

(บาท)
   2565  

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา             
ตัวช้ีวัด   

(KPI)

57 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  
คสล.  (รางยู+ฝาวี)  ถนนประชา
องอาจ  (ฝ่ังทิศตะวันออก ต่อจาก
รางเดิม -เช่ือมกับถนนประชาร่วม
มิตร) บ้านอาจสามารถ หมู่ท่ี 13 
 

เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา ของประชาชน

กว้าง 0.55 ม. ลึกเฉล่ีย 0.575  ม.
ฝาหนา  0.15  ม.  ยาวไม่น้อยกว่า 
145 ม. ตามแบบเทศบาลต าบลอาจ
สามารถก าหนด  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน  1 
ป้าย

    256,400  ก่อสร้างราง
ระบายน้ า 
คสล. 145 ม.

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ีสะดวก
  ปลอดภัย

กองช่าง

58 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  
คสล. (รางยู+ฝาวี) ถนนเทศบาล 
8 (ฝ่ังทิศตะวันออก จากบ้าน  
นายพิพัฒน์ สิงคะกุล –ทางหลวง
 หมายเลข 2043) บ้านโนน
สะอาด หมู่ท่ี 12

เพ่ือให้มีระบบระบาย
น้ าได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว

กว้าง  0.55  ม.  ลึกเฉล่ีย  0.575  
ม. ฝาหนา  0.15  ม.   ยาวไม่น้อย
กว่า  220 ม.  ตามแบบเทศบาล
ต าบลอาจสามารถก าหนด  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน  1 
ป้าย

    389,000 ก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. 
220 ม.

การระบายน้ าระบาย
ได้สะดวกและรวดเร็ว

กองช่าง



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561    

(บาท)
   2562  

(บาท)
   2563  

(บาท)
   2564  

(บาท)
   2565  

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา             
ตัวช้ีวัด   

(KPI)

59 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน
อ านวยสุข (แยกบ้าน    ผอ.พูน
ทรัพย์ – ร.ร. เมืองอาจสามารถ) 
บ้านชูชาติ หมู่ท่ี 15

เพ่ือให้เกิดความสะดวก
และปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชน

กว้าง 4.00 ม. หนาเฉล่ีย  0.15  ม. 
ยาวไม่น้อยกว่า 125 ม. หรือหรือ
พ้ืนท่ี  คสล.  ไม่น้อยกว่า  500 ตร.ม.
 ลงลูกรังไหล่ทาง   ตามสภาพพ้ืนท่ี  
ตามแบบเทศบาลต าบลอาจสามารถ
ก าหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ   จ านวน  1  ป้าย

    295,300 ก่อสร้างถนน  
คสล. 125  ม.

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ีสะดวก
 ปลอดภัย

กองช่าง

60 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน
เทศบาล 1 (หลังร้านจ๋องการยาง)
 บ้านชูชาติ หมู่ท่ี 15

เพ่ือให้เกิดความสะดวก
และปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชน

กว้าง  3.50 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 
ยาวไม่น้อยกว่า 460 ม. หรือพ้ืนท่ี 
คสล. ไม่น้อยกว่า 1,610 ตร.ม.      
ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพ้ืนท่ี   
ตามแบบเทศบาลต าบลอาจสามารถ
ก าหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จ านวน  1 ป้าย

    929,400  ก่อสร้างถนน 
คสล. 460 ม.

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ีสะดวก
 ปลอดภัย

กองช่าง



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561    

(บาท)
   2562  

(บาท)
   2563  

(บาท)
   2564  

(บาท)
   2565  

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา             
ตัวช้ีวัด   

(KPI)

61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนประชาองอาจ 
หมู่ท่ี 13  (กม.0+368 - 
0+453)  

เพ่ือให้เกิดความสะดวก
และปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชน

ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 6 ม. หนา 
0.15 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 85 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 510 ตร.ม. ตามแบบ   ท.1-01
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย

    343,000  ก่อสร้าง คสล.
ระยะทาง
85  เมตร  

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ีสะดวก
 ปลอดภัย

กองช่าง

62 โครงการปรับปรุงถนน คสล.  
ถนนประชาองอาจ  
บ้านอาจสามารถ  หมู่ท่ี  13  
โดยปรับปรุงเป็นผิวทางแอสฟัลต์
คอนกรีต 

เพ่ือให้เกิดความสะดวก
และปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชน

ขนาดกว้างเฉล่ีย  6.00  ม. หนาเฉล่ีย
  0.04  ม. ยาวไม่น้อยกว่า  183  ม.
 หรือหรือพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า  
1,168  ตร.ม. ตามแบบ ทถ-7-201
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   
จ านวน  1  ป้าย

    339,200  ปรับปรุงถนน 
คสล.ระยะทาง 
183 เมตร

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ีสะดวก
 ปลอดภัย

กองช่าง

63 โครงการปรับปรุงถนน คสล.  
ถนนไชยสิทธ์ิ  บ้านชูชาติ       
หมู่ท่ี  7  โดยปรับปรุงเป็นผิวทาง
แอสฟัลต์คอนกรีต 

เพ่ือให้เกิดความสะดวก
และปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชน

ขนาดกว้างเฉล่ีย  5.00 - 6.00  ม. 
หนาเฉล่ีย  0.04  ม. ยาวไม่น้อยกว่า 
 270  ม. หรือหรือพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่
น้อยกว่า  1,406  ตร.ม. ตามแบบ 
ทถ-7-201 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ   จ านวน  1  ป้าย

    412,800 ปรับปรุงถนน 
คสล.ระยะทาง
270 เมตร  

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ีสะดวก
 ปลอดภัย

กองช่าง



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561    

(บาท)
   2562  

(บาท)
   2563  

(บาท)
   2564  

(บาท)
   2565  

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา             
ตัวช้ีวัด   

(KPI)

64 โครงการปรับปรุงถนนดิน 
ถนนเทศบาล 9 (ข้างเทศบาลเก่า)
 บ้านอาจสามารถ หมู่ท่ี  13 โดย
ปรับปรุงผิวทางเดิมเป็นผิวจราจร
ลูกรัง 

เพ่ือให้เกิดความสะดวก
และปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชน

ขนาดกว้างเฉล่ีย  4.00  ม.  
ยาวไม่น้อยกว่า  278  ม. ผิวจราจร
ลูกรังหนาเฉล่ีย  0.10 ม. ตามแบบ 
ทถ-2-304 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
 โครงการ   จ านวน 1  ป้าย

    219,500  ปรับปรุงถนนดิน
 ระยะทาง 278
 ม.

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ีสะดวก
 ปลอดภัย

กองช่าง

65 โครงการปรับปรุงถนนดิน  ถนน
เทศบาล 10 (ตรงข้ามป๊ัม ปตท.)
 บ้านชูชาติ หมู่ท่ี  15  โดย
ปรับปรุงผิวทางเดิมเป็นผิวจราจร
ลูกรัง

เพ่ือให้เกิดความสะดวก
และปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชน

ขนาดกว้างเฉล่ีย  4.00 - 5.00 ม. 
ยาวไม่น้อยกว่า  280  ม. ผิวจราจร
ลูกรังหนาเฉล่ีย  0.10  ม.ตามแบบ 
ทถ-2-304  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ   จ านวน 1  ป้าย

    200,000 ปรับปรุงถนนดิน 
ระยะทาง     
28๐ ม.

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ีสะดวก
 ปลอดภัย

กองช่าง

66 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ทางเข้าหมู่บ้าน  B52 
ทางไป ต.โพนเมือง 

เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา  ของประชาชน

กว้างเฉล่ีย 4.00 ม.  หนาเฉล่ีย 0.15
  ม. ยาวไม่น้อยกว่า 97 ม. หรือพ้ืนท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 388 ตร.ม.  ตาม
แบบ ท.1-01 พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย

    234,000 ก่อสร้างถนน 
คสล. 97 ม.

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ีสะดวก
  ปลอดภัย

กองช่าง



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561    

(บาท)
   2562  

(บาท)
   2563  

(บาท)
   2564  

(บาท)
   2565  

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา             
ตัวช้ีวัด   

(KPI)

67 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน
เทศบาล 10 (ตรงข้ามป้ัม ปตท.) 
 บ้านชูชาติ หมู่ท่ี 15

เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา  ของประชาชน

กว้างเฉล่ีย 4.00 หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
 ยาวไม่น้อยกว่า 235 ม. หรือพ้ืนท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม. 
ตามแบบ ท.1-01 พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย

    498,000 ก่อสร้างถนน 
คสล. 235  ม.

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ีสะดวก
  ปลอดภัย

กองช่าง

68 โครงการปรับปรุงถนน คสล.  
ถนนเพลินจิต  (เฟส 1)        
บ้านชูชาติ หมู่ท่ี  7

เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา  ของประชาชน

โดยปรับปรุงเป็นผิวทางแอสฟัลต์
คอนกรีต กว้างเฉล่ีย  6.00  ม. หนา
เฉล่ีย 0.04  ม. ยาวไม่น้อยกว่า  195
  ม. หรือหรือพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
 1,170 ตร.ม. ตามแบบ ทถ-7-201
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ   
จ านวน  1  ป้าย

    352,000 ปรับปรุงเป็นผิว
ทางแอสฟัลต์
คอนกรีต
195  ม.

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ีสะดวก
  ปลอดภัย

กองช่าง



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561    

(บาท)
   2562  

(บาท)
   2563  

(บาท)
   2564  

(บาท)
   2565  

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา             
ตัวช้ีวัด   

(KPI)

69 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน
เทศบาล 8 (ข้างบ้านปลัด  สุเทพ
 ยุระชัย)  บ้านชูชาติ    หมู่ท่ี 12

เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา  ของประชาชน

กว้างเฉล่ีย 4.00 ม. หนาเฉล่ีย 0.15
 ยาวไม่น้อยกว่า  245  หรือพ้ืนท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  980  ตร.ม. 
ตามแบบ ท.1-01 พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย

    569,900 ก่อสร้างถนน 
คสล. 245 ม.

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ีสะดวก
  ปลอดภัย

กองช่าง

70 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ถนน
สวัสด์ิภิบาลทางไปโรงฆ่าสัตว์ 
(เล้ียวขวาซอย)    บ้านอาจ
สามารถ หมู่ท่ี 13

เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา  ของประชาชน

กว้างเฉล่ีย 4.00 ม. หนาเฉล่ีย 0.10
 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 220 ม. พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน  
1 ป้าย

      50,000 ปรับปรุงถนน
ลูกรัง 220 ม.

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ีสะดวก
  ปลอดภัย

กองช่าง

71 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ถนน
ผดุงวิทยาทางไปโรงฆ่าสัตว์  
(เล้ียวขวาซอย 1)               
บ้านอาจสามารถ หมู่ท่ี 13

เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา  ของประชาชน

กว้างเฉล่ีย 4.00  ม. หนาเฉล่ีย 0.10
 ม.  ยาวไม่น้อยกว่า  300  ม.  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
จ านวน  1  ป้าย

      56,700 ปรับปรุงถนน
ลูกรัง 300 ม.

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ีสะดวก
  ปลอดภัย

กองช่าง



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561    

(บาท)
   2562  

(บาท)
   2563  

(บาท)
   2564  

(บาท)
   2565  

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา             
ตัวช้ีวัด   

(KPI)

72 โครงการก่อสร้างบ่อดักไขมัน
ภายในเขตเทศบาลต าบล
อาจสามารถ

เพ่ือป้องกันการเกิด
ส่ิงแวดล้อมท่ี
เป็นพิษ

ก่อสร้างบ่อดักไขมันภายในเขต
เทศบาลต าบลอาจสามารถ 
ตามแบบเทศบาลต าบลอาจสามารถ
ก าหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
จ านวน  ๑  ป้าย

    200,000  บ่อดักไขมันท่ี
ก่อสร้าง  จ านวน 
 ๑  แห่ง

ป้องกันส่ิง
แปลกปลอมท่ีเป็น
อันตรายลงแม่น้ าล า
คลอง

กองช่าง

73 โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ า
แบบเปิดปิด ล าห้วยสร้างแข้ บ้าน
ส้ัน  หมู่ท่ี  ๑

เพ่ือให้ประชาชนมี
ประตูเปิด – ปิดน้ าท่ี
สะดวก  รวดเร็ว

ก่อสร้างประตูระบายน้ าแบบ  เปิดปิด 
ล าห้วยสร้างแข้ บ้านส้ัน  หมู่ท่ี  ๑   
ตามแบบเทศบาลต าบลอาจสามารถ
ก าหนด พร้อมป้ายโครงการ  ๑ ป้าย

    800,000  ก่อสร้างประตูน้ า
  จ านวน  ๑  แห่ง

มีระบบเปิด-ปิดน้ าท่ี
สะดวก

กองช่าง

74 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. (รางยู-ฝาวี) ถนนไชยสิทธ์ิ
จากดอนปู่ตา หมู่ท่ี  ๑๕  ถึง ทาง
หลวงชนบท                (อาจ
สามารถ-โพนเมือง)       บ้านชู
ชาติ  หมู่ท่ี  ๑๕

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ระบบระบายน้ าท่ี
สะดวก  รวดเร็ว

ขนาดรางกว้างไม่น้อยกว่า  ๐.๕๕  
เมตร. ลึกเฉล่ีย ๐.๕๗๕ เมตร ฝาปิด
หนา ๐.๑๕ เมตรยาวไม่น้อยกว่า  
๔๙๓  เมตร  ตามแบบเทศบาลต าบล
อาจสามารถก าหนดพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์  จ านวน  ๑  ป้าย

    788,800 ก่อสร้างราง
ระบายน้ า
ระยะทาง ๔๙๓  
เมตร

มีระบบระบายน้ าท่ี
สะดวก  รวดเร็ว

กองช่าง



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561    

(บาท)
   2562  

(บาท)
   2563  

(บาท)
   2564  

(บาท)
   2565  

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา             
ตัวช้ีวัด   

(KPI)

75 โครงการขุดลอกห้วยสร้างแข้
ภายในเขตเทศบาลต าบล      
อาจสามารถ บ้านส้ัน หมู่ท่ี ๑

เพ่ือให้มีน้ าเพียงพอใน
การท าเกษตร

ตามแบบท่ีเทศบาลต าบล
อาจสามารถ ก าหนด

    1,000,000  ห้วยท่ีได้รับการ
ขุด  จ านวน  ๑  
แห่ง

มีน้ าเพียงพอในการท า
เกษตร

กองช่าง

76 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ถนนตัดใหม่       
(ข้างร้านจ๋อง   การยาง)       
บ้านชูชาติ  หมู่ ๑๕  ***

เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา  ของประชาชน

กว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๓๕๐  เมตร  
หนาเฉล่ีย  ๐.๑๕  เมตร  หรือพ้ืนท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  
๑,๔๐๐   ตารางเมตร   ลงลูกรังไหล่
ทางตามสภาพพ้ืนท่ี  ตามแบบ
เทศบาลต าบลอาจสามารถก าหนด   
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน   ๑  ป้าย 

    768,600 ก่อสร้างถนน 
คสล.ระยะทาง 
๓๕๐ เมตร

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ีสะดวก
  ปลอดภัย

กองช่าง



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561    

(บาท)
   2562  

(บาท)
   2563  

(บาท)
   2564  

(บาท)
   2565  

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา             
ตัวช้ีวัด   

(KPI)

77 โครงการก่อสร้างถน คสล. 
ถนนกิจเสนา บ้านอาจสามารถ   
หมู่ท่ี ๑๓  ***

เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา  ของประชาชน

ขนาดกว้างเฉล่ีย  ๕.๐๐  เมตร  หนา
เฉล่ีย  ๐.๑๕  เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 
 ๕๐๐  เมตรหรือพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า  ๒,๕๐๐  ตาราง
เมตร   ตามแบบเทศบาลต าบลอาจ
สามารถก าหนด   พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน   
๑  ป้าย   

    1,350,000  ก่อสร้างถนน 
คสล.ระยะทาง 
๕๐๐ เมตร

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ีสะดวก
  ปลอดภัย

กองช่าง

78 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ถนนชูชาติร่วมใจ 
(ทางไปดงหมากดอก) ต่อจาก
ถนนคอนกรีตเดิม  หมู่ท่ี  ๑๕

เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา  ของประชาชน

ขนาดกว้าง  ๔  เมตร  หนาเฉล่ีย   
๐.๑๕  เมตร  ยาว   ๑๐๐  เมตร  
หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า  ๔๐๐  ตารางเมตร  ลงหินลูกรัง
ไหล่ตามสภาพ  ตามแบบเทศบาล
ต าบลอาจสามารถก าหนด   พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน 
 ๑  ป้าย

    219,600 ก่อสร้างถนน 
คสล.ระยะทาง 
๑๐๐ เมตร

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ีสะดวก
  ปลอดภัย

กองช่าง



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561    

(บาท)
   2562  

(บาท)
   2563  

(บาท)
   2564  

(บาท)
   2565  

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา             
ตัวช้ีวัด   

(KPI)

79 โครงการปรับปรุงถนน คสล.  
ถนนเพลินจิต  (เฟส 2) 
บ้านชูชาติ  หมู่ 15

เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา  ของประชาชน

โดยปรับปรุงเป็นผิวทางแอสฟัลต์
คอนกรีต กว้างเฉล่ีย  6.00  ม. หนา
เฉล่ีย  0.04  ม. ยาวไม่น้อยกว่า  
134  ม. หรือหรือพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่
น้อยกว่า  804  ตร.ม. ตามแบบ ทถ-
7-201 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ   จ านวน  1  ป้าย

    249,300  ปรับปรุงเป็นผิว
ทางแอสฟัลต์
คอนกรีต
134  ม.

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ีสะดวก
  ปลอดภัย

กองช่าง

80 โครงการปรับปรุงถนน คสล.  
ถนนเพลินจิต  (เฟส 3) 
บ้านชูชาติ  หมู่ 15

เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา  ของประชาชน

โดยปรับปรุงเป็นผิวทางแอสฟัลต์
คอนกรีต กว้างเฉล่ีย  6.00  ม. หนา
เฉล่ีย  0.04  ม. ยาวไม่น้อยกว่า  
117  ม. หรือหรือพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่
น้อยกว่า  702  ตร.ม. ตามแบบ ทถ-
7-201 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จ านวน 1  ป้าย

    220,700  ปรับปรุงเป็นผิว
ทางแอสฟัลต์
คอนกรีต
117 ม.

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ีสะดวก
  ปลอดภัย

กองช่าง



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561    

(บาท)
   2562  

(บาท)
   2563  

(บาท)
   2564  

(บาท)
   2565  

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา             
ตัวช้ีวัด   

(KPI)

81 โครงการก่อสร้างทางเท้าพร้อม
บ่อพัก คสล. ถนนสายอาจ
สามารถ-บ้านหนองขาม       
(ข้างวัดอุบลบรทิพย์)  บ้านส้ัน  
หมู่ท่ี  ๑

เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา  ของประชาชน

ขนาดทางเท้ากว้างไม่น้อยกว่า 
๑.๕๐ ม. ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๗๔  
เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีทางเท้ารวมไม่น้อย
กว่า  ๒๖๑  ตารางเมตรตามแบบ
เทศบาลต าบล  อาจสามารถก าหนด
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน  ๑ 
 ป้าย

    700,000  ก่อสร้างทางเท้า
ระยะทาง  ๑๗๔ 
 เมตร

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ีสะดวก
  ปลอดภัย

กองช่าง

82 โครงการปรับฝารางระบาย  คสล.
 ถนนศรีสะอาด  (ฝ่ังตะวันตก) 
บ้านโนนสะอาด  หมู่ท่ี  ๑๒

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ระบบระบายน้ าท่ี
สะดวก  รวดเร็ว  และ
มีความปลอดภัยในการ
ใช้ถนน

ฝารางกว้างไมน้อยกว่า  ๐.๖๐  เมตร 
 ยาว  ๐.๕๐  เมตร  ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า  ๕๘๓  เมตร   พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน ๑ 
ป้าย

    402,270  ปรับปรุงราง
ระบายน้ า คสล. 
ระยะทาง  ๕๘๓ 
 เมตร

มีการระบายน้ าได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว

กองช่าง



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561    

(บาท)
   2562  

(บาท)
   2563  

(บาท)
   2564  

(บาท)
   2565  

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา             
ตัวช้ีวัด   

(KPI)

83 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  
คสล.(รางยู – ฝาวี)  
ถนนไพรสาลี  จากบ้าน
นายบุญอ้อม – บ้านนายทองเรียน
  สัตยาคุณ  บ้านส้ัน  
หมู่ท่ี  ๑ – บ้านอาจสามารถ หมู่ท่ี
  ๑๓

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ระบบระบายน้ าท่ี
สะดวก  รวดเร็ว

ขนาดรางกว้างไม่น้อยกว่า  ๐.๕๕  
เมตร ลึกเฉล่ีย  ๐.๕๗๕  เมตร  ฝาปิด
หนา  ๐.๑๕  เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  
๒๕๐  เมตร  ตามแบบเทศบาลต าบล
อาจสามารถก าหนด  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน      
๑ ป้าย

    400,000  ก่อสร้างราง
ระบายน้ า
คสล. ระยะทาง 
๒๕๐ เมตร

น้ าระบายได้สะดวก
และรวดเร็ว

กองช่าง

84 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   ถนนสวัสด์ิพาณิชย์ 
(ต่อจากคอนกรีตเดิม)          
บ้านพ่อชาย  นวลรักษา       
บ้านอาจสามารถ  หมู่ท่ี ๑๓

เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา  ของประชาชน

กว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๓๐๐  เมตร  
หนาเฉล่ีย  ๐.๑๕  เมตร  หรือพ้ืนท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  
๑,๒๐๐  ตารางเมตร   ลงลูกรังไหล่
ทางตามสภาพพ้ืนท่ี  ตามแบบ
เทศบาลต าบลอาจสามารถก าหนด

    658,800  ก่อสร้างถนน 
คสล.ระยะทาง 
๓๐๐ เมตร

ประชาชนได้ มีถนน
ในการคมนาคมท่ี
สะดวก  ปลอดภัย

กองช่าง



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561    

(บาท)
   2562  

(บาท)
   2563  

(บาท)
   2564  

(บาท)
   2565  

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา             
ตัวช้ีวัด   

(KPI)

85 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ถนนราษฎร์บ ารุง 
(ต่อจากคอนกรีตเดิม)  ไปทางบ่อ
ขยะ บ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี ๑๒    

เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา  ของประชาชน

กว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๓๗๐  เมตร  หนา
เฉล่ีย  ๐.๑๕  เมตร  หรือพ้ืนท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  ๑,๔๘๐  ตาราง
เมตร   ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพ้ืนท่ี  
ตามแบบเทศบาลต าบลอาจสามารถ
ก าหนด   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน   ๑   ป้าย

    812,500  ก่อสร้างถนน 
คสล.ระยะทาง 
๓๗๐ เมตร

ประชาชนได้ มีถนน
ในการคมนาคมท่ี
สะดวก  ปลอดภัย

กองช่าง

86 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  โดยปูทับด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนประชา
องอาจ  บ้านส้ัน หมูท่ี  ๑  ถึง
บ้านอาจสามารถ หมู่ท่ี  ๑๓

เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา  ของประชาชน

ขนาดกว้างเฉล่ีย  ๖.๐๐ เมตร หนาเฉล่ีย 
๐.๐๔  เมตร ยาวไม่น้อยกว่า  ๓๓๐  เมตร
  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๑,๙๘๐ 
 ตารางเมตร    ตามแบบเทศบาลต าบล
อาจสามารถก าหนดพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์จ านวน  ๑  ป้าย

    594,000  ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กระยะทาง 
๓๓๐ เมตร

ประชาชนได้ มีถนน
ในการคมนาคมท่ี
สะดวก  ปลอดภัย

กองช่าง



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561    

(บาท)
   2562  

(บาท)
   2563  

(บาท)
   2564  

(บาท)
   2565  

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา             
ตัวช้ีวัด   

(KPI)

87 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ถนนประชาร่วมมิตร 
(ทางไปบ้านหนองแซง)  บ้านอาจ
สามารถ  หมู่ท่ี  ๑๓

เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา  ของประชาชน

ขนาดกว้างเฉล่ีย  ๔.๐๐  เมตร หนา
เฉล่ีย ๐.๑๐  เมตร ยาวไม่น้อยกว่า  
๕๕๐  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า  ๒,๒๐๐  ตาราง
เมตร  ตามแบบเทศบาลต าบลอาจ
สามารถก าหนดพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์จ านวน  ๑  ป้าย

    1,188,000  ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก  ระยะทาง
 ๕๕๐ เมตร

ประชาชนได้ มีถนน
ในการคมนาคมท่ี
สะดวก  ปลอดภัย

กองช่าง

88 โครงการปรับปรุงถนน คสล.      
 ถนนราษฎร์บ ารุง  หมู่ท่ี  12   
โดยปรับปรุงเป็นผิวทางแอสฟัลต์
คอนกรีต
  

เพ่ือให้เกิดความสะดวก
และปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชน

กว้างเฉล่ีย 6.00 - 5.00  เมตร
หนาเฉล่ีย  0.04  เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 612  เมตร หรือพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 3,392 ตารางเมตร ตาม
แบบเทศบาลต าบลอาจสามารถ
ก าหนด  พร้อมป้ายประชา- สัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1  ป้าย

    2,117,000  ปรับปรุงถนน 
คสล. 612 ม.

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ีสะดวก
 ปลอดภัย

กองช่าง



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561    

(บาท)
   2562  

(บาท)
   2563  

(บาท)
   2564  

(บาท)
   2565  

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา             
ตัวช้ีวัด   

(KPI)

89 โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ถนนจรัญไพศาล  
บ้านอาจสามารถ   หมู่ท่ี  ๑๓

เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา  ของประชาชน

ขนาดกว้างเฉล่ีย  ๐.๕๐ – ๑.๒๕  ม. หนา
เฉล่ีย ๐.๑๕  ม. ยาวไม่น้อยกว่า  ๒๔๔  
เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า  ๒๑๗  ตร.ม.  ตามแบบเทศบาล
ต าบลอาจสามารถก าหนดพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์จ านวน  ๑  ป้าย

    119,350  ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก  ระยะทาง
 ๒๔๔ เมตร

ประชาชนได้ มีถนน
ในการคมนาคมท่ี
สะดวก  ปลอดภัย

กองช่าง

90 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน
เทศบาล 2 (ข้างบ้านครูน้อย 
ลักษณะงาม) บ้านโนนสะอาด 
หมู่ท่ี 12

เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา  ของประชาชน

 กว้างเฉล่ีย 4.00 หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
 ยาวไม่น้อยกว่า 250 ม. หรือพ้ืนท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. 
ตามแบบ ท.1-01 พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย

    630,000  ก่อสร้างถนน 
คสล. 250 ม.

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ีสะดวก
  ปลอดภัย

กองช่าง



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561    

(บาท)
   2562  

(บาท)
   2563  

(บาท)
   2564  

(บาท)
   2565  

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา             
ตัวช้ีวัด   

(KPI)

91 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน
เทศบาล 9 (ข้างเทศบาลเก่า) 
บ้านอาจสามารถ หมู่ 13

เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา  ของประชาชน

กว้างเฉล่ีย 4.00 ม. หนาเฉล่ีย 0.15
 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 287 ม. หรือ
พ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,148   
ตร.ม.  ตามแบบ ท.1-01  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย

    675,200  ก่อสร้าง
ถนน คสล.       
287 ม.

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ีสะดวก
  ปลอดภัย

กองช่าง

92 โครงการปรับปรุงถนน คสล.  
ถนนเพลินจิต  (เฟส 4) 
บ้านชูชาติ  หมู่ 15

เพ่ือเกิดความสะดวก
และปลอดภัยในการ
สัญจรไป – มา  
ของประชาชน

โดยปรับปรุงเป็นผิวทางแอสฟัลต์
คอนกรีต กว้างเฉล่ีย  6.00  ม.หนา
เฉล่ีย  0.04  ม. ยาวไม่น้อยกว่า  
122  ม. หรือหรือพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่
น้อยกว่า  732  ตร.ม.
ตามแบบ ทถ-7-201 พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ   จ านวน  1 
 ป้าย

    229,100  ปรับปรุงถนนดิน
 ระยะทาง 122
 ม.

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ีสะดวก
  ปลอดภัย

กองช่าง



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561    

(บาท)
   2562  

(บาท)
   2563  

(บาท)
   2564  

(บาท)
   2565  

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา             
ตัวช้ีวัด   

(KPI)

93 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
ภายในเขตเทศบาล

เพ่ือเกิดสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไป – มา  ของประชาชน

ถนนลูกรังภายในเขตเทศบาล  ตาม
แบบเทศบาลต าบลอาจสามารถ
ก าหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
จ านวน  ๑  ป้าย

    100,000     100,000     100,000     100,000     100,000 ปรับปรุงถนน
ลูกรังภายในเขต
เทศบาล

ประชาชนได้มีถนนใน
การคมนาคมท่ีสะดวก
  ปลอดภัย

กองช่าง

94 โครงการปรับปรุงอาคาร     
ตลาดสดเทศบาลต าบล         
อาจสามารถ บ้านส้ัน  หมู่ท่ี  ๑

เพ่ือให้ตลาดสดมีความ
สะอาดและมาตรฐาน
ย่ิงข้ึน

ปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาล
ต าบลอาจสามารถตามแบบเทศบาล
ต าบลอาจสามารถก าหนด พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน ๑ ป้าย

    100,000     100,000     100,000     100,000     100,000  ปรับปรุง     
ตลาดสด

ประชาชนได้ใช้ตลาด
สดท่ีได้มาตรฐานและ
สะอาด

กองช่าง

95 พัฒนาระบบผังเมือง เพ่ือให้เทศบาลมีการ
วางระบบผังเมืองรวม
ส าหรับรองรับการ
พัฒนาและการ
ขยายตัวของเมืองใน
อนาคต

จัดท า/ปรับปรุงผังเมืองรวมเทศบาล
ต าบลอาจสามารถ

      50,000       50,000       50,000       50,000       50,000  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

เทศบาลมีการวาง
ระบบผังเมืองรวม
ส าหรับรองรับการ
พัฒนาและการ
ขยายตัวของเมืองใน
อนาคต

กองช่าง



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561    

(บาท)
   2562  

(บาท)
   2563  

(บาท)
   2564  

(บาท)
   2565  

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา             
ตัวช้ีวัด   

(KPI)

96 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่อง
สว่างประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

ติดต้ังตามถนนสาธารณะในเขตเทศบาล       50,000       50,000       50,000       50,000       50,000  จ านวนไฟฟ้า
สาธารณะท่ีติดต้ัง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
 – มา

กองช่าง

97 ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่อง
สว่างประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป -มา

ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตาม
จุดท่ีช ารุด

      50,000       50,000       50,000       50,000       50,000  จ านวนไฟฟ้าท่ี
ได้รับการปรับปรุง

มีไฟฟ้าส่องสว่าง
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
 – มา

กองช่าง

98 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภออาจสามารถในการขยาย
เขตไฟฟ้า บ้านส้ัน  หมู่ท่ี  ๑๓ 
(นายโสภณ)

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า พร้อมสายดับ
และติดต้ังชุดโคมไฟฟ้าส่องสว่าง  
ระยะทาง ประมาณ  ๑๓๐ ม. ตาม
แผนผังเทศบาลต าบลอาจสามารถ
ก าหนด

59,840 ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าระยะทาง
๑๓๐ เมตร

ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้พร้อมแสงสว่างใน
การเดินทางอย่าง
สะดวกปลอดภัย

กฟภ.อ.       
อาจสามารถ



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561    

(บาท)
   2562  

(บาท)
   2563  

(บาท)
   2564  

(บาท)
   2565  

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา             
ตัวช้ีวัด   

(KPI)

99
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภออาจสามารถในการขยาย
เขตไฟฟ้า บ้านส้ัน หมู่ท่ี ๑๓ 
(นายทราย)  

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า พร้อมสายดับ

และติดต้ังชุดโคมไฟฟ้าส่องสว่าง  
ระยะทาง ประมาณ  ๒๔๐ ม. ตาม
แผนผังเทศบาลต าบลอาจสามารถ
ก าหนด

72,090 ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าระยะทาง
๒๔๐ เมตร

ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้พร้อมแสงสว่างใน
การเดินทางอย่าง
สะดวกปลอดภัย

กฟภ.อ.       
อาจสามารถ

100 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภออาจสามารถในการขยาย
เขตไฟฟ้า บ้านชูชาติ  หมู่ท่ี ๑๕ 
(ดอนปู่ตา)

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า พร้อมสายดับ
และติดต้ังชุดโคมไฟฟ้าส่องสว่าง  
(เร่ิมต้นจากดอนปู่ตา  หมู่ท่ี  ๑๕  ถึง 
 บริเวณด้านหลังร้านน้ าค าการเกษตร) 
 รวมระยะทาง ประมาณ  ๒๔๗  ม. 
ตามแผนผังเทศบาลต าบลอาจ
สามารถก าหนด

106,420 ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าระยะทาง 
๒๔๗ เมตร

ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้พร้อมแสงสว่างใน
การเดินทางอย่าง
สะดวกปลอดภัย

กฟภ.อ.       
อาจสามารถ



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561    

(บาท)
   2562  

(บาท)
   2563  

(บาท)
   2564  

(บาท)
   2565  

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา             
ตัวช้ีวัด   

(KPI)

101 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภออาจสามารถในการขยาย
เขตไฟฟ้า บ้านชูชาติ หมู่ท่ี ๑๕ 
(ร้านน้ าค าการเกษตร)

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า พร้อมสายดับ
และติดต้ังชุดโคมไฟฟ้า      ส่องสว่าง  
(เร่ิมต้นจากบริเวณหน้าร้านน้ าค า
การเกษตร ถึงบริเวณด้านหลังร้าน
น้ าค าการเกษตร)  หมู่ท่ี  ๑๕  รวม
ระยะทางประมาณ  ๑๖๐  ม. ตาม
แผนผังเทศบาลต าบล
อาจสามารถก าหนด 

      56,030 ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าระยะทาง 
๑๖๐ เมตร

ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้พร้อมแสงสว่างใน
การเดินทางอย่าง
สะดวกปลอดภัย

กฟภ.อ.       
อาจสามารถ

102 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภออาจสามารถในการขยาย
เขตไฟฟ้า บ้านชูชาติ หมู่ท่ี ๑๕ 
(หลังสหกรณ์การเกษตร) 
 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าสายดับและติดต้ังชุด
โคมไฟฟ้าส่องสว่าง ระยะทาง 
ประมาณ  ๒๗๔  เมตร ตามแผนผัง
เทศบาลต าบลอาจสามารถก าหนด

      24,380  ขยายสายดับ
ระยะทาง
๒๗๔   เมตร

ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้พร้อมแสงสว่างใน
การเดินทางอย่าง
สะดวกปลอดภัย

กฟภ.อ.       
อาจสามารถ

103 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภออาจสามารถในการขยาย
เขตไฟฟ้า บ้านชูชาติ หมู่ท่ี ๑๕    
(ดงหมากดอก)

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า พร้อมสายดับ
และติดต้ังชุดโคมไฟฟ้าส่องสว่าง     
รวมระยะทาง ประมาณ  ๒๖๗  เมตร
 ตามแผนผังเทศบาลต าบลอาจ
สามารถก าหนด

    118,850  ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าระยะทาง 
๒๖๗ เมตร

ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้พร้อมแสงสว่างใน
การเดินทางอย่าง
สะดวกปลอดภัย

กฟภ.อ.       
อาจสามารถ



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561    

(บาท)
   2562  

(บาท)
   2563  

(บาท)
   2564  

(บาท)
   2565  

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา             
ตัวช้ีวัด   

(KPI)

104 โครงการติดต้ังฟิวส์สวิทซ์แรงต่ า
และชุดควบคุมการเปิด – ปิด 
ไฟฟ้าด้วยพลังงานแสง

เพ่ือให้มีระบบควบคุม
การเปิด –ปิดไฟฟ้า
ด้วยพลังงานแสง

ติดต้ังชุดควบคุมพลังแสง  ขนาด  ๓๐ 
 แอมป์  ๑  เฟส  ๒๒๐  โวลท์  
จ านวน  ๑  ชุด
- ติดต้ังฟิวส์สวิทซ์แรงต่ า  ขนาด  
๔๐๐  แอมป์  ๕๐๐  โวลท์  จ านวน  
๑  ชุด   บริเวณโรงกรองน้ า       บ้าน
โนนสะอาด  หมู่ท่ี  ๑๒

        5,430 จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

มีชุดควบคุมการเปิด-
ปิดไฟฟ้าท่ีปลอดภัย

กฟภ.อ.       
อาจสามารถ

105 โครงการติดต้ังสายไฟฟ้าสาธารณะ
  ขนาด  ๕๐  ตารางมิลลิเมตร  
จ านวน  ๓๖๐  เมตร บ้านชูชาติ 
 หมู่ท่ี  ๑๕         (ร้านน้ าค า
การเกษตร)

เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่อง
สว่างประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป -มา

ติดต้ังสายไฟฟ้า  ขนาด  ๕๐  ตาราง
มิลลิเมตร  จ านวน  ๓๖๐  เมตร

      11,380 จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

มีไฟฟ้าส่องสว่าง
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
 – มา

กฟภ.อ.       
อาจสามารถ



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561    

(บาท)
   2562  

(บาท)
   2563  

(บาท)
   2564  

(บาท)
   2565  

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา             
ตัวช้ีวัด   

(KPI)

106 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า   
(เร่ิมต้นจากบ้าน  นายพล     บุตร
รักษา ถึง บ้านนายทราย  นวล
รักษา)  บ้านอาจสามารถ   หมู่ท่ี 
 ๑๓

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า พร้อมสายดับ
และติดต้ังชุดโคมไฟฟ้าส่องสว่าง  
ระยะทาง ประมาณ  ๕๐๐ ม.     ตาม
แผนผังเทศบาลต าบลอาจสามารถ
ก าหนด

    106,250 ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าระยะทาง
๕๐๐ เมตร

ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้พร้อมแสงสว่างใน
การเดินทางอย่าง
สะดวกปลอดภัย

กฟภ.อ.       
อาจสามารถ

107 โครงการขยายสายดับและติดต้ัง
โคมไฟฟ้าส่องสว่าง  ถนนหลัง
สหกรณ์การเกษตร  หมู่ท่ี  ๑๕

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

ขยายสายดับและติดต้ังชุดโคมไฟฟ้า
ส่องสว่าง ระยะทาง ประมาณ
๖๐๐ ม. ตามแผนผังเทศบาลต าบล
อาจสามารถก าหนด 

      50,000 ขยายสายดับ
ระยะทาง
๖๐๐ เมตร

ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้พร้อมแสงสว่างใน
การเดินทางอย่าง
สะดวกปลอดภัย

กฟภ.อ.       
อาจสามารถ

108 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมสายดับและติดต้ังชุดโคม
ไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนร่วมมิตร  
บ้านชูชาติ  หมู่ท่ี  ๑๕

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า พร้อมสายดับ
และติดต้ังชุดโคมไฟฟ้าส่องสว่าง  
(เร่ิมต้นจากดอนปู่ตา  หมู่ท่ี  ๑๕  ถึง 
 ร้านน้ าค าการเกษตร  รวมระยะทาง 
ประมาณ  ๓๗๕  ม. ตามแผนผัง
เทศบาลต าบลอาจสามารถก าหนด

    100,000 ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าระยะทาง
๓๗๕ เมตร

ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้พร้อมแสงสว่างใน
การเดินทางอย่าง
สะดวกปลอดภัย

กฟภ.อ.       
อาจสามารถ



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561    

(บาท)
   2562  

(บาท)
   2563  

(บาท)
   2564  

(บาท)
   2565  

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา             
ตัวช้ีวัด   

(KPI)

109 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมเดินสายดับ ถนนผดุงวิทยา 
 ทางไปบ่อขยะ  
บ้านโนนสะอาด  หมู่ท่ี  ๑๒

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าสายดับและติดต้ังชุด
โคมไฟฟ้าส่องสว่าง ระยะทาง 
ประมาณ  ๖๐๐  เมตร ตามแผนผัง
เทศบาลต าบลอาจสามารถก าหนด

      50,000 ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าระยะทาง 
๖๐๐ เมตร

ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้พร้อมแสงสว่างใน
การเดินทางอย่าง
สะดวกปลอดภัย

กฟภ.อ.       
อาจสามารถ

110 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ บ้านอาจสามารถ
 หมู่ท่ี 13

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า พร้อมสายดับ
และติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะต่อจาก 
ถนนสุวรรณเขต เร่ิมต้นจากบริเวณมุม
เช่ือมถนนพานิชบ ารุง จนถึง ถนน
สวัสด์ิภิบาล
-พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน  ขนาด 
 ๕๐  ต.มม.  จ านวน  ๒  
เส้นระยะทาง  ๓๑๐  เมตร
 - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน  ขนาด 
 ๒๕  ต.มม.  จ านวน  ๑  เส้น  
ระยะทาง  ๓๑๐  เมตร  
-โคมไฟสาธารณะ 2×36 วัตต์ จ านวน
 4 ชุด ตามแผนผังเทศบาลต าบลอาจ
สามารถก าหนด 

    104,660 ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าระยะ ทาง
 ๓๑๐ เมตร

ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้พร้อมแสงสว่างใน
การเดินทางอย่าง
สะดวกปลอดภัย

กฟภ.อ.       
อาจสามารถ



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561    

(บาท)
   2562  

(บาท)
   2563  

(บาท)
   2564  

(บาท)
   2565  

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา             
ตัวช้ีวัด   

(KPI)

111 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ดอนปู่ตา
บ้านชูชาติ  หมู่ท่ี  ๑๕

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า พร้อมสายดับ
และติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะต่อจาก
เดิม บริเวณถนนเพลินจิต ไปทางรอบ
ดอนปู่ตาเช่ือม ถนนร่วมมิตร
 - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน  ขนาด
 ๕๐ ต.มม. จ านวน ๒ เส้น  ระยะทาง 
 ๑๓๕  เมตร  
 - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน  ขนาด 
 ๒๕  ต.มม.  จ านวน  ๑ เส้น 
ระยะทาง  ๑๓๕  เมตร  พร้อมโคมไฟ
สาธารณะ  ๒ x ๓๖ วัตต์  จ านวน  ๔ 
 ชุด  ตามแผนผังเทศบาลต าบลอาจ
สามารถก าหนด 

    103,920 ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าระยะ ทาง
135 เมตร

ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้พร้อมแสงสว่างใน
การเดินทางอย่าง
สะดวกปลอดภัย

กฟภ.อ.       
อาจสามารถ



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561    

(บาท)
   2562  

(บาท)
   2563  

(บาท)
   2564  

(บาท)
   2565  

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา             
ตัวช้ีวัด   

(KPI)

112 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
บ้านโนนสะอาด  หมู่ท่ี 12

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้า พาดสายอลูมิเนียมหุ้ม
ฉนวน ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร 
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน       
ขนาด 25 ตารางมิลลิเมตร จ านวน   
1 เส้น ระยะทาง  604 เมตร  
โคมไฟสาธารณะ 2 x 36 วัตต์ 
จ านวน 8 ชุด ชุดโฟโต้สวิตซ์ 
ขนาด 30 แอมป์ 220 โวลท์ 
จ านวน 1 ชุด 

      66,380 ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง
604 เมตร

ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้พร้อมแสงสว่างใน
การเดินทางอย่าง
สะดวกปลอดภัย

กฟภ.อ.       
อาจสามารถ

113 โครงการขยายเขตไฟฟ้า    
ถนนสายสัมพันธ์   บ้านส้ัน 
หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้า เสา 8 เมตร  จ านวน 
 2 ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน   
ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร 
จ านวน 2 เส้น ระยะทาง  54 เมตร 
-พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด   
 25 ตารางมิลลิเมตร จ านวน 1 เส้น 
ระยะทาง 54 เมตร  โคมไฟสาธารณะ
 2 x 36 วัตต์   จ านวน   1 ชุด

      29,640 ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า
ระยะทาง
54 เมตร

ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้พร้อมแสงสว่างใน
การเดินทางอย่าง
สะดวกปลอดภัย

กฟภ.อ.       
อาจสามารถ



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561    

(บาท)
   2562  

(บาท)
   2563  

(บาท)
   2564  

(บาท)
   2565  

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา             
ตัวช้ีวัด   

(KPI)

114 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
ถนนสายสัมพันธ์        บ้าน
โนนสะอาด  หมู่ท่ี  12

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้า เสา 9 เมตร  จ านวน 
5 ต้น   - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน
 ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จ านวน 1
 เส้น ระยะทาง  60 เมตร - พาดสาย
อลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตาราง
มิลลิเมตร จ านวน 3 เส้น ระยะทาง 
130 เมตร  
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 
25 ตารางมิลลิเมตร จ านวน 130 
เมตร โคมไฟสาธารณะ  2 x 36 วัตต์
 จ านวน 2 ชุด

      76,720 ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า
ระยะทาง
130 เมตร

ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้พร้อมแสงสว่างใน
การเดินทางอย่าง
สะดวกปลอดภัย

กฟภ.อ.       
อาจสามารถ

115 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
ถนนเทศบาล 3 (ทางไป
หนองแมว) บ้านชูชาติ  หมู่ท่ี
  15 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้า  เสา 8 เมตร  จ านวน
 9 ต้น   -พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน
 ขนาด 50 ต.มม. จ านวน 2 เส้น 
ระยะทาง  285 เมตร  -พาดสาย
อลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ต.มม. 
จ านวน 1 เส้น ระยะทาง 285 เมตร 
โคมไฟสาธารณะ 2 x 36 วัตต์ 
จ านวน 3 ชุด

    120,530 ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะ ทาง 285 
เมตร

ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้พร้อมแสงสว่างใน
การเดินทางอย่าง
สะดวกปลอดภัย

กฟภ.อ.       
อาจสามารถ



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561    

(บาท)
   2562  

(บาท)
   2563  

(บาท)
   2564  

(บาท)
   2565  

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา             
ตัวช้ีวัด   

(KPI)

116 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ถนนชัฏพลกิจ   
(หน้าบ้าน สท.สวาสด์ิ        
ดวงพายัพ)                  
บ้านอาจสามารถ หมู่ท่ี 13

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

เสา 8 ม. จ านวน  6 ต้น
-พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 
50 ต.มม. จ านวน 2 เส้น ระยะทาง  
200  เมตร
-พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 
25 ต.มม. เส้นระยะทาง 200 เมตร
โคมไฟสาธารณะ 2×36 จ านวน     2
 ชุด

      65,780 ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะ ทาง 200 
เมตร

ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้พร้อมแสงสว่างใน
การเดินทางอย่าง
สะดวกปลอดภัย

กฟภ.อ.       
อาจสามารถ

117 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ถนนประชาร่วม
มิตร ทางไปบ้าน             
นายวิษณุ บัวเขียว        
บ้านอาจสามารถ หมู่ท่ี 13  
   

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

เสา 8 ม. จ านวน 5 ต้น เสา 9 ม. 
จ านวน 1 ต้น 
-พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 
50 ต.มม. จ านวน 2 เส้น ระยะทาง 
367 เมตร
-พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 
25 ต.มม. จ านวน 1 เส้น ระยะทาง 
167 เมตร โคมไฟสาธารณะ 2×36 
จ านวน 1 ชุด

      73,120 ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง
367 เมตร

ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้พร้อมแสงสว่างใน
การเดินทางอย่าง
สะดวกปลอดภัย

กฟภ.อ.       
อาจสามารถ



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561    

(บาท)
   2562  

(บาท)
   2563  

(บาท)
   2564  

(บาท)
   2565  

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา             
ตัวช้ีวัด   

(KPI)

118 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ถนนเส้นบ้าน     
 นายค ามี  พันทองค า   
บ้านชูชาติ หมู่ท่ี 15  

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

เสา 8 ม. จ านวน 3 ต้น เสา 9 ม.
จ านวน 1 ต้น -พาดสายอลูมิเนียมหุ้ม
ฉนวน ขนาด 50 ต.มม. จ านวน  2  
เส้น ระยะทาง 145  เมตร -พาดสาย
อลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ต.มม. 
 จ านวน  1 เส้น ระยะทาง 145 เมตร
 โคมไฟสาธารณะ  ขนาด 2×36 วัตต์
 จ านวน    2  ชุด

      58,640 ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะ ทาง 145
เมตร

ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้พร้อมแสงสว่างใน
การเดินทางอย่าง
สะดวกปลอดภัย

กฟภ.อ.       
อาจสามารถ

119 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ (ถนนข้างบ้าน    
นายสุเทพ  ยุระชัย)       
บ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี 12   
    

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

เสา  8 ม. จ านวน 4 ต้น 
-พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 
50 ต.มม. จ านวน 2 เส้น  ระยะทาง 
 160 ม.
-พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 
25 ต.มม. จ านวน 1 เส้น ระยะทาง 
160 ม.
-โคมไฟสาธารณะ ขนาด 2×36 
จ านวน  2  ชุด

      52,720 ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะ ทาง 160
เมตร

ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้พร้อมแสงสว่างใน
การเดินทางอย่าง
สะดวกปลอดภัย

กฟภ.อ.       
อาจสามารถ



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561    

(บาท)
   2562  

(บาท)
   2563  

(บาท)
   2564  

(บาท)
   2565  

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา             
ตัวช้ีวัด   

(KPI)

120 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ถนนทางไปวัดป่า
อาจสามารถ บ้านชูชาติ  
หมู่ท่ี 15  ต.อาจสามารถ   
อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 12 ม.
ติดต้ังหม้อแปลง 1 เฟส ขนาด 30 
เควีเอ จ านวน 1 เคร่ือง
-ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 8 ม. 
จ านวน 19 ต้น
-พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 
50 ต.มม. จ านวน 2 เส้น ระยะทาง 
590 ม.
-ติดต้ังชุดดวงโคมไฟถนน ฟลูออเรส
เซนต์ ขนาด 2×36 จ านวน  6  ชุด

    331,820 ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะ ทาง 590
เมตร

ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้พร้อมแสงสว่างใน
การเดินทางอย่าง
สะดวกปลอดภัย

กฟภ.อ.       
อาจสามารถ



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561    

(บาท)
   2562  

(บาท)
   2563  

(บาท)
   2564  

(บาท)
   2565  

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา             
ตัวช้ีวัด   

(KPI)

121 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ถนนผดุงวิทยา  
บ้านโนนสะอาด  หมู่ท่ี 12

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

เสา 8 เมตร จ านวน 6  ต้น           
 -พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน  ขนาด
 50 ต.มม.  จ านวน 2 เส้น  ระยะทาง
 240  เมตร                     -พาด
สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน  ขนาด  25 
ต.มม. จ านวน 1 เส้น  ระยะทาง 240
 ม.     -โคมไฟสาธารณะ  2×36 วัตต์
  จ านวน  3  ชุด

      73,100 ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง      
240 ม.

ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้พร้อมแสงสว่างใน
การเดินทางอย่าง
สะดวกปลอดภัย

กฟภ.อ.       
อาจสามารถ



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561    

(บาท)
   2562  

(บาท)
   2563  

(บาท)
   2564  

(บาท)
   2565  

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา             
ตัวช้ีวัด   

(KPI)

122 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
 ถนนเทศบาล 5  บ้านอาจ
สามารถ หมู่ท่ี 13

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

เสา 8 เมตร จ านวน 4  ต้น           
 -พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน  ขนาด
 50 ต.มม.  จ านวน 2 เส้น  ระยะทาง
 135  เมตร                     -พาด
สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน  ขนาด  25 
ต.มม. จ านวน 1 เส้น ระยะทาง 135
 ม.                        โคมไฟ
สาธารณะ  2×36 วัตต์  จ านวน  2  
ชุด

      56,520 ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 135

ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้พร้อมแสงสว่างใน
การเดินทางอย่าง
สะดวกปลอดภัย

กฟภ.อ.       
อาจสามารถ



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561    

(บาท)
   2562  

(บาท)
   2563  

(บาท)
   2564  

(บาท)
   2565  

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา             
ตัวช้ีวัด   

(KPI)

123 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
ถนนสุขสวัสด์ิ  (ทางไป      
หนองงอน) บ้านอาจสามารถ
  หมู่ท่ี  13 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้า  เสา 12 เมตร  
จ านวน 29 ต้น เสา 8 เมตร จ านวน 
13 ต้น หม้อแปลง 30 เควีเอ จ านวน
 1 เคร่ือง   
–พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด 50 
ต.มม. จ านวน 2 เส้น ระยะทาง 
1,158 ม. -พาดสายอลูมิเนียมหุ้ม
ฉนวน ขนาด 50 ต.มม. จ านวน 2 
เส้น ระยะทาง 485 เมตร
 - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด
 25 ต.มม. จ านวน 1 เส้น ระยะทาง 
485 ม. 
 - โคมไฟสาธารณะ 2 x 36 วัตต์ 
จ านวน 3 ชุด

    650,000 ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง
485 เมตร

ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้พร้อมแสงสว่างใน
การเดินทางอย่าง
สะดวกปลอดภัย

กฟภ.อ.       
อาจสามารถ



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561    

(บาท)
   2562  

(บาท)
   2563  

(บาท)
   2564  

(บาท)
   2565  

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา             
ตัวช้ีวัด   

(KPI)

124 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ถนนเทศบาล 4 
บ้านอาจสามารถ หมู่ท่ี 13

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

เสา 8 ม. จ านวน 14 ต้น เสา 9 ม. 
จ านวน  2 ต้น  เสา 12 ม. จ านวน 
28  ต้น 
-ติดต้ังหม้อแปลง 1 เฟส 2 สาย ขนาด
 30 เควีเอ จ านวน 1 เคร่ือง
-พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด 50 
ต.มม. จ านวน 2 เส้น ระยะทาง 
1,040 ม.
-พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 
25 ต.มม. จ านวน 1 เส้น ระยะทาง 
1,040 เมตร ติดต้ังโคมไฟสาธารณะ 
ขนาด 2×36 จ านวน  5  ชุด

    680,990 ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะ ทาง 
1,040  เมตร

ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้พร้อมแสงสว่างใน
การเดินทางอย่าง
สะดวกปลอดภัย

กฟภ.อ.       
อาจสามารถ



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561    

(บาท)
   2562  

(บาท)
   2563  

(บาท)
   2564  

(บาท)
   2565  

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

 งบประมาณและท่ีผ่านมา             
ตัวช้ีวัด   

(KPI)

125 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ถนนสวัสด์ิภิบาล 
 หมู่ท่ี 13

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

 -พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน  ขนาด 
 25 ต.มม.  จ านวน 1 เส้น  ระยะทาง
 720  เมตร  ชุดโฟโต้เซลล์ ขนาด 
30 แอมป์  1 เฟส  จ านวน  1  ชุด  
โคมไฟสาธารณะ   2×36 วัตต์  
จ านวน  2  ชุด

      60,360 ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 720 
เมตร

ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้พร้อมแสงสว่างใน
การเดินทางอย่าง
สะดวกปลอดภัย

กฟภ.อ.       
อาจสามารถ

รวม 125  โครงการ - -     9,134,392   16,744,530     7,261,150     6,906,610     4,862,000 - - -



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561 
(บาท)

   2562  
(บาท)

   2563  
(บาท)

   2564  
(บาท)

   2565  
(บาท)

1 ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร เพ่ือลดอุบัติเหตุ และ
เพ่ือให้ประชาชนท่ี
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัย

ติดต้ังสัญญาณไฟจราจรในเขต
เทศบาล  จ านวน  10  จุด

      60,000       60,000      60,000       60,000       60,000  จ านวน
สัญญาณไฟ
จราจรท่ีติดต้ัง

อุบัติเหตุทางถนน
ลดลง

ส านักปลัด

2 ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
เพ่ือให้ประชาชนท่ี
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัย

ขยายพ้ืนท่ีปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร
   จ านวน     10    จุด    

      20,000       20,000      20,000       20,000       20,000  จ านวนสัญญา
ไฟจราจรท่ี
ปรับปรุง

ประชาชนท่ีได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย

ส านักปลัด

3 ขยายพ้ืนท่ีปรับปรุงเคร่ืองหมาย
จราจร

เพ่ือลดอุบัติเหตุและ
เพ่ือให้ประชาชนท่ี
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัย

อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรอ าเภออาจ
สามารถ  ขยายพ้ืนท่ีปรับปรุง
เคร่ืองหมายจราจร   จ านวน  5  จุด

      20,000       20,000      20,000       20,000       20,000  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

อุบัติเหตุทางถนน
ลดลงประชาชนท่ี
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัย

ส านักปลัด

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                      1.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา    ตัวช้ีวัด   

(KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
หลัก



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561 
(บาท)

   2562  
(บาท)

   2563  
(บาท)

   2564  
(บาท)

   2565  
(บาท)

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม
                      1.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา    ตัวช้ีวัด   

(KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
หลัก

4 โครงการตีเส้นสัญญาณไฟจราจร
ภายในเขตเทศบาล

เพ่ือลดอุบัติเหตุ และ
เพ่ือให้ประชาชนท่ี
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัย

ตีเส้นสัญญาณจราจรในเขตเทศบาล     100,000     100,000    100,000     100,000     100,000  จ านวน
สัญญาณไฟ
จราจรท่ีติดต้ัง

อุบัติเหตุทางถนน
ลดลง

ส านักปลัด

5 โครงการก่อสร้างป้ายจราจร เพ่ือลดอุบัติเหตุ และ
เพ่ือให้ประชาชนท่ี
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัย

ป้ายจราจรภายในเขตเทศบาล     100,000     100,000    100,000     100,000     100,000  จ านวนป้าย
จราจรท่ีติดต้ัง

อุบัติเหตุทางถนน
ลดลง

ส านักปลัด

รวม 5 โครงการ - -      300,000      300,000     300,000      300,000      300,000 - - -



 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561 
(บาท)

   2562  
(บาท)

   2563  
(บาท)

   2564  
(บาท)

   2565  
(บาท)

1 เสริมสร้างความรู้ในเร่ืองวินัย
จราจรให้แก่ประชาชน

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ใน
เร่ืองวินัยจราจรให้แก่
ประชาชน

จัดฝึกอบรม  ประชาชนใน
เขตเทศบาล   จ านวนปีละ  
 ๑  คร้ัง

      40,000       40,000       40,000       40,000       40,000  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

ประชาชนมี
ความรู้ในเร่ือง
วินัยจราจรและ
ปฏิบัติถูกกฎ
จราจร

รวม 1 โครงการ - -      40,000      40,000      40,000      40,000      40,000 - -

  ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

                   1.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา    ตัวช้ีวัด   

(KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

1



แบบ ผ.02

ส านักปลัด

-

  ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

                   1.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

2



 แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561 
(บาท)

   2562  
(บาท)

   2563  
(บาท)

   2564  
(บาท)

   2565  
(บาท)

1 ขยายเขตประปาในเขต
เทศบาล

เพ่ือให้ประชาชนมี
น ้าประปาใช้ในการ
ด้ารงชีวิตประจ้าวัน

ภายในเขตเทศบาลต้าบล
อาจสามารถ

    200,000     200,000     200,000     200,000     200,000  จ้านวนครั งท่ี
ด้าเนินการ

ประชาชนมี
น ้าประปาใช้
อย่างพอเพียง

กองประปา

รวม 1 โครงการ - -    200,000    200,000    200,000    200,000    200,000 - - -

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต้าบลอาจสามารถ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื นฐาน

                     1.4 แผนงานการพาณิชย์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา    ตัวช้ีวัด   

(KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

1



 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561 
(บาท)

   2562  
(บาท)

   2563  
(บาท)

   2564  
(บาท)

   2565  
(บาท)

1 จัดหาแผงเหล็กก้ันจราจร เพ่ือลดอุบัติเหตุ และ
เพ่ือให้ประชาชนท่ี
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัย

จัดหาแผงเหล็กก้ันจราจร   
จ านวน 15๐  อัน

      30,000       30,000      30,000       30,000       30,000  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

ประชาชนท่ีได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย

รวม 1 โครงการ - -      30,000      30,000      30,000      30,000      30,000 - -

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

                      1.5 แผนงานงบกลาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา    ตัวช้ีวัด   

(KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ



แบบ ผ.02

    ส านักปลัด/  
 กองช่าง

-

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑    การพัฒนาด้านคมนาคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ  การค้า การผลิตและการลงทุน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

                      1.5 แผนงานงบกลาง
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก



 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีคุณภาพและย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561 
(บาท)

   2562  
(บาท)

   2563  
(บาท)

   2564  
(บาท)

   2565  
(บาท)

1 โครงการ ”ท้องถ่ินไทย    
รวมใจภักด์ิ  รักษ์พ้ืนท่ี     
สีเขียว”

เพ่ือให้ท้องถ่ินได้มี
ส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาภาวะโลกร้อน

ในเขตพ้ืนท่ีต าบลอาจสามารถ     100,000    100,000    100,000    100,000     100,000  จ านวนคร้ังท่ีด าเนินการ มีพ้ืนท่ีสีเขียวมากข้ึน     
ลดภาวะโลกร้อน

ส านักปลัดฯ

รวม 1  โครงการ - -     100,000   100,000    100,000    100,000    100,000 - - -

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลักท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา       ผลท่ีคาดว่า    
จะได้รับ

       ตัวช้ีวัด       
(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี 2   ส่ิงแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ

                 2.1  แผนงานหริหารงานท่ัวไป



 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีคุณภาพและย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561 
(บาท)

   2562  
(บาท)

   2563  
(บาท)

   2564  
(บาท)

   2565  
(บาท)

1 โครงการ ”ท้องถ่ินไทย    
รวมใจภักด์ิ  รักษ์พ้ืนท่ี     
สีเขียว”

เพ่ือให้ท้องถ่ินได้มี
ส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาภาวะโลกร้อน

ในเขตพ้ืนท่ีต าบลอาจสามารถ     100,000    100,000    100,000    100,000     100,000  จ านวนคร้ังท่ีด าเนินการ มีพ้ืนท่ีสีเขียวมากข้ึน     
ลดภาวะโลกร้อน

ส านักปลัดฯ

รวม 1  โครงการ - -     100,000   100,000    100,000    100,000    100,000 - - -

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลักท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและท่ีผ่านมา       ผลท่ีคาดว่า    
จะได้รับ

       ตัวช้ีวัด       
(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี 2   ส่ิงแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ

                 2.1  แผนงานหริหารงานท่ัวไป



 แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีคุณภาพและย่ังยืน

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี   ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561 
(บาท)

   2562  
(บาท)

   2563  
(บาท)

   2564  
(บาท)

   2565  
(บาท)

1 โครงการปลูกป่าตามพระราชเสาวนีย์ เพ่ือแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์และลด
ปัญหามลพิษ รักษา
ธรรมชาติ

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้  ประมาณคร้ังละ
 500 ต้น ร่วมเฉลิมพระเกียรติและ
แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์

       25,000        25,000        25,000        25,000        25,000  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
และได้เพ่ิมพ้ืนท่ีป่า

ส านักปลัดฯ

2 โครงการปลูกหญ้าแฝก เพ่ือเป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรดินและแหล่งน้ า
อย่างย่ังยืน ตลอดจนช่วย
ลดการพังทลายของดินริม
ตล่ิง

รณรงค์/จัดกิจกรรม  ปีละ  ๑  คร้ัง        20,000        20,000        20,000        20,000        20,000  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

ลดการพังทลาย
ของดินและ
ประชาชน

ส านักปลัดฯ

รวม  2  โครงการ - -       45,000       45,000       45,000       45,000       45,000 - - -

      ผลท่ีคาด
ว่า    จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

    ยุทธศาสตร์ท่ี 2   ส่ิงแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ
                    2.3 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา        ตัวช้ีวัด   

    (KPI)



 แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังค

ข.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๕  รักษาความม่ันคงภายใน  และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

    ยุทธศาสตร์ท่ี ๓   ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพดี  และร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ทุกครัวเรือน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561 
(บาท)

   2562  
(บาท)

   2563  
(บาท)

   2564  
(บาท)

   2565  
(บาท)

1 โครงการรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติด

เพ่ือป้องกันปัญหา
ยาเสพติด

จัดรณรงค์ให้ประชาชนและเยาวชน
ตระหนักถึงภัยพิบัติของยาเสพติด

     30,000      30,000      30,000      30,000      30,000  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

ป้องกันปัญหายา
เสพติดให้โทษ

ส านักปลัด

2 โครงการอบรมพลังแผ่นดินต่อต้าน
ยาเสพติด

เพ่ือปลูกจิตส านึกและ
ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพ
ติดและเผ้าระวังการระบาด
ของยาเสพติด

ฝึกอบรมให้ความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับปัญหา
ยาเสพติด ปีละ ๑ คร้ัง

     30,000      20,000      20,000      20,000      20,000  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

ประชาชนและ
เยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจ
เก่ียวกับปัญหายา
เสพติด

ส านักปลัด

3 โครงการบ าบัด/ฟ้ืนฟู  ผู้ติดยาเสพ
ติด

เพ่ือบ าบัด/ฟ้ืนฟู  และเฝ้า
ระวังการระบาดของยาเสพ
ติด

ค่าใช้จ่ายในในการบ าบัด  ฟ้ืนฟูผู้ติดยา
เสพติด   ปีละ 1 คร้ัง

   100,000    100,000    100,000    100,000    100,000  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

ผู้ติดยาเสพติด
สามารถพ่ึงตนเอง
และอยู่ร่วมใน
สังคมได้

ส านักปลัด

รวม  3  โครงการ - -    160,000    150,000    150,000    150,000    150,000 - - -

ผลท่ีคาดว่า     
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

          - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม

                     3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา        ตัวช้ีวัด  

     (KPI)



 แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังค

ข.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๕  รักษาความม่ันคงภายใน  และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

      ยุทธศาสตร์ท่ี ๓   ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพดี  และร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ทุกครัวเรือน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561 
(บาท)

   2562  
(บาท)

   2563  
(บาท)

   2564  
(บาท)

   2565  
(บาท)

1 โครงการป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า

เพ่ือให้สุนัขและแมวในเขต
เทศบาลได้รับการฉีดวัคซีน

จัดอบรม/ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ-
สุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว

     30,000  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

ประชาชนปลอดภัย
จากพิษสุนัขบ้า

กอง
สาธารณสุข

2 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อในชุมชน

เพ่ือป้องกันและควบคุม
ติดต่อต่าง  เช่น  โรค 
ไข้เลือดออก  เลปโตสไป 
โรซิส    อุจาระร่วง       
โรคเอดส์  และโรคระบาด
ตามฤดูกาล  ฯลฯ

จัดกิจกรรม/อบรมให้ความรู้ ปีละ  1 
คร้ัง

     30,000      30,000      30,000      30,000      30,000  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

ประชาชนมีความรู้
และความเข้าใจ
เก่ียวกับโรคติดต่อมาก
ข้ึน

กอง
สาธารณสุข

3 โครงการอาหารปลอดภัย เพ่ือให้มีอาหารท่ีสะอาด
ปลอดภัยส าหรับบริโภค

ตลาดสด/ร้านอาหารภายในเขตเทศบาล      40,000      40,000      40,000      40,000      40,000  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

อาหารปลอดภัยถูก
สุขลักษณะ

กอง
สาธารณสุข

  ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

       - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม

                      3.2 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา      ตัวช้ีวัด  

  (KPI)



 แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังค

ข.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๕  รักษาความม่ันคงภายใน  และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

      ยุทธศาสตร์ท่ี ๓   ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพดี  และร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ทุกครัวเรือน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561 
(บาท)

   2562  
(บาท)

   2563  
(บาท)

   2564  
(บาท)

   2565  
(บาท)

  ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

       - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม

                      3.2 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา      ตัวช้ีวัด  

  (KPI)

4 โครงการควบคุมกิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ

เพ่ือควบคุมกิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี

ภายในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลต าบล     อาจ
สามารถ

     40,000      40,000      40,000      40,000      40,000  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

ลดปัญหากิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
ภายในเขตเทศบาล

กอง
สาธารณสุข

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก เพ่ือส่งเสริมสุขภาพแม่และ
เด็กภายในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล

จัดอบรม/กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแม่
และเด็ก

     40,000      40,000      40,000      40,000      40,000  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

แม่และเด็กในเขตพ้ืนท่ี
มีสุขภาพแข็งแรง

กอง
สาธารณสุข

6 โครงการตลาดสดน่าซ้ือ เพ่ือให้มีตลาดสดท่ีสะอาด
ได้มาตรฐาน  ตลาดน่าซ้ือ
และอาหารปลอดภัย

จัดการอบรม/ศึกษาดูงาน    150,000    150,000    150,000    150,000    150,000  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

มีตลาดสดท่ีสะอาดได้
มาตรฐาน  ตลาดน่าซ้ือ

กอง
สาธารณสุข

7 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่
ติดต่อในชุมชน(โรคเบาหวาน  
ความดันโลหิตสูง  หัวใจ)

เพ่ือลดอัตราการป่วยตาย
ด้วยโรคเบาหวาน  
ความดันโลหิตสูง  หัวใจ
และหลอดเลือด  หอบหืด  
ฯลฯ

จัดการกิจกรรมและอบรม      50,000      50,000      50,000      50,000      50,000  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

ประชาชนในเขต
เทศบาลป่วยด้วย
โรคเบาหวาน  ความ
ดันโลหิตสูงลดลง ร้อย
ละ  ๑๐

กอง
สาธารณสุข



 แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังค

ข.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๕  รักษาความม่ันคงภายใน  และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

      ยุทธศาสตร์ท่ี ๓   ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพดี  และร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ทุกครัวเรือน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561 
(บาท)

   2562  
(บาท)

   2563  
(บาท)

   2564  
(บาท)

   2565  
(บาท)

  ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

       - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม

                      3.2 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา      ตัวช้ีวัด  

  (KPI)

8 ปรับปรุงท่ีพักขยะในตลาดสด เพ่ือให้มีสถานท่ีพักขยะและ
เป็นตลาดสดท่ีสะอาดได้
มาตรฐานตลาดสดน่าซ้ือ/
อาหารปลอดภัย

ปรับปรุงท่ีพักขยะในตลาดสด      50,000      50,000      50,000  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

มีสถานท่ีพักขยะและ
เป็นตลาดสดท่ีสะอาด
ได้มาตรฐานตลาดสด
น่าซ้ือ/อาหารปลอดภัย

กอง
สาธารณสุข

9 จัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ
การแพทย์

เพ่ือให้มีครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์และการแพทย์

จัดซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ
การแพทย์

   100,000    100,000    100,000    100,000    100,000  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

มีครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
และการแพทย์ใช้ใน
งานสาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุข

10 โครงการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม    
น่าบ้าน  น่ามอง

เพ่ือเสริมสร้างส่ิงแวดล้อม
ท่ีดีภายในเขตเทศบาล

ภายในเขตเทศบาลต าบล
อาจสามารถ

   100,000    100,000    100,000    100,000    100,000  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

ภายในเขตเทศบาลมี
ส่ิงแวดล้อมท่ีสวยงาม 
น่ามอง

กอง
สาธารณสุข

11 ส่งเสริมสนับสนุนกิจการ /กิจกรรม
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านในเขตเทศบาล (อสม.)

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
กิจการ /กิจกรรม (อสม.) 
ในเขตเทศบาล

อุดหนุนกิจการ /กิจกรรม    (อสม.) ใน
เขตเทศบาล

     75,000      75,000      75,000      75,000      75,000  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

สมาชิก อสม.ได้ด าเนิน
กิจกรรมร่วมกันและ
เกิดความสามัคคี

กอง
สาธารณสุข



 แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังค

ข.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๕  รักษาความม่ันคงภายใน  และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

      ยุทธศาสตร์ท่ี ๓   ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพดี  และร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ทุกครัวเรือน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561 
(บาท)

   2562  
(บาท)

   2563  
(บาท)

   2564  
(บาท)

   2565  
(บาท)

  ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

       - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม

                      3.2 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา      ตัวช้ีวัด  

  (KPI)

12 โครงการประชาคมการจัดท า
แผนพัฒนาสุขภาพชุมชน

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผน
สุขภาพๆ

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล      30,000      30,000      30,000      30,000      30,000  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

ประชาชนให้ความ
สนใจและมีส่วนร่วม
ด้านสุขภาพ

กอง
สาธารณสุข

13 อุดหนุนโครงการช่วยลดการติด
เอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย  
พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้า
โสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ
 บ้านส้ัน  หมู่ท่ี  ๑

เพ่ือสร้างเครือข่ายการ
เผยแพร่ความรู้เร่ืองโรค
เอดส์
- เพ่ือให้ความรู้  เร่ืองเอดส์ 
ในกลุ่มท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง

อุดหนุนกิจการ /กิจกรรมประชาชน 
บ้านส้ัน  หมู่ท่ี   ๑  

     10,000      10,000      10,000      10,000      10,000  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย  มี
ความรู้  ความเข้าใจท่ี
ถูกต้องเก่ียวโรคเอดส์

อสม.หมู่ 1

14 อุดหนุนโครงการควบคุมและ
ป้องกันการขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  บ้านส้ัน      
หมู่ท่ี  ๑

เพ่ือให้ทุกครัวเรือนมีและใช้
เกลือเสริมไอโอดีนท่ีมี
คุณภาพ

อุดหนุนกิจการ /กิจกรรมประชาชน 
บ้านส้ัน  หมู่ท่ี   ๑  

       5,000        5,000        5,000        5,000        5,000  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

ทุกครัวเรือนมีและใช้
เกลือเสริมไอโอดีนท่ีมี
คุณภาพ

อสม.หมู่ 1



 แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังค

ข.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๕  รักษาความม่ันคงภายใน  และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

      ยุทธศาสตร์ท่ี ๓   ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพดี  และร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ทุกครัวเรือน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561 
(บาท)

   2562  
(บาท)

   2563  
(บาท)

   2564  
(บาท)

   2565  
(บาท)

  ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

       - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม

                      3.2 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา      ตัวช้ีวัด  

  (KPI)

15 อุดหนุนโครงการสืบสานปณิธาน
สมเด็จย่า “ต้านภัยมะเร็งเต้านม” 
บ้านส้ัน  หมู่ท่ี  ๑

เพ่ือให้ อสม. มีความรู้เร่ือง 
 โรคมะเร็งเต้านม สามารถ
ตรวจจาก
เต้านมด้วยตนเอง  และ
ขยายผลต่อไป

อุดหนุนกิจการ /กิจกรรม    ประชาชน
 บ้านส้ัน  หมู่ท่ี   ๑

       5,000        5,000        5,000        5,000        5,000  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

สตรีกลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้  สามารถ
ตรวจหา  มะเร็งเต้านม
  ด้วยตนเองได้

อสม.หมู่ 1

16 อุดหนุนโครงการสืบสานปณิธาน
สมเด็จย่า“ต้านภัยมะเร็งเต้านม”  
บ้านชูชาติ  หมู่ท่ี  ๗

เพ่ือให้ อสม. มีความรู้เร่ือง
โรคมะเร็งเต้านม มีทักษะ
และสามารถตรวจมะเร็ง
เต้านมด้วยตนเองและ
สามารถขยายผลให้ความรู้
แก่คนในชุมชนได้

อุดหนุนกิจการ /กิจกรรมประชาชน 
บ้านชูชาติ  หมู่ท่ี   ๗  

       5,400        5,400        5,400        5,400        5,400  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

สตรีกลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้  สามารถ
ตรวจหา  มะเร็งเต้านม
  ด้วยตนเองได้

อสม.หมู่ 7

17 อุดหนุนโครงการช่วยลดการติด
เอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย  
พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้า
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
บ้านชูชาติ หมู่ท่ี  ๗

เพ่ือป้องกันการติดเช้ือเอดส์
ในหญิงต้ังครรภ์
- เพ่ือป้องกันการแพร่เช้ือ
จากแม่สู่ลูก

อุดหนุนกิจการ /กิจกรรมประชาชน 
บ้านชูชาติ  หมู่ท่ี   ๗  

     10,000      10,000      10,000      10,000      10,000  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

หญิงมีครรภ์ปลอดภัย
จากเช้ือโรคเอดส์

อสม.หมู่ 7



 แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังค

ข.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๕  รักษาความม่ันคงภายใน  และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

      ยุทธศาสตร์ท่ี ๓   ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพดี  และร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ทุกครัวเรือน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561 
(บาท)

   2562  
(บาท)

   2563  
(บาท)

   2564  
(บาท)

   2565  
(บาท)

  ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

       - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม

                      3.2 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา      ตัวช้ีวัด  

  (KPI)

18 อุดหนุนโครงการควบคุมและ
ป้องกันการขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  บ้านชูชาติ
หมู่ท่ี  ๗  

เพ่ือให้ทุกครัวเรือนมีและใช้
เกลือเสริมไอโอดีนท่ีมี
คุณภาพ

อุดหนุนกิจการ /กิจกรรม ประชาชน 
บ้านชูชาติ  หมู่ท่ี   ๗  

       4,600        4,600        4,600        4,600        4,600  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

คนในชุมชนมีความรู้
และตระหนักถึง
ความส าคัญของโรค
ขาดสารไอโอดีน และ
สามารถเลือกซ้ือเกลือ
เสริมไอโอดีนท่ีมี

อสม.หมู่ 7

19 อุดหนุนโครงการช่วยลดการติด
เอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย  
พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้า
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
 บ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี  ๑๒  

เพ่ือสร้างเครือข่ายการ
เผยแพร่ความรู้เร่ืองโรค
เอดส์

อุดหนุนกิจการ /กิจกรรมประชาชน 
บ้านโนนสะอาด  หมู่ท่ี   ๑๒

     10,000      10,000      10,000      10,000      10,000  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

ประชาชนมีความรู้  
ความเข้าใจท่ีถูกต้อง
เก่ียวกับโรคเอดส์

อสม.หมู่ 12

20 อุดหนุนโครงการควบคุมและ
ป้องกันการขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  บ้านโนน
สะอาด  หมู่ท่ี  ๑๒

เพ่ือให้ทุกครัวเรือนมีความรู้
เร่ืองสารไอโอดีนและการใช้
เกลือเสริมไอโอดีนท่ีมี
คุณภาพ

อุดหนุนกิจการ /กิจกรรมประชาชน 
บ้านโนนสะอาด  หมู่ท่ี   ๑๒

       5,000        5,000        5,000        5,000        5,000  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

คนในชุมชนมีความรู้
และตระหนักถึง
ความส าคัญของโรค
ขาดสารไอโอดีน

อสม.หมู่ 12



 แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังค

ข.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๕  รักษาความม่ันคงภายใน  และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

      ยุทธศาสตร์ท่ี ๓   ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพดี  และร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ทุกครัวเรือน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561 
(บาท)

   2562  
(บาท)

   2563  
(บาท)

   2564  
(บาท)

   2565  
(บาท)

  ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

       - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม

                      3.2 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา      ตัวช้ีวัด  

  (KPI)

21 อุดหนุนโครงการสืบสานปณิธาน
สมเด็จย่า “ต้านภัยมะเร็งเต้านม” 
บ้านโนนสะอาด  หมู่ท่ี   ๑๒

เพ่ือให้ อสม. และสตรีกลุ่ม
เส่ียงทุกช่วงวัยมีความรู้
ความเข้าใจโรคมะเร็งเต้า
นม และสามารถตรวจ
มะเร็งเต้านมด้วยตนเอง

อุดหนุนกิจการ /กิจกรรมประชาชน 
บ้านโนนสะอาด  หมู่ท่ี   ๑๒

       5,000        5,000        5,000        5,000        5,000  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

ประชาชน มีความรู้  
สามารถตรวจหา  
มะเร็งเต้านม  ด้วย
ตนเองได้

อสม.หมู่ 12

22 อุดหนุนโครงการสืบสานปณิธาน
สมเด็จย่า“ต้านภัยมะเร็งเต้านม”  
บ้านอาจสามารถ หมู่ท่ี  ๑๓

เพ่ือให้ อสม. มีความรู้เร่ือง
โรคมะเร็งเต้านม มีทักษะ
และสามารถตรวจมะเร็ง
เต้านมด้วยตนเองและ
สามารถขยายผลให้ความรู้
แก่คนในชุมชนได้

อุดหนุนกิจการ /กิจกรรม  ประชาชน 
บ้านอาจสามารถ  หมู่ท่ี   ๑๓

       6,500        6,500        6,500        6,500        6,500  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

สตรีกลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้และ  สามารถ
ตรวจหา  มะเร็งเต้านม
  ด้วยตนเองได้

อสม.หมู่ 13

23 อุดหนุนโครงการช่วยลดการติด
เอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย  
พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้า
โสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ
 บ้านอาจสามารถ หมู่ท่ี  ๑๓  

เพ่ือสร้างความเข้มแข็งใน
การด าเนินงานเพ่ือป้องกัน
การติดเช้ือโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และโรคเอดส์

อุดหนุนกิจการ /กิจกรรมประชาชน 
บ้านอาจสามารถ  หมู่ท่ี   ๑๓  

       6,500        6,500        6,500        6,500        6,500  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

ท าให้ลดพฤติกรรม
เส่ียงและสถานการณ์
การมีเพศสัมพันธ์ใน
กลุ่มเยาวชน

อสม.หมู่ 13



 แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังค

ข.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๕  รักษาความม่ันคงภายใน  และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

      ยุทธศาสตร์ท่ี ๓   ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพดี  และร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ทุกครัวเรือน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561 
(บาท)

   2562  
(บาท)

   2563  
(บาท)

   2564  
(บาท)

   2565  
(บาท)

  ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

       - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม

                      3.2 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา      ตัวช้ีวัด  

  (KPI)

24 อุดหนุนโครงการควบคุมและ
ป้องกันการขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี             
บ้านอาจสามารถ หมู่ท่ี  ๑๓

เพ่ือให้คนในชุมชนมีความรู้
และรับประทานเกลือเสริม
ไอโอดีนท่ีมีคุณภาพ

อุดหนุนกิจการ /กิจกรรมประชาชน 
บ้านอาจสามารถ  หมู่ท่ี   ๑๓  

       7,000        7,000        7,000        7,000        7,000  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

คนในชุมชนตระหนัก
ถึงความส าคัญของโรค
ขาดสารไอโอดีน

อสม.หมู่ 13

25 อุดหนุนโครงการช่วยลดการติด
เอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้า
โสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ
 บ้านชูชาติ  หมู่ท่ี  ๑๕  

เพ่ือสร้างความเข้มแข็งใน
การด าเนินงานเพ่ือป้องกัน
การติดเช้ือโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และโรคเอดส์

อุดหนุนกิจการ /กิจกรรม ประชาชน 
บ้านชูชาติ  หมู่ท่ี   ๑๕  

       6,500        6,500        6,500        6,500        6,500  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

ท าให้ลดพฤติกรรม
เส่ียงและสถานการณ์
การมีเพศสัมพันธ์ใน
กลุ่มเยาวชน

อสม.หมู่ 15

26 อุดหนุนโครงการควบคุมและ
ป้องกันการขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  บ้านชูชาติ
หมู่ท่ี  ๑๕

เพ่ือให้คนในชุมชนมีความรู้
และรับประทานเกลือเสริม
ไอโอดีนมีคุณภาพ

อุดหนุนกิจการ /กิจกรรม ประชาชน 
บ้านชูชาติ  หมู่ท่ี   ๑๕  

       7,000        7,000        7,000        7,000        7,000  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

ประชาชนมีความรู้และ
ใช้เกลือไอโอดีน  
บริโภคในครัวเรือน

อสม.หมู่ 15



 แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังค

ข.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๕  รักษาความม่ันคงภายใน  และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

      ยุทธศาสตร์ท่ี ๓   ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพดี  และร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ทุกครัวเรือน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561 
(บาท)

   2562  
(บาท)

   2563  
(บาท)

   2564  
(บาท)

   2565  
(บาท)

  ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

       - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม

                      3.2 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา      ตัวช้ีวัด  

  (KPI)

27 อุดหนุนโครงการสืบสานปณิธาน
สมเด็จย่า “ต้านภัยมะเร็งเต้านม” 
บ้านชูชาติ หมู่ท่ี  ๑๕

เพ่ือให้ อสม. มีความรู้เร่ือง
โรคมะเร็งเต้านม มีทักษะ
และสามารถตรวจมะเร็ง
เต้านมด้วยคนเองและ
สามารถขยายผลให้ความรู้
แก่คนในชุมชนได้

อุดหนุนกิจการ /กิจกรรม  ประชาชน 
บ้านชูชาติ หมู่ท่ี   ๑๕

       6,500        6,500        6,500        6,500        6,500  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

สตรีกลุ่ม เป้าหมายมี
ความรู้  สามารถ
ตรวจหา  มะเร็งเต้านม
  ด้วยตนเองได้

อสม.หมู่ 15

28 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

เพ่ือให้สุนัขและแมวในเขต
เทศบาลได้รบการฉีดวัคซีน

จัดอบรม/ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าแก่สุนัขและแมว
- จัดกิจกรรม/อบรมให้ความรู้

     25,000      30,000      30,000      30,000  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

ประชาชนปลอดภัย
จากพิษสุนัขบ้า

กอง
สาธารณสุข

รวม  28  โครงการ - -    835,000    780,000    835,000    785,000    835,000 - - -



 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังค

ข.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๕  รักษาความม่ันคงภายใน  และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

     ยุทธศาสตร์ท่ี ๓   ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพดี  และร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ทุกครัวเรือน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561 
(บาท)

   2562  
(บาท)

   2563  
(บาท)

   2564  
(บาท)

   2565  
(บาท)

1 โครงการอาหารกลางวัน เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนท่ี
ขาดแคลนอาหารกลางวัน

 - นักเรียนโรงเรียนอาจสามารถช้ัน
อนุบาลปีท่ี ๑ –  ช้ันประถมศึกษา     
ปีท่ี ๖  
- ศูนย์เด็กเล็กวัดอุบลบรทิพย์

   2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000  จ านวนนักเรียน
ท่ีมีน้ าหนักต่ า
กว่าเกณฑ์ลดลง 
และนักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน 
ทุกคน

เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารตามหลักโภชน
การ

โรงเรียนเมือง
อาจสามารถ
-วัดอุบล     
บรทิพย์

2 สร้างและปรับปรุงสวนหย่อม 
สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ สนามเด็ก
เล่น สวนสุขภาพ และเคร่ืองเล่น
สนามเด็กเล่น

เพ่ือให้มีสวนหย่อม สถานท่ี
พัก ผ่อนหย่อนใจ สนามเด็ก
เล่น สวนสุขภาพ และเคร่ือง
เล่นสนามเด็กเล่น

ก่อสร้างและปรับปรุงสวนสุขภาพและ
สถานท่ีออกก าลังกาย   และจัดซ้ือ
เคร่ืองออกก าลังกายและเคร่ืองเล่น
สนามเด็กเล่น

   1,300,000    300,000    300,000    300,000    300,000  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

ประชาชนมีสุขภาพ
และสถานท่ีออกก าลัง
กาย   และจัดซ้ือ
เคร่ืองออกก าลังกาย
และเคร่ืองเล่นสนาม
เด็กเล่น

กอง
การศึกษา/
กองช่าง

3 จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา เพ่ือให้ประชาชนและ
เยาวชนมีอุปกรณ์กีฬาใน
การออกก าลังกาย

จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา   จ านวน   ปีละ ๑ 
คร้ัง

   100,000      50,000      50,000      50,000      50,000  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

ประชาชนและเยาวชน
มีอุปกรณ์กีฬาในการ
ออกก าลังกาย

กองการศึกษา

รวม  3  โครงการ - -    3,400,000    2,350,000    2,350,000    2,350,000    2,350,000 - - -

  ผลท่ีคาดว่า    
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

       - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม

                     3.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา      ตัวช้ีวัด  

  (KPI)



 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังค

ข.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๕  รักษาความม่ันคงภายใน  และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

      ยุทธศาสตร์ท่ี ๓   ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพดี  และร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ทุกครัวเรือน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561 
(บาท)

   2562  
(บาท)

   2563  
(บาท)

   2564  
(บาท)

   2565  
(บาท)

1 โครงการแข่งขันกีฬา   
“สระบุศย์เกมส์”

เพ่ือส่งเสริมการออก
ก าลังกาย สร้างความ
สามัคคี  ของชุมชน

จัดแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน  
จ านวนปีละ  ๑  คร้ัง

   100,000    100,000    100,000    100,000    100,000  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรงและใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์

2 ส่งเสริมกิจกรรมและ
นันทนาการอ่ืน ๆ

เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมและ
 นันทนาการ เพ่ือพัฒนา
สุขภาพกายและจิตใจ

จัดกิจกรรม/นันทนาการ  
จ านวนปีละ  ๑  คร้ัง

     20,000      20,000      20,000      20,000      20,000  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

ได้มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม/นันทนาการ

3 โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด ปีละ 1 คร้ัง

     50,000      50,000      50,000      50,000      50,000  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

เยาวชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์

4 โครงการอบรมพลังแผ่นดิน
ต่อต้านยาเสพติด

เพ่ือปลูกจิตส านึกและ
ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพ
ติดและเผ้าระวังการ
ระบาดของยาเสพติด

ฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับปัญหายาเสพติด ปีละ ๑
 คร้ัง

     30,000      20,000      20,000      20,000      20,000  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

ประชาชนและเยาวชน
มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับปัญหายาเสพติด

รวม  4  โครงการ - -    200,000    190,000    190,000    190,000    190,000 - -

  ผลท่ีคาดว่า    
จะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

       - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม

                      3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา      ตัวช้ีวัด  

  (KPI)



แบบ ผ.02

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

-

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

       - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม

                      3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ



 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังค

ข.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๕  รักษาความม่ันคงภายใน  และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

     ยุทธศาสตร์ท่ี ๓   ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพดี  และร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ทุกครัวเรือน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561 
(บาท)

   2562  
(บาท)

   2563  
(บาท)

   2564  
(บาท)

   2565  
(บาท)

1 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล เพ่ือให้ประชาชนในเขต
เทศบาลได้มีสนามฟุตซอล  
ในการเล่นกีฬาฟุตซอล  
และส่งเสริมให้ประชาชน
ออกก าลังกายเพ่ือให้มี
สุขภาพท่ีแข็งแรงสมบูรณ์

ก่อสร้างสนามฟุตซอล  
จ านวน  ๑ แห่ง

   2,500,000  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

ประชาชนได้มีสถานท่ี
ในการเล่นกีฬาฟุตซอล
และสถานท่ีออกก าลัง
กาย

รวม  1 โครงการ - -    2,500,000              -                -                -                -   - -

  ผลท่ีคาดว่า    
จะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

       - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม

                     3.5 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา      ตัวช้ีวัด  

  (KPI)



แบบ ผ.02

กองช่าง

-

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

       - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม

                     3.5 แผนงานเคหะและชุมชน



 แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังค

ข.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๕  รักษาความม่ันคงภายใน  และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

     ยุทธศาสตร์ท่ี ๓   ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพดี  และร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ทุกครัวเรือน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561 
(บาท)

   2562  
(บาท)

   2563  
(บาท)

   2564  
(บาท)

   2565  
(บาท)

1 โครงการตรวจสอบคุณภาพ
น ้าประปาเทศบาล

เพ่ือให้มีน ้าประปาท่ีสะอาด
  และมีคุณภาพ

ประปาเทศบาลต้าบล    อาจ
สามารถและประชาชนในพื น
ได้รับประโยชน์

     20,000      20,000      20,000      20,000      20,000  จ้านวนครั งท่ี
ด้าเนินการ

ประชาชนได้ใช้
น ้าประปามีคุณภาพ

กองประปา

รวม  1 โครงการ - -      20,000      20,000      20,000      20,000      20,000 - - -

  ผลท่ีคาดว่า    
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต้าบลอาจสามารถ

       - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม

                      3.6 แผนงานการพาณิชย์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา      ตัวช้ีวัด  

  (KPI)



 แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ข.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๕  รักษาความม่ันคงภายใน  และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๔  ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาเรียนรู้และรับรู้ข้อมูลข่าวสารท้ังในระบบและนอกระบบ

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561 
(บาท)

   2562  
(บาท)

   2563  
(บาท)

   2564  
(บาท)

   2565  
(บาท)

1 ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัย

ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบ
เสียงตามสายให้ใช้งานได้เสมอ

   200,000      20,000      20,000      20,000      20,000  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารท่ีทันสมัย

ส านักปลัดฯ

2 โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี ประชาชนได้รับบริการถึง
ในพ้ืนท่ีหมู่บ้าน

ออกไปให้บริการ/ให้ความรู้
แก่ประชาชน  ในเขตพ้ืนท่ี

     10,000      10,000      10,000      10,000      10,000  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

ประชาชนได้รับบริการ
ถึงในพ้ืนท่ีหมู่บ้าน

ส านักปลัดฯ

3 อุดหนุนโครงการอ านวยศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซ้ือหรือจัดจ้างของ อปท.

เพ่ืออ านวยความสะดวกใน
การบริหารจัดการและใช้
ประโยชน์ของศูนย์เป็นไป
ด้วยความสะดวกเรียบร้อย

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ
อาจสามารถ

     10,000  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

อ าเภออาจสามารถมี
ศูนย์รวมข่าวสาร

ท่ีว่าการ
อ าเภออาจ
สามารถ

  ผลท่ีคาดว่า    
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม

                     4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา      ตัวช้ีวัด  

  (KPI)



 แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ข.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๕  รักษาความม่ันคงภายใน  และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๔  ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาเรียนรู้และรับรู้ข้อมูลข่าวสารท้ังในระบบและนอกระบบ

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561 
(บาท)

   2562  
(บาท)

   2563  
(บาท)

   2564  
(บาท)

   2565  
(บาท)

  ผลท่ีคาดว่า    
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม

                     4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา      ตัวช้ีวัด  

  (KPI)

4 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ขามตามโครงการสนับสนุนการบริหาร
จัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินอ าเภออาจสามารถ

เพ่ือให้ประชาชนท่ีประสบ
ปัญหาความเดือดร้อน  ท่ี
เข้าหลักเกณฑ์ได้รับการ
ช่วยเหลือจากภาครัฐ  
สามารถเข้าถึงการได้รับ
บริการและช่วยเหลือจาก
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมากย่ิงข้ึน  และ
รวดเร็วทันท่วงที

อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองขามโครงการสนับสนุนการ
บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอ าเภออาจ
สามารถให้ความช่วยเหลือท่ี
ประสบเหตุท่ีไม่อาจคาดการณ์ได้
ล่วงหน้า  เช่น วาตภัย  อุทกภัย 
อัคคีภัย  ฯลฯ  ตามความ
เหมาะสม ปีละ  1 คร้ัง

     10,000  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

ประชาชนท่ีประสบ
ปัญหาความเดือดร้อน 
 ท่ีเข้าหลักเกณฑ์ได้รับ
การช่วยเหลือจาก
ภาครัฐ  สามารถ
เข้าถึงการได้รับบริการ
และช่วยเหลือจาก
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมากย่ิงข้ึน  
และรวดเร็วทันท่วงที

อบต.    
หนองขาม



 แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ข.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๕  รักษาความม่ันคงภายใน  และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๔  ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาเรียนรู้และรับรู้ข้อมูลข่าวสารท้ังในระบบและนอกระบบ

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561 
(บาท)

   2562  
(บาท)

   2563  
(บาท)

   2564  
(บาท)

   2565  
(บาท)

  ผลท่ีคาดว่า    
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม

                     4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา      ตัวช้ีวัด  

  (KPI)

5 โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินอ าเภออาจสามารถ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เพ่ือให้ประชาชนท่ีประสบ
ปัญหาความเดือดร้อน  ท่ี
เข้าหลักเกณฑ์ได้รับการ
ช่วยเหลือจากภาครัฐ  
สามารถเข้าถึงการได้รับ
บริการและช่วยเหลือจาก
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมากย่ิงข้ึน  และ
รวดเร็วทันท่วงที

ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อน 
ท่ีต้องการความช่วยเหลือ และ
ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องท่ัวท้ังเขต
อ าเภออาจสามารถ

   110,000  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

ประชาชนท่ีประสบ
ปัญหาความเดือดร้อน 
 ท่ีเข้าหลักเกณฑ์ได้รับ
การช่วยเหลือจาก
ภาครัฐ  สามารถ
เข้าถึงการได้รับบริการ
และช่วยเหลือจาก
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมากย่ิงข้ึน  
และรวดเร็วทันท่วงที

ส านักปลัดฯ

รวม  5  โครงการ - -    220,000      40,000    140,000      30,000      30,000 - - -



 แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ข.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๕  รักษาความม่ันคงภายใน  และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๔  ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาเรียนรู้และรับรู้ข้อมูลข่าวสารท้ังในระบบและนอกระบบ

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561 
(บาท)

   2562  
(บาท)

   2563  
(บาท)

   2564  
(บาท)

   2565  
(บาท)

1 จัดหาหนังสือส าหรับสถานท่ีอ่าน
หนังสือประจ าหมู่บ้าน

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนได้มีช่องทาง
รับข้อมูลข่าวสารมากข้ึน

จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ให้กับ
หมู่บ้านท้ัง  ๕  หมู่บ้านในเขต
เทศบาลต าบลอาจสามารถ

     15,000      15,000      15,000      15,000      15,000  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

ประชาชนได้มีช่องทาง
รับข้อมูลข่าวสารมาก
ข้ึน

ส านักปลัดฯ

รวม  1  โครงการ - -      15,000      15,000      15,000      15,000      15,000 - - -

  ผลท่ีคาดว่า    
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม

                     4.2 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา      ตัวช้ีวัด  

  (KPI)



 แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ข.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๕  รักษาความม่ันคงภายใน  และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

   ยุทธศาสตร์ท่ี  ๔  ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาเรียนรู้และรับรู้ข้อมูลข่าวสารท้ังในระบบและนอกระบบ

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561 
(บาท)

   2562  
(บาท)

   2563  
(บาท)

   2564  
(บาท)

   2565  
(บาท)

1 โครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรู้ใน
การดูแลสุขภาพและมี
กิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัย

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลทุก
หมู่บ้าน

   100,000    100,000    100,000    100,000    100,000  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

ผู้สูงอายุมีความรู้ความ
เข้าใจในการดูแลตนเอง

ส านักปลัดฯ

รวม  1  โครงการ - -    100,000    100,000    100,000    100,000    100,000 - - -

  ผลท่ีคาดว่า    
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม

                     4.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา      ตัวช้ีวัด  

  (KPI)



 แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ข.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๕  รักษาความม่ันคงภายใน  และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๔  ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาเรียนรู้และรับรู้ข้อมูลข่าวสารท้ังในระบบและนอกระบบ

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561 
(บาท)

   2562  
(บาท)

   2563  
(บาท)

   2564  
(บาท)

   2565  
(บาท)

1 โครงการฝึกอบรมทบทวน  
อปพร.

เพ่ือให้มีความรู้และเกิด
ความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน

อปพร.ภายในเขตเทศบาล
และบุคลากรงานป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย

     72,000      72,000      72,000      72,000      72,000  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

มีความรู้และเกิดความ
พร้อมในการปฏิบัติงาน

ส านักปลัดฯ

2 โครงการเมาไม่ขับช่วงเทศกาล เพ่ือเป็นการลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  
และปีใหม่

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล      37,000      37,000      37,000      37,000      37,000  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

การสัญจรไปมามี
ความปลอดภัยมากข้ึน

ส านักปลัดฯ

3 โครงการอบรม  อปพร. เพ่ืออบรมให้มีความรู้และ
เกิดความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานแก่  
อปพร.ใหม่

อปพร.ภายในเขตเทศบาล
และบุคลากรงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

   100,000    100,000    100,000    100,000    100,000  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

มีความรู้และเกิดความ
พร้อมในการปฏิบัติงาน

ส านักปลัดฯ

รวม  3  โครงการ - -    209,000    209,000    209,000    209,000    209,000 - - -

  ผลท่ีคาดว่า    
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม

                     4.4  การรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา      ตัวช้ีวัด  

  (KPI)



 แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑  เพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตร  สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  และอาหารปลอดภัย

ข.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีสมดุลและย่ังยืน

   ยุทธศาสตร์ท่ี  ๕   ประชาชนมีอาชีพ  มีรายได้  เพียงพอต่อการด ารงชีพ

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561 
(บาท)

   2562  
(บาท)

   2563  
(บาท)

   2564  
(บาท)

   2565  
(บาท)

1 สนับสนุนการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
และผักสวนครัว  เพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือนและปลูกพืชสมุนไพร

เพ่ือให้ทุกครัวเรือนได้
รับประทานผักท่ีสะอาด
 ปลอดสารพิษและลด
รายจ่ายในครัวเรือน

จัดอบรม/จัดหาพันธ์ุผัก
ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล

     50,000      50,000      50,000      50,000      50,000  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

ทุกครัวเรือนได้
รับประทานผักท่ี
สะอาด ปลอดสารพิษ
และลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน

กองสาธารณสุข

รวม  1  โครงการ - -      50,000      50,000      50,000      50,000      50,000 - - -

  ผลท่ีคาดว่า    
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข็มแข็งของครอบครัว  และสังคม

                     5.1 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา      ตัวช้ีวัด  

  (KPI)



 แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑  เพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตร  สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  และอาหารปลอดภัย

ข.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีสมดุลและย่ังยืน

   ยุทธศาสตร์ท่ี  ๕   ประชาชนมีอาชีพ  มีรายได้  เพียงพอต่อการด ารงชีพ

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561 
(บาท)

   2562  
(บาท)

   2563  
(บาท)

   2564  
(บาท)

   2565  
(บาท)

1 ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพ
และพัฒนารายได้ของ
ประชาชน

จัดอบรมแนะน า/ให้ความรู้
ด้านวิชาชีพให้แก่ประชาชน 
 จ านวน  ปีละ๑  คร้ัง

     80,000      80,000      80,000      80,000      80,000  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

ประชาชนมีความรู้และ
สามารถน าไปประกอบ
อาชีพและมีรายได้
เพ่ิมข้ึน

ส านักปลัดฯ

2 โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงส าหรับ
ประชาชน

เกษตรกรภายในเทศบาล
ต าบลอาจสามารถ

   100,000    100,000    100,000    100,000    100,000  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

เกษตรกรมีความรู้มาก
ข้ึน

ส านักปลัดฯ

3 โครงการจัดซ้ือพันธ์ุปลา เพ่ือใช้ในการขยายพันธ์ุปลา
ในแหล่งน้ าธรรมชาติ

พันธ์ุปลา      30,000      30,000      30,000      30,000      30,000  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

เพ่ิมรายได้ให้คนใน
ท้องถ่ิน

ส านักปลัดฯ

4 โครงการฝึกอบรมการเกษตร
เฉพาะด้านหลักสูตรการ
ตรวจเช็คและบ ารุงรักษา
เคร่ืองยนต์การเกษตร

เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้
ด้านเคร่ืองยนต์การเกษตร

เกษตรกรภายในเขตเทศบาล      40,000      40,000      40,000      40,000      40,000  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

เกษตรกรมีความรู้
เก่ียวกับเคร่ืองยนต์
การเกษตรใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน

ส านักปลัดฯ

รวม  4  โครงการ - -   250,000   250,000   250,000   250,000   250,000 - - -

  ผลท่ีคาดว่า    
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข็มแข็งของครอบครัว  และสังคม

                     5.2 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา      ตัวช้ีวัด  

  (KPI)



 แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑  เพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตร  สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  และอาหารปลอดภัย

ข.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีสมดุลและย่ังยืน

    ยุทธศาสตร์ท่ี  ๕   ประชาชนมีอาชีพ  มีรายได้  เพียงพอต่อการด ารงชีพ

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561 
(บาท)

   2562  
(บาท)

   2563  
(บาท)

   2564  
(บาท)

   2565  
(บาท)

1 โครงการสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบล
อาจสามารถ

เพ่ือส่งเสริมกองทุน
สวัสดิการชุมชน
เทศบาลต าบล
อาจสามารถ   

กองทุนสวัสดิการเทศบาล
ต าบลอาจสามารถ

   100,000    100,000    100,000    100,000    100,000  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

ประชาชนได้รับ
สวัสดิการท่ีดีข้ึน

ส านักปลัดฯ

รวม  1  โครงการ - -    100,000    100,000    100,000    100,000    100,000 - - -

  ผลท่ีคาดว่า    
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข็มแข็งของครอบครัว  และสังคม

                     5.3 แผนงานงบกลาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา      ตัวช้ีวัด  

  (KPI)



 แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ข.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๕  รักษาความม่ันคงภายใน  และบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๔  ยุทธศาสตร์สร้างสร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม

   ยุทธศาสตร์ท่ี  6   ช่วยเหลือ   สนับสนุน  ส่งเสริม  เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561 
(บาท)

   2562  
(บาท)

   2563  
(บาท)

   2564  
(บาท)

   2565  
(บาท)

1 โครงการขยายผลอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน

เพ่ือดูแลช่วยเหลือ
คุ้มครองผู้สูงอายุ
ภายในเขตเทศบาล

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล      36,000      36,000      36,000      36,000      36,000  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

ผู้สูงอายุได้รับการดูแล
ท่ีดีข้ึน

กองสาธารณสุข

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการบริการดูแลผู้สูงอายุและ
คนพิการระยะยาว

เพ่ือดูแลช่วยเหลือ
คุ้มครองผู้สูงอายุ และ
คนพิการภายในเขต
เทศบาล

ผู้สูงอายุ และคนพิการในเขต
เทศบาล

   100,000    100,000    100,000  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

ผู้สูงอายุและคนพิการ
ได้รับการดูแล

กองสาธารณสุข

รวม  2  โครงการ - -      36,000      36,000    136,000    136,000    136,000 - - -

  ผลท่ีคาดว่า    
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข็มแข็งของครอบครัว  และสังคม

                     6.1  แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา      ตัวช้ีวัด  

  (KPI)



 แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ข.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๕  รักษาความม่ันคงภายใน  และบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๔  ยุทธศาสตร์สร้างสร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม

   ยุทธศาสตร์ท่ี  6   ช่วยเหลือ   สนับสนุน  ส่งเสริม  เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561 
(บาท)

   2562  
(บาท)

   2563  
(บาท)

   2564  
(บาท)

   2565  
(บาท)

1 สนับสนุนวัสดุการศึกษา เพ่ือสนับสนุนด้านวัสดุ
การศึกษาแก่นักเรียนท่ี
เรียนดีแต่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์

มอบวัสดุการศึกษาให้แก่
โรงเรียนในเขตเทศบาล     ปี
ละ 1  คร้ัง

   100,000    100,000    100,000    100,000    100,000  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

เด็กนักเรียนมีโอกาสท่ี
ดีทางการศึกษา        
มีขวัญและก าลังใจ

กองการศึกษา

รวม  1  โครงการ - -    100,000    100,000    100,000    100,000    100,000 - - -

  ผลท่ีคาดว่า    
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข็มแข็งของครอบครัว  และสังคม

                     6.2 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา      ตัวช้ีวัด  

  (KPI)



 แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ข.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๕  รักษาความม่ันคงภายใน  และบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๔  ยุทธศาสตร์สร้างสร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม

   ยุทธศาสตร์ท่ี  6   ช่วยเหลือ   สนับสนุน  ส่งเสริม  เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561 
(บาท)

   2562  
(บาท)

   2563  
(บาท)

   2564  
(บาท)

   2565  
(บาท)

1 จัดงานวันเด็ก เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม
นันทนาการเด็ก

จัดกิจกรรม จ านวนปีละ  ๑  
คร้ัง

   100,000    100,000    100,000    100,000    100,000  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

เด็กตระหนักถึงคุณค่า
ตนเองและกล้า
แสดงออก

กองการศึกษา

2 จัดกิจกรรมส าหรับเยาวชน เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม
เยาวชน

จัดกิจกรรม จ านวนปีละ   ๑ 
 คร้ัง

     20,000      20,000      20,000      20,000      20,000  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

เด็กนักเรียนมีโอกาสท่ี
ดีทางการศึกษา        
มีขวัญและก าลังใจ

กองการศึกษา

รวม  2  โครงการ - -    120,000    120,000    120,000    120,000    120,000 - - -

  ผลท่ีคาดว่า    
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข็มแข็งของครอบครัว  และสังคม

                     6.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนัทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา      ตัวช้ีวัด  

  (KPI)



 แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม

ข.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๕  รักษาความม่ันคงภายใน  และบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๔  ยุทธศาสตร์สร้างสร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม

    ยุทธศาสตร์ท่ี  6   ช่วยเหลือ   สนับสนุน  ส่งเสริม  เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2561 
(บาท)

   2562  
(บาท)

   2563  
(บาท)

   2564  
(บาท)

   2565  
(บาท)

1 ส่งเสริมกิจการ / กิจกรรมสตรี เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มสตรี
ได้เพ่ิมศักยภาพการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย

จัดอบรม  จ านวน  ๑  คร้ัง      50,000      20,000      20,000      20,000      20,000  จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินการ

เกิดจิตส านึกท่ีดีงาม
และการเรียนรู้ใน
หลากหลายรูปแบบ  
เกิดความสามัคคีในหมู่
คณะ

ส านักปลัดฯ

รวม  1  โครงการ - -      50,000      20,000      20,000      20,000      20,000 - - -

  ผลท่ีคาดว่า    
จะได้รับ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข็มแข็งของครอบครัว  และสังคม

                     6.4 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
 งบประมาณและท่ีผ่านมา      ตัวช้ีวัด  

  (KPI)



แบบ ผ.03

เป้าหมาย

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะส าหรับปฏิบัติงาน 

จ านวน   ๑๐  ตัว
       30,000 กองคลัง

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส าหรับปฏิบัติงาน ระดับ

    ๓ - ๖  จ านวน   ๑๐  ตัว
         7,000 กองคลัง

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีจ านวนปีละ  ๕  ตัว        20,000 ส านักปลัดฯ

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ส านักงาน ชุดรับแขก จ านวน ๓ ชุด        20,000 ส านักปลัดฯ

5 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองโทรสาร  จ านวน  ๑  

เคร่ือง
       10,000 กองคลัง

6 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์วิทยุ ชุดล าโพงแบบพกพาพร้อม

ไมค์ไร้สาย  จ านวน  ๒  ชุด
       50,000 ส านักปลัดฯ

7 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองท าน้ าเย็น  จ านวน  ๒ 
 ตัว

         5,000 ส านักปลัดฯ

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

บัญชีครุภัณฑ์

งบประมาณ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท



แบบ ผ.03

เป้าหมาย

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

บัญชีครุภัณฑ์

งบประมาณ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

8 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ส านักงาน ถังต้มน้ าร้อนไฟฟ้า  จ านวน 

 ๒  ตัว
       20,000 ส านักปลัดฯ

9 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ส านักงาน โพเด่ียมแสตน  จ านวน  ๒  

ตัว
       11,000 ส านักปลัดฯ

10 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เคร่ืองขยายเสียง  Power  
Mixer  AmpilFier   ขนาด 
 ๑,๐๐๐  วัตต์  จ านวน  ๑  
เคร่ือง

       15,000 ส านักปลัดฯ

11 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
  ขนาด  ๓,๐๐๐  ANSI  
Lumensจ านวน  ๑  เคร่ือง

       28,200 ส านักปลัดฯ

12 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีปฏิบัติงานส าหรับ 

ประธานสภาเทศบาล/
ปลัดเทศบาล /รอง
ปลัดเทศบาล จ านวน ๓  ตัว

       18,000 ส านักปลัดฯ

13 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีปฏิบัติงานส าหรับ 

ประธานสภาเทศบาล/
ปลัดเทศบาล /รอง
ปลัดเทศบาล จ านวน ๓  ตัว

       16,000 ส านักปลัดฯ



แบบ ผ.03

เป้าหมาย

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

บัญชีครุภัณฑ์

งบประมาณ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

14 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะอเนกประสงค์  จ านวน  

๔๐ ตัว
       20,000        20,000        20,000        20,000        20,000 กองคลัง

15 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีพลาสติก จ านวน ๘๐๐ 

ตัว
       50,000        50,000        50,000        50,000        50,000 กองคลัง

16 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสารบานทึบ จ านวน        65,000            19,500        19,500        19,500        19,500 ส านักปลัดฯ

17 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้ท าน้ าร้อน - น้ าเย็น จ านวน 

 7  ตู้
       20,800          5,200          5,200          5,200 ส านักปลัดฯ

18 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสารแบบบานเล่ือน 

 จ านวน  ๑๐  หลัง
       38,000        19,000        19,000        19,000 ส านักปลัดฯ

19 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

โทรทัศน์สีขนาด  55 น้ิว   
จ านวน   ๑  เคร่ือง

           26,500 กองคลัง

20 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ส านักงาน ช้ันวางเอนกประสงค์  จ านวน

 10  ตัว
       12,000        10,000 กองคลัง

21 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะเอนกประสงค์  จ านวน ปี

ละ 20  ตัว
       18,000        20,000        20,000        20,000 กองคลัง



แบบ ผ.03

เป้าหมาย

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

บัญชีครุภัณฑ์

งบประมาณ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

22 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีเอนกประสงค์  จ านวน 

100 ตัว
       28,800        30,000        30,000        30,000 กองคลัง

23 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 

ส าหรับกระดาษ A4 จ านวน
ปีละ 6 เคร่ือง

       25,800        25,800        25,800 กองคลัง

24 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 

ส าหรับกระดาษ A3 จ านวน
ปีละ 3 เคร่ือง

       18,900        18,900        18,900 กองคลัง

25 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ หรือ

 LED  ขาวด า ชนิด Network
 แบบท่ี 1 จ านวนปีละ  3  
เคร่ือง

       30,000        30,000        30,000        30,000 กองคลัง

26 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 

จ านวนปีละ 2 ชุด
         7,000          7,000          7,000 กองคลัง

27 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 

ขนาด 800 VA จ านวนปีละ
 2 เคร่ือง

         5,000          5,000          5,000 กองคลัง



แบบ ผ.03

เป้าหมาย

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

บัญชีครุภัณฑ์

งบประมาณ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

28 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสารบานทึบ  ปีแรก 

 จ านวน  ๑๐ หลัง  
ปีต่อไปปีละ  ๓  หลัง

       55,000        16,500        16,500        16,500        16,500 กองคลัง

29 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสารแบบบานเล่ือน 

 ปีแรก  จ านวน  ๑๐  หลัง  
ปีต่อไปปีละ  ๕  หลัง

       38,000        19,000        19,000        19,000        19,000 กองคลัง

30 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ส านักงาน อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ

เอนกประสงค์ (smart Card 
Reader) จ านวน  
ปีละ  10 เคร่ือง

         7,000          7,000          7,000          7,000 ส านักปลัดฯ

31 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซ้ือตู้เย็น ขนาด  9 คิว  
จ านวน  1 เคร่ือง  

       14,700 ส านักปลัดฯ

32 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซ้ือหม้อหุงข้าว  ขนาด 7 
ลิตร  จ านวน  1  หม้อ

         5,000 ส านักปลัดฯ

33 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชา จ านวน ปี

ละ 1 ชุด
         8,500          8,500          8,500 ส านักปลัดฯ



แบบ ผ.03

เป้าหมาย

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

บัญชีครุภัณฑ์

งบประมาณ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

34 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

อุปกรณ์เพ่ิมเติมเคร่ืองเสียง
เทศบาล

     100,000      100,000 ส านักปลัดฯ

35 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ส านักงาน ป้ายท าเนียบนายก 

ประธานสภา ปลัดเทศบาล  
จ านวน  ๑ ป้าย

       20,000        20,000 ส านักปลัดฯ

36 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานส านักงาน * (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 
น้ิว) จ านวน ปีละ 2 ชุด

       34,000        34,000        34,000        34,000 ส านักปลัดฯ

37 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถจักรยานยนต์ขนาด ๑๒๐ 
ซีซี  จ านวน  ๑  คัน

       55,000 ส านักปลัดฯ

38 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ส านักงาน ผนังก้ันห้องส าเร็จรูป

(พาทิช่ัน) ภายในส านักงาน
       60,000 ส านักปลัดฯ

39 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถตู้โดยสาร  ขนาด  ๑๒  ท่ี
น่ัง  (ดีเซล) จ านวน 1 คัน

      1,294,000 ส านักปลัดฯ

40 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีเหล็กบุนวม  จ านวน  

๒๐๐  ตัว
     100,000 ส านักปลัดฯ



แบบ ผ.03

เป้าหมาย

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

บัญชีครุภัณฑ์

งบประมาณ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

41 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ส านักงาน เต็นท์  ขนาด  ๑๒ x ๔  เมตร

 จ านวนปีละ  10  ชุด
     150,000        15,000      150,000      150,000 ส านักปลัดฯ

42 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมอุตสาหกรรม จ านวน 

50 ตัว
         4,000          4,000          4,000          4,000          4,000 ส านักปลัดฯ

43 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ส านักงาน กล้องวงจรปิดภายใน

ส านักงานเทศบาลต าบลอาจ
สามารถ จ านวน 1 ชุด

     100,000 ส านักปลัดฯ

44 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศชนิดต้ังพ้ืน

หรือชนิดแขวน  ขนาด  
๑๘,๐๐๐  บีทียู  จ านวน  ๔ 
เคร่ือง

     100,000 ส านักปลัดฯ

45 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

ป้ายไฟว่ิง จ านวน ๕  ป้าย      100,000 ส านักปลัดฯ

46 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ดับเพลิง ชุดดับเพลิง จ านวนปีละ ๖ ชุด        30,000        30,000        30,000        30,000 ส านักปลัดฯ

47 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ดับเพลิง สายส่งน้ าดับเพลิงขนาด ๒.๕

 น้ิว  จ านวนปีละ 1  เส้น
       50,000        50,000        50,000        50,000        50,000 ส านักปลัดฯ



แบบ ผ.03

เป้าหมาย

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

บัญชีครุภัณฑ์

งบประมาณ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

48 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ดับเพลิง

สายส่งน้ าดับเพลิงขนาด ๑.๕
 น้ิว  จ านวนปีละ 1 เส้น

       50,000        50,000        50,000        50,000        50,000 ส านักปลัดฯ

49 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ดับเพลิง สายดูดน้ ารถดับเพลิง  

จ านวนปีละ  1 เส้น
     100,000      100,000      100,000      100,000      100,000 ส านักปลัดฯ

50 รักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ดับเพลิง หัวฉีดน้ าแบบปรับระดับน้ าได้

  ๓  ระดับ  จ านวนปีละ  ๑ 
 หัวฉีด

       28,000        28,000        28,000        28,000        28,000 ส านักปลัดฯ

51 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

ชุดการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV  จ านวน 1 ชุด 
ประกอบด้วย
1. โทรทัศน์แอลอีดี ขนาดไม่ต่ า
กว่า 55 น้ิว
2. ชุดรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียม
3. เคร่ืองรับสัญญาณภาพ
ดาวเทียม IRD

       30,700 กองการศึกษา

52 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะญ่ีปุ่น ขนาดกว้างไม่น้อย

กว่า 22 น้ิว ยาวไม่น้อยกว่า 22 
น้ิว สูงไม่น้อยกว่า 10  น้ิว 
จ านวนปีละ 15 โต๊ะ

         6,000          6,000          6,000 กองการศึกษา



แบบ ผ.03

เป้าหมาย

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

บัญชีครุภัณฑ์

งบประมาณ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

53 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

โทรทัศน์สี   จ านวน  ๑  
เคร่ือง

       10,000 กองสาธารณสุข

54 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์อ่ืน รถเข็นมูลสัตว์ จ านวนปีละ 2

  คัน
         3,000          3,000          3,000          3,000          3,000 กองสาธารณสุข

55 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์อ่ืน รถเข็นขยะ  จ านวนปีละ  3 

 คัน
       10,000        10,000        10,000        10,000        10,000 กองสาธารณสุข

56 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองตัดหญ้า  จ านวนปีละ 
 2  เคร่ือง

       20,600        20,600        20,600        20,600        20,600 กองสาธารณสุข

57 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถบรรทุกขยะ  ขนาด  ๖  
ตัน  ๖  ล้อ  จ านวน  ๑  คัน

      2,300,000 กองสาธารณสุข

58 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองพ่นหมอกควัน  จ านวน

 ปีละ ๒  เคร่ือง
       75,000        75,000 กองสาธารณสุข

59 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมโคจรติดผนัง  จ านวน 

 ๑๐  ตัว
       10,000 กองสาธารณสุข

60 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเคร่ืองเสียง  ล าโพง  
พร้อมไมค์โครโฟน  จ านวน  
๑  ชุด

       25,000 กองสาธารณสุข



แบบ ผ.03

เป้าหมาย

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

บัญชีครุภัณฑ์

งบประมาณ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

61 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองพ่นยาชนิดแบบสะพาย

หลัง จ านวนปีละ  ๒  เคร่ือง
       20,000        20,000 กองสาธารณสุข

62 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถบรรทุกขยะขนาด  ๖  ตัน
๖  ล้อ  แบบอัดท้าย  จ านวน
  ๑  คัน

      2,400,000 กองสาธารณสุข

63 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เคร่ืองวัดความดัน ปีละ 2 
เคร่ือง

       14,000        15,000        15,000        15,000 กองสาธารณสุข

64 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองกวาดถนน  ขนาด 
5.50 แรงม้า จ านวนปีละ 3 
 เคร่ือง

     154,500      154,500      154,500 กองสาธารณสุข

65 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รถตัดหญ้า  แบบน่ังขับ   
ขนาด  17.50 แรงม้า  
จ านวน ปีละ 1 คัน

     182,000      182,000      182,000 กองสาธารณสุข

66 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมดูดอากาศ  จ านวน  

30 ตัว
       19,250        11,550        11,550        11,550        11,550 กองสาธารณสุข

67 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์การเกษตร หัวกะโหลก  ขนาด ๖  น้ิว  

จ านวนปีละ  1  ตัว
       15,000        15,000        15,000        15,000        15,000 กองช่าง



แบบ ผ.03

เป้าหมาย

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

บัญชีครุภัณฑ์

งบประมาณ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

68 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ าแบบจุ่ม 

(แบบมีลูกลอย) จ านวนปีละ 
 1 เคร่ือง

         3,500          3,500          3,500          3,500          3,500 กองช่าง

69 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมติดผนัง  ขนาด 18 น้ิว

 จ านวนปีละ 35 ตัวๆละ 
1,500 บาท

       52,500        52,500        52,500        52,500 กองช่าง

70 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์โรงงาน กบไฟฟ้า  จ านวน  ๑  ชุด        10,000 กองช่าง

71 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์อ่ืน บันไดส าหรับซ่อมไฟฟ้า  

ขนาด   ๓ – ๕  ม.  จ านวน 
 ปีละ 2  อัน

         7,000          7,000          7,000          7,000          7,000 กองช่าง

72 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ าบาดาล ขนาด  

๑.๕ แรงม้า จ านวน  ปีละ 2 
เคร่ือง

       44,000        44,000        44,000        44,000        44,000 กองช่าง

73 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ าบาดาล ขนาด  ๒

  แรงม้า  จ านวนปีละ 2 
เคร่ือง

       58,000        58,000        58,000        58,000        58,000 กองช่าง



แบบ ผ.03

เป้าหมาย

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

บัญชีครุภัณฑ์

งบประมาณ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

74 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองป้ัมน้ าแรงดันสูง 

ส าหรับระบบ  Reverse  
Osmosis  ขนาด  ๑.๕  
แรงม้า  จ านวน ปีละ 3 เคร่ือง

       51,000        51,000        51,000        51,000        51,000 กองช่าง

75 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์โรงงาน สว่านไฟฟ้า  จ านวน 1 ตัว        10,600 กองช่าง

76 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ส านักงาน ผ้าใบคลุมเต็นท์  ขนาด  

กว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๘  
เมตร  แบบหลังเหล่ียม  
จ านวน 10 ชุด

       20,000        50,000        50,000        50,000        50,000 กองช่าง

77 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ส านักงาน ผ้าใบคลุมเต็นท์  ขนาด  

กว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๘  
เมตร  แบบหลังโค้ง  จ านวน 
 10  ชุด

       24,000        50,000        50,000        50,000        50,000 กองช่าง

78 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ส านักงาน ผ้าใบคลุมเต็นท์  ขนาด  

กว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๑๒  
เมตร  แบบหลังเหล่ียม  
จ านวน  10  ชุด

       22,000        50,000        50,000        50,000        50,000 กองช่าง



แบบ ผ.03

เป้าหมาย

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

บัญชีครุภัณฑ์

งบประมาณ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

79 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ส านักงาน ผ้าใบคลุมเต็นท์  ขนาด  

กว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๑๒  
เมตร  แบบหลังโค้งจ านวน 
15 ชุด

       39,000        50,000        50,000        50,000        50,000 กองช่าง

80 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถบรรทุกด้ัม  ขนาด  ๖  ล้อ
 จ านวน 1 คัน

      1,500,000 กองช่าง

81 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

มาตรวัดน้ า  จ านวน  ปีละ  
๑๐๐  ชุด

       35,000        35,000        35,000        35,000        35,000 กองประปา

82 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์อ่ืน มาตรวัดน้ า  ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
 ๔  น้ิว  จ านวน  ๑  ตัว

       13,750 กองประปา

83 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์อ่ืน เคร่ืองวัดคุณภาพน้ า  จ านวน 

 ๑  เคร่ือง
       50,000 กองประปา

84 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ าชนิดซัมเมิร์สเบ้ิล

ขนาดไม่น้อยกว่า  ๑.๕  
แรงม้า  จ านวน 5 เคร่ือง

       50,000        25,000        25,000        25,000        25,000 กองประปา

85 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

สารส้มและคลอรีน      250,000      250,000      250,000      250,000      250,000 กองประปา



แบบ ผ.03

เป้าหมาย

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

บัญชีครุภัณฑ์

งบประมาณ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

86 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์การเกษตร ชุดเคร่ืองสูบน้ าหอยโข่ง

-เคร่ืองสูบน้ าหอยโข่ง End 
Suction Centrifugal (เฉพาะตัว
ป้ัม)
Total Head 30 m. Capacity 
60 m/h. (NN65-315)  
Power 15 Hp. Speed 1450 
rpm.  Inlet 3" Outlet 2  ½"
ตัวละ 60,000 บาท
-Check Valve ø 150 mm. 
มอก. (เรือนส้ัน) ราคาตัวๆละ 
8,500 บาท
-Gate Valve ø 150 mm. มอก.
 บนดิน ราคา ตัวๆละ 12,500 
บาท
-ค่าติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า ชุดละ 
20,000 บาท
รวมชุดละ 101,000 บาท

     202,000 กองประปา



แบบ ผ.03

เป้าหมาย

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เทศบาลต าบลอาจสามารถ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

บัญชีครุภัณฑ์

งบประมาณ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

87 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
ครุภัณฑ์การเกษตร ชุดเคร่ืองสูบน้ าหอยโข่ง 

ประกอบด้วย
-เคร่ืองสูบน้ าหอยโข่ง End 
Suction Centrifugal 
Total Head 45 m. Capacity 
60 m/h. VN80 / 40  
Power 25 Hp. Speed 1450 
rpm.  Inlet 4" Outlet 3"
ตัวละ 80,000 บาท
-Check Valve ø 150 mm. 
มอก. (เรือนส้ัน) ราคา ตัวๆละ 
8,500 บาท
-Gate Valve ø 150 mm. มอก.
 บนดิน ราคา ตัวๆละ 12,500 
บาท
-ค่าติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าบนแพเหล็ก 
ชุดละ 20,000 บาท
รวมชุดละ 121,000 บาท

     242,000 กองประปา

4,228,700  4,584,850  2,205,750  4,995,050  1,530,350  -รวม


