
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 
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ค้าน้า 

  กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมี
ระยะเวลาสี่ปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดที่ก าหนดไว้ให้มีระยะเวลาสี่ปี 

  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) หมายรวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้ าใส ประกอบด้วยรายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ ซึ่งในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้ าใส ได้มีการทบทวน เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง โดยได้ผ่านกระบวนการ
ประชาคมท้องถิ่นเพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทบทวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือการน าไปเป็นกรอบและแนวทางในการขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมในแต่ละปีงบประมาณ
ในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เมื่อวันที่ 28 
พฤศจิกายน 2559 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้ าใส  ขอขอบคุณผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน ชุมชน และต าบล       
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้ าใส  คณะกรรมการพัฒนาองค์
บริหารส่วนต าบลกุดน้ าใส  ผู้น าชุมชน ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และทุกภาคส่วนในประชาสังคม       
ตลอดจนหัวหน้าส่วนการงานทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูลและเสนอความคิดเห็น และแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา       
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)จนส าเร็จตาวัตถุประสงค์ ใน
ครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง 
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           หลักการและเหตุผล 

ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ครั งที่ 2 ประจ้าปี พ.ศ. 2561 
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส  อ้าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้ าใสได้ยกร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) 
เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ..ศ.2564) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วน
ต าบล เมืองพัทยา ให้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2559 และองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ให้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2559 ซึ่งในส่วนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดน้ าใสได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่4ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) เสร็จสิ้นและได้
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เพ่ือเป็น
กรอบแนวทางการจัดท างบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้วนั้น 
  

  เนื่องด้วยปัจจุบันการพัฒนาองค์กร และสถานการณ์ด้านการพัฒนาตามโครงสร้างการแบ่ง
งาน มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านจ านวนบุคลากรที่มีการเปลี่ยนแปลง อ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่มีข้อ
ระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงอยู่อย่างต่อเนื่อง และในการบริหารงานท้องถ่ินในพื้นท่ีให้มีความสอดคล้องกับ
สภาวการณ์หรือบริบทในพ้ืนที่ ในชุมชน และประชาชนที่มีปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการในการ
พัฒนาที่เปลี่ยนไปจากเดิม ตลอดจนสถานการณ์ทางการเงิน การคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้ าใสที่มี
อยู่ค่อนข้างจ ากัด และเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ ที่เป็นจริงและเป็นปัจจุบันมากที่สุด อีก
ทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้ าใสยังขาดวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานประจ า จึงมีความ
จ าเป็นต้องเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) โดย
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
 
 

๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) 
  2.1 เพ่ือให้การจัดท าโครงการในการแก้ปัญหาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 
พ.ศ.2564) มีความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และสถานการณ์ในปัจจุบันมากที่สุด 
  2.2 เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบายของ
รัฐบาลที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
  2.3 เพ่ือเปลี่ยนแปลงราคาประมาณการ ในการก่อสร้าง และพ้ืนที่จะด าเนินการให้มีความ
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่เป็นจริง เป็นปัจจุบัน และใกล้เคียงมากท่ีสุด 
 
 
 
 



 
   

2.4 ความจ าเป็นในด้านการจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
โครงสร้างด้านบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้ าใสที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงต้องมีการ
จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีเพียงพอต่อจ านวนผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนในพื้นท่ี และชุมชนที่เพ่ิมข้ึน เช่น ด้าน
สาธารณสุข ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปูองกันภัยต่างๆ ด้านการศึกษา การบริการสาธารณะ 
และโครงสร้างพ้ืนฐาน ส าหรับบริการประชาชนในพื้นท่ีต าบลกุดน้ าใส และต าบลหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 
๓. ขั นตอนการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ฉบับท่ี 2 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 9 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 22 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และให้ใช้
ข้อความนี้ “ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยด าเนินการดังนี้ 
  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปีที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  (3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้ าใสได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ตาม
รายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้นครบทุกขั้นตอนที่ก าหนดไว้ และผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) พร้อมทั้ง
แจ้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้ าใส เพ่ือแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกุดน้ าใส
ทราบ และใช้เป็นกรอบในการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)   

องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส อ้าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
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ผ.07 

บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส  อ้าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูม ิ

 ยุทธศาสตร ์
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 รวม 4 ป ี

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน  
  1.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน 

 
28 

 
4,900,000 

 
28 

 
4,900,000 

 
28 

 
4,900,000 

 
28 

 
4,900,000 

 
112 

 
19,600,000 

รวม 29 5,050,000 29 5,050,000 29 5,050,000 29 5,050,000 113 20,200,000 
3.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ
ส่งเสริมคุณชีวิต 
3.4 แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 

 
 

3 

 
 

850,000 

 
 

3 

 
 

850,000 

 
 

3 

 
 

850,000 

 
 

3 

 
 

850,000 

 
 

12 

 
 

3,400,000 

รวม 3 850,000 3 850,000 3 850,000 3 850,000 12 3,400,000 
4.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ
ส่งเสริมคุณชีวิต 
2.4 แผนงาน  การบ าบัด ฟื้นฟู  เฝูาระวัง  และ
ปูองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 

3 

 
 

140,000 

 
 

3 

 
 

140,000 

 
 

3 

 
 

140,000 

 
 

3 

 
 

140,000 

 
 

12 

 
 

560,000 

รวม 3 140,000 3 140,000 3 140,000 3 140,000 12 560,000 
4.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วน
ร่วมและยังยืน 
 4.4 แผนงาน  การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้
พลังงานอย่างมีคุณค่า 

 
 
 

17 

 
 
 

1,180,000 

 
 
 

17 

 
 
 

1,180,000 

 
 
 

17 

 
 
 

1,180,000 

 
 
 

17 

 
 
 

1,180,000 

 
 
 

68 

 
 
 

4,720,000 

รวม 17 1,180,000 17 1,180,000 17 1,180,000 17 1,180,000 68 4,720,000 
รวม 52 7,220,000 52 7,220,000 52 7,220,000 52 7,220,000 208 28,880,000 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)  

องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส อ้าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) 
องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 

เพ่ิมเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 2 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลติ  การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน    
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน   
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 

1. โครงการยกร่องพูนดินถนนที่มีผู้
บริจาคให้เป็นถนนสาธารณะใน
เขตต าบลกุดน้ าใส หมู่ที่  1 

- เพื่อสะดวกต่อการ
ล าเลียงพืชผลทางการ
เกษตร 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,200 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.60 เมตร 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,200 เมตร 

- การสัญจร /
ขนส่งสะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

2. โครงการยกร่องพูนดินถนนที่มีผู้
บริจาคให้เป็นถนนสาธารณะใน
เขตต าบลกุดน้ าใส หมู่ที่  2 

- เพื่อสะดวกต่อการ
ล าเลียงพืชผลทางการ
เกษตร 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,200 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.60 เมตร 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,200 เมตร 

- การสัญจร /
ขนส่งสะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

3. โครงการยกร่องพูนดินถนนที่มีผู้
บริจาคให้เป็นถนนสาธารณะใน
เขตต าบลกุดน้ าใส หมู่ที่  3 

- เพื่อสะดวกต่อการ
ล าเลียงพืชผลทางการ
เกษตร 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,200 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.60 เมตร 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,200 เมตร 

- การสัญจร /
ขนส่งสะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

4. โครงการยกร่องพูนดินถนนที่มีผู้
บริจาคให้เป็นถนนสาธารณะใน
เขตต าบลกุดน้ าใส หมู่ที่  4 

- เพื่อสะดวกต่อการ
ล าเลียงพืชผลทางการ
เกษตร 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,200 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.60 เมตร 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,200 เมตร 

- การสัญจร /
ขนส่งสะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

4 
     (แบบ ผ.01) 



             
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) 
องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 

เพ่ิมเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 2 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลติ  การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน    
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน   
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

 

 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 

5. โครงการยกร่องพูนดินถนนที่มีผู้
บริจาคให้เป็นถนนสาธารณะใน
เขตต าบลกุดน้ าใส หมู่ที่  5 

- เพื่อสะดวกต่อการ
ล าเลียงพืชผลทางการ
เกษตร 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,200 เมตร  
สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,200 เมตร 

- การสัญจร /
ขนส่งสะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

6. โครงการยกร่องพูนดินถนนที่มีผู้
บริจาคให้เป็นถนนสาธารณะใน
เขตต าบลกุดน้ าใส หมู่ที่  6 

- เพื่อสะดวกต่อการ
ล าเลียงพืชผลทางการ
เกษตร 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,200 เมตร  
สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,200 เมตร 

- การสัญจร /
ขนส่งสะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

7. โครงการยกร่องพูนดินถนนที่มีผู้
บริจาคให้เป็นถนนสาธารณใน
เขตต าบลกุดน้ าใส หมู่ที่  7 

- เพื่อสะดวกต่อการ
ล าเลียงพืชผลทางการ
เกษตร 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,200 เมตร  
สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,200 เมตร 

- การสัญจร /
ขนส่งสะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

8. โครงการยกร่องพูนดินถนนที่มีผู้
บริจาคให้เป็นถนนสาธารณใน
เขตต าบลกุดน้ าใส หมู่ที่  8 

- เพื่อสะดวกต่อการ
ล าเลียงพืชผลทางการ
เกษตร 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,200 เมตร  
สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,200 เมตร 

- การสัญจร /
ขนส่งสะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

5 

     (แบบ ผ.01) 



 
            รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) 
องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 

เพ่ิมเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 2 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลติ  การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน    
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน   
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 

9. โครงการยกร่องพูนดินถนนที่มีผู้
บริจาคให้เป็นถนนสาธารณะใน
เขตต าบลกุดน้ าใส หมู่ที่  9 

- เพื่อสะดวกต่อการ
ล าเลียงพืชผลทางการ
เกษตร 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,200 เมตร  
สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,200 เมตร 

- การสัญจร /
ขนส่งสะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

10. โครงการยกร่องพูนดินถนนที่มีผู้
บริจาคให้เป็นถนนสาธารณะใน
เขตต าบลกุดน้ าใส หมู่ที่  10 

- เพื่อสะดวกต่อการ
ล าเลียงพืชผลทางการ
เกษตร 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,200 เมตร  
สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,200 เมตร 

- การสัญจร /
ขนส่งสะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

11. โครงการยกร่องพูนดินถนนที่มีผู้
บริจาคให้เป็นถนนสาธารณะใน
เขตต าบลกุดน้ าใส หมู่ที่  11 

- เพื่อสะดวกต่อการ
ล าเลียงพืชผลทางการ
เกษตร 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,200 เมตร  
สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,200 เมตร 

- การสัญจร /
ขนส่งสะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

12. โครงการยกร่องพูนดินถนนที่มีผู้
บริจาคให้เป็นถนนสาธารณะใน
เขตต าบลกุดน้ าใส หมู่ที่  12 

- เพื่อสะดวกต่อการ
ล าเลียงพืชผลทางการ
เกษตร 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,200 เมตร  
สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,200 เมตร 

- การสัญจร /
ขนส่งสะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

6 
     (แบบ ผ.01) 



             
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) 
องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 

เพ่ิมเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 2 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลติ  การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน    
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน   
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

 
 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 

13. โครงการยกร่องพูนดินถนนที่มีผู้
บริจาคให้เป็นถนนสาธารณะใน
เขตต าบลกุดน้ าใส หมู่ที่  13 

- เพื่อสะดวกต่อการ
ล าเลียงพืชผลทางการ
เกษตร 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,200 เมตร  
สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,200 เมตร 

- การสัญจร /
ขนส่งสะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

14. โครงการยกร่องพูนดินถนนที่มีผู้
บริจาคให้เป็นถนนสาธารณะใน
เขตต าบลกุดน้ าใส หมู่ที่  14 

- เพื่อสะดวกต่อการ
ล าเลียงพืชผลทางการ
เกษตร 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,200 เมตร  
สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,200 เมตร 

- การสัญจร /
ขนส่งสะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

15. โครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 1 

- เพื่อสะดวกต่อการ
ล าเลียงพืชผลทางการ
เกษตร 

กว้าง 5 เมตร 
 ยาว 10,000 เมตร  
พร้อมลงลูกรัง 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 10,000 เมตร 

- การสัญจร /
ขนส่งสะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

16. โครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 2 

- เพื่อสะดวกต่อการ
ล าเลียงพืชผลทางการ
เกษตร 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว 10,000 เมตร  
พร้อมลงลูกรัง 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 10,000 เมตร 

- การสัญจร /
ขนส่งสะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

7 
     (แบบ ผ.01) 



8 
(แบบ ผ.01) 

       รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 
เพ่ิมเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 2 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลติ  การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน    
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน   
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

 
 

                              

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 

17. โครงการปรับเกรดซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 

- เพื่อสะดวกต่อการ
ล าเลียงพืชผลทางการ
เกษตร 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว 10,000 เมตร  
พร้อมลงลูกรัง 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 10,000 เมตร 

- การสัญจร /
ขนส่งสะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

18. โครงการปรับเกรดซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 

- เพื่อสะดวกต่อการ
ล าเลียงพืชผลทางการ
เกษตร 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว 10,000 เมตร  
พร้อมลงลูกรัง 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 10,000 เมตร 

- การสัญจร /
ขนส่งสะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

19. โครงการปรับเกรดซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 

- เพื่อสะดวกต่อการ
ล าเลียงพืชผลทางการ
เกษตร 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว 10,000 เมตร  
พร้อมลงลูกรัง 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 10,000 เมตร 

- การสัญจร /
ขนส่งสะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

20. โครงการปรับเกรดซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 

- เพื่อสะดวกต่อการ
ล าเลียงพืชผลทางการ
เกษตร 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว 10,000 เมตร  
พร้อมลง ลูกรัง 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 10,000 เมตร 

- การสัญจร /
ขนส่งสะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 



9 
(แบบ ผ.01) 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) 
องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 

เพ่ิมเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 2 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลติ  การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน    
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน   
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 

21. โครงการปรับเกรดซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 

- เพื่อสะดวกต่อการ
ล าเลียงพืชผลทางการ
เกษตร 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว 10,000 เมตร  
พร้อมลงลูกรัง 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 5 เมตร 
ยาว 10,000 เมตร 

- การสัญจร /
ขนส่งสะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

22. โครงการปรับเกรดซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 

- เพื่อสะดวกต่อการ
ล าเลียงพืชผลทางการ
เกษตร 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว 10,000 เมตร  
พร้อมลงลูกรัง 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 10,000 เมตร 

- การสัญจร /
ขนส่งสะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

23. โครงการปรับเกรดซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 

- เพื่อสะดวกต่อการ
ล าเลียงพืชผลทางการ
เกษตร 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว 10,000 เมตร  
พร้อมลงลูกรัง 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 10,000 เมตร 

- การสัญจร /
ขนส่งสะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

24. โครงการปรับเกรดซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 

- เพื่อสะดวกต่อการ
ล าเลียงพืชผลทางการ
เกษตร 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว 10,000 เมตร 
พร้อมลงลูกรัง 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 10,000 เมตร 

- การสัญจร /
ขนส่งสะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 



10 
(แบบ ผ.01) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 
เพ่ิมเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 2 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  พัฒนาขีดความสามารถในการผลติ  การจัดการสินค้าและบริการเพื่อเสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน    
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การทางการตลาด และการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน   
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๑  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 

25. โครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 11 

- เพื่อสะดวกต่อการ
ล าเลียงพืชผล
ทางการเกษตร 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 10,000 เมตร  
พร้อมลง ลูกรัง 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ถนนลูกรัง 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 10,000 เมตร 

- การสัญจร /
ขนส่งสะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

26. โครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 12 

- เพื่อสะดวกต่อการ
ล าเลียงพืชผล
ทางการเกษตร 

กว้าง 5 เมตร  
ยาว 10,000 เมตร 
พร้อมลง ลูกรัง 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 10,000 เมตร 

- การสัญจร /
ขนส่งสะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

27. โครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 13 

- เพื่อสะดวกต่อการ
ล าเลียงพืชผล
ทางการเกษตร 

กว้าง 5 เมตร 
 ยาว 10,000 เมตร 
พร้อมลง ลูกรัง 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 10,000 เมตร 

- การสัญจร /
ขนส่งสะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

28. โครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 14 

- เพื่อสะดวกต่อการ
ล าเลียงพืชผล
ทางการเกษตร 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 10,000 เมตร 
พร้อมลง ลูกรัง 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ถนนลูกรัง  
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 10,000 เมตร 

- การสัญจร /
ขนส่งสะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างร่องะบายน้ าหน้า
บ้านนางจรรยา รักตลาด 

เพื่อให้น้ าไหล
สะดวกไม่อุดตัน 

ยาว 100 เมตร  150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ร่องะบายน้ า 
ยาว 100 เมตร  

น้ าไหลสะดวก
ไม่อุดตัน 

กองช่าง 

รวม 28  โครงการ - - 5,050,000 5,050,000 5,050,000 5,050,000 - - - 



 
 

11 
(แบบ ผ.01) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 
เพ่ิมเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 2 

ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 ๓  ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๓.5 แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 

๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

เสารับสัญญาณกล้อง  CCTV  
บ้านตลาด หมู่  1 

- เพื่อเพ่ิมความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
-เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ส าหรับคดีความต่างๆที่
อาจจะเกิดขึ้น 

- ปรับปรุงซ่อมแซมเสารับ
สัญญาณกล้อง  CCTV  
บ้านตลาด จ านวน 12 จุด 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 

กล้อง  CCTV  
บ้านตลาด  
จ านวน 12 จุด 

 - ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย ์
- เป็นหลักฐาน
ส าหรับคดีความ
ต่างๆ 

ส านักปลัด 
อบต. 

2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
และติดตั้งระบบกล้อง CCTV 
ภายใน อบต.กุดน้ าใส 

- เพื่อเพ่ิมความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
-เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ส าหรับคดีความต่างๆที่
อาจจะเกิดขึ้น 

ปรับปรุงซ่อมแซมและติดตั้ง
ระบบกล้อง CCTV  
จ านวน 12 จุด 

50๐,๐๐๐ 
 
 

50๐,๐๐๐ 
 

50๐,๐๐๐ 
 

50๐,๐๐๐ 
 

ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบล
กุดน้ าใสกล้อง  
CCTV   
จ านวน 12 จุด 

 - ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย ์
- เป็นหลักฐาน
ส าหรับคดีความ
ต่างๆ 

ส านักปลัด 
อบต. 

 



 
 

12 
(แบบ ผ.01) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 
เพ่ิมเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 2 

ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 ๓  ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๓.5 แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 

๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 
3. โครงการตีเส้นจราจรถนน

สายบ้านเดื่อ-กุดน้ าใส 
- เพื่อปูองกันดูแลรักษาความ
ปลอดภัย และให้ความ
ปลอดภัย และให้ประชาชนท่ี
เดินทางสัญจรไปมามีความ
ปลอดภัย เพิ่มความ
ระมัดระวังมากขึ้น 

ระยะทางยาวประมาณ 
35,000 เมตร 

30๐,๐๐๐ 
 

30๐,๐๐๐ 
 

30๐,๐๐๐ 
 

30๐,๐๐๐ 
 

ตีเส้นจราจร
ถนนสาย
บ้านเดื่อ-กุด
น้ าใส 

- ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 850,000 850,000 850,000 850,000 - - - 



13 
 (แบบ ผ.01) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 
เพ่ิมเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 2 

ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 7 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
4  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
         4 .2  แผนงาน  การบ าบัด   ฟื้นฟู  เฝูาระวัง  และปูองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 

1. โครงการปลูกปุาชุมชน เพื่อฟ้ืนฟูสภาพปุาท่ีมี
สภาพเสื่อมโทรมให้ฟ้ืน
คืนความอุดมสมบูรณ์
และเพิ่มฟื้นท่ีปุาไม้ใน
พื้นที่ท่ีสาธารณะในเขต
ชุมชน 

จัดเตรียมพื้นท่ีปลูกปุา 
จัดหากล้าไม้ และจัดท า
โครงการ ปลูกปุาร่วมกับ
ผู้ชุมชนและราษฎรใน
ท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมใน
การปลูกปุา 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ประชาชน 
จ านวน 14 หมู ่

ปลูกฝังจิตส านึกให้
ราษฎรในท้องถิ่นให้
มีใจรักต้นไม้ รักปุา
ไม้และหวงแหน
ทรัพยากรปุาไม้และ
สิ่งแวดล้อม 

ส านักปลัด 
และ 

สนง.พลังงาน
จังหวัดชัยภูม ิ

2. โครงการรวมใจปลูกปุาลด
ภาวะโลกร้อน 

เพื่อสร้างจิตส านึกให้
นักศึกษาได้มีส่วนร่วมใน
การดูแลสิ่งแวดล้อมให้
ความส าคัญกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ตลอดจนเกิดความรัก
หวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดหาพันธ์ไม้แจกทุก
ครัวเรือนและปลูกต้นไม้
ในที่สาธารณะ 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

ประชาชน 
จ านวน 14 หมู ่

ประชาชนมีจิตส านึก
ในการมีส่วนร่วมใน
การดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมาก
ยิ่งข้ึนและประชาชน
รักหวงแหน
ทรัพยากรปุาไม้และ
สิ่งแวดล้อม 

ส านักปลัด 
และ 

สนง.พลังงาน
จังหวัดชัยภูม ิ

14 



 (แบบ ผ.01) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 
องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 

เพ่ิมเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 2 
ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 7 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
4  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
         4 .2  แผนงาน  การบ าบัด   ฟื้นฟู  เฝูาระวัง  และปูองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 

3. โครงการเกษตรอินทรีย์ลดการ
ใช้ปุยเคมีทางการเกษตร 

เพื่อเป็นแนวทางการท า
การเกษตรยั่งยืนตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวสร้างจิตส านัก
ให้คนในชุมชนตระหนัก
ถึงการท าการเกษตรที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
การท าเกษตรยังยื่นตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง
และวิธีท าเกษตรแบบ
อินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ประชาชน 
จ านวน 14 หมู ่

ปลูกฝังจิตส านึกรัก
ความพอเพียงมีวิถี
ชีวิตที่เป็นเกษตร
อินทรีย์ 

ส านักปลัด
และ 

สนง.พลังงาน
จังหวัดชัยภูม ิ

รวม 3  โครงการ - - 140,๐๐๐ 140,๐๐๐ 140,๐๐๐ 140,๐๐๐ - - - 
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 (แบบ ผ.01) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 
เพ่ิมเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 2 

ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 7 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
4  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
         4 .4  แผนงาน  การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 

1. โครงการส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทน 

เพื่อให้ประชานลดการ
ใช้พลังงาน  และหัน
มาใช้พลังง่านทดแทน
เพื่อลดภาวะโลกร้อน 

จัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับพลังงานทดแทน 
จ านวน 50 คน 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

-ประชาชนในต าบล
กุดน้ าใสมีความรู้
เกี่ยวกับพลังงาน
ทดแทนเพิ่มมากขึ้น 

กอง
สาธารณสุขฯ

และ 
สนง.พลังงาน
จังหวัดชัยภูม ิ

2. โครงการส่งเสริมการผลิตและ
การใช้เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง 

เพื่อเป็นการเผยแพร่
และส่งเสริมให้
ประชาชนตระหนักใน
การใช้พลังงาน อย่าง
คุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพ 

ฝึกอบรมการผลิตเตาหุง
ต้มประสิทฺธิภาพสูง
ให้กับผู้ที่สนใจและจักตั้ง
กลุ่มปั้นเตาหุงต้ม 
จ านวน  50 คน 

1๐๐,๐๐๐ 
 

1๐๐,๐๐๐ 
 

1๐๐,๐๐๐ 
 

1๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

- ชุมชนมีค่าใช่จ่าย
ด้านพลังงานลดลง
โดยการน า
เทคโนโลยีพลังงานท่ี
เหมาะสมกับชุมชน
ไปใช้งานอย่างมีประ
สิทธฺภาพ 

กอง
สาธารณสุขฯ

และ 
สนง.พลังงาน
จังหวัดชัยภูม ิ

 
 
 
 



16 
(แบบ ผ.01) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 
เพ่ิมเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 2 

ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 7 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
4  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
         4 .4 แผนงาน  การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 

3. โครงการส่งเสริมการผลิตและ
การใช้เตาแก๊สชีวมวล (ฟืน) 

เพื่อเป็นการเผยแพร่และ
ส่งเสริมให้ประชาชน
ตระหนักในการใช้พลังงาน
และน าพลังงานทดแทนมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

จัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการผลิตเตา
แก๊สชีวมวล (ฟืน) 
จ านวน 50 คน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

-ประชาชนในต าบล
กุดน้ าใสมีค่าใช้จ่าย
ลดลงโดยการน า
เทคโนโลยีพลังการที่
เหมาะสมกับชุมชน
ไปใช้งานอย่างมีประ
สิทธฺภาพ 

กอง
สาธารณสุขฯ 
สนง.พลังงาน
จังหวัดชัยภูม ิ

4. โครงการส่งเสริมการผลิตและ
การใช้เตาถ่าน 200 ลิตร 
ประสิทธิภาพสูง(แบบนอน) 

เพื่อลดปริมาณการใช้ไม้ใน
การเผาถ่านแบบดั้งเดิม
เพื่อได้ถ่านจากการเผา
ถ่าน 200 ลิตร เกิดผลดี
ต่อการน าไปใช้ใน
ครัวเรือนไม่ให้เกิดครัว
มลพิษต่อสภาพแวดล้อม
และชุมชน 

ส่งเสริมให้ชุมชนผลิต
ถ่านใช้เองและได้ถ่าน
ประสิทฺธิภาพสูงสร้าง
รายได้จากการ
จ าหน่ายถ่านและลด
การใช้ก๊าช LPG 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ประชาชน 
จ านวน 14 หมู ่

-ประชาชนในต าบล
กุดน้ าใสมีค่าใช้จ่าย
ลดลงโดยการน า
เทคโนโลยีพลังการที่
เหมาะสมกับชุมชน
ไปใช้งานอย่างมีประ
สิทธฺภาพ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

และ 
สนง.พลังงาน
จังหวัดชัยภูม ิ

 



17 
(แบบ ผ.01) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 
เพ่ิมเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 2 

ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 7 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
4  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
         4 .4 แผนงาน  การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 

5. โครงการจักรยานปั่นน้ าด้วย
แรงงานคน 

เพื่อเป็นการลดการใช้
พลังงานประเภทไฟฟูาลด
การใช้เชื่อเพลิงและหันมา
ใช้แรงงานคนและลด
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานคน 

จัดอุปกรณ์และอบรม
ให้ความรู้ขั้นตอนการ
ผลิตและวิธีการใช้ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ประชาชน 
จ านวน 14 หมู ่

ชุมชนมีพลังงาน
ทดแทนการใช้
ไฟฟูาและเป็น
การออกก าลัง
กาย 

กองสาธารณสุขฯ 
และ 

สนง.พลังงาน
จังหวัดชัยภูม ิ

6. โครงการส่งเสริมโรงอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ 

เพื่อเป็นการแปรรูป
ผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับผลิตภัณฑ์สามารถ
เพิ่มรายได้และเป็นการ
เก็บรักษาผลิตภัณฑ์
อบแห้งให้มีอายุนานขึ้น 

คัดเลือกพื้นที่ท่ีมีความ
เหมาะสมและ
ด าเนินการอบรมโรง
อบแห้งเชิงปฏิบัติการ
ลงมือปฏิบัต ิ

50,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนในต าบล
กุดน้ าใส  
จ านวน 14 หมู ่

ลดการตากแห่ง
ในช่วงฤดูฝน
และแมลง
รบกวน 

กองสวัสดิการฯ
และ 

สนง.พลังงาน
จังหวัดชัยภูม ิ

 
 
 
 
 



18 
(แบบ ผ.01) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 
เพ่ิมเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 2 

ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 7 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
4  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
         4 .4 แผนงาน  การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 

7. โครงการส่งเสริมการใช้ระบบ
สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย
ในการสูบน้ าด้วยไฟฟูา
หรือน้ ามันและสร้าง
ต้นแบบชุมชนพึ่งพา
ตนเองด้านพลังงาน
ทดแทน 

คักเลือกพื้นที่ในการ
ติดตั้งระบบสูบน้ าด้วย
พลังแสงอาทิตย์และ
อบรมให้ความรู้ด้าน
การใช้และการดูแล
รักษาระบบสูบน้ าด้วย
พลังแสงอาทิตย ์

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

หมู่บ้านและ
กลุ่มเกษตรนา
แปลงใหญ ่

ลดค่าใช้จ่ายในการ
สูบน้ าด้วยไฟฟูาหรือ
น้ ามันและเป็น
ต้นแบบชุมชนที่
พึ่งพาตนเองด้าน
พลังงานทดแทน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

และ 
สนง.พลังงาน
จังหวัดชัยภูม ิ

8. โครงการส่งเสริมการใช้ก๊าช
ชีวภาพจากมูลสัตว์ เศษอาหาร
หรือหญ้าเนเปีย 

เพื่อเป็นการเผยแพร่และ
ส่งเสริมให้ประชาชน
ตระหนักในการน าของ
เหลือท้ิงทางการเกษตร
หรือพืชพลังงานมาใช้เป็น
วัตถุดิบหลักในการท า
พลังงานทดแทนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

อบรมให้ความรู้ด้าน
การผลิตบ่อหมักก๊าช
ชีวภาพและการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ระบบให้กับ
คณะท างาน 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ประชาชน 
จ านวน 14 หมู ่

ชุมชนมีค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงานลดลง
และการน า
เทคโนโลยีพลังงานท่ี
เหมาะสมกับชุมชน
ไปใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

และ 
สนง.พลังงาน
จังหวัดชัยภูม ิ

 



19 
(แบบ ผ.01) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 
เพ่ิมเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 2 

ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 7 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
4  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
         4 .4 แผนงาน  การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 

9. โครงการส่งเสริมการใช้การใช้
เตาเศรษฐกิจประยุกต์ 

เพื่อเป็นการเผยแพร่และ
ส่งเสริมให้ประชาชน
ตระหนักในการใช้พลังงาน 
อย่างคุ้มค่า และมี
ประสิทธิภาพ 

ฝึกอบรมให้ประชาชน
ตระหนักในการใช้
พลังงาน อย่างคุ้มค่า 
และมีประสิทธิภาพ 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

ประชาชน 
จ านวน 50 คน 

ชุมชนมีค่าใช่จ่าย
ด้านพลังงานลดลง
โดยการน า
เทคโนโลยีพลังงานท่ี
เหมาะสมกับชุมชน
ไปใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

และ 
สนง.พลังงาน
จังหวัดชัยภูม ิ

10 โครงการสื่อวิทยุประชาสัมพันธ์
การประหยัดพลังงานผ่านเสียง
ตามสายวิทยุชุมชน 

เพื่อเป็นการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการ
ประหยัดพลังงานท้ังใน
ภาคครัวเรือน  
เกษตรกรรมอุตสาหกรรม 
และภาครัฐ 

ประชาสัมพันธ์การ
ประหยัดพลังงานผ่าน
เสียงตามสายวิทยุ
ชุมชนและจัดท า
โครงการ 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ประชาชน 
จ านวน  14 หมู ่

ประชาชนรับทราบ
ความเคลื่อนไหวการ
ด าเนินงานโครงการ
ของส านักงาน
พลังงานจังหวัด 

กอง
สาธารณสุขฯ 

และ 
สนง.พลังงาน
จังหวัดชัยภูม ิ

 
 

20 



(แบบ ผ.01) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 
องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 

เพ่ิมเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 2 
ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 7 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
4  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
         4 .4 แผนงาน  การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 

11. โครงการหมู่บ้านตัวอย่างด้าน
การประหยัดพลังงาน 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ให้กับ อบต.และชุมชน
ส าหรับการบริหารจัด
การพลังงานอย่างมีส่วน
ร่วม 

ฝึกอบรมให้กับ อบต.
และชุมชนส าหรับการ
บริหารจัดการพลังงาน
อย่างมีส่วนร่วม 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ประชาชน 
จ านวน 14 หมู ่

เกิดการลดใช้ไฟฟูา
ในครัวเรือนลงได้ 
10%  

กอง
สาธารณสุขฯ 

และ 
สนง.พลังงาน
จังหวัดชัยภูม ิ

12. โครงการใช้อุปกรณ์ประหยัด
พลังงานในครัวเรือน 

เพื่อเป็นการเผยแพร่และ
ส่งเสริมให้ประชาชน
ตระหนักในการใช้พลังงาน 
อย่างคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพ 

ฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการประหยัด
พลังงานในครัวเรือน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ประชาชน 
จ านวน 14 หมู ่

เกิดการลดใช้ไฟฟูา
ในครัวเรือนลงได้ 
10%  

กอง
สาธารณสุขฯ 

และ 
สนง.พลังงาน
จังหวัดชัยภูม ิ

 
 
 
 
 
 
 



21 
(แบบ ผ.01) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 
เพ่ิมเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 2 

ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 7 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
4  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
         4 .4 แผนงาน  การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 ๒๕๖4 

13. โครงการเปลื่ยนหลอดไส้เป็น
หลอด LED  

เพื่อลดการใช้พลังงาน
ไฟฟูาอย่างสิ้นเปลืองและ
ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
ไฟฟูาในระดับครัวเรือน 

ส ารวจข้อมูลการใช้
หลอดไส้ไส้เป็นหลอด 
LED 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ครัวเรือน 
จ านวน 14 หมู ่

ครัวเรือนในต าบล
กุดน้ าใสช่วยกันลด
การใช้พลังงานไฟฟูา 

กอง
สาธารณสุขฯ 

และ 
สนง.พลังงาน
จังหวัดชัยภูม ิ

14. โครงการศึกษาดูงานด้าน
พลังงาน  

เพื่อให้ชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการได้มีความรู้
ความสามารถเข้าใจและ
ประสบการณ์ด้านเทค
โนโลยี่พลังงาน 

ค้นหาสถานท่ีดูงานท่ี
ชุมชนสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับมา
ประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ประชาชน
จ านวน 14 หมู ่

ประชาชนในต าบล
กุดน้ าใสสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับมา
ประยุกต์ใช้ใน
ท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

และ 
สนง.พลังงาน
จังหวัดชัยภูม ิ

 
 
 
 
 



22 
(แบบ ผ.01) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 
เพ่ิมเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 2 

ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 7 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
4  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
         4 .4 แผนงาน  การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 ๒๕๖4 

15. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
วิทยากรกระบวนการ  

เพื่อให้เกิดทีมวิทยากร
กระบวนการในชุมชน 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
วิทยาการกระบวนการ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ประชาชน
จ านวน 14 หมู ่

วิทยากรที่ได้รับ
การอบรมสามารถ
เผยแพรให้ความรู้
เรื่องพลังการอย่าง
ถูกต้อง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

และ 
สนง.พลังงาน
จังหวัดชัยภูม ิ

16. โครงการจัดตั้งศูนย์
ประสานงานข้อมูลด้าน
พลังงานชุมชนประจ าต าบล  

เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล
ด้านพลังงานชุมชน
ประจ าต าบล 

จัดตั้งศูนย์
ประสานงานข้อมูล
ด้านพลังงานชุมชน
ประจ าต าบล 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ตั้งศูนย์
ประสานงาน
ข้อมูลด้าน
พลังงานชุมชน 

เป็นแหล่งข้อมูล
ด้านพลังงาน
ชุมชนประจ า
ต าบลกุดน้ าใส 

กอง
สาธารณสุขฯ 

และ 
สนง.พลังงาน
จังหวัดชัยภูม ิ

 
 
 
 
 
 



23 
(แบบ ผ.01) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส 
เพ่ิมเติม  แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 2 

ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 7 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
4  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
         4 .4 แผนงาน  การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 ๒๕๖4 

17. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  

เพื่อให้เป็นแหล่งสาธิต
ด้านเทคโนโลยี่
พลังงานประจ าชุมชน 

จัดตั้งศูนย์บริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
พลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ศูนย์บริการ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
พลังงานทดแทน
และอนุรักษ์
พลังงาน 
จ านวน 1  ศูนย์ 

เป็นแหล่งสาธิต
ด้านเทคโนโลยี่
พลังงานประจ า
ชุมชน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

และ 
สนง.พลังงาน
จังหวัดชัยภูม ิ

รวม 17  โครงการ - - 1,180,๐๐๐ 1,180,๐๐๐ 1,180,๐๐๐ 1,180,๐๐๐ - - - 

 
 
 
 
 
 
 



24 
 (แบบ ผ.08) 

บัญชีวัสดุและครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส  อ้าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูม ิ
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของวัสดุ/ครุภัณฑ์) 
งบประมาณ (บาท) และที่มา หน่วยงาน

ที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

1. บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดช้ือเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร   
จ านวน  1 เครื่อง 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

ส านักปลัด 
อบต. 

2. บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร   
จ านวน  1 เครื่อง 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

ส านักปลัด 
อบต. 

3. เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ไฟฟูาและ
วิทยุ 

เพื่อติดตั้งเสาโคมไฟฟูาส่อง
สว่าง(โซล่าเซล)ตามทางแยก 

โคมไฟฟูาส่องสว่าง 
(โซล่าเซล)จ านวน  20 ต้น 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

กองช่าง 

4. เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ์ โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์ ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์ จ านวน 
6 จุด 

50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

5. เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ขนส่ง 

เพื่อติดตั้งปูายจราจรให้ระวัง
ความปลอดภัย 

ติดตั้งปูายจราจร 
จ านวน  14  หมู่ 

300,000 300,000 300,000 300,000 กองช่าง 

6. งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร 

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  
จ านวน 1 ซุ้ม กรอบไฟเบอร์กลาส  
ขนาดกว้าง 203.00 เซนติเมตร 
สูง 150.00 เซนติเมตร ฐานไฟ
เบอร์กลาส ขนาด 
กว้าง 350.00 เซนติเมตร 
 สูง 150.00 เซนติเมตร 

90,000 90,000 90,000 90,000 ส านักปลัด 
อบต. 

 



25 
 (แบบ ผ.08) 

บัญชีวัสดุและครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส  อ้าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูม ิ
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของวัสดุ/ครุภัณฑ์) 
งบประมาณ (บาท) และที่มา หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ ๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

7. บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถใน 
รัชกาลที่ 9 

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ   
จ านวน 1 ซุ้ม กรอบไฟเบอร์กลาส  
ขนาดกว้าง 230.00 เซนติเมตร 
สูง 150.00 เซนติเมตร 
ฐานไฟเบอร์กลาส ขนาด 
กว้าง 350.00 เซนติเมตร  
สูง 150.00 เซนติเมตร 

90,000 90,000 90,000 90,000 ส านักปลัด 
อบต. 

8. บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เพื่อจัดช้ือเครื่องตัดหญ้า จัดชื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง  
จ านวน 4 เครื่องๆละ 9,500 
บาท เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบ
สะพายเครื่องยนต์ขนาดไม่น้อย
กว่า 1.4 แรงม้า ปริมาณกระบอก
สูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซ ี

38,000 
 

38,000 
 

38,000 
 
 

38,000 
 

ส านักปลัด 
อบต. 

 
 
 
 

 



26 
 (แบบ ผ.08) 

บัญชีวัสดุและครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส  อ้าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูม ิ
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของวัสด/ุครุภัณฑ์) 
งบประมาณ (บาท) และที่มา หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ ๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

9. แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์งาน
เกษตร 

เพื่อจัดช้ือเครื่องสูบน้ า จัดชื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง 
เครื่องยนต์เบนซินสูบน้ าได้ 1,000  
ลิตรต่อนาที  ขนาด 7 แรงม้า 
จ านวน 1 เครื่อง  

22,500 
 

22,500 
 

22,500 
 

22,500 
 

ส านักปลัด 

- - - - - รวม 1,830,5๐๐ 1,830,5๐๐ 1,830,5๐๐ 1,830,5๐๐ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แบบ ผ. 08 
บัญชีวัสดุและครุภัณฑ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
ส้าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 

 


