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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

                                                                          องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใส อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูม ิ
ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
๓  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
    ๓.๑  แผนงาน  การศึกษา  

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

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๑. โครงการสนับสนุน 
อาหารกลางวัน 

- เพื่อให้นักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน ครบ
ทุกคน และถูกต้อง
ตามหลักโภชนาการ 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 7 ศูนย ์
- นักเรียนสังกัดโรงเรียน
ในต าบลกุดน้ าใส  
จ านวน ๗ โรงเรียน  

2,856,4๐๐ 
กรมส่งเสริมฯ 

 

2,856,4๐๐ 
กรมส่งเสริมฯ 
 

2,856,4๐๐ 
กรมส่งเสริมฯ 
 

2,856,4๐๐ 
กรมส่งเสริมฯ 
 

- นักเรียนได้รับ
สารอาหารครบ ๕ 
หมู่มีสุขภาพ
แข็งแรง 

- นักเรียนของ
สถานศึกษาในพ้ืนท่ี
ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน
สุขภาพแข็งแรง
เติบโตตามวัย 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๒. โครงการอาหารเสริม(นม) - เพื่อให้นักเรียน           
มีอาหารเสริม(นม) 
ดื่มครบทุกคน มี
ร่างกายแข็งแรง 
เจริญเติบโตตามวัย 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 7  ศูนย ์
- นักเรียนสังกัดโรงเรียน
ในต าบลกุดน้ าใส 
จ านวน ๗ โรงเรียน  

1,301,100 
กรมส่งเสริมฯ 

 

1,301,100 
กรมส่งเสริมฯ 
 

1,301,100 
กรมส่งเสริมฯ 
 

1,301,100 
กรมส่งเสริมฯ 
 

- นักเรียนได้มีนม
ดื่ม และมีสุขภาพ
แข็งแรงเจริญเติบโต
ตามวัย 

- นักเรียนของ
สถานศึกษาในพ้ืนท่ี
ได้รับอาหารเสริม
(นม)  
- นักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรง เติบโตตาม
วัย 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๓. โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

- เพื่อส่งเสริมการ
สร้างประสบการณ์
การเรียนรู้นอก
ห้องเรียนรู้ แข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 7 ศูนย ์
- นักเรียนสังกัด
โรงเรียนในต าบลกุด
น้ าใส จ านวน  ๗ 
โรงเรียน  

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

 

- นักเรียนทุกคน
ได้เข้าร่วมการจัด
กิจกรรมงานวัน
เด็กแห่งชาติ 

- นักเรียนของ
สถานศึกษาใน
พื้นที่ได้รับ
ประสบการณ์การ
เรียนรู้นอก
ห้องเรียน 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๔. โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
ทันตสุขภาพ ภาวะโภชนาการ
และการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัย 

- เพื่ออบรมให้
ความรู้แก่ผู้ปกครอง 
ในเรื่องทันตสุขภาพ 
ภาวะโภชนาการ 
และการอบรมเลี้ยง
ดูเด็กปฐมวัย 

- ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 7  ศูนย์  

๖๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๖๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๖๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๖๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 
 
 

- ผู้ปกครอง เด็ก
ปฐมวัย มีความรู้ 
ความเข้าใจใน
เรื่องทันตสุขภาพ 
ภาวะโภชนาการ 
และการอบรม
เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
มีสุขภาพเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

- ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัยมีความรู้ 
ความเข้าใจใน
เรื่องทันตสุขภาพ 
ภาวะโภชนาการ 
และการอบรม
เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
มีสุขภาพดี และ
เติบโต 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

ที ่
รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๕. โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ภายนอก
สถานศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้
จากสิ่งแวดล้อม และ
นอกสถานศึกษา 

- นักเรียนสังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
จ านวน 7 ศูนย ์
 

10๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

10๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

10๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

10๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- นักเรียนสังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เกิด
การเรียนรู้ที่ได้จาก
ภายนอกห้องเรียน 

- นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์การเรียนรู้
จากสิ่งแวดล้อม และ
นอกห้องเรียนใหม่  

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 
๖. โครงการจัดนิทรรศการ

แสดงผลงานทางวิชาการ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- เพื่อให้นักเรียนได้น า
ผลงานทางวิชาการมา
เผยแพร่ให้แก่ชุมชน 
และบุคคลทั่วไป 
- เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนได้พัฒนา
ตนเอง 

- นักเรียนสังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
จ านวน 7 ศูนย ์
 

3๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

3๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 
 

3๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๓๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- นักเรียนสังกัดศูนย์
พัฒนา เด็กเล็ก ร้อย
ละ ๘๐ ได้น าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ 

- นักเรียนได้แสดงผลงาน
ทางวิชาการ 
-  นักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

๗. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

- เพื่อให้การบริหาร
จัดการด้านการศึกษามี
ประสิทธิภาพ 

- สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา 

๒8๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

กรมส่งเสริม 

๒8๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

กรมส่งเสริม 

๒8๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

กรมส่งเสริม 

๒8๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

กรมส่งเสริม 

- จัดระบบการศึกษา
ได้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

- ในสังกัดจัดการศึกษา
ได้อย่างมีระสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

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

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

ที ่
รับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๘. โครงการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบล 
กุดน้ าใส 

- เพื่อสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในการ
จัดการเรียนการสอน
ให้แก่ผู้ปกครอง
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

- ผู้ปกครองนักเรียน
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 7 ศูนย ์
 

15,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

15,๐๐๐ 
งบ อบต. 

15,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

15,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- ผู้ปกครอง
นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
จัดการเรียนการ
สอนมากขึ้น 

- ผู้ปกครองนักเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจในการ
จัดการเรียนการสอน  

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

๙. โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
เยาวชนต าบลกุดน้ าใส
ต้านยาเสพติด 

- เพื่อให้เด็กนักเรียน
รู้จักเลี่ยงและปฏิเสธ
การใช้ยาเสพติดและ
ความรุนแรง 

- แข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติดในนักเรียน 
โรงเรียนประถมศึกษา  
7 แห่ง ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 7 ศูนย ์

6๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

6๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

6๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

6๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- เด็ก และเยาวชน
ที่เข้ารับการอบรม
มีความรู้ ความ
เข้าใจถึงพิษภัย
ของยาเสพติด
เพิ่มขึ้น 

- เด็ก และเยาวชนรู้จัก
หลีกเลี่ยงและปฏิเสธการใช้
ยาเสพติดและความรุนแรง 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม  

10. โครงจัดงานประเพณี งาน
ส าคัญทางศาสนา  งานรัฐ
พิธี ๆ 
 

- เพื่อจัดงานประเพณี 
งานส าคัญทางศาสนา  
งานรัฐพิธี ๆ  
 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 

2๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

2๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 
 

2๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

2๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 7 
ศูนย์ 
 

- เด็กเล็กในต าบลกุดน้ าใส 
ประเพณี งานส าคัญทาง
ศาสนา  งานรัฐพิธี ๆ 
 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 
11. โครงการรักการอ่าน 

 (หนอนหนังสือ) 
- เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน และประชาชน
ทั่วไป ให้เกิดนิสัยรัก
การอ่าน 
 

- นักเรียนสังกัด         
สถานศึกษาในพ้ืนท่ี 
และประชาชนท่ัวไป 
 

5๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

5๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 
 

5๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

5๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- นักเรียนสังกัด
สถานศึกษาใน
พื้นที่ต าบลกุดน้ า
ใสเกิดนิสัยรักการ
อ่านหนังสือมาก
ขึ้น 

- นักเรียนในสถานศึกษาใน
ต าบลกุดน้ าใส และระชา
ชนมีนิสัยรักการอ่าน
หนังสือ ประชาชน ได้รับ
ความรู้ และข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

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

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

(KPI) รับผิดชอบ 

12. โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

- เพื่อให้สถานศึกษามี
ระบบประกันคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอก 
 

- ศพด.ของอบต.กุด
น้ าใส ท้ัง 7 แห่ง
ผ่านการประเมิน
คุณภาพทั้งภายใน
และภายนอก 

5๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

5๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

 

5๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

5๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- ศพด.ของอบต.กุด
น้ าใส ท้ัง 7 แห่ง 

- ศพด.ของอบต.กุดน้ าใส ท้ัง 
7 แห่งผ่านการประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอก 
 

กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๑3. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้อยู่
ในสภาพพร้อมใช้งาน 
- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
เอื้อต่อการจัดการเรียน
การสอน 

- ปรับปรุงซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 7 ศูนย ์
 

20๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

20๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

20๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

20๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- ศูนย์พัฒนา     
เด็กเล็กมีสถานท่ี
จัดการเรียน       
การสอนตาม
มาตรฐาน 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพ
พร้อมใช้งาน 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีภูมิ
ทัศน์ที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

และ 
กองช่าง 

๑4. โครงการอบรมและ
พัฒนา บุคลากร
ทางการศึกษา นักงาน
ครู พนักงานจ้างกอง
การศึกษา 

- เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรทางการศึกษาให้
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

- บุคลากรทางการ
ศึกษา ในสังกัด 
อบต.กุดน้ าใส 
 

5๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

5๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

5๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

5๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- บุคลากรทางการ
ศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

-ในพื้นที่ต าบลกุดน้ าใส มี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อ
จัดการการเรียนการสอน
เพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๑5. โครงการปูองกันและ 
ระงบอัคคีภัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียน 

- เพื่อปูองกันและระงับ
อัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนใน
สังกัด อบต.กุดน้ าใส 
 

5๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

5๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

5๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

5๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- เด็กเล็กมีความ
ปลอดภัย 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนท่ี
ต าบลกุดน้ าใส มคีวาม
ปลอดภัยมากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๑6. โครงการจ้างเด็ก
นักเรียนระหว่างปิด
ภาคเรียน 

- เพื่อให้เด็กนักเรียน 
นักศึกษา มีรายได้
ระหว่างปิดภาคเรียน 
- เพื่อให้เด็กนักเรียน 
นักศึกษา ได้เกิดการ
เรียนรู้ในการปฏิบัติงาน
จริง 

- นักเรียน  นักศึกษา
ในพื้นที่ต าบลกุดน้ าใส 
 

๕๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๕๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๕๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๕๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- นักเรียน นักศึกษา 
มีรายได้ระหว่างปิด
ภาคเรียนมากขึ้น 

- นักเรียน นักศึกษา มี
รายได้ และน ามาเป็น
ทุนในการศึกษา 
- นักเรียน นักศึกษา
ได้รับประสบการณ์จาก
การปฏิบัติงาน 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๑7. โครงการส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอน 
BBL 

- เพื่อการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับพัฒนาการ
ของสมองแต่ละช่วงวัย 
เป็นการน าองค์ความรู้
เรื่องสมองมาใช้เป็นฐาน
ในการออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ 

- ส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอน BBL 

10๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

10๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

10๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

10๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- การจัดการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับ
พัฒนาการของสมอง
แต่ละช่วงวัย เป็น
การน าองค์ความรู้
เรื่องสมองมาใช้เป็น
ฐาน 

-เพื่อจัดการเรียนการ
สอนเพิ่มขึ้นและพัฒนา
ศักยภาพของเด็กให้มี
การอ่านออกเขียนได้ 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

18. โครงการห้องสมุด
เคลื่อนที่  

-เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้
เข้าถึงประชาชนอย่าง
ทั่วถึง 

มีห้องสมุดประชาชน 
ในเขตต าบลกุดน้ าใส  
ครบทุกหมู่บ้าน 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

ประชาชนมีแหล่ง
เรียนรู้ ศึกษา
เพิ่มเติม  มากขึ้น 

ประชาชนมีแหล่งเรียนรู้ 
ศึกษาเพิ่มเติม  มากขึ้น 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

19. โครงการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์การกีฬา 

- เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์
การกีฬา  
- เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้ใช้เวลาว่าง
โดยการออกก าลังกาย 
และเล่นกีฬา 

- จัดหาวัสดุอุปกรณ์
กีฬา 

๕๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๕๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๕๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๕๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- มีวัสดุอุปกรณ์การ
กีฬาเพิ่มขึ้น 

- ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงรักการ
ออกก าลังกาย และเล่น
กีฬาเป็นประจ า 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

20. โครงการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

-เพื่อเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
บ้านและ ศพด. 
- เพื่อทราบข้อมูลพื้นฐาน
ของเด็กท่ีจะน ามาช่วย
ส่งเสริมและสนับสนุน
พัฒนาการด้านต่างๆ 

-เยี่ยมบ้านนักเรียน 
ศพด.ทั้ง 7 แห่ง 

1๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

1๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

1๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

1๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- ผู้ปกครองและครูมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กัน 
- ทราบข้อมูลพื้นฐาน
ของเด็กท่ีจะน ามาช่วย
ส่งเสริมและสนับสนุน
พัฒนาการด้านต่างๆ 

- ผู้ปกครองและครูมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
- ทราบข้อมูลพื้นฐาน
ของเด็กท่ีจะน ามาช่วย
ส่งเสริมและสนับสนุน
พัฒนาการด้านต่างๆ 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

และกองช่าง 

21. โครงการขยายเขตไฟฟูา
พร้อมติดตั้งมิเตอร์ให้แก่ 
ศพด.ของอบต.กุดน้ าใส 

- เพื่อให้การจัดการใน 
ศพด.ของต าบลกุดน้ าใส
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพ 

- ขยายเขตไฟฟูา
พร้อมติดตั้งมิสเตอร์
ให้แก่ ศพด.ของ 
อบต.กุดน้ าใส 

100,000 
งบ อบต. 

 

100,000 
งบ อบต. 

 

100,000 
งบ อบต. 

 

100,000 
งบ อบต. 

 

- ศพด.ของอบต.กุดน้ า
ใสมีประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ 

-ศพด.ของอบต.กุดน้ าใส
มีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ มีไฟฟูาใช้ 

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
กองช่าง 

22. โครงการก่อสร้างโดม
สนามเด็กเล่นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเดื่อ 

- เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีโดมออก
ก าลังกาย และเล่นกีฬา 

- ก่อสร้างโดมสนาม
เด็กเล่นศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเดื่อ 

20๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

20๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

20๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

20๐,๐๐๐ 
 

งบ อบต. 

-สนามเด็กเล่นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเดื่อ 

- ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงรักการ
ออกก าลังกายและกีฬา 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

23. โครงการก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการให้แก่ 
ศพด.ของต าบลกุดน้ าใส 

-เพื่อให้การจัดการใน 
ศพด.ของต าบลกุดน้ าใส
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพ 

- ศพด.ของ อบต.กุด
น้ าใส จ านวน 7 
แห่ง 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

200,000 
งบ อบต. 

-ศพด.ของ อบต.กุดน้ า
ใส มีสิ่งสาธารณูปการ
ครบทุกแห่ง 

ศพด.ของ อบต.กุดน้ าใส 
มีสิ่งสาธารณูปการครบ
ทุกแห่ง 
 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
กองช่าง 

24. โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 

- เพื่อให้เด็กนักเรียนรู้จัก
เลี่ยงและปฏิเสธการใช้ยา
เสพติดและความรุนแรง 

- แข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด  

8๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

8๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

8๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

8๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- เด็ก และเยาวชน
อบต.กุดน้ าใส 

- เด็ก และเยาวชนรู้จัก
หลีกเลี่ยงและปฏิเสธ
การใช้ยาเสพติดและ
ความรุนแรง 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

25. โครงการจัดงานกีฬา
วันออกก าลังกาย 

- เพื่อให้เด็ก เยาวชน
และประชาชน ในพื้นที่ 
อบต.กุดน้ าใสมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

- แข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด  

1๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

1๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

1๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

1๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ในพื้นที่ 
อบต.กุดน้ าใส 

- เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน ในพื้นที่ 
อบต.กุดน้ าใสมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม  

26. โครงการอบรมและ
พัฒนาบุคลากรทาง
ศาสนาของต าบลกุด
น้ าใส 

-เพื่อให้บุคลากรทาง
ศาสนาปฏิบัติงาน
ศาสนาพิธีได้ถูกต้อง
เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 

-บุคลากรทางศาสนา
ของต าบลกุดน้ าใส  
จ านวน  100  คน 

60,000 
งบ อบต. 

60,000 
งบ อบต. 

60,000 
งบ อบต. 

60,000 
งบ อบต. 

-บุคลากรทางศาสนา
ของ ต าบลกุดน้ าใสมี
ความเข้าใจในศาสนา
พิธีและปฏิบัติตนได้
ถูกต้องเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน 

บุคลากรทางศาสนาของ 
ต าบลกุดน้ าใสมีความ
เข้าใจในศาสนาพิธีและ
ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 

กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม  

27. โครงการเรียนรู้สู้
อาเซียน 

-เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านภาษาและ
วัฒนธรรมขงกลุ่ม
สมาชิกอาเซี้ยน 

- จ้างครูต่างชาติใน
การสอนภาษาให้แก่
นักเรียนในต าบลกุด
น้ าใส 

5๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

5๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

5๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

5๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

-นักเรียนในต าบลกุด
น้ าใส 
 

- นักเรียนได้รับการ
พัฒนาทักษะทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

กอง3
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
กองช่าง 

28. โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

-เพื่อใหเ้ด็กมีสถานท่ี
ส าหรับออกก าลังกาย
และเล่นกีฬา 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

1๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

1๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

5๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ - เด็กได้มีสถานท่ี
ส าหรับออกก าลังกาย
และเล่นกีฬา 

กอง
การศึกษา 

ศาสนา แ.ละ
วัฒนธรรม 
กองช่าง1 

รวม 28 โครงการ - - 6,282,5๐๐ 
 

6,282,5๐๐ 6,282,5๐๐ 6,282,5๐๐ - - - 

 
.. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา1.ซ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - .2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

    องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใส อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 
ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 ๓  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    ๓.2 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ       

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

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

1. โครงการจัดกิจกรรมงาน
ด้านวัฒนธรรม ประเพณี
ต าบลกุดน้ าใส 

- เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นต าบลกุด
น้ าใสให้คงอยู่สืบไป 

- จัดกิจกรรม/ส่งเสริม
ด้านวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นต าบลกุดน้ าใส 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- ประชาชนร่วม
อนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นต าบลกุดน้ าใส 

- วัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ต าบลกุดน้ าใสได้รับ
การอนุรักษ์คงอยู่
ต่อไป 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

2. โครงการประเพณีวันลอย
กระทง 

- เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์
ประเพณีลอยกระทง 

- จัดงานประเพณีวัน
ลอยกระทง 

10๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

10๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

10๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

10๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- ประชาชนร่วมการ
อนุรักษ์ประเพณีลอย
กระทง 

- ประชาชนในพ้ืนท่ีได้
ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
ประเพณีลอยกระทง 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

3. โครงการประเพณีแห่
เทียนวันเข้าพรรษา 

- เพื่อส่งเสริมวันส าคัญ
ทางพุทธศาสนา 

- เชิญชวนประชาชน
เข้าร่วมท าบุญ ตัก
บาตร ฟังธรรม ปฏิบัติ
กิจ 
- แห่เทียนวัน
เข้าพรรษา 

8๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

8๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

8๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

8๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- ประชาชนร่วม
กิจกรรมทางศาสนา
มากขึ้น 

 - ประชาชนได้ร่วมกัน
บ าเพ็ญกุศลในวัน
ส าคัญทางศาสนา 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

4. โครงการจัดกิจกรรมในวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

- เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

- เชิญชวนประชาชนเข้า
ร่วมท าบุญ วันมาฆะบูชา
วันอาสาฬหบูชา วัน
เข้าพรรษา  วันออก
พรรษา ตักบาตร ฟังธรรม 
ปฏิบัติกิจทุกวันพระ 

5๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

5๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

5๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

5๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- ประชาชนร่วม
กิจกรรมทาง
ศาสนามากขึ้น 

 - ประชาชนได้ร่วมกัน
ปฏิบัติกิจในวันส าคัญ
ทางศาสนา 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

5. โครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมเยาวชน
เสริมสร้างพัฒนาจิต 
 

- เพื่อส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรมเยาวชน
เสริมสร้างพัฒนาจิต 

- โครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรม 

2๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

2๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

2๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

2๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- ประชาชนร่วม
กิจกรรมทาง
ศาสนามากขึ้น 
 

- คุณธรรมและจริยธรรม
เยาวชนเสริมสร้างพัฒนา
จิต 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม  

6. โครงการบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อน 

- เพื่อส่งเสริมและ
ท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา 
-เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนเข้าใจ
หลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธศาสนา 

- เด็กและเยาวชน ต าบล
กุดน้ าใส 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- ประชาชนร่วม
กิจกรรมทาง
ศาสนามากขึ้น 
 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตระหนักถึงความส าคัญ
ความส าคัญของบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

7. โครงการประเพณีบุญเดือน
สามปิดทองรูปหล่อพระครู
สุทธสราจารย ์
(จุ้ย  แสงประสิทธ์ิ) 

- เพื่อส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
 

- จัดงานประเพณีนี้บุญ
เดือนสามปิดทองรูปหล่อ
พระครูสุทธสราจารย์  
ปีละ 1  ครั้ง 

๔๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๔๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๔๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๔๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- ประชาชนร่วม
กิจกรรมทาง
ศาสนามากขึ้น 
 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตระหนักถึงความส าคัญ
ความส าคัญของประเพณี
นี้บุญเดือนสาม 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

8. โครงการจัดท าข้อมูล  
ประเพณี  วัฒนธรรม  
ท้องถิ่น 

-เพื่อให้มีแหล่งข้อมูลที่
ง่ายต่อการสืบค้น 

มีข้อมูล ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นของ
ต าบลกุดน้ าใส ครบถ้วน 
ทั้ง 14 บ้าน 

10,000 
งบ อบต. 

10,000 
งบ อบต. 

10,000 
งบ อบต. 

10,000 
งบ อบต. 

มีแหล่งข้อมูลที่ง่าย
ต่อการสืบค้น 

มีแหล่งข้อมูลที่ง่ายต่อ
การสืบค้น 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

9. โครงการจัดกิจกรรมในวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา  
(วันมฆบูชา  วันวิสาขบูชา  
วันอาฬารหบูชา วนั
เข้าพรรษา วันออกพรรษา) 

-เพื่อให้ประชาชนได้
เข้าใจและและร่วม
กิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา 

จัดกิจกรรมวันส าคัญ
ทางศาสนา  
จ านวน  5 วัน 
   

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

50,000 
งบ อบต. 

ได้ถ่ายทอด
ความส าคัญของวัน
ส าคัญทาง 
พระพุทธ 

ได้ถ่ายทอดความส าคัญ
ของวันส าคัญทางพระ
พุทธ 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

10. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน 

- เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน 
เรียนรู้ศิลปะการแสดง
พื้นบ้าน  
- เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน 

- เด็ก และเยาวชนใน
พื้นที่ต าบลกุดน้ าใส 

๔๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๔๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๔๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๔๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- เด็ก และเยาวชนมี
ความรู้ ในเรื่อง
ศิลปะการแสดง
พื้นบ้านเพิ่มขึ้น 
- ศิลปะการแสดง
พื้นบ้านคงอยู่สืบไป 

- เด็ก และเยาวชนมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องศิลปะการแสดง
พื้นบ้าน 
- ศิลปะการแสดง
พื้นบ้านได้รับการ 
อนุรักษ์ 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม  

11. โครงการติดตั้งซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
และสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

- เพื่อแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี และ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

-ติดตั้งซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดช และสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- ได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันระมหา
กษัตริย์เพิ่มมากขึ้น 

- ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีในสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

ส านักปลัด 
อบต. 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

รับผิดชอบ 

12. โครงการปกปูองสถาบัน
ส าคัญชาติ 

- เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดี และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

-ประชาชน 14 หมู่บ้าน
ได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี 

3๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

3๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

3๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

3๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- ได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์เพิ่ม
มากขึ้น 

- ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีในสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

ส านักปลัด 
อบต. 

13. โครงการอบรมสร้างทัศนคติ
และจิตส านึกท่ีดีงามในการ
อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 

- เพื่อเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
ออกถึงความรักความ
สามัของคนในชาติ 

- สร้างทัศนคติและ
จิตส านึกท่ีดีงามในการ
อยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์ 

2๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

2๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

2๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

2๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- เสริมสร้างความปอง
ดองสมานฉันท์ออกถึง
ความรักความสามัคคี
ของคนในชาติ 

- ลดปัญหาความ
ขัดแย้งสร้างความ
มั่นคงและความ
ปลอดภัยในชีวิติและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ส านักปลัด 
อบต. 

14. โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องจากวันพ่อแห่งชาติ 

- เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดี และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

-ประชาชน 14 หมู่บ้าน
ได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี 

10๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

10,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

10๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

10๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- ได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์เพิ่ม
มากขึ้น 

- ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีในสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

ส านักปลัด 
อบต. 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

15. โครงการปณิธานความด ี
 ปีมหามงคล 

- เพื่อเพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จ
พระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถและ
พระบรมวงศานุวงศ ์
-เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
ในสังคมไทยมีการ
แสดงออกซึ่งความรัก 
ความสามัคคีในการ
ร่วมกันท ากิจกรรมความ
ดีที่เริ่มจากตนเองและ
ขยายผลไปสู่องค์กรและ
สังคม 

- ประชาชนทุกหมู่เหล่า
ใน14 หมู ่บ้านของ
ต าบลกุดน้ าใส 

5๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

5๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

5๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

5๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- เพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรมในสังคมไทย 
มีการแสดงออกซึ่ง
ความรัก ความ
สามัคคีในการร่วมกัน
ท ากิจกรรมความดีที่
เริ่มจากตนเองและ
ขยายผลไปสู้องค์กร
และสังคม 

- ประชาชนทุกหมู่เหล่า
ร่วมกันร่วมตั้งปณิธาน
ความดีและน าความ
ปณิธานน้ันเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลในโอกาส
มหามงคลและท า
ต่อเนื่องซึ่งจะเป็นพลัง
อันยิ่งใหญ่ที่ก่อตั้งจากจุด
เล็กๆของการปฏิบัติ
ตัวเองไปสู้ประเทศชาติ 

ส านักปลัด 
อบต. 

16. โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถ 

- เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดี และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

-ประชาชน 14 หมู่บ้าน
ได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี 

10๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

10,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

10๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

10๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- ได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์เพิ่ม
มากขึ้น 

- ประชาชนได้แสดงออก
ถึงความจงรักภักดีใน
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

ส านักปลัด 
อบต. 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

17. โครงการบูรณะโบราณสถา
และวัตถุของต าบลกุดน้ าใส 

-เพื่อรักษา
โบราณสถานและ
โบราณวัตถุให้คงอยู่สืบ 
- เพื่อเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีและ
ในเขตจังหวัดชัยภูมิให้
เป็นที่รู้จักและเป็นการ
สร้างรายได้ให้กับชุมชน 

- บูรณะวัดเก่าบ้าน
โนน 
- บูรณะโบสถ์เก่า วัด
โพธิ์ศรี 
 

๕๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๕๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 
 

๕๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๕๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 
 

จ านวน 2 แห่ง - โบราณสถาน
โบราณวัตถ ุ
-มีผู้สนใจเข้ามา
ท่องเที่ยวในเขตพื้นท่ี
และจังหวัดชัยภูมิมาก
ขึ้น 
-ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 

กอง 
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

18. โครงการจัดงานประเพณีรด
น้ าขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวัน
สงกรานต์  

- เพื่อส่งเสริมฟื้นฟู
อนุรักษ์ประเพณี
สงกรานต์ให้คนรุ่นหลัง
ได้สืบสานต่อไป 

- จัดกิจกรรมส าหรับ
ผู้สูงอายุ จ านวน 14 
หมู่บ้าน  

10๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

10๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 
 

10๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

10๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- ประชาชนมีความ
ตระหนักถึงคุณค่า
ทางวัฒนธรรม
ประเพณีของชาวไทย
มากยิ่งข้ึน 

-สามารถฟ้ืนฟูประเพณี
วันสงกรานต์ซึ่งเป็นท่ีดี
งาม และเก่าแก่ของชาว
ไทยให้คงอยู่สืบไป 

กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

รวม 18 โครงการ - - 1,160,000 1,160,000 1,160,000 1,160,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

    องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใส อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 
ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 ๓  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
      ๓.3 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
๒๕61 ๒๕๖2 ๒๕63 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 

๑. โครงการสุ่มตรวจผู้เสพยา
เสพติดในสถานศึกษา
สถานประกอบการ ใน
พื้นที่ หรือกลุ่มเสี่ยงอ่ืนๆ 

- เพื่อคัดกรองและ
ค้นหาผู้ติดยาเสพติด 

- สุ่มตรวจนักเรียน 
พนักงานในสถาน
ประกอบการ หรือกลุ่ม
เสี่ยงอ่ืน ๆ  

๓๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๓๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๓๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๓๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- พื้นที่ปราศจาก               
ผู้ติดยาเสพติด 

- ปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่ลดลง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
และ ส านักปลัด 

อบต. 
๒. โครงการแข่งขันกีฬาต้าน

ยาเสพติดในนักเรียน  
  

- เพื่อให้เด็กนักเรียน
รู้จักเลี่ยงและปฏิเสธ
การใช้ยาเสพติดและ
ความรุนแรง 

- โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดใน
นักเรียน โรงเรียน
ประถมศึกษา  7 แห่ง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7 
ศูนย์ 

8๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

8๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

8๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

8๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- เด็ก และเยาวชนท่ี
เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจถึง
พิษภัยของยาเสพติด
เพิ่มขึ้น 

- เด็ก และเยาวชน
รู้จักหลีกเลี่ยงและ
ปฏิเสธการใช้ยาเสพ
ติดและความรุนแรง 

กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม  

3. โครงการประชาสัมพันธ์
เพื่อรณรงค์แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

- เพื่อให้ประชาชน
เข้าใจและตระหนักถึง
พิษภัยจากยาเสพติด 

-จัดกิจกรรมรณรงค์ต่าง 
ๆ เช่น ปูายระชาสัมพันธ์ 
แผ่นพับเดินรณรงค์ฯลฯ 

๒๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๒๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๒๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

- พื้นที่ปราศจาก
ปัญหายาเสพติด 

- ประชาชนเข้าใจถึง
พิษภัยจากยาเสพติด 

ส านักปลัด อบต. 

4. โครงการอบรมเยาวชน 
น าไทย ห่างไกลยาเสพติด 

- เพื่อให้เด็ก และ
เยาวชนได้เรียนรู้ ถึง
พิษภัยของยาเสพติด  

- จัดกิจกรรมอบรม
ให้แก่เด็ก และเยาวชน
ในพื้นที่ต าบลกุดน้ าใส 

๒๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๒๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๒๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

- เด็ก และเยาวชนท่ี
เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจถึง
พิษภัยของยาเสพติด 

- เด็ก และเยาวชน
รู้จักหลีกเลี่ยงและ
ปฏิเสธการใช้ยาเสพ
ติดและความรุนแรง 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
๒๕61 ๒๕๖2 ๒๕63 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 

5. โครงการปูองกัน
ปราบปรามผู้เสพยา 
เสพติด 

- เพื่อปูองกันผู้ค้าและผู้
เสพตระหนักถึงพิษภัย
จากยาเสพติด 

- ปูองกันปราบปรามผู้
เสพยาเสพติด 

๒๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๒๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๒๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๒๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- เด็ก และเยาวชนท่ี
เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจถึง
พิษภัยของยาเสพติด 

- เด็ก และเยาวชน
รู้จักหลีกเลี่ยงและ
ปฏิเสธการใช้ยาเสพ
ติดและความรุนแรง 

ส านักปลัด อบต. 
ร่วมกับสถานี

ต ารวจภูธรจัตุรัส 

รวม  5 โครงการ - - 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

    องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใส อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 
ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 ๓  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     ๓.4 แผนงาน  สาธารณสุข 

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

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

1. โครงการรณรงค์ปูองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

- เพื่อลดอุบัติการณ์
ของโรคพิษสุนัขบ้าใน
สัตว์ เช่น สุนัข แมว 
เป็นต้น 
- เพื่อปูองและ
คุมก าเนิดสุนัขและ
แมว 

- เพื่อลดอุบัติการณ์ของ
โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 
เช่น สุนัข แมว เป็นต้น 
- เพื่อปูองและคุมก าเนิด
สุนัขและแมว 

๘๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๘๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๘๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๘๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- พื้นที่ปราศจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

- พื้นที่ต าบลกุดน้ า
ใสปราศจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

2. โครงการรณรงค์ปูองกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

- เพื่อปูองกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออกภายใน
ชุมชน 
- เพื่อลดอัตราการ
ปุวยของโรค
ไข้เลือดออก 

- จัดซื้อ/สนับสนุนวัคซีน 
สารเคมี เช้ือเพลิง 
อุปกรณ์ในการฉีดพ่น
ยุงลายในพ้ืนท่ีต าบลกุด
น้ าใส 
- จัดท าเอกสารรณรงค์
และปูองกันเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

3๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

3๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

3๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

3๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- พื้นที่ปราศจาก 
โรคไข้เลือดออก 

- พื้นที่ต าบลกุดน้ า
ใสปราศจากโรค
เลือดออก 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 



ผ.01 หน้า 121 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

3. โครงการส่งเสริมปูองกัน
และแก้ไขโรคอุบัติใหม่ใน
เขตต าบลกุดน้ าใส 

- เพื่อปูองกันปัญหา
การเกิดโรคอุบัติใหม่ใน
ชุมชน 
-เพื่อให้ประชาชนรับรู้
สถานการณ์และ
สามารถช่วยเหลือ
ปูองกันตนเองได้
เบื้องต้น 

- จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
และสามารถรับมือกับ
สถานการณ์เบื้องต้นได ้
-จัดอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชน 

1๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

1๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

1๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

1๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- ปูองกันปัญหา
การเกิดโรคอุบัติ
ซ้ าในชุมชน 
 

- เพื่อให้ประชาชน
รับรู้สถานการณ์และ
สามารถช่วยเหลือ
ปูองกันตนเองได้
เบื้องต้น 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

4. โครงการชุมชนร่วมใจ สร้าง
เสริมไอโอดีน 

- เพื่อสร้างความ
ตระหนักให้ความรู้แก่
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในการเลือก
บริโภคอาหารที่มี
ไอโอดีน 

- จัดกิจกรรมอบรม / 
รณรงค์ให้ความรู้แก่เด็ก 
เยาวชน และประชาชน 
ในการเลือกบริโภค
อาหารที่มีไอโอดีน 

2๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

2๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

2๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

2๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- ไม่มีอัตราการ
เกิดโรคขาด
สารอาหาร
ไอโอดีนในพ้ืนท่ี 

- เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ไม่เป็น
โรคขาดสารอาหาร
ไอโอดีน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

5. โครงการรณรงค์ปูองกันโรค
เอดส์ 

- เพื่อปูองกันและ
ควบคุม 
โรคเอดส์ 

- ประชาชนได้รับความรู้ 
ปูองกันและควบคุมโรค
โรคเอดส์ 

15,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

15,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

15,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

15,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- จัดท าเอกสาร
รณรงค์และ
ปูองกันเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

- เพื่อลดอัตราการ
ปุวยของโรค
โรคติดต่อ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

6. โครงการพัฒนาศักยภาพ
หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน
หรือกู้ชีพกู้ภัยต าบล 

-เพื่อพัฒนาศักยภาพ
หน่วยบริการแพทย์
ฉุกเฉินหรือกู้ชีพกู้ภัย
ต าบล 

-หน่วยบริการแพทย์
ฉุกเฉินได้รับความรู้
เกี่ยวกับการกู้ชีพ 

๔0,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๔0,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๒0,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

20,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

-หน่วยบริการ
แพทย์หรือกู้ชีพ
กู้ภัยต าบลมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

-เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพของ
หน่อยบริการแพทย์
ฉุกเฉินหรือกู้ชีพกู้ภัย 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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ที ่

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

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

7. โครงการสนับสนุนการพัฒนา
สาธารณสุข สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน (ศสมช.) 

- เพื่อสนับสนุนงาน
บริการด้านสาธารณสุข
ในด้านการจัดการ
บริการสุขภาพในชุมชน 

- อุดหนุนศูนย์ สาธารณสุข
มูลฐานชุมชน (ศสมช.) 
จ านวน ๑๔ ศูนย์ 

๒๑๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๒๑๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๒๑๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๒๑๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- การปฏิบัติงาน
ของศูนย์
สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน (ศสมช.) มี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

- คณะกรรมการ 
และ อสม.แต่ละ
หมู่บ้านมีบประมาณ
ในการปฏิบัติงาน
บริการสาธารณสุข 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

8. 
 

โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบลกุดน้ าใส 
 

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมทางด้าน
ส่งเสริม ปูองกัน ฟื้นฟู 
รักษาสุขภาพในพ้ืนท่ี
ต าบลกุดน้ าใส 

- สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดน้ าใส 

12๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

12๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

12๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

12๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- ส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม
ต่าง ๆ  
- ประชาชนได้รับ
การบริการที่ดี 

- ประชาชนได้รับ
การบริการที่ดีด้าน
สาธารณสุขผ่าน
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
กุดน้ าใส 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม  

9. 
 

โครงการจัดช้ือน้ ายาเคมีและ
ทรายอะเบท 

-เพื่อปูองกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
  

-ปูองกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

10๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

10๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

10๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

10๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

-ปูองกันการเกิด
โรคไข้เลือกออกใน
ต าบลกุดน้ าใส 
-การระบาดของ
โรคไข้เลือดออกใน
ต าบลกุดน้ าใส
ลดลง 

-ประชาชนในต าบล
กุดน้ าใสปูองกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออกได้ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๑0. โครงการสร้างและพัฒนา
ทีมพ่นเคมีควบคุมโรค 
 

-เพื่อปูองกันและ
ควบคุมโรค 

 

-ทีมพ่นเคมีควบคุมโรค
ที่เข้มแข็ง 

๓0,๐๐๐ 
งบ อบต. 

๓0,๐๐๐ 
งบ อบต 

 

๓0,๐๐๐ 
งบ อบต. 

๓0,๐๐๐ 
งบ อบต. 

มีทีมพ่นเคมี
ควบคุมโรค
เพิ่มขึ้นและมี
ศักยภาพ  

ทีมพ่นเคมีควบคุมโรค
มีความรู้และ
ด าเนินการควบคุมโรค
ทันท่วงที 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม  

๑1. โครงการจัดช้ือเตียงลม
ส าหรับผู้ปุวยติดเตียง  

-เพื่อช่วยเหลือผู้ปุวย
ติดเตียง  

-จัดชื้อเตียงลมส าหรับ
ผู้ปุวยติดเตียง 

๓๕,๐๐๐ 
งบ อบต. 

๓๕,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๓๕,๐๐๐ 
งบ อบต. 

๓๕,๐๐๐ 
งบ อบต. 

จ านวน 14 ชุด -ช่วยเหลือผู้ปุวยติด
เตียงให้เป็นแผลกดทับ
เวลานอนนานๆ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม  

๑2. โครงการสุ่มตรวจผู้เสพยา
เสพติดในสถานศึกษา
สถานประกอบการและ
พนักงานราชการและ
พนักงานราชการ หรือกลุ่ม
เสี่ยง  

-เพื่อคัดกรองและ
ค้นหารผู้เสพสารเสพ
ติด  

-สุ่มตรวจพนักงาน
ราชการ หรือกลุ่ม
เสี่ยง 

๓0,๐๐๐ 
งบ อบต. 

๓0,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๓0,๐๐๐ 
งบ อบต. 

๓0,๐๐๐ 
งบ อบต. 

-พื้นที่มีการลดลง
ของยาเสพติด 

-ปัญหายาเสพติด
ลดลง 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม  

รวม 12 โครงการ - - 73๐,๐๐๐ 73๐,๐๐๐ 73๐,๐๐๐ 73๐,๐๐๐ - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

    องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใส อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 
ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
๓  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    ๓.5 แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

รับผิดชอบ 

๑. โครงการอบรมอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน  

- เพื่อพัฒนาศักยภาพ                    
การปฏิบัติงานของสมาชิก 
ให้มีทักษะ และวาม
สามารถในการปฏิบัติ
หน้าท่ี 

- จัดฝึกอบรม/ทบทวน
การปฏิบัติงานการ
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยให้แก่ สมาชิก 
อปพร.  

3๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

3๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

3๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

3๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- อาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน 
มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

- อาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน 
ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

๒. โครงการเฝูาระวังเพื่อ
ปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในพ้ืนท่ีจุดเสี่ยงหรือ
ในช่วงเทศกาลส าคัญต่าง ๆ 

- เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยทางถนน 
- เพื่อปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ 

- ตั้งจุดตรวจเพื่อปูองกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนน ในช่วงเทศกาล 

6๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

6๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

6๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

6๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยทางถนน
เพิ่มขึ้น 
- ลดอุบัติเหตุทางถนน 

- ประชามีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และลด
อุบัติเหตุทางถนน 

ส านักปลัด 
อบต. 

3. โครงการเตรียมความพร้อม
เพื่อจัดการปัญหาไฟปุาและ 
หมอกควัน 

- เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยทางถนน 
- เพื่อปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

- เตรียมความพร้อมเพื่อ
จัดการปัญหาไฟปุาและ
หมอกครัว 

5๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

5๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

5๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

5๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยทางถนน
เพิ่มขึ้น 
- ลดอุบัติเหตุทางถนน 

- ประชามีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และลด
อุบัติเหตุทางถนน 

ส านักปลัด 
อบต. 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

4. โครงการปูองกันและ
ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ
ภัยและภัยพิบัติต่าง ๆ 

- เพื่อเป็นการปูองกันสา
ธารณภัยที่อาจจะ
เกิดขึ้นในพื้นที ่
- เพื่อช่วยเหลือ/ 
สงเคราะห์ผู้ประสบสา
ธารณภัย 

- ด าเนินการหรือสนับสนุน
การช่วยเหลือหรือ
สงเคราะห์ผู้ประสบภัยที่
ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ 
เช่น อุทกภัย วาตภัย 
อัคคีภัย ภัยหนาว ฯลฯ 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- ผู้ประสบภัยได้รับ
การช่วยเหลือเบื้องต้น 

- ประชาชนท่ีประสบ
ภัยได้รับการช่วยเหลือ
เบื้องต้น และมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 
อบต. 
และ  
กอง

สวัสดิการ
สังคม 

5. โครงการจัดท าปูายเตือนภัย
และติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัย
จุดเสี่ยง 

- เพื่อปูองกันดูแลรักษา
ความปลอดภัย และให้
ความปลอดภัย และให้
ประชาชนท่ีเดินทาง
สัญจรไปมามีความ
ปลอดภัย เพิ่มความ
ระมัดระวังมากขึ้น 

- ด าเนินกาจัดท าปูาย
เตือนภัยจุดเสี่ยง ติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบ
บริเวณทางแยก ติดตั้ง
กระจก เป็นต้น ณ จุด
เสี่ยงตามถนนสายหลัก 
และถนนสายรองในพื้นที่
ต าบลกุดน้ าใส 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยทางถนน
เพิ่มขึ้น 
- ลดอุบัติเหตุทางถนน 

- ประชามีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และลด
อุบัติเหตุทางถนน 

ส านักปลัด 
อบต. 

.6. โครงการจัดซื้อวัสดุดับเพลิง - เพื่อใช้ในการปูองกัน
และระงับอัคคีภัย 

- ด าเนินการจัดซื้ออุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการ
ดับเพลิง  เช่น  ข้อแยก 
ข้อต่อ  ชุดผจญเพลิง สาย
ส่งน้ าดับเพลิง เป็นต้น 

๕๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๕๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๕๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๕๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยมี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

- มีอุปกรณ์ในการ
ปูองกันและระงับ
อัคคีภัย 
- งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยมี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 
อบต. 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

7. โครงการจัดซื้อวัสดุ
เครื่องแต่งกาย 
อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน(อปพร.) 

- เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน 

- ด าเนินการจัดซื้อ
วัสดุเครื่องแต่งกาย
อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน (อปพร.) 

๕๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๕๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๕๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๕๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- อาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน (อป
พร.)  มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น 

- อาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน (อป
พร.) มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 

8. โครงการจัดซื้อวิทยุ
สื่อสาร 

- เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี
ประจ าศูนย์อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
- เพื่อเพ่ิมความรวดเร็ว
ในการปฏิบัติหน้าที่ 

- ด าเนินการจัดซื้อ
วิทยุสื่อสารให้แก่
เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์
อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน 

๕๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 
 

๕๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 
 

๕๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๕๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยมี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

- มีอุปกรณ์ส าหรับ
การแจ้งเหตุเพื่อเพิ่ม
ความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 
- ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ
ทันท่วงที 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 

9. โครงการติดตั้งกล้อง 
CCTV 

- เพื่อเพ่ิมความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
-เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ส าหรับคดีความต่างๆที่
อาจจะเกิดขึ้น 

- ด าเนินการติดตั้ง 
กล้อง CCTV จุดเสี่ยง
ในพื้นที่ต าบลกุดน้ าใส 

1,90๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 
 

1,90๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 
 

1,90๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

1,90๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

-ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินมาก
ขึ้น 

 - ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย ์
- เป็นหลักฐาน
ส าหรับคดีความ
ต่างๆ 

ส านักปลัด 
อบต. 

 

10. โครงการปูองกันเด็ก
จมน้ า 

- เพื่อปูองกันเด็กจมน้ า
และลดการสูญเสียชีวิต
และทรัพย์สินอันเกิด
จากปัญหาเด็กจมน้ า 

- ปูองกันเด็กจมน้ า 5๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 
 

5๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

5๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

5๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

-ความปลอดภัยใน
ชีวิตเด็กจมน้ าและลด
การสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สินอันเกิดจาก
ปัญหาเด็กจมน้ า 

 - ประชาชนมีความ
ปลอดภัยและลดการ
สูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สินอันเกิดจาก
ปัญหาเด็กจมน้ า 

ส านักปลัด 
อบต. 

 

รวม 10 โครงการ - - 2,710,๐๐๐ 2,710,๐๐๐ 2,710,๐๐๐ 2,710,๐๐๐ - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

                                                                          องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใส อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูม ิ
ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
๓  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
    ๓.6 แผนงาน  งบกลาง  

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

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๑. โครงการสงเคราะห์เบี้ย
ผู้สูงอายุในเขต อบต. 

- เพื่อสงเคราะห์
ผู้สูงอายุ  

- เบี้ยผู้สูงอายุ 
อบต. กุดน้ าใส 
 

14,103,6๐๐ 
 

14,103,6๐๐ 14,103,6๐๐ 14,103,6๐๐ - ผู้สูงอายุได้รับการ
สงเคราะห ์
ครบ 100% 

- ผู้สูงอายุได้รับ
การช่วยเหลือ 

กอง
สวัสดิการ 

2. โครงการสงเคราะห์
ช่วยเหลือผู้พิการในเขต 
อบต.  

- เพื่อสงเคราะห์ผู้
พิการ  

- เบี้ยผู้พิการ  
อบต. กุดน้ าใส 
 

5,347,2๐๐ 
 

5,347,2๐๐ 5,347,2๐๐ 5,347,2๐๐ - ผู้พิการได้รับการ
สงเคราะห ์
ครบ 100% 

- ผู้พิการได้รับการ
ช่วยเหลือ 

กอง
สวัสดิการ 

3. โครงการสงเคราะห์เหลือ
ผู้ปุวยเอดส์ในเขต อบต. 

- เพื่อสงเคราะห ์ - ปุวยเอดส ์
 อบต. กุดน้ าใส 

50,000 
 

5,347,2๐๐ 
 

5,347,2๐๐ 5,347,2๐๐ - ปุวยเอดส์ได้รับ
การสงเคราะห ์
ครบ 100% 

- ปุวยเอดส์ได้รับ
การช่วยเหลือ 

กอง
สวัสดิการ 

รวม 3 โครงการ - - 19,500,8๐๐ 
 

19,500,8๐๐ 19,500,8๐๐ 19,500,8๐๐ - - - 

                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 



 
 



 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 

การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 


