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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใส อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูม ิ
ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 8  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ 
5  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
    5.๑  แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 2564 (KPI) รับผิดชอบ 

๑. โครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการ 

- เพื่อให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมในการปกครอง
ท้องถิ่น 

- การจัดกิจกรรม/สนับสนุน/
การจัดประชุมของประชาชน/
คณะกรรมการต่าง ๆ เพื่อการ
บริหารจัดการท้องถิ่น 
- จ่ายเป็นค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงานอันเป็นโยชน์ต่อ
ทางราชการ 

5๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

5๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

5๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

5๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

จ านวน 1  ครั้ง - ประชาชนมีความ
เข้าใจและมีส่วนร่วม
ในการบริหารท้องถิ่น
มากขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต. 

๒. โครงการค่าใช้จ่ายในการ
จัดการ/สนับสนุนการ
เลือกตั้ง 

- เพื่อจัดการเลือกตั้ง
ผู้บริหารและสมาชิกสภา 
กรณีครบวาระหรือการ
เลือกตั้งซ่อม 
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
สนับสนุนการเลือกตั้ง
ทั่วไป 

- ด าเนินการจัดการเลือกตั้ง
ผู้บริหารและสมาชิกสภา กรณี
ครบวาระหรือการเลือกตั้ง
ซ่อม 
- สนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง
ทั่วไป 

3๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

3๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

3๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

3๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

จ านวน 1  ครั้ง - ท้องถิ่นมีผู้บริหาร
และสมาชิกสภาที่
เป็นไปตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
- ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
การใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ส านักปลัด 
อบต. 

๓. โครงการส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับประชาธิปไตยและ
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 

- เพื่อให้ประชาชน และ
บุคลากร มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย 
และกฎหมายที่ควรรู้ 

- จัดฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับประชาธิปไตย และ
กฎหมายที่ควรรู้แก่ประชาชน 
ผู้บริหาร ข้าราชการ และ
พนักงานจ้าง  

๕๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๕๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๕๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๕๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

จ านวน 1  ครั้ง - ประชาชนและ
บุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจ ในหน้าท่ี
ของตน 

ส านักปลัด 
อบต. 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 

๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 
4. โครงการ อบต. 

เคลื่อนที่ /  การจัดประชุม
ประชาคม และการบูรณการ
แผนชุมชน 

- เพื่อน าบริการให้
ประชาชน 
- เพื่อให้ประชาชนร่วมกัน
ก าหนดทิศทางในการ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาของ
ชุมชน 

- จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน 
น าบริการต่าง ๆ สู่ชุมชน 
- จัดกิจกรรมรับฟังความ
คิดเห็นของภาคประชาชน 

๕๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๕๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๕๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๕๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

 

 

- จ านวน 14 
ครั้ง 

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวก สบาย
จากการได้รับบริการ
จาก อบต.  
- ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น และ
น าไปสู่การบริหาร
จัดการที่ดี 

ส านักปลัด 
อบต. 

รวม  4 โครงการ - - 45๐,๐๐๐ 45๐,๐๐๐ 
 

45๐,๐๐๐ 45๐,๐๐๐ 45๐,๐๐๐ - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใส อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูม ิ
ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 8  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ 
5  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
    5.๒  แผนงาน  การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 2564 (KPI) รับผิดชอบ 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ     
การจัดเก็บรายได้ 

- เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ของ 
อบต. 
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการโดยการเสียภาษี 

- จัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ /           
แผ่นพับ หรือพัฒนาระบบ
การให้บริการด้านการ
จัดเก็บภาษี 

๕๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๕๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๕๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๕๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

จ านวน 1 ครั้ง 
 

- อบต. มีรายได้เพิ่มขึ้น
จากการจัดเก็บภาษ ี
- การจัดเก็บรายได้มี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

2. โครงการสนับสนุน/อุดหนุน
ส่วนราชการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อ  จัดจ้าง
ของ อปท. ระดับอ าเภอ 

- เพื่อสนับสนุนศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ของ อปท. ระดับอ าเภอ 
- เพื่อเป็นการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ 
จัดจ้างของ อปท. 

- สนับสนุน/อุดหนุน
งบประมาณด าเนินงาน
ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้างของ 
อปท. ระดับอ าเภอ 

32,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

32,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

32,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

32,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

จ านวน1 แห่ง - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างของ อปท. 
ระดับอ าเภอมี
ประสิทธิภาพ 
- มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของ อปท. 

กองคลัง 

3. โครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การฏิบัติงานและการบริหาร
จัดการ 

- เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. ข้าราชการ 
พนักงานจ้าง และผู้น า
ท้องที่   มีความรู้ ความ
เข้าใจ และประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานและการ
บริหารจัดการ 

- จัดฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและการ
บริหารจัดการให้แก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. ข้าราชการ พนักงาน
จ้าง  และผู้น าท้องที่ 

๓๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๓๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๓๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๓๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

จัดฝึกอบรม
และศึกษาดู
งาน  
จ านวน 1 ครั้ง 
 

- ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. ข้าราชการ พนักงาน
จ้าง และผู้น าท้องที่ มี
ความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี และน า ระ
สบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้
ให้เกิดประโยชน์ 

ส านักปลัด 
อบต. 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 

๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 
4. โครงการอบรมและ

พัฒนาจริยธรรมและ
คุณธรรม 

- เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

- จัดหรือส่งบุคลากร 
เข้ารับการฝึกอบรมและ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- ผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. ข้าราชการ 
พนักงานจ้าง และผู้น า
ท้องที่ มีความรู้ ความ
เข้าใจ และมี
คุณธรรม/จริยธรรม 
ในการปฏิบัติงานเพ่ิม
มากขึ้น 

- ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. ข้าราชการ 
พนักงานจ้าง และผู้น า
ท้องที่ มีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีคุณธรรม/
จริยธรรม ในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 
อบต. 

5. โครงการจัดส่งบุคลากร
ของ อบต. เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 

- เพื่อให้บุคลากรของ 
อบต. มีศักยภาพและมี
การพัฒนาความรู้อยู่
เสมอ 

- จัดส่งบุคลากรของ 
อบต. เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- บุคลากรที่เข้ารับการ
อบรมมีศักยภาพใน
การท างานเพิ่มมากขึ้น 
และมีข้อผิดพลาดใน
การปฏิบัติหน้าที่ลดลง 
 

- บุคลากรมีศักยภาพใน
การท างาน 
- เกิดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีลดลง 
 

ส านักปลัด 
อบต. 

6. โครงการอบรมเพิ่ม
ทักษะทางด้านภาษา 

- เพื่อให้บุคลากรของ 
อบต. มีศักยภาพและมี
การพัฒนาทักษะ
ทางด้านภาษา 

- จัดหรือส่งบุคลากรของ 
อบต. เข้ารับการ
ฝึกอบรมเพิ่มทักษะ
ทางด้านภาษเพื่อก้าว
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๕๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๕๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๕๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๕๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- บุคลากรที่เข้ารับการ
อบรมมีศักยภาพและมี
ทักษะทางด้านภาษา
เพิ่มมากข้ึน 
 

- บุคลากรมีศักยภาพ
และมีทักษะทางด้าน
ภาษาเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานในก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

ส านักปลัด 
อบต. 

7. โครงการประเมินความ
พึงพอใจของประชาชนท่ี
มีต่อการบริการของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดน้ าใส 

- เพื่อประเมินความพึง
พอใจของประชาชนท่ีมี
ต่อการบริการของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดน้ าใส 
 

- จ้างหน่วยงานท่ีเป็น
กลางด าเนินการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อการ
บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดน้ า
ใส ปีละ ๑ ครั้ง 

๑๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๑๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๑๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๑๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

-จ านวน 1 ครั้ง 
 

- องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดน้ าใสได้
รับทราบข้อบกพร่องเพื่อ
น ามาท าการปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการ
ประชาชนให้มี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
อบต. 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 

๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 
7. โครงการประเมินความ

พึงพอใจของประชาชนท่ี
มีต่อการบริการของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดน้ าใส 

- เพื่อประเมินความพึง
พอใจของประชาชนท่ีมี
ต่อการบริการของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดน้ าใส 
- เพื่อน าผลการประเมิน
มาปรับปรุงกระบวนการ
ให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

- จ้างหน่วยงานท่ี
เป็นกลางด าเนินการ
ประเมินความพึง
พอใจของประชาชน
ที่มีต่อการบริการ
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดน้ าใส 
ปีละ ๑ ครั้ง 

๑๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๑๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๑๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๑๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

-จ านวน 1 ครั้ง 
 

- องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดน้ าใสได้
รับทราบข้อบกพร่อง
เพื่อน ามาท าการ
ปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการประชาชนให้
มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
อบต. 

8. โครงการพัฒนาและดูแล
เว็บไซต์องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดน้ าใส 

- เพื่อพัฒนาและดูแล
เว็บไซต์องค์การบริหาร
ส่วนต าบล กุดน้ าใสให้มี
ประสิทธิภาพการใช้งาน
ได้อย่างทันสมัย 
- เพื่อเป็นช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดน้ าใส 

- จ้างเหมา
หน่วยงานในการ
พัฒนาและดูแล
เว็บไซต์องค์การ
บริหารส่วนต าบลกุด
น้ าใส 

5๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

5๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

5๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

5๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- เว็บไซด์องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดน้ าใส 
www.kudnamsai.go.th 
ได้รับการพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 
 

- เว็บไซต์องค์การ
บริหารส่วนต าบล กุด
น้ าใสมีประสิทธิภาพ
การใช้งานได้อย่าง
ทันสมัย 
- มีช่องทางในการ
เผยแพร่ข้อมูลของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดน้ าใสเพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต. 

9. โครงการบริการข่าวสาร
ประจ าวัน 

- เพื่อให้ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารประจ าวัน 

- จัดซื้อหนังสือพิมพ์
ประจ าวัน และรับ
วารสารไว้บริการ
ประชาชน ณ ท่ีท า
การองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดน้ าใส 

2๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

2๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

2๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

2๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- มีบริการหนังสือพิมพ์
ประจ าวัน และวารสาร 
 

- ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการจาก อบต. 
และประชาชนท่ัวไป 
ได้รับข้อมูลข่าวสารทัน
ต่อเหตุการณ์  

ส านักปลัด 
อบต. 

 

 

http://www.kudnamsai.go.th/
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 2564 (KPI) รับผิดชอบ 

๑0. โครงการจัดท าวารสาร
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

- เพื่อเป็นช่องทางในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
กุดน้ าใสให้ประชาชนได้รับรู้ 

- จัดท าวารสาร
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ผลการปฎิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดน้ าใส 

๕๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๕๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๕๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๕๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดน้ าใส 
มีช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น 
 

- มีช่องทางในการ
เผยแพร่ข้อมูลของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดน้ าใส
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต. 

๑1. โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคารที่ท าการ
องค์การบริหารส่วน
ต าบล กุดน้ าใสและ
อาคารสถานท่ีที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ 

- เพื่อให้สถานท่ีในการ
ปฎิบัติราชการและให้บริการ
ประชาชน 

- ปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารที่ท าการฯ และ
อาคารสถานท่ีที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ 

3๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

3๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

3๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

3๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- มีสถานท่ีบริการ
ประชาชนดีขึ้น พร้อม
ให้บริการและปฏิบัติ
ราชการ 

- มีสถานท่ีปฏิบัติ
ราชการและ
ให้บริการประชาชน
ที่เหมาะสมและ
เพียงพอ 

ส านักปลัด 
อบต. 

และกองช่าง 

12. โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์/สถานท่ีท างานน่า
อยู่  น่าท างาน 

- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ 
สถานท่ีท างานให้น่าอยู่น่า
ท างาน 
- เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์
สถานท่ีท างานให้น่า
อยู่ น่าท างาน 

๓๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๓๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๓๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๓๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- สถานท่ีท างานน่าอยู่ 
น่าท างาน 
 

- สถานท่ีท างานน่า
อยู่ น่าท างาน มีภูมิ
ทัศน์ที่สะอาด 
สวยงาม 

ส านักปลัด 
และกองช่าง 

13. โครงการจัดซื้อรถยนต์
ส่วนกลาง 

- เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดน้ าใส 

- จัดซื้อรถยนต์ (ดีเซล) 
นั่ง ๔ ประตู ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
๒,๔๐๐  ซีซี แบบ
ขับเคลื่อน ๔ ล้อ 
ดับเบิ้ลแค็บ  

896,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

896,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

896,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

896,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- จ านวน 1 คัน - การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
อบต. 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 

๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 2564 รับผิดชอบ 
14. โครงการจัดซื้อรถยนต์

บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอ
ลิคพร้อมกระเช้าซ่อม
ไฟฟ้า 

- เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดน้ า
ใส เช่น การซ่อมแซม
ไฟฟ้า  การช่วยเหลือสา
ธารณภัย เป็นต้น 

- จัดซื้อรถยนต์บรรทุก
ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อม
กระเช้าซ่อมไฟฟ้า   
จ านวน  ๑  คัน 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

 

- จ านวน  ๑  คัน - การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

15. โครงการจัดซื้อเครื่องพ่น
หมอกควัน 

- เพื่อใช้ในการควบคุม
การแพร่ระบาดของ
แมลงที่เป็นพาหะน า
โรคติดต่อ 

- จัดซื้อเครื่องพ่นหมอก
ควัน   

252,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

252,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

252,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

252,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

 จ านวน 5 เครื่อง - มีวัสดุ ครุภัณฑ์
ในการปฎิบัติ
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 
- การเกิดโรค
ระบาดลดลง 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

16. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เทคโนโลยี  

- เพื่อพัฒนาการบริการ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
- การให้บริการมีความ
สะดวก รวดเร็ว 

- พัฒนาระบบสารสนเทศ 
เทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์  
ในการให้บริการ 

๕๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๕๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๕๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๕๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- มีระบบ
สารสนเทศในการ
ให้บริการ 

- ระบบการ
ให้บริการมีความ
สะดวก รวดเร็ว 
ทันสมัย 

ทุกส่วน
ราชการ 

17. โครงการจัดชื้อเครื่องขุด
เจาะบ่อบาดาล 
 

- เพื่อหาแหล่งน้ าในการ
อุปโภคและบริโภคให้
มากขึ้น 

- จัดชื้อเครื่องขุดเจาะบ่อ
บาดาล  

1,000,000 
งบ อบต. 

 

1,000,000 
งบ อบต. 

 

1,000,000 
งบ อบต. 

 

1,000,000 
งบ อบต. 

 

จ านวน 1  เครื่อง - มีแหล่งน้ า
สาธารณะเพิ่มขึ้น 
- ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 

กองช่าง  

18. โครงการจัดช้ือรถโดยสาร
ขนาดกลาง 

- เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดน้ า
ใส 

-จัดชื้อรถยนต์แบบโดยสาร 
ขนาด 12 ที่น่ัง (ดีเซล) ปริ
มาตกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  
2,400 ซีซ ี
จ านวน 1 คัน 

1,294,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

1,294,๐๐๐ 
งบ อบต. 

1,294,๐๐๐ 
งบ อบต. 

1,294,๐๐๐ 
งบ อบต. 

-จ านวน  1  คัน -การปฏิบัติ
ราชการมีประสิทธ์ิ
ภาพ 

ส านักปลัด 
อบต. 
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(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

ที ่
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 2564 รับผิดชอบ 

19. โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์องค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดน้ าใส 

- เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและ
ให้บริการประชาชน 

- ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์  
จ านวน 1 หลัง 

๒,๐๐0,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๒,๐๐0,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๒,๐๐0,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๒,๐๐0,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

จ านวน 1 หลัง 
 

-มีสถานท่ีปฏิบัติ
ราชการและ
ให้บริการ
ประชาชนอย่าง
เพียง 

ส านักปลัด 
อบต. 

20. โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

- เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ของ 
อบต. 

- จัดท าแผนที่ทะเบียน
ทรัพย์สินให้ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- ได้โปรแกรม 
แผที่ภาษีที่มี
มาตรฐาน 

- อบต. มีรายได้
เพิ่ม 
ขึ้นจากการจัดเก็บ
ภาษี 

กองคลัง 

21. โครงการจัดเก็บภาษ ี
นอกสถานท่ี 

- เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
และพัฒนาจัดเก็บภาษ ี
- เพื่อให้บริการรับช าระ
ภาษีเกิดวามสะดวก สบาย 
และส่งเสริมให้ประชาชน
มาช าระภาษีเพื่อน ามาสิ่ง
การมีส่วนร่วม 

- ออกบริการจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานท่ีให้
ครอบคลุมทุกหมู่บ้านใน
ต าบลกุดน้ าใส 

๒๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๒๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๒๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๒๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

 

 

จ านวน 14 หมู ่ - ประชาชนท่ีมา
รับบริการเกิด
ความพึงพอใจ 
- อบต. มีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการ
จัดเก็บภาษี 

กองคลัง 

22. โครงการจัดช้ือรถดับเพลิง
ขนาดเล็ก 

- เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดน้ าใส 

-จัดชื้อรถจัดช้ือ
รถดับเพลิง 
จ านวน 1 คัน 

1,5๐0,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

1,5๐0,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

1,5๐0,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

1,5๐0,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

-จ านวน 1 คัน -การปฏิบัติ
ราชการมีประสิทธ์ิ
ภาพ 

ส านักปลัด 
อบต. 

23. โครงการจัดช้ือรถบรรทุก
(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ า
เอนกประสงค ์

- เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดน้ าใส 

-จัดชื้อรถจัดช้ือ
รถบรรทุก(ดีเซล)แบบ
บรรทุกน้ าเอนกประสงค์  

3,5๐0,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

3,5๐0,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

3,5๐0,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

3,5๐0,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

-จ านวน 1 คัน -การปฏิบัติ
ราชการมีประสิทธ์
ภาพ 

ส านักปลัด 
อบต. 

24. โครงการจัดช้ือ
รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง 

- เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดน้ าใส 

-จัดชื้อรถจักยานยนต ์
ขนาด 120 ซีซี แบบ
เกียร์อัตโลมัติ  

55,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

55,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

55,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

55,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

-มีจ านวน 1 คัน -การปฏิบัติ
ราชการมีประสิทธ์
ภาพ 

ส านักปลัด 
อบต. 



 
 

         
 
   

   ผ.01 หน้า 142 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 

๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 
25. โครงการหอกระจายข่าวไร้

สาย 
 

- เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุด
น้ าใส 

-หอกระจายข่าวไร้
สาย 

1,400,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

1,400,๐๐๐ 
งบ อบต. 

- 

1,400,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

1,400,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

จ านวน 14 หมู ่ -การปฏิบัติ
ราชการมีประ
สิทธ์ภาพ 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

26. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
บ ารุงรักษาหอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บ้าน  

- เพื่อให้ประชาชน
ได้รับฟังข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

- ปรับปรุงซ่อมแซม
บ ารุงรักษา และ
ขยายเขตหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้าน   

100,000 
งบ อบต. 

 
 

100,000 
งบ อบต. 

 

100,000 
งบ อบต. 

 

100,000 
งบ อบต. 

 

จ านวน 14 หมู ่ - ประชาชน
ได้รับฟังข้อมูล
ข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

27. โครงการก่อสร้างลานกีฬาที่
ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดน้ าใส  

- เพื่อให้ประชาชนได้มี
ลานกีฬาในการออก
ก าลังกาย 

- ก่อสร้างลานกีฬาที่
ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุด
น้ าใส 

100,000 
งบ อบต. 

 
 

100,000 
งบ อบต. 

 

100,000 
งบ อบต. 

 

100,000 
งบ อบต. 

 

จ านวน 1 แห่ง - ประชาชนได้มี
ลานกีฬาในการ
ออกก าลังกาย
และเป็นที่
พักผ่อน 

กองช่าง 

28. โครงการจัดช้ือวัสดุ ครุภัณฑ์
การเกษตร  

- เพื่อใช้ในการเกษตร -จัดชื้อวัสดุ ครุภัณฑ์
การเกษตร  

50,๐๐๐ 
งบ อบต. 

50,๐๐๐ 
งบ อบต. 

50,๐๐๐ 
งบ อบต. 

50,๐๐๐ 
งบ อบต. 

ใช้ในการเกษตร -การปฏิบัติงาน
มีประสิทธ์ภาพ 

ส านักงาน
ปลัด อบต. 

รวม 28 โครงการ - - 15,364,๐๐๐ 15,364,๐๐๐ 15,364,๐๐๐ 15,364,๐๐๐ - - - 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้ าใส  เป็นการติดตามและ
ประเมินผลความสอดคล้องและความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้ าใส  
และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้ าใสได้ด าเนินการตามแผน
ด าเนินงาน  ว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ  ซึ่งสามารถน าไปสู้การบรรลุวิสัยทัศน์ที่
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้ าใสก าหนดหรือไม่  และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมิน
ในระดับ  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  
กุดน้ าใสก าหนดกรอบ  แนวทาง  และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
กุดน้ าใส  และประเมินผลโครงการพัฒนาตามที่ได้ด าเนินการ  ดังนี้ 
 1.1  โดยคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ 

ให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละครั้ง  ภายในเดือนธันวาคม  ของทุกปีทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร   
4.๒ ระเบียบ วิธีการติดตามและประเมินผล 
  องค์กรรับผิดชอบใน การติดตามและประเมินผล  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  อาจแต่งตั้งคณะท างานข้ึนช่วยในการติดตาม และการ
ประเมินผลได้ตามความเหมาะสม  ซึ่งควรแสดงไว้ในเอกสารแผนพัฒนา เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนและ
ต่อเนื่อง 
  การก าหนดวิธีการติตามและประเมินผล  เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ  
โดยการก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ  อยู่
ภายใต้ระยะเวลา  และงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่  และผลของการด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้
หรือไม่  ทั้งนี้ การติดตามเป็นการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ  ในขณะที่การประเมินผลเป็น
การตรวจสอบผลที่เกิดข้ึนจริง เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
  การก าหนดห้วงเวลาในการติดตาม และประเมินผล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ก าหนด
ช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โครงการ  ทั้งนี้ควรก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลอย่างน้อย
โครงการละ 1  ครั้ง  และประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1  ครั้ง  แล้วรายงานผลเสนอความเห็น  ซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น  ผู้บริหาร  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  

/..4.3 ก าหนดเครื่องมือ.. 



4.3 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  อบต. กุดน้ าใส โดยใช้แบบรายงาน 3 แบบตามรูปแบบที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ก าหนดเป็นแนวทางไว้ คือ 

1. ให้ใช้คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น  เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล  ดังนี้ 
  1.1 แบบที่ 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง  
  1.2 แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  1.3 แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
  1.4 แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  1.5 แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม 

 2. ให้มีการติดตามและประเมินผลเป็นรายโครงการและงบประมาณที่น าแผนพัฒนาสามปีไปเป็น
กรอบจัดท างบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 3. ให้สรุปผลเป็นจ านวนโครงการและร้อยละในการน าแผนชุมชนมาบรรจุในแผนพัฒนาสามปี 
(เฉพาะที่ชุมชนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล  และชุมชนขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบล
เท่านั้น) 

 4. ให้สรุปผลเป็นจ านวนโครงการและร้อยละในการน าแผนพัฒนาสามปีแล้วน ามาจัดท างบประมาณ
(เฉพาะในช่องปี 2560) 

 5. การรายงานอื่นตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

      

 

ภาคผนวก ก 

รูปแผนที่ตามแผนพัฒนา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5   
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 


