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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 7 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
4  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
   4.๑  แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 

๑. โครงการพัฒนาระบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

- เพื่อรักษาความสะอาด
ของชุมชน 
- เพื่อส่งเสริมและรักษา
สิ่งแวดล้อม 

- พัฒนาระบบ
จัดการ เช่น จาก
การฝั่งกลบ เป็น
ระบบการเผา การ
ถมที่เพ่ิมสถานท่ีใน
การทิ้งขยะ เป็นต้น 

๔๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๔๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๔๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๔๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- ปัญหาขยะ
ลดลง 
- มีการก าจัด
ขยะที่ได้
มาตรฐาน 

- ในพื้นที่ต าบลกุด
น้ าใสมีปัญหาขยะ
ลดลง 
- มีระบบการก าจัด
ขยะที่ได้มาตรฐาน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม  

๒. โครงการจัดซื้อรถขนขยะ
แบบอัดท้าย 

-  เพื่อให้มีภาชนะ
รองรับปริมาณขยะจาก
ชุมชน 
- เพื่อความสะดวก 
รวดเร็วในการจัดเก็บ
ขยะ 

- จัดซื้อรถขนขยะ
แบบอัดท้าย 

2,300,๐๐0 
งบ อบต. 

 

2,300,๐๐0 
งบ อบต. 

 

2,300,๐๐0 
งบ อบต. 

 

2,300,๐๐0 
งบ อบต. 

 

- จ านวน 1 คัน - เพื่อให้มีภาชนะ
รองรับปริมาณขยะ
จากชุมชน 
- เพื่อความสะดวก 
รวดเร็วในการ
จัดเก็บขยะ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม  

๓. โครงการรณรงค์คิดแยก
ขยะมูลฝอยในชุมชน 

-  เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
การจัดการขยะ  มูลฝอย 
- เพื่อให้ประชาชน
สามารถคัดแยกขยะได้
ถูกต้อง 

- สร้างชุมชน
ต้นแบบในการคัด
แยกขยะ จ านวน ๑ 
หมู่บ้าน 

8๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

8๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

8๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

8๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- มีชุมชน
ต้นแบบในการ
คัดแยกขยะ 

- ประชาชนมีความ
ตระหนักและตื่นตัว
ในการจัดการขยะ
ของชุมชนตนเอง
ด้วยการร่วมมือกัน
คัดแยกขยะสดออก
จากขยะแห้ง 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม  



 
   

 ผ.01 หน้า 129 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 

๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 
4.. โครงการคัดแยกขยะ

น าไปใช้เป็นปุ๋ยธรรมชาติ
หรือก๊าชหุงต้ม 

-เพื่อคัดแยกขยะน าไปใช้
เป็นปุ๋ยธรรมชาติหรือ
ก๊าชหุงต้ม 

- คัดแยกขยะในชุมชน 
เพื่อน าไปใช้เป็นปุ๋ย
ธรรมชาติหรือก๊าชหุง
ต้ม 

2๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

2๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

2๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

2๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- คัดแยกขยะ
เพื่อน าไปใช้เป็น
ปุ๋ยธรรมชาติ
หรือก๊าชหุงต้ม 

- ในพื้นที่ต าบลกุด
น้ าใสมีปัญหาขยะ
ลดลง 
- มีระบบการ
ก าจัดขยะที่ได้
มาตรฐาน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม  

๕. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมบ่อขยะในต าบล
กุดน้ าใส 

-เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
บ่อขยะ 

- บ่อขยะในต าบล 
 ๒ บ่อ 

10๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

10๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

10๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

10๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

บ่อขยะในต าบล  
๒ บ่อได้รับการ
ปรับปรุง 

- ในพื้นที่ต าบลกุด
น้ าใสมีบ่อขยะที่ได้
มาตรฐาน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม  

5.. โครงการสร้างพลังชุมชน  
คัดแยก เพื่อลดปัญหาขยะ 

-เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
การจัดการขยะ มูลฝอย 
-เพื่อให้ประชาชน
สามารถคดแยกขยะ 

- คัดแยกขยะในชุมชน 
-เพื่อน าไปใช้เป็นปุ๋ย
ธรรมชาติหรือก๊าชหุง
ต้ม 

5๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

5๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

5๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

5๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- คัดแยกขยะ
เพื่อน าไปใช้เป็น
ปุ๋ยธรรมชาติ
หรือก๊าชหุงต้ม 

- ในพื้นที่ต าบลกุด
น้ าใสมีปัญหาขยะ
ลดลง 
- มีระบบการ
ก าจัดขยะที่ได้
มาตรฐาน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม  

6. โครงการพัฒนาระบบการ
ก าจัดการขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล (ตามนโยบาย
จังหวัดสะอาด) 

-เพื่อรักษาความสะอาด
ของคนในชุมชน 
-เพื่อส่งเสริมและรักษา
สิ่งแวดล้อม 

-เพื่อจดระบบจัดการ 
เช่น จากการฝั่งกลบ
เป็นระบบการเผา การ
ถมที่เพ่ิมสถานท่ีใน
การ  ทิ้งขยะ ฯลฯ 

40๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

40๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

40๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

40๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

ปัญหาขยะลดลง 
-มีการก าจัดขยะ
ที่ได้มาตราฐาน 

- ในพื้นที่ต าบลกุด
น้ าใสมีระบบการ
จัดการขยะที่ได้
มาตรฐาน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม  

รวม 6 โครงการ - - 3,50๐,๐๐๐ 1,65๐,๐๐๐ 1,65๐,๐๐๐ 1,65๐,๐๐๐ - - - 
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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 7 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
4  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
   4.๒  แผนงาน  การบ าบัด  ฟ้ืนฟู  เฝ้าระวัง  และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 

๑. 
 

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในต าบลกุดน้ าใส 

-  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
มีความสวยงาม สะอาด  
- เพื่อฟ้ืนฟูและรักษา
ธรรมชาติให้คงอยู่สวยงาม 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ริมทางถนน และพื้นที่
สาธารณะประโยชน์ใน
ต าบลให้สะอาด และ
สวยงาม 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- จ านวน 1 แห่ง - พื้นที่ต าบลกุดน้ า
ใสมีภูมิทัศน์
สวยงาม การ
เดินทางไปมา
สะดวก 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

๒. โครงการถมที่สาธารณะ
ประโยชน์ 

- เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสาธารณะ
ให้พลเมืองใช้ร่วมกัน 

- ถมที่สาธารณะประโยชน์
เพื่อใช้ประโยชน์ 

5๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

5๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

5๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

5๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- มีพื้นท่ีสาธารณะ 
ประโยชน์ส าหรับ
ให้พลเมืองใช้
ร่วมกันเพิ่มขึ้น 

- ประชาชนมีพื้นที่
สาธารณะ
ประโยชน์ใช้
ร่วมกัน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

3. โครงการปรับปรุงสวน
สุขภาพในชุมชนต าบล
กุดน้ าใส 

- เพื่อปรับปรุงดิน  และ
จัดท าส่วนสุขภาพ 

- ปรับปรุงสวนสุขภาพใน
ชุมชนต าบลกุดน้ าใส 

15๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

15๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

15๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

15๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- ประชาชนมี
สุขภาพท่ีด ี

- ประชาชนมีพื้นที่
สาธารณะ
ประโยชน์ใช้
ร่วมกันในการออก
ก าลัง 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

4. โครงการถนนสวย สาย
สุขภาพในชุมชนต าบล
กุดน้ าใส(ถนนสายปั่น
จักรยาน) 

- เพื่อให้ประชาชนหันมา
ใส่ใจสุขภาพมากข้ึน-เพื่อ
ลดการเกิดอุบัติเหตุในการ
ปั่นจักรยาน 

- จัดท าป้ายจราจร 
-ท าสื่อประชาสัมพันธ ์
-จัดท าป้ายถนนสาย
สุขภาพ 

5๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

5๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

5๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

5๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

- จ านวน 1 แห่ง - ลดการเกิด
อุบัติเหตุในการปั่น
จักรยาน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

รวม 4 โครงการ - - 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ - - - 
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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 7 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
4  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
    4.๓  แผนงาน  สร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ ๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 ๒๕๖4 (KPI) 

๑. โครงการรณรงค์/
ประชาสัมพันธ์การก าจัดขยะ
และรักษาสิ่งแวดล้อม 

-  เพื่อให้ประชาชนรู้ถึง
คุณค่าความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อมและร่วมกัน
รักษาสิ่งแวดล้อม 

- จัดกิจกรรมรณรงค์/
ประชาสัมพันธ์/แผ่นพับ 
ส่งเสริมการรักษา
สิ่งแวดล้อม  

3๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

3๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

3๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

3๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

 จ านวน 1  ครั้ง - ประชาชนมีความ
เข้าใจและตระหนัก
ถึงคุณค่าและร่วม
รักษาสิ่งแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม  

๒. โครงการรักน้ า รักป่า รักษา
แผ่นดิน 

-  เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียว 
ปรับปรุงสวนสาธารณะ 
- เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะ
โลกร้อน 
- เพื่อร่วมถวายเป็นราช
สักการะ 

- ด าเนินการปลูกต้นไม้
ในพี้นที่สาธารณะ  

3๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

3๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

3๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

3๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

-จ านวน 1  แห่ง - ประชาชนมีความ
เข้าใจและตระหนัก
ถึงคุณค่าและร่วม
รักษาสิ่งแวดล้อม 

ส านักปลัด 

3. โครงการเฉลิมพระเกียรติแม่
ของแผนดิน  วันต้นไม้
แห่งชาติ 

-  เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียว 
ปรับปรุงสวนสาธารณะ 
- เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะ
โลกร้อน 
- เพื่อร่วมถวายเป็นราช
สักการะ 

- ด าเนินการปลูกต้นไม้
ในพี้นที่สาธารณะ  

2๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

2๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

2๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

2๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

2๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

ประชาชนมีความ
เข้าใจและตระหนัก
ถึงคุณค่าและร่วม
รักษาสิ่งแวดล้อม 

ส านักปลัด 

รวม 3 โครงการ - - 70,000 70,000 70,000 70,000 - - - 
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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 7 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
4  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 

   4.๔  แผนงาน  การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่ 

๒๕61 ๒๕62 2563 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 
๑. โครงการอบรม/ส่งเสริม             

การผลิตพลังงานทดแทน
ในระดับชุมชน 

- เพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ และประโยชน์ของ
พลังงานทดแทน 
- เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม 
และรณรงค์การผลิตและการ
ใช้พลังงานทดแทน 

- จัดอบรม/สนับสนุน 
การผลิตพลังงาน
ทดแทนในระดับ
หมู่บ้าน 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

และ 
หน่วยงานอ่ืน 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

และ 
หน่วยงานอ่ืน 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

และ 
หน่วยงานอ่ืน 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

และ 
หน่วยงานอ่ืน 

จ านวน 1  ครั้ง 
 

- ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ ในเรื่อง
พลังงานทดแทน 
 - ชุมชนมีแหล่ง
พลังงานทดแทน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม  

๒. โครงการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ 

- เพื่อให้ชุมชนมีแหล่ง
พลังงานไฟฟ้าทดแทน 
- เพื่อสร้างรายได้ให้แก่
ชุมชน 
- เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้คง
อยู่ 

- สนับสนุนการลงทุน
ระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
ให้กับหมู่บ้าน 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

และ 
หน่วยงานอ่ืน 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

และ 
หน่วยงานอ่ืน 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

และ 
หน่วยงานอ่ืน 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

และ 
หน่วยงานอ่ืน 

จ านวน 1  แห่ง - ชุมชนมีแหล่ง
พลังงานไฟฟ้าทดแทน 
- ชุมชนมีรายได้จาก
การขายพลังงานไฟฟ้า 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม  



3. โครงการประชาสัมพันธ์
สถานท่ีส าคัญและ
เส้นทางคมนาคมในพ้ืนท่ี 
และในเขตจังหวัดชัยภูมิ 

- เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การเดินทางและท่องเที่ยวใน
เขตต าบลกุดน้ าใสและ
จังหวัดชัยภูมิ 

- จัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์สถานท่ี
ส าคัญต่าง ๆ หรือแผน
ที่ต าบล  

๕๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๕๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๕๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

๕๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 
 

- มีป้าย
ประชาสัมพันธ์
ในพื้นที่เพ่ิมขึ้น 

- การเดินทางไปมา
สะดวก ประหยัดเวลา 
- ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในเขตพื้นท่ี
และจังหวัดชัยภูมิ 

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

งบประมาณ (บาท) และที่มา ตัวชี วัด ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
๒๕61 ๒๕62 2563 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 

4. โครงการส่งเสริมการใช้
พลังงานทางเลือก 

- เพื่อเป็นทางเลือกให้เกิด
การใช้พลังงานทดแทน 
 

- สนับสนุนกิจกรรม
การผลิตพลังงาน
ทดแทนประเภทต่างๆ 

5๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

และ 
หน่วยงานอ่ืน 

5๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

และ 
หน่วยงานอ่ืน 

5๐,๐๐๐ 
งบ อบต. 

และ 
หน่วยงานอ่ืน 

50,๐๐๐ 
งบ อบต. 

และ 
หน่วยงานอ่ืน 

 - ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ ในเรื่อง
พลังงานทดแทน 
 - ชุมชนมีแหล่ง
พลังงานทดแทน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม  

รวม  4 โครงการ - - 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและ

ยั่งยืน 
 


