
 

ผ.02 หน้าท่ี 144 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ   รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 

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
ได้รับประทานอาหาร
กลางวันสุขภาพแข็งแรง
เติบโตตามวัย 

กอง
การศึกษา 

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 เติบโตตามวัย 

กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

รวม 2 โครงการ - - 4,341,718 4,341,718 4,341,718 4,341,718 - - - 
 

 
 
 



 

 
ผ.02 หน้าท่ี 145 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ   รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใส อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูม ิ

ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 ๓  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     ๓.3 แผนงาน  สาธารณสุข 

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

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

2. โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาสาธารณสุข 
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
(ศสมช.) 

- เพื่อสนับสนุนงาน
บริการด้าน
สาธารณสุขในด้าน
การจัดการบริการ
สุขภาพในชุมชน 

- อุดหนุนศูนย์ 
สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน (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.แต่ละหมู่บ้านมีบ
ประมาณในการ
ปฏิบัติงานบริการ
สาธารณสุข 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

2. 
 

โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบล
กุดน้ าใส 
 

- เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรม
ทางด้านส่งเสริม 
ป้องกัน ฟื้นฟู รักษา
สุขภาพในพ้ืนท่ี
ต าบลกุดน้ าใส 

- สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วน
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 

- ประชาชนได้รับการ
บริการที่ดีด้าน
สาธารณสุขผ่าน
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
กุดน้ าใส 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม  

รวม 2 โครงการ - - 330,๐๐๐ 330,๐๐๐ 330,๐๐๐ 330,๐๐๐ - - - 



 

 

ผ.02 หน้าท่ี 146 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ   รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 

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 2563 ๒๕๖4 (KPI) รับผิดชอบ 

1. โครงการสนับสนุน/
อุดหนุนส่วนราชการ
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อ  จัดจ้างของ 
อปท. ระดับอ าเภอ 

- เพื่อสนับสนุนศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ของ อปท. ระดับอ าเภอ 
- เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อ จัดจ้าง
ของ อปท. 

- สนับสนุน/อุดหนุน
งบประมาณ
ด าเนินงานของศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างของ 
อปท. ระดับอ าเภอ 

32,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

32,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

32,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

32,๐๐๐ 
งบ อบต. 

 

จ านวน1 แห่ง - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้างของ 
อปท. ระดับอ าเภอมี
ประสิทธิภาพ 
- มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัด
จ้าง ของ อปท. 

กองคลัง 

รวม 1 โครงการ - - 32,๐๐๐ 32,๐๐๐ 32,๐๐๐ 32,๐๐๐ - - - 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
ส าหรับ  ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ส่วนราชการ   

รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 


