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สวนที่ ๑ 

สภาพทั่วไปและขอมลูพ้ืนฐาน 
 
๑. ดานกายภาพ 
 ๑.๑  ที่ต้ังของหมูบานหรือชุมชนหรือตำบล 

ที่ต้ังของหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก     
ประกอบดวย 

     หมูที่  ๑  บานง้ิวใหม 
      หมูที่  ๒  บานเพ็ดนอย 
       หมูที่  ๓  บานโคกเพ็ด 
         หมูที่  ๔  บานโสก 
        หมูที่  ๕  บานหนองเชียงโข 
  หมูที่  ๖  บานหนองปรือ 
  หมูที่  ๗  บานออยชาง 
  หมูที่  ๘  บานดอนแปะ 
  หมูที่  ๙  บานดอนแรง 
  หมูที่  ๑๐ บานคูมะคา 
  หมูที่  ๑๑  บานดอนหัน 
  หมูที่  ๑๒  บานกุดจอก 
  หมูที่  ๑๓  บานหัวฝาย 
  หมูที่  ๑๔  บานโนนแดง 
        

ที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  
            ต้ังอยูที่ ๙๗/๑ หมู  ๙  ตำบลกุดจอก  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา  

              -  โทรศัพท  ๐๔๔ – ๐๐๙๘๒๕   
๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 

  ล ักษณะภูมิประเทศเขตพื ้นที ่ตำบลกุดจอก มีลักษณะภูมิประเทศเปนที ่ราบตามลักษณะที ่ราบสูงทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยทั่วไปสูงกวาระดับน้ำทะเลประมาณ ๑๔๐ – ๑๒๕ เมตร  สภาพอากาศแหงแลง  และน้ำเพื่อการเกษตรไม
เพียงพอ  เนื่องจากขาดแหลงกักเก็บน้ำ สภาพดินสวนใหญเปนดินเค็ม   การปลูกพืชและทำการเกษตรจึงไมคอยไดผลเทาที่ควร 
 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศมลัีกษณะรอนชื่น อากาศเปล่ียนแปลงไปตามฤดู  ซ่ึงมี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศรอนและแหงแรง  แตบางครั้งอาจมี

อากาศเย็น บางคร้ังเกิดพายุฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกกอใหเกิดความ 
เสียหายแกประชาชนทุกป เรียกวา “พายุฤดูรอน” อากาศรอน จะมีอุณหภูมิระหวาง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  รอนจัด  มีอุณหภูมิ
ประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในชวงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แตอาจเกดิ“ชวงฝนทิ้ง” ซ่ึงอาจ
นานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาหหรือบางปอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนนอยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม  แตในเขตองคการบริหารสวน
ตำบลไมเคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  ๙๐๐  มิลลิเมตร   

ฤดูหนาว เริ่มต้ังแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกมุภาพันธ ในชวงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-๒ สัปดาห เปนชวง
เปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเปนฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไมแนนอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟาคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิตำ่สุด  
ประมาณ  ๑๕ องศา    

 
๑.๔ ลักษณะของดิน 

   ลักษณะดินโดยทั่วไปเปนดินรวนปนทราย  ประมาณ  ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะดินในพื้นที่เปนดิน
เหนียวประมาณ ๑๐ %   

๑.๕  ลักษณะของแหลงน้ำ 



๓ 

 

 

  มีแหลงน้ำที่ใชสำหรับ  อุปโภค-บริโภค  จำนวน  ๑๔  แหง   แหลงน้ำทั้ง ๑๔ แหงเคยเปนแหลงน้ำที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติและ อบต. ไดดำเนินการปรับปรุงกอสรางข้ึนใหมเพ่ือเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้ 
    ลำหวย  ๑๒ แหง สระน้ำ  ๒๓ แหง 
    หนองน้ำ ๗ แหง บอน้ำตื้น - แหง 
    ลำคลอง  - แหง บอบาดาล ๕ แหง 
    บึง  - แหง อางเก็บน้ำ - แหง 
    แมน้ำ  - แหง ฝาย  ๗ แหง 
    อ่ืนๆ (ระบุ) - แหง เหมือง  - แหง 

๑.๕ ลักษณะของไมและปาไม 
 ในเขตองคการบรหิารสวนตำบลกดุจอกมีปาไมสำคัญ ๑ แหง คือปาโคกบุลาว ในพ้ืนท่ี หมู ๑๐ บานคมูะคา  
๒. ดานการเมือง/การปกครอง  

องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  มีทั้งหมด  ๑๔  หมู บาน  แตละหมู บานมีกรรมการซึ่งเปนตัวแทนของชุมชน  14  คน  
ประชาชนมีสวนรวมในการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  ประชาชนใหความรวมมือดานการเลือกตั้งเปนอยางดี  เชน  
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล ในป พ.ศ. 2555 ประชาชนมาใชสิทธิเลือกตั้ง จำนวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งนายกองคการ
บริหารสวนตำบล  3,506 คน  จากผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  4,192 คน  คิดเปนรอยละ 83.64 จำนวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตำบล 3,506 คน จากผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 4,191 คน  คิดเปนรอยละ  83.66 ปญหาคือการแขงขันทางการเมือง
คอนขางสูง มีจุดที่นาสังเกตคือ มีการยายเขายายออกชวงที่จะมีการเลือกตั้ง ไมวาจะเปนการเลือกผูใหญบาน  สมาชิกสภา  นายกองคการ
บริหารสวนตำบล  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู ใหญบาน  การแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตำบลคือ  ขอความรวมมือ  ผูนำ  
เจาหนาที่ที ่มีหนาที่รับผิดชอบใหระมัดระวัง สอดสองพฤติกรรมและใหรายงานอำเภอทราบ  การรณรงค  ประชาสัมพันธ  ใหขอมูลที่
ถูกตอง  เกี่ยวกับขอกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทำไดและทำไมไดใหประชาชนไดรับทราบ ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นองคการบริหารสวน
ตำบลก็ไดพยายามแกไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมทองถิ่นทุกชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตำบล  ในการจัดทำแผนพัฒนา
ตำบล จากผลการประชุมทุกครั้งท่ีองคการบรหิารสวนตำบลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเขารวมประชุมรวมท้ังแสดงความคดิเห็นที่หลากหลาย  
สงผลใหองคการบริหารสวนตำบลดำเนินงานตามความตองการของประชาชน และประชาชนไดรับและมีสวนรวมในการพัฒนาตำบล 
นอกจากนี้  องคการบริหารสวนตำบลไดจัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล  
พนักงานสวนตำบล  อสม. และกรรมการชุมชน  โครงการอื่นๆ สำหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพื่อนำความรูและประสบการณที่
ไดรับมาพัฒนาตำบลใหเจริญเทาเทียมกับทองถิ่นอื่นๆ และองคการบริหารสวนตำบลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน
ใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการตองระงับไวเนื่องจากขอจำกัดดานงบประมาณ  มีอัตรากำลังพนักงานสวนตำบล
จำกัด ไมเพียงพอตอการตอบสนองความตองการของประชาชนในดานบริการ  โดยองคการบริหารสวนตำบลแบงเขตการปกครอง  ดังน้ี 

 
๒.๑ เขตการปกครอง 

องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกเปนหนวยการปกครองทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง และไดรับการยกฐานะจากสภาตำบล  ขึ้นเปน “ องคการ
บริหารสวนตำบลกุดจอก ” เมื่อเดอืนมีนาคม พ.ศ.  2539  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 
ครอบคลมุพื้นท่ี 14 หมูบาน ตั้งอยูทางดานทศิเหนือของจังหวัดนครราชสมีา ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข  2 (นครราชสีมา – 
ขอนแกน)  เปนระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร 
               
 ลักษณะที่ต้ัง 
                ตำบลกุดจอกอยูหางจากอำเภอบัวใหญไปทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร หางจากจังหวัดนครราชสีมา  
100  กิโลเมตร 
        อาณาเขตขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

        เน้ือที่โดยประมาณทั้งตำบล   23,276 ไร หรือ  46.65  ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขต   ดังนี้ 
                 ทิศเหนือ          ติดตอกับ    ตำบลบัวลาย  อำเภอบัวลาย   จังหวัดนครราชสีมา 

    ทิศใต           ติดตอกับ    ตำบลโนนประดู  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสมีา 
                  ติดตอกับ    ตำบลเสมาใหญ   อำเภอบัวใหญ   จังหวัดนครราชสมีา 

                ทิศตะวันออก    ติดตอกับ    ตำบลสามเมือง  อำเภอสีดา   จังหวัดนครราชสมีา 
 ติดตอกับ    ตำบลสีดา    อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสมีา                                                                                                      
ทิศตะวันตก      ติดตอกับ    ตำบลบัวใหญ  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสมีา 
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องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกแบงเขตการปกครองดังนี้   
หมูที่  ๑  บานงิ้วใหม 

      หมูที่  ๒  บานเพ็ดนอย 
       หมูที่  ๓  บานโคกเพ็ด 
         หมูที่  ๔  บานโสก 
        หมูที่  ๕  บานหนองเชียงโข 
  หมูที่  ๖  บานหนองปรือ 
  หมูที่  ๗  บานออยชาง 
  หมูที่  ๘  บานดอนแปะ 
  หมูที่  ๙  บานดอนแรง 
  หมูที่  ๑๐ บานคมูะคา 
  หมูที่  ๑๑  บานดอนหัน 
  หมูที่  ๑๒  บานกุดจอก 
  หมูที่  ๑๓  บานหัวฝาย 

 หมูที่  ๑๔  บานโนนแดง 
๒.๒ การเลือกตั้ง 

  เดิมองคการบริหารสวนตำบลไดแบงเขตการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกทั้งเขตองคการบริหารสวน
ตำบลเปน ๑ เขตเลือกตั้ง  สมาชกิสภาออกเปน  ๑๔  เขต ดังนี้ 

เขตที่ ๑ หมูท่ี  ๑  บานงิ้วใหม 
เขตที่ 2 หมูท่ี  ๒  บานเพ็ดนอย 

       เขตที่ 3 หมูท่ี  ๓  บานโคกเพ็ด 
         เขตที่ 4 หมูท่ี  ๔  บานโสก 
        เขตท่ี 5 หมูที่  ๕  บานหนองเชียงโข 
  เขตที่ 6 หมูที่  ๖  บานหนองปรือ 
  เขตที่ 7 หมูที่  ๗  บานออยชาง 
  เขตที่ 8 หมูที่  ๘  บานดอนแปะ 
  เขตที่ 9 หมูที่  ๙  บานดอนแรง 
  เขตที่ ๑0 หมูที่  ๑๐ บานคมูะคา 
  เขตที่ ๑1 หมูที่  ๑๑  บานดอนหัน 
  เขตที่ ๑2 หมูที่  ๑๒  บานกดุจอก 
  เขตที่ ๑3 หมูที่  ๑๓  บานหัวฝาย 

เขตที่ ๑4 หมูที่  ๑๔  บานโนนแดง 
 
ประชาชนในเขตองคการบรหิารสวนตำบลกุดจอกสวนใหญรวมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนในเขต

องคการบริหารสวนตำบลยังมสีวนรวมในการบรหิารงาน  การชวยเหลืองานองคการบริหารสวนตำบล เสนอแนะในกิจกรรมขององคการ
บริหารสวนตำบลในการดำเนนิงานตางๆ เชน การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลประชุมประชาคมแกไข
ปญหาความยากจน ฯลฯ   

จำนวนผูมสีิทธิเลือกต้ัง (ขอมูลเมื่อวันที่  30 กันยายน 2555 )  ลาสุด 
   -  จำนวนผูมีสิทธิเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตำบล   4,192     คน 
  -  จำนวนผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล 4,191    คน 
  จำนวนผูมาใชสิทธิเลือกต้ัง  คร้ังลาสุด (พ.ศ. 2555) 

-  จำนวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตำบล 3,506  คน  จากผูมสีิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 4,192คน  คดิ
เปนรอยละ 83.64 
  -  จำนวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตำบล 4,191 คน จากผูมสิีทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น 3,506คน  
คิดเปนรอยละ 83.66 

ปจจุบนันายกเทศมนตรีและสมาชิกมาจากคำสั่ง คสช.  และปจจุบันยังไมมีการเลือกตั้ง 



๕ 

 

 

๓. ประชากร 
 ๓.๑ ขอมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

หมูที่ หมูบาน 
จำนวนครัวเรือน 

(หลัง) 
เพศชาย 

(คน) 
เพศหญิง 

(คน) 
รวม 
(คน) 

หมายเหต ุ

1 งิ้วใหม 193 269 235 504  
2 เพ็ดนอย 88 161 170 331  
3 โคกเพ็ด 185 345 347 692  
4 โสก 92 153 159 312  
5 หนองเซยีงโข 188 355 368 723  
6 หนองปรือ 55 69 87 156  
7 ออยชาง 139 272 260 532  
8 ดอนแปะ 173 282 287 569  
9 ดอนแรง 156 243 250 493  

10 คมูะคา 213 321 297 618  
11 ดอนหัน 104 155 161 316  
12 กุดจอก 94 161 152 313  
13 หัวฝาย 22 46 46 92  
14 โนนแดง 41 68 74 142  

รวม 1,743 2,900 2,893 5,793  
๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 
จากการสำรวจขอมลูพื้นฐานพบวา ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปเต็ม รอยละ ๙๙  อาน  เขียนภาษไทยและคิดเลขอยาง

งายได  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ป  รอยละ  ๑๐๐ ไดรับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ป  ไดเรียนตอช้ันมัธยมศกึษาปท่ี ๔  หรือเทยีบเทา และที่
ไมไดเรียนตอมีงานทำ รอยละ  ๙๙  ดานการศึกษาอยูในเกณฑที่ด ี ปญหาคือ  ยังไมสามารถที่จะแขงขันกับเมืองใหญๆ ได  การแกปญหา
ขององคการบรหิารสวนตำบล  ไดจัดกิจกรรมใหกับเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในหับทาง
โรงเรียนในเขตพื้นที่ และรวมกันจดักิจกรรมตางๆ กับทางโรงเรียน   
  การศึกษา   ขอมูล  ณ  ปจจุบัน   

สังกัด สพฐ. 
องคการบริหารสวน
ตำบลกุดจอก 

๑. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนแรง   
           - จำนวนครูผูดูแลเด็ก 
           - จำนวนผูดูแลเด็ก 
           - จำนวนนักเรียน 
๒. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองเชียงโข  
           - จำนวนครูผูดูแลเด็ก 
           - จำนวนผูดูแลเด็ก 
           - จำนวนนักเรียน 
๓. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานง้ิวใหม   
           - จำนวนครูผูดูแลเด็ก 
           - จำนวนผูดูแลเด็ก 
           - จำนวนนักเรียน 
๔. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคกเพด็   
           - จำนวนครูผูดูแลเด็ก 
           - จำนวนผูดูแลเด็ก 

 
…………2………คน 
…………35……คน 
…………-……… คน 
 
…………2………คน 
…………30……คน 
…………-……… คน 
 
…………2………คน 
…………27……คน 
…………-……… คน 
 
…………2………คน 
…………36…..คน 

๑ แหง 
๒  คน  
๑  คน 
๘๕  คน 
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           - จำนวนนักเรียน 
 
๒. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นท่ีองคการบริหารสวนตำบล 
    ๒.๑  โรงเรยีนบานดอนแรง 
          -  จำนวนครู   
          -  จำนวนหองเรียน 
          -  จำนวนนักเรียน 
    ๒.๒  โรงเรยีนบานออยชาง 
          -  จำนวนครู   
          -  จำนวนหองเรียน 
          -  จำนวนนักเรียน   
    ๒.๓  โรงเรยีนบานโคกเพ็ด 
          -  จำนวนครู   
          -  จำนวนหองเรียน 
          -  จำนวนนักเรียน   
    ๒.๑  โรงเรยีนบานงิ้ว 
          -  จำนวนครู   
          -  จำนวนหองเรียน 
          -  จำนวนนักเรียน    

……………-…… คน 
 
…………11…คน 
…………10….คน 
………174…คน 
 
 
 
………7…………คน 
………8…………หอง 
………93………คน 
 
…………7………คน 
…………6………หอง 
…………68……คน 
 
…………5………คน 
…………7………หอง 
…………73……คน 
 
 

 
๔.๒ สาธารณสุข 

จากการสำรวจขอมูลพื้นฐานพบวา  ประชาชนกรสวนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพใหกับประชาชนกลุม
เสี่ยง  โรคที่มักเกิดแกประชากรในชุมชน เชนกัน  ไดแก โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส  โรคไขเลือดออก  มือ-ปาก-เทาในเด็ก และโรค
อื่นๆ อีกมาก มีสถิติเขารับการรักษาพยาบาล  ปญหาคือประชาชนบางรายไมยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำป  การแกไขปญหา 
คือ องคการบริหารสวนตำบลและหนวยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ไดจัดกิจกรรมรวมมือกันรณรงคใหชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องน้ีซึง่
ก็ไดผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนใหความรวมมือเปนอยางดี  แตตองเปนการดำเนินการอยางตอเนื่องเปนประจำทุกป  สำหรับเด็กแรกเกิด - 
๖  ป  ผูปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑมาตรฐาน มีเพียง  ๑  ราย  เทานั้น  ดีไมตรงตามเกณฑมาตรฐาน  จากการสำรวจขอมูล
พื้นฐาน บางครัวเรือนไมไดกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใชยาเพื่อบำบัดอาการเจ็บปวยที่ไมเหมาะสม  การออกกำลังกายยังไมสม่ำเสมอ  
และประชากรสวนมากไมไดรับการตรวจสุขภาพ  ปญหาเหลานี้องคการบริหารสวนตำบลพยายามอยางยิ่งที่จะแกไข  โดยรวมมือกับ
โรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อแกไขปญหา   
  (๑)  หนวยงานดานสาธารณสุข 
      -  โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพในเขตพ้ืนที่ สังกัดกระทรวงสาธารณสขุ จำนวน ๑   แหง      
           
     (๒)  สถานการณ/ปญหาสุขภาพ (ตำบลกุดจอก) ป ๒๕๕๙ 

ลำดับที่ 
โรค 

ที่ตองเฝาระวังทางดานระบาดวิทยา 
ผูปวย (ราย) ผูเสียชีวิต (ราย) 

๑ โรคอุจจาระรวง - - 
๒ โรคระบบทางเดินอาหาร  อาหารเปนพิษ 6 - 
๓ โรคไขเลือดออก - - 
๔ โรคปอดบวม - - 
๕ โรคตาแดง - - 
๖ โรคคางทูม - - 
๗ โรคสงสัยหดูบั - - 
๘ โรคหนองใน - - 



๗ 

 

 

๙ โรคไขไมทราบสาเหต ุ 214 - 
๑๐ โรคมือเทาปาก 21 - 
๑๑ โรคอีสุกอีใส 1 - 

 
๔.๓ อาชญากรรม 

  องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แตมีเหตุการณลักขโมยทรัพยสินประชาชน  ซึ่งองคการ
บริหารสวนตำบลก็ไดดำเนินการปองกันการเกิดเหตุดังกลาว จากการสำรวจขอมูลพื้นฐานพบวา  สวนมากครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัย
อยางถูกวิธี  มคีวามปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
ปญหาคือจากขอมูลที่สำรวจพบวามี ๑๔  ครัวเรือน  ที่ไมมีการปองกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแกปญหาขององคการบริหารสวน
ตำบลที่สามารถดำเนินการไดตามอำนาจหนาที่และงบประมาณที่มีอยูอยางจำกัด  คือ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางรวมทางแยก ปาย
รณรงคลดอุบัติเหตุ รวมทั้งไดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในชวงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกใหกับประชาชน  
แตปญหาที่พบเปนประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุมวัยรุนโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เปนปญหาที่ชุมชนไดรับ
ผลกระทบเปนอยางมาก  การแกไขปญหา คือการแจงเตือนใหผูปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธใหทราบถึงผลกระทบ  ผล
เสียหาย  และโทษที่ไดรับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความรวมมือไปยังผูนำ การขอกำลังจาก ตำรวจ  ผูนำ  อปพร.  เพ่ือระงับ
เหตุไมใหเกิดความรุนแรง  แตจะไมใหเกิดข้ึนเลยยังเปนปญหาที่ปจจุบันไมสามารถที่จะแกไขได  ทั้งท่ีมีการรวมมือกันหลายฝาย เปนเรื่องท่ี
ทางองคการบริหารสวนตำบลจะตองหาวิธีที่จะแกไขปญหาใหกับประชาชนตอไปตามอำนาจหนาที่ที่สามารถดำเนนิการได              

๔.๔ ยาเสพติด 
ปญหายาเสพติดในชุมชนขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรบัวใหญไดแจงใหกับ

องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกทราบนั้นพบวาในเขตองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกมีผูที่ติดยาเสพติดแตเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือวา
นอย และยังไมพบผูคา เหตุผลก็เนื่องมาจากวาไดรับความรวมมือกับทางผูนำ  ประชาชน  หนวยงานขององคการบริหารสวนตำบลที่ชวย
สอดสองดูแลอยูเปนประจำ การแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตำบลสามารถทำไดเฉพาะตามอำนาจหนาที่เทานั้น  เชน  การณรงค  
การประชาสัมพันธ  การแจงเบาะแส  การฝกอบรมใหความรู  ถานอกเหนือจากอำนาจหนาที่  ก็เปนเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแลวแต
กรณี ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตำบลก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด   
 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห 
  องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกไดดำเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังนี้ 

๑. ดำเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูดก็แรกเกิด 
๓. ประสานการทำบัตรผูพิการ 
๔. ตั้งโครงการการจางนักเรียน/นักศึกษาทำงานชวงปดภาคเรียน   
๕. ตั้งโครงการชวยเหลือผูยากจน  ยากไร  รายไดนอย และผูดอยโอกาสไรที่พึ่ง    
๖.  ตั้งโครงการปรับปรุงซอมแซมบานคนจน       

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
 ในเขตองคการบริหารสวนตำบลมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้ 

๕.๒ การไฟฟา 
การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต  ปญหาคือไฟฟาสองสวางทางหรือที่

สาธารณะยังไมสามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ไดทั้งหมด  เนื่องจากพื้นที่ที ่มีความตองการใหติดตั้งไฟฟาสองสวางนั้นยังไมเปนที่
สาธารณะ  องคการบริหารสวนตำบลจึงไมสามารถดำเนินการไดเชนเดียวกับถนน การแกปญหาคือ  ประสานความรวมมือกันในหลายๆ 
ฝาย เพื่อที่จะทำความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะดำเนินการแกไขอยางไร  ทั้งนี้  องคการบริหารสวนตำบลก็ไดตั้ง
งบประมาณในสวนนี้ไวแลว และไดแจงประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะไดชวยกันแกไขปญหาใหกับชุมชน  
ปจจุบันในเขตองคการบริหารสวนตำบลมีไฟฟาใช  ดังนี้ 

(๑)  จำนวนครัวเรือนที่ใชไฟฟา ๑,๕๒๗ หลังคาเรือน 
  (๒)  ไฟฟาสาธารณะ   จำนวน   178 จุด ครอบคลมุถนนทุกสายในเขตองคการบริหารสวนตำบล 

 
 
 
 



๘ 

 

 

๕.๓ การประปา 
การประปา องคการบริหารสวนตำบลมีกิจการประปาของแตละหมูบาน สามารถใหบริการไดครอบคลุมทุกหลังคา

เรือน  คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซน็ต  และมีน้ำใชตลอดทั้งป  ปญหาคือ ปจจุบันองคการบริหารสวนตำบลยังไมประสบปญหาการขาดแคลนน้ำ
สามารถที่จะจัดหาน้ำดิบสำหรับผลิตประปาใหชุมชนได การแกปญหาคือ การลงพื้นที่ดำเนินการแกไขตามจุดที่เกิดปญหาในทันที  การ
พิจารณาโครงการตางๆ  ที่ไมสามารถดำเนินการไดนั้น  ปจจุบันประชาชนมีประปาใช  ดังน้ี 

(๑)  จำนวนครัวเรือนที่ใชน้ำประปา    ๑,๕๒๗   หลังคาเรือน 
(๒)  หนวยงานเจาของกิจการประปา  ของแตละหมูบานในเขตพ้ืนที่   ๑4  แหง 
(๓)  ปริมาณการใชน้ำประปาเฉลีย่    ๕๐๐ – ๕๕๐   ลบ.ม.  ตอวัน 
(๔)  แหลงน้ำดิบที่ใชผลติน้ำประปาไดจาก 

       แมน้ำชี  (   /    )  
สระน้ำหนองใหญ   (    /   )  (แหลงน้ำผิวดิน) 

       แหลงน้ำใตดิน     (   -    )   
๕.๔ โทรศัพท 

(๑)  จำนวนโทรศพัทสาธารณะในเขตพ้ืนที่    จำนวน    -         หมายเลข 
(๒)  จำนวนโทรศพัทสวนบุคคล             จำนวน    -   หมายเลข 
(๓)  จำนวนชุมสายโทรศัพทจำนวน  จำนวน     -   ชุมสาย 
(๔)  ที่ทำการไปรษณียโทรเลข   จำนวน     -     แหง 
(๕)  หอกระจายขาวในพ้ืนที่ใหบรกิารไดครอบคลุมรอยละ  ๑๐๐  ของพื้นที่องคการบริหารสวนตำบล 

๕.๕ ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
  - ไมม ี

๕.๖  เสนทางคมนาคม 
ในเขตองคการบริหารสวนตำบลมีเสนทางคมนาคมในพื้นที่องคการบริหารสวนตำบลที่เปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

รอยละ  ๗๐ เปาหมายคือตองการใหไดมากกวานี้หรือรอยละ ๑๐๐  โดยผูบริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กทุกสาย  ปญหาคือ องคการบริหารสวนตำบลไมสามารถดำเนินการไดเนื่องจากพื้นที่ยังไมเปนที่สาธารณะ  จะดำเนินการไดก็ตอเมื่อ
ตองเปนท่ีสาธารณะ  ปจจุบันองคการบริหารสวนตำบลมีเสนทางคมนาคม  ดังนี้ 

(๑)  การคมนาคม  การจราจร 
    เสนทางคมนาคมท่ีใชติดตอในเขตองคการบรหิารสวนตำบลและพ้ืนที่ใกลเคยีงมีดังน้ี 

    ๑.๑)  ทางหลวงแผนดิน    
    -  หมายเลข   ๒๐๒  สายอำเภอบัวใหญ – อำเภอสดีา 
   ๑.๒)  สะพาน    จำนวน   -  สะพาน 
   ๑.๓)  การจัดการขนสงมวลชน  ประกอบดวย 
    - ไมม ี

๑.๔)  ถนน 
               ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง   จำนวน …..  สาย 

       สภาพถนน  คอนกรีต   จำนวน…………     สาย  ระยะทาง………..กม. 
                    ราดยาง     จำนวน…………     สาย  ระยะทาง ……. กม. 

                  ลูกรัง        จำนวน…………     สาย  ระยะทาง………..กม. 
               ถนนในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง  จำนวน ……….สาย 

       สภาพถนน  คอนกรีต   จำนวน…………     สาย  ระยะทาง………..กม. 
                     ราดยาง    จำนวน…………     สาย  ระยะทาง………..กม. 

                   ลูกรงั       จำนวน…………     สาย  ระยะทาง………..กม. 
              ถนนในความรับผิดชอบของ  กรป. กลาง   จำนวน ……….  สาย 

      สภาพถนน  คอนกรีต   จำนวน…………     สาย  ระยะทาง………..กม. 
                     ราดยาง     จำนวน…………     สาย  ระยะทาง………..กม. 

                   ลูกรัง        จำนวน…………     สาย  ระยะทาง………..กม. 
               ทางหลวงทองถ่ิน   จำนวน ……24….  สาย 



๙ 

 

 

       สภาพถนน  คอนกรีต   จำนวน…9………     สาย  ระยะทาง…10.32……กม. 
                     ราดยาง     จำนวน……9……     สาย  ระยะทาง……19.5…..กม. 

                   ลูกรัง        จำนวน……6……     สาย  ระยะทาง…12.49…กม. 
ถนนของทองถ่ิน  องคการบริหารสวนตำบลตำบลกุดจอก    จำนวน …123…….  สาย 
       สภาพถนน  คอนกรีต    จำนวน…70…     สาย  ระยะทาง…206.30……..กม. 
      แอสฟลทติก จำนวน…………     สาย  ระยะทาง………..กม.   
                    ราดยาง       จำนวน…11…     สาย  ระยะทาง…133.72..กม. 

                  หินคลุก       จำนวน…51…     สาย  ระยะทาง…346.58..กม. 
    ถนนดนิ       จำนวน…27…     สาย  ระยะทาง…144.39..กม. 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑ การเกษตร  

ประชากรในเขตองคการบริหารสวนตำบล รอยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสำคญั  
ไดแก  ขาว  มันสำปะหลัง  ออย  ดังน้ี 

-  อาชีพเกษตรกรรม รอยละ      ๗๐ ของจำนวนประชากรทั้งหมด         
-  อาชีพเลี้ยงสัตว รอยละ      ๑๓ ของจำนวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพรับจาง  รอยละ       ๘ ของจำนวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพคาขาย  รอยละ       ๙ ของจำนวนประชากรทั้งหมด       

๖.๒ การประมง 
  (ในเขตองคการบริหารสวนตำบลไมมีการประมง)  

๖.๓ การปศุศตัว 
-  เปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรอืนเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชน  การเลี้ยงไก  เปด  โค  สุกร  

กระบือ   
๖.๔ การบริการ 

โรงแรม   …3…. แหง 
รานอาหาร  …14…. แหง 
โรงภาพยนตร  - แหง 
สถานีขนสง  - แหง  
รานเกมส   ๑      แหง 

๖.๕ การทองเที่ยว 
  ในเขตองคการบริหารสวนตำบลไมมีแหลงทองเที่ยว  แตไดสงเสริมการทองเที่ยวใหเกิดขึ้นในชุมชน  เชน  การจัดงาน
ประเพณีตางๆ  การจัดสรางสวนสาธารณะสำหรับใชพักผอนหยอนใจ   

๖.๖ อุตสาหกรรม 
-  จำนวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)   จำนวน  18    แหง 

๖.๗ การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
การพาณิชย 
ธนาคาร   - แหง สถานีบริการน้ำมัน ๒     แหง 
บริษัท   6 แหง ศูนยการคา/หางสรรพสินคา  - แหง 
หางหุนสวนจำกัด -  แหง ตลาดสด  - แหง 
รานคาตางๆ  49 แหง โรงฆาสัตว  - แหง 
ซุปเปอรมาเก็ต  -       แหง 

๖.๘ แรงงาน 
  จากการสำรวจขอมูลพื้นฐานพบวา  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ป อยูในกำลังแรงงาน รอยละ  ๙๕  เมื่อเทียบกับ
อัตราสวนกับจังหวัด รอยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกวามาก  แตคาแรงในพื้นที่ต่ำกวาระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานดานการเกษตร  ประชากร
อายุระหวาง  ๒๕ – ๕๐ ป บางสวน ไปรับจางทำงานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานตางประเทศ  ปญหาที่พบคือ ประชากรตองไป
ทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  หางรานใหญๆ  เพราะในพื้นที่ไมมีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจางแรงงานเยอะ 
เพราะพื้นที่สวนมากเปนที่อยูอาศัย  ปญหานี้ยังไมสามารถแกไขได 



๑๐ 

 

 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.๑ การนับถือศาสนา 

-  ผูที่นับถือศาสนาพุทธ  รอยละ   ๙๙  
     วัด      ๙    แหง         
       สำนักสงฆ ๑    แหง 

-  ผูที่นับถือศาสนาคริตส  รอยละ  ๑ 
         

7.๒ ประเพณีและงานประจำป 
-  ประเพณีวันข้ึนปใหม   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีทำบญุกลางบาน   ประมาณเดอืน พฤษภาคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณลีอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเขาพรรษา/ออกพรรษา ประมาณเดือน   กรกฎาคม  ตลุาคม  พฤศจิกายน 

7.๓ ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปญญาทองถิ่น  ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลไดอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน  ไดแก  วิธีการทำเครื่องจัก
สารใชสำหรับในครัวเรอืน  วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผาไหม  วิธีการทอเสื่อจากตนกก  และวิธีการจับปลาธรรมชาติ   
  ภาษาถิ่น  สวนมากรอยละ ๙๐ % พูดภาษาอิสาน/ ไทโคราช 

7.๔ สินคาพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลไดผลิตของใชพื้นเมืองขึ้นใชในครัวเรือนและเหลือเอาไวจำหนวยบาง ไดแก  
เสื่อที่ทอจากตนกก  ผาที่ทอจากผาฝายและผาไหม  เครื่องจักรสานที่ทำจากไมไผ      
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.๑ นำ้  ที่ใชในการอุปโภค-บริโภค  เปนน้ำที่ไดจากน้ำฝน ซึ่งจะตองนำมาผานกระบวนการของระบบประปา สำหรับน้ำใตดินมี
ปริมาณนอย  ไมสามารถนำขึ้นมาใชใหพอเพียงได และบางแหงเค็ม ไมสามารถใชดื่มและอุปโภคได 

8.๒ ปาไม  ในเขตองคการบริหารสวนตำบลมีปาโคกบุลาว  
8.๓ ภูเขา  ในเขตองคการบรหิารสวนตำบลไมมีภเูขา 
8.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตำบลสวนมากเปนพื้นที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยูอาศัย  รานคา  สถานประกอบการ  
ตามลำดับ  และมีพื้นที่เพียงเล็กนอยที่เปนพื้นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ก็ไดแก  ดิน  น้ำ  ตนไม  อากาศท่ีไมมีมลพิษ 
ปญหาคือ เนื่องจากวาพื้นที่บางสวนเปนดินเคม็  น้ำใตดินก็เค็ม  หรือไมก็เปนน้ำกรอย  ไมสามารถที่จะนำน้ำจากใตดินมาใชในการอุปโภค-
บริโภคไดได ตองอาศัยน้ำดิบจากแหลงอ่ืน  และน้ำฝนน้ำในการเกษตรก็ตองรอฤดูฝน มีแหลงน้ำใชในการเกษตรไมเพียงพอ  ปญหาคือยัง
ไมสามารถหาแหลงน้ำสำหรบัการเกษตรไดเพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่สวนมากเปนของประชาชน  เอกชน  ปญหาดานขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะ
ก็มากขึ้น  การแกไขปญหา องคการบริหารสวนตำบลไดจัดทำโครงการเพื่อแกปญหาใหกับประชาชนและเปนไปตามความตองการของ
ประชาชน   



สสวนท่ี  2 ยุทธศาสตรวนท่ี  2 ยุทธศาสตรขององคขององคกรปกครองสกรปกครองสวนทวนทองถ่ินองถ่ิน  
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สวนท่ี สวนท่ี 22  

ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

1. ความสมัพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
ในการกระจายอำนาจการบริหารของรัฐไปสูองคกรปกครองสวนทองถ่ินดังกลาว ตามพระราชบัญญัติกำหนด

แผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 ไดกำหนดรายละเอียดเก่ียวกับข้ันตอนและกระบวนการในการถาย

โอนภารกิจ งบประมาณ และอัตรากำลังของราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคไปใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน โดยมีกำหนดระยะเวลาและเง่ือนไขท่ีระบุไวอยางชัดเจนวา ในอนาคตอันใกลนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะ

ไดรับการจัดสรรงบประมาณในสัดสวนท่ีสูงข้ึน มีอัตรากำลังมากข้ึน รวมท้ังมีภารกิจและหนาท่ีความรับผิดชอบท่ี

เพ่ิมข้ึนตามกันไปดวย 

จากผลการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จึงมีความจำเปนอยางยิ่งท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงจะตองมีการ

เตรียมการเพ่ือรองรับมาตรการในการถายโอนภารกิจ งบประมาณและอัตรากำลังจากหนวยงานสวนกลางและสวน

ภูมิภาคตามท่ีกฎหมายกำหนด เพ่ือท่ีจะสามารถปฏิบัติภารกิจตามท่ีไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึง

หมายความวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองเรงกำหนดจุดหมายหรือทิศทางในการพัฒนาของตนใหชัดเจน มีการ

กำหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับจุดมุงหมายในการพัฒนาอยางเปนระบบ โดยมีความ

ครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุกๆ ดาน อันเปนการแสดงใหเห็นถึงความพรอมและศักยภาพขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินท่ีจะสามารถบริหารงานในความรับผิดชอบตามท่ีราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคจะถายโอนมาให

อยางมีประสิทธิภาพ 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจึงถือเปนเครื่องมือสำคัญอยางยิ่งท่ีจะชวยสนับสนุนในการวิเคราะหสภาพปญหา/

ความตองการขององคการบริหารสวนตำบล เพ่ือนำไปสูการกำหนดจุดมุงหมายในการพัฒนา การกำหนดภารกิจ และ

แนวทางการดำเนินงานเพ่ือนำไปสูจุดมุงหมายดังกลาวอยางเปนระบบ ซ่ึงจะชวยใหการกำหนดแผนงาน/โครงการ มี

ทิศทางท่ีสอดคลองและประสาน สนับสนุนในจุดมุงหมายรวมกัน ซ่ึงนอกจากจะทำใหปญหา/ความตองการไดรับการ

ตอบสนองอยางเหมาะสมแลว ยังเปนการบริหารทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจำกัดใหเกิดประโยชนสูงสุดในขณะเดียวกันดวย 

หลักการสำคัญท่ีถือเปนหัวใจของการจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาก็คือ การกำหนดจุดมุงหมายการ

พัฒนาและการกำหนดแนวทางการพัฒนาท่ีจะนำไปสูการบรรลุผลตามจุดมุงหมายท่ีกำหนดไว ท้ังนี้เพราะหากไมมี

จุดมุงหมายในการพัฒนาท่ีชัดเจนแลว การบริหารงานก็จะเปนการแกไขปญหาเฉพาะหนาไปเรื่อยๆ เม่ือมีปญหาอยาง

ซ้ำซอนและไมมีท่ีสิ้นสุดแลว ยังอาจทำใหปญหามีความรุนแรงมากข้ึนจนเกินศักยภาพและแกไขได ดังนั้น การจัดทำ

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาในครั้งนี้ จึงเปนโอกาสอันดีท่ีจะไดกำหนดจุดมุงหมายและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลอง

กับสภาพปญหา ความตองการ และศักยภาพอยางเปนระบบ ซ่ึงนอกจากจะเปนการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการภายใตทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจำกัดแลว ยังเปนการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการถายโอนภารกิจจาก

หนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาคอีกทางหนึ่งดวย 
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1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) 

วิสัยทัศนประเทศไทย 
 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” 
 

ยุทธศาสตรชาติ 

 ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนและทำใหประเทศไทยพัฒนาไปสู อนาคตท่ีพึงประสงคนั้น จำเปนจะตองมีการ

วางแผนและกำหนด ยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของ ทุกภาคสวนใหขับเคลื่อนไป

ในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเปนจะตอง กำหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว เพ่ือถายทอดแนวทางการพัฒนาสู การ

ปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และ สรางความเขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และ

เกิดการ รวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมท้ังประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสราง

และรักษาไวซ่ึงผลประโยชน แหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนา

แลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจนประจำชาติ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือให

ประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุม ประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมี

ความม่ันคง เสมอภาคและเปนธรรม ซ่ึงยุทธศาสตรชาติท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางการ พัฒนาในระยะ 20 ปตอจากนี้ไป 

จะประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก 

   (1) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง  

   (2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

   (3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  

   (4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและ เทาเทียมกันทางสังคม  

   (5) ยทุธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม    

   (6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

โดยมีสาระสำคัญ ของแตละยุทธศาสตร สรุปได ดังนี้ 

  1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 

  มีเปาหมายท้ังในการ สรางเสถียรภาพภายในประเทศและชวยลดและปองกันภัยคุกคามจาก ภายนอก 

รวมท้ังสรางความเชื่อม่ันในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคม โลกท่ีมีตอประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีตองให

ความสำคัญ อาทิ   

   (1) การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลัก และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข  

   (2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนา ความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น 

สรางความเชื่อม่ันใน กระบวนการยุติธรรม  

   (3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบ เรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ

ความม่ันคงชายแดนและ ชายฝงทะเล   

   (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความ รวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษา

ดุลยภาพความสัมพันธกับ ประเทศมหาอำนาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม 
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(5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกำลัง ปองกันประเทศ การรักษาความสงบ 

เรียบรอยภายในประเทศ  สรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ  

   (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ

ม่ันคงของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม   

   (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไก ท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน   

  2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการ แขงขัน  

  เพ่ือใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสูการเปนประเทศพัฒนา แลว ซ่ึงจำเปนตองยกระดับผลิตภาพการ

ผลิตและการใชนวัตกรรมใน การเพ่ิมความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนท้ังใน สาขาอุตสาหกรรม 

เกษตรและบริการ การสรางความม่ันคงและ ปลอดภัยดานอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการคาและการเปน 

ผูประกอบการ รวมท้ังการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ท้ังนี้ภายใต กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตร

ทุกดาน อันไดแก โครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ นวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย 

และการบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและ ภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีตองใหความสำคัญ อาทิ   

   (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแก การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสรางความ

เชื่อม่ัน การสงเสริม การคาและการลงทุนท่ีอยูบนการแขงขันท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอ สังคม ตลอดจนการพัฒนา

ประเทศสูความเปนชาติการคาเพ่ือใหได ประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนการยกระดับไปสูสวนบน ของหวง

โซมูลคามากข้ึน 

 

   (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม โดยมีการ ใชดิจิทัลและการคาท่ีเขมขนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและขยายกิจกรรม การผลิตและบริการ โดยมุง

สูความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับ ภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการท่ีหลากหลายตาม รูปแบบ

การดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป รวมท้ังเปน แหลงอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิต ใหเขมแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการ 

แขงขันของภาคเกษตร สงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทำการเกษตรยั่งยืนท่ีเปนมิตร กับสิ่งแวดลอมและ

รวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเขมแข็ง และ การพัฒนาสินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด 

และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรม ศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม 

ปจจุบันท่ีมีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใชดิจิทัลและการคา มาเพ่ิมมูลคาและ

ยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงข้ึน 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมี ความหลากหลาย มีความเปนเลศิและเปนมิตรตอ 

สิ่งแวดลอม โดยการยกระดับบริการท่ีเปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเท่ียวและพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการ

ใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงิน และธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ เปนตน  

   (3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจ ชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิต

ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน

เกษตรกร  
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   (4) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา

ระบบเมืองศูนยกลางความเจริญจัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง และ

โครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคลองกับศักยภาพ  

   (5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา   

   (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานา

ประเทศ สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความม่ันคงดานตางๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองคกรระหวาง

ประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ 

  3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  

  เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปนรากฐานท่ีแข็งแกรงของประเทศ มีความพรอมทางกายใจ สติปญญา 

มีความเปนสากล มีทักษะการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รูคุณคา

ความเปนไทย มีครอบครัวท่ีม่ันคง กรอบแนวทางท่ีตองใหความสำคัญ อาทิ  

   (1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตให สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ   

   (2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ เรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และท่ัวถึง    

   (3) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค  

   (4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี   

   (5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย เสรมิสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ

บมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง  

  4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม  

  เพ่ือเรงกระจายโอกาสการพัฒนาและ สรางความม่ันคงใหท่ัวถึง ลดความเหลื่อมล้ำไปสูสังคมท่ีเสมอ

ภาคและ เปนธรรม กรอบแนวทางท่ีตองใหความสำคัญ อาทิ  

   (1) การสรางความม่ันคงและการลดความ เหลื่อมลำ้ทางดานเศรษฐกิจและสังคม 

   (2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ   

    (3) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย   

   (4) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของ

ชุมชน 

   (5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  

  5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

  เพ่ือเรงอนุรักษฟนฟูและสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงดานน้ำ รวมท้ัง

มีความสามารถในการปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และ

พัฒนามุงสูการเปนสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีตองใหความสำคัญ อาทิ  

   (1) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาต ิ 

   (2) การวางระบบบริหารจัดการน้ำใหมีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุมน้ำ เนนการปรับระบบการ

บริหารจัดการ อุทกภัยอยางบูรณาการ  

   (3) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   
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    (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

   (5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

   (6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม  

  6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

  เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสูทองถ่ินอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางท่ีตองใหความสำคัญ อาทิ  

   (1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของ หนวยงานภาครัฐใหมีขนาดท่ีเหมาะสม   

   (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  

   (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  

   (4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ   

   (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆ ใหทันสมัยเปนธรรมและเปนสากล  

   (6) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ  

   (7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 

กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา   

  ยุทธศาสตรชาติจะเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศ เพ่ือใหสวนราชการและหนวยงานตางๆ 

ใชเปนแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตางๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ แผนเฉพาะดานตางๆ เชน ดานความ ม่ันคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการใน 

ระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนท่ี ใหมีความสอดคลองกันตามหวงเวลา นอกจากนี้ยุทธศาสตรชาติจะใชเปนกรอบใน

การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอยางมี เอกภาพใหบรรลุเปาหมาย 

โดยจะตองอาศัยการประสานความรวมมือ จากหลายภาคสวน ภายใตระบบประชารัฐ คือ ความรวมมือของภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ท้ังนี้ รัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทยจะไดมีการกำหนดเก่ียวกับ

บทบาทของยุทธศาสตร ชาติและแนวทางในการนำยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ เพ่ือท่ีสวน ราชการและหนวยงาน

ตางๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาไดอยาง ตอเนื่องและบูรณาการ    

ปจจัยความสำเร็จของยุทธศาสตรชาติ  

  1. สาระของยุทธศาสตรชาติกำหนดวิสัยทัศน ระยะยาวท่ีชัดเจน มีการกำหนดเปาหมายและภาพใน

อนาคตของ ประเทศท่ีชัดเจนและเปนท่ีเขาใจ รับรู และยอมรับเปนเจาของรวมกัน สามารถถายทอดเปาหมายของ

ยุทธศาสตรชาติ สูเปาหมายเฉพาะดานตางๆ ตามระยะเวลาเปนชวงๆ ของหนวยงานปฏิบัติได และมีการกำหนด

ตัวชี้วัดท่ีสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได 

  2. ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติและแผนในระดับตางๆ เพ่ือใหสวนราชการนำยุทธศาสตรชาติไปปฏิบัติ รวมท้ังกรอบ กฎหมายดานการ

จัดสรรงบประมาณ ใหสามารถระดมทรัพยากร เพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติอยางมี 

บูรณาการ และกรอบกฎหมายท่ีจะกำหนดใหการดำเนินการตาม ยุทธศาสตรชาติมีความตอเนื่อง รวมท้ังมีระบบการ

ติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบในทุกระดับ   

  3. กลไกสูการปฏิบัติ มีกลไกท่ีสอดรับ/สอดคลอง ตั้งแตระดับการจัดทำยุทธศาสตร การนำไปสูการ

ปฏิบัติและการติดตามประเมินผล รวมท้ังมีกลไกในการกำกับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ  
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สูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ และหนวยงานปฏิบัติจะตองมีความเขาใจ สามารถกำหนดแผนงานโครงการให

สอดคลองกับเปาหมายท่ีกำหนดไวในยุทธศาสตรชาติ   

  4. การยอมรับของสังคม มีการสื่อสารเพ่ือสรางความเขาใจตอสาธารณชน มีการรับฟงความคิดเห็น

จากทุกกลุม สรางการมีสวนรวมและความเปนเจาของรวมกัน เพ่ือใหไดการยอมรับจากทุกภาคสวนในสังคม 
 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

  1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

  พัฒนาคนทุกชวงวัยเพ่ือใหคนไทยเปนคนดี คนเกง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยเฉพาะ

การพัฒนาและดูแล ผูสูงอายุท่ีจะมีสัดสวนสูงข้ึนในสังคมสูงวัย ท้ังการสรางงานท่ีเหมาะสม การฟนฟูและดูแลสุขภาพ 

  2. ยุทธศาสตรการสราง ความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

  มุงเนนการลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติเพ่ือสรางความปรองดองในสังคม การสรางโอกาสใหทุกคนใน

สังคมไทยสามารถเขาถึงทรัพยากร แหลงทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 

  3. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็ง ทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

  ใหความสำคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง รวมถึงการปฏิรูปภาษีท้ัง

ระบบเพ่ือรกัษาเสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ การปรบัโครงสรางท้ังหวงโซคุณคาในภาคเกษตร

อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน การพัฒนา SMEs และเกษตรกรรุนใหม 

  4. ยุทธศาสตรดานการเติบโต ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

  มุงอนุรักษฟนฟูสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สรางสมดุล ระหวาง

การอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืน และเปนธรรมบริหารจัดการน้ำใหมีประสิทธิภาพ 

  5. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 

  ใหความสำคัญกับความม่ันคงท่ีสงผลกระทบตอการพัฒนาในทุกมิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพใหประเทศ 

  6. ยุทธศาสตรดานการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

  เพ่ือใหการบริหารจัดการภาครัฐมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ และตรวจสอบได

อยางเปนธรรม ประชาชนมีสวนรวมประเทศ ปราศจากคอรรัปชั่น มีการกระจายอำนาจ และแบงภารกิจรับผิดชอบท่ี 

เหมาะสมระหวางสวนกลาง ภูมิภาค และทองถ่ิน 

  7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส 

  มุงเนนการพัฒนากายภาพโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสงการเชื่อมโยงเครือขาย

โทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนท่ีเมือง 

การเชื่อมโยงการเดินทางและขนสงสินคาระหวางประเทศ 

  8. ยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม 

  ใหความสำคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนา วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมตอเนื่องจาก

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ท้ังการเพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดลอมของการพัฒนา 

วิทยาศาสตรฯ 
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  9. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

  พัฒนาภาคเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสำคัญ ใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ 

โอกาสและขอจำกัดของพ้ืนท่ี รวมท้ังความตองการของภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวของ สรางฐานเศรษฐกิจใหมเพ่ือรองรับ

การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  10. ยุทธศาสตรดานการตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบานและภูมิภาค 

  ประสานและพัฒนาความรวมมือกันระหวางประเทศท้ังในเชิงรุกและรับอยางสรางสรรค โดยมุงเนน

การดูแลการดำเนินงานตามขอผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานตางๆ ท่ีไทยมีความเก่ียวของในฐานะประเทศ

สมาชิก ท้ังในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค 
 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 แผนพัฒนาภาค 

  1. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปญหาพ้ืนฐานดานการขาดแคลนน้ำ ดินคุณภาพต่ำ ประสบอุทกภัยและ 

ภัยแลงซ้ำซาก คนมีปญหาท้ังในดานความยากจน และมีปญหาภาวะทุพโภชนาการ แตมีความพรอมดาน

สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสูความ “ม่ันคง 

ม่ังค่ัง ยั่งยืน” จำเปนจะตองแกไขปญหาพ้ืนฐานควบคูไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใชความรูเทคโนโลยีนวัตกรรม และ

ความคิดสรางสรรคในการเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคใหมีการเจริญเติบโตไดอยางเต็มศักยภาพ 

พรอมท้ังการแสวงหาโอกาสการนำความรู ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมาชวยขับเคลื่อน โดยการใช

ประโยชนจากโครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงขนาดใหญท่ีเชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับ

โครงขายระบบการคมนาคมขนสงและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมท้ังการใชประโยชนจากการเชื่อมโยงและ

ขอตกลงกับประเทศเพ่ือนบานในกลุม อนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขงท่ีกำลังมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วมาเสริมสราง

กิจกรรมการพัฒนาใหมๆ ใหแกภาค เพ่ือใหมีอัตราการเติบโตท่ีสูงเพียงพอตอการลดความเหลื่อมลำ้กับพ้ืนท่ีสวนอ่ืนๆ 

ของประเทศไดในระยะยาว 

  2. เปาหมายเชิงยุทธศาสตร 

  พัฒนาอีสานสูมิติใหมใหเปน “ศูนยกลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุมแมนำ้โขง” 

  3. วัตถุประสงค  

  1. เพ่ือแกปญหาปจจัยพ้ืนฐานดานน้ำและดิน ใหเอ้ือตอการประกอบอาชีพ การดำรงชีพ และการ

พัฒนาเศรษฐกิจของภาค  

  2. เพ่ือดูแลชวยเหลือคนจน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพา

ครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได  

  3. เพ่ือยกระดับการผลิตและการสรางมูลคาเพ่ิมโดยใชความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนให

การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไมต่ำกวาระดับประเทศ  

  4. เพ่ือเชื่อมโยงหวงโซมูลคาของระบบเศรษฐกิจภาคเขากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ 

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
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  5. เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนศูนยกลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง และมี

บทบาทสนับสนุนประเทศเปนศูนยกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

  4. เปาหมายและตัวช้ีวัด  

  1. พ้ืนท่ีชลประทานและรับประโยชนเพ่ิมข้ึน ปริมาณกักเก็บน้ำเพ่ิมข้ึน พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแลงลดลง  

  2. สัดสวนคนจนลดลง  

  3. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไมต่ำกวาระดับประเทศ 

  4. มูลคาการคาชายแดนเพ่ิมข้ึน  

  5.  รายไดการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 

  5. ยุทธศาสตรการพัฒนา 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 บริหารจัดการน้ำใหเพียงพอตอการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต อยาง

ย่ังยืน 

  แนวทางการพัฒนา  

  1) พัฒนาแหลงน้ำเดิมและแหลงน้ำธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ โดยการปรับปรุง

อางเก็บน้ำ หนอง ฝายและพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีอยูเดิม และพัฒนาแหลงน้ำธรรมชาติใหสามารถ เพ่ิมปริมาณการกักเก็บ 

รวมท้ังพัฒนาแหลงน้ำใตดินตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี โดยไมใหเกิดผลกระทบจากดินเค็ม สรางแหลงกักเก็บ (แกม

ลิง) อางเก็บน้ำ ฝาย และแหลงนำ้ขนาดเล็กในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีการเกษตร  

  2) พัฒนาแหลงน้ำใหมในพ้ืนท่ีลุมน้ำเลย ชี มูล โดยศึกษาสำรวจ และจัดหาพ้ืนท่ี เพ่ือพัฒนาแหลงน้ำ

ตลอดจนการผันน้ำระหวางลุมนำ้ แมน้ำในภาคและระหวางภาค 

  3) พัฒนาระบบสงและกระจายน้ำ เชน ระบบสูบนำ้ อาคารบังคับนำ้ คลองสงน้ำ เปนตน 

  4) บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการโดยดำเนินการในระดับลุมน้ำใหมีความสมดุล ระหวางการใชน้ำ

ทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ำตนทุน สงเสริมการมีสวนรวมของผูเก่ียวของทุกภาคสวน และมี การจัดทำแผนบริหาร

จัดการน้ำท้ังในระยะเรงดวนและระยะยาวเพ่ือปองกันความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแลง 

  ยุทธศาสตรท่ี 2 แกปญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีรายไดนอยเพ่ือลด ความ

เหล่ือมล้ำทางสังคม  

  แนวทางการพัฒนา  

  1) พัฒนาอาชีพและรายไดของคนยากจน โดยสรางโอกาสใหกลุมคนจนมีท่ีดินทำกินของตนเอง 

สงเสริมการมีอาชีพ สนับสนุนปจจัยการผลิตและแหลงเงินทุนในการประกอบอาชีพ ยกระดับฝมือ และอบรมให

ความรู เพ่ือใหมีรายไดเสริมและเกิดความม่ันคงทางรายได 

  2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส โดยเพ่ิมสวัสดิการ

ทางดานสังคมใหกับกลุมผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน ในการดูแลผูพิการและ

ผูสูงอายุ และสนับสนุนการออมเพ่ือสรางความม่ันคงในบั้นปลายชีวิต ยกระดับ สถานพยาบาลชุมชนในพ้ืนท่ีหางไกล

ใหไดมาตรฐาน และใชประโยชนจากระบบสื่อสารทางอินเตอรเน็ตเชื่อมโยง โรงพยาบาลขนาดใหญใหสามารถดูแล

ผูปวยและผูสูงอายุ  
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  3) พัฒนาความรู ทักษะอาชีพ และการเรียนรูตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการดาน การศึกษาท่ีมี

คุณภาพใหมีความเทาเทียมระหวางพ้ืนท่ี เพ่ือพัฒนาทักษะใหสามารถประกอบอาชีพและมีรายได ตามศักยภาพของ

แตละบุคคล ปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชนและสงเสริมใหมีระบบการจัดการความรู ภูมิปญญาทองถ่ิน  

  4) พัฒนาระบบการปองกันและควบคุมโรคเฉพาะถ่ิน แกปญหาโรคพยาธิใบไมตับ ในพ้ืนท่ีเสี่ยง อาทิ 

จังหวัดขอนแกน สกลนคร รอยเอ็ด หนองบวัลำภู กาฬสินธุ อำนาจเจริญ มหาสารคาม อุดรธานี นครพนม และยโสธร 

โดยสงเสริมการเรียนรูในการปองกันโรคพยาธิใบไมตับใหแกประชาชน ท้ังในชุมชนและเยาวชนในสถานศึกษา 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและคานิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจาก ปลาน้ำจืดมีเกล็ด กำจัดสิ่งปฏิกูลจากชุมชนบริเวณ

รอบแหลงน้ำอยางถูกหลักสุขาภิบาล สรางเครือขาย โรงพยาบาลในการคัดกรอง เฝาระวัง วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิ

ใบไมตับและผูปวยมะเร็งทอน้ำดี พรอมท้ังพัฒนาระบบคัดกรองกลุมเสี่ยงและระบบฐานขอมูลเพ่ือติดตามการทำงาน  

  5) พัฒนาโภชนาการแมและเด็ก โดยสงเสริมการบริโภคไอโอดีนและใหความรูแก พอแมหรือผูดูแล

เด็กในดานโภชนาการท่ีเหมาะสม ตั้งแตเริ่มตั้งครรภ และวิธีการเลี้ยงดูเด็กท่ีเหมาะสม เพ่ือกระตุนการพัฒนาเด็ก

ในชวง 0-3 ปแรก และยกระดับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพ้ืนท่ีหางไกลใหได มาตรฐาน เพ่ือเสริมสรางศักยภาพ

เด็กกอนวัยเรียน ใหมีพัฒนาการความพรอมท้ังทักษะสมอง รางกาย และสังคม  

  6) อำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ โดยยกระดับการใหความชวยเหลือ ผูมีรายไดนอยและ

ผูดอยโอกาสดานกฎหมายและคดีความ บูรณาการการทำงานรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ และเครือขายภาค

ประชาชนในการแกไขขอพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธีและสรางการรับรูกฎหมาย เพ่ือสรางภูมิคุมกันในการปกปอง

ตนเองไมใหตกเปนเหยื่อ 

  ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางความเขมแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคูกับการแกปญหาทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  แนวทางการพัฒนา  

  1) พัฒนาอาชีพและรายไดของเกษตรกร โดยสรางความม่ันคงของเกษตรกรรายยอย โดยยึดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน และเกษตร แปลงใหญ 

สนับสนุนการรวมกลุมเกษตรกร พัฒนาความเขมแข็งขององคกรและสถาบันเกษตรกร พัฒนาเครือขายวิสาหกิจชุมชน

หรือสหกรณการเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปนมืออาชีพ สนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุนท่ีเปนธรรมนำรอง 

ในจังหวัดกาฬสินธุ นครพนม บุรีรัมย อำนาจเจริญ มุกดาหาร ยโสธร มหาสารคาม สกลนคร อุบลราชธานี อุดรธานี 

ศรีสะเกษ และหนองบัวลำภ ู 

  2) พัฒนาพ้ืนท่ีทุงกุลารองไหใหเปนแหลงผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพสูง ในพ้ืนท่ีจังหวัดยโสธร สุรินทร 

รอยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมท้ังพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ โดยปรับกระบวนการผลิต ใหอยูภายใตมาตรฐาน

เกษตรปลอดภัย พัฒนาหวงโซเกษตรอินทรียใหครอบคลุมทุกข้ันตอนการผลิต พรอมท้ัง ขยายพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย 

โดยสงเสริมการผลิต การยกระดับราคาสินคาเกษตรอินทรียใหแตกตางจากสินคา เกษตรท่ีใชสารเคมี และการพัฒนา

ระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย การสงเสริมกระบวนการตรวจ รับรองแบบมีสวนรวมในการตรวจสอบ

กันเองของสมาชกิกลุมผูผลิตและชุมชน รวมท้ังการจัดทำโซนนิ่งระบบ เกษตรอินทรียอยางเปนรูปธรรม โดยนำรองใน

พ้ืนท่ีท่ีมีความพรอมและเหมาะสม และเชื่อมโยงไปสูการทองเท่ียวเชิงเกษตรหรือการทองเท่ียววิถีไทยเพ่ือขยายฐาน

รายได พรอมท้ังจัดทำฐานขอมูลเกษตรอินทรีย เพ่ือเปนขอมูลในการวางแผนการผลิตท่ีเหมาะสม สนับสนุนการวิจัย

และพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ใหตอบสนองตลาดสินคาเพ่ือสุขภาพและการสงออก จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย 
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ตลอดจนมาตรการสงเสริมตลาดสีเขียวในชุมชนและทองถ่ิน สงเสริมเกษตรกรและกลุมเกษตรกรจำหนายสินคาผาน

ชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ  

  3) สงเสริมการปรับเปลี่ยนไปสูสินคาเกษตรชนิดใหมตามศักยภาพของพ้ืนท่ี (Zoning) และความ

ตองการตลาด โดยสงเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม และไมดอก ในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม ศรีสะเกษ 

และอุบลราชธานี โดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ การตรวจรับรองมาตรฐานสินคาเกษตร การประชาสัมพันธ

และการจัดตั้งตลาดกลาง รวมท้ังสงเสริมการปลูกพืชสมุนไพรสำคัญท่ีเปนสารตั้งตนในการแปรรูปผลิตสินคา ในพ้ืนท่ี

นำรองจังหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย และอุบลราชธานี ใหมีปริมาณมากพอและมีคุณภาพตามระบบมาตรฐาน

การเกษตรตามความตองการของตลาดท้ังในและตางประเทศ และจัดทำฐานขอมูลพ้ืนท่ีปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือการ

บริหารจัดการ และสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงในพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา 

สุรินทร ชัยภูมิ บุรีรัมยและอุบลราชธานี และโคนม ในพ้ืนท่ีจังหวัด นครราชสมีา ขอนแกน โดยสนับสนุนการปรับปรุง

พันธุ สงเสริมการปลูกแปลงหญาและปรับปรุงคุณภาพอาหาร สัตว พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะเกษตรกร 

รวมท้ังการจัดระบบมาตรฐานโรงฆาสัตวใหไดมาตรฐานอุตสาหกรรม (GMP) และเพ่ิมชองทางการจำหนายและขยาย

ตลาดไปสูอาเซียน  

  4) สงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ใหเปนฐานรายไดใหมท่ีสำคัญ ของภาค 

โดยมุงลงทุนสรางเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง ในลักษณะสหวิทยาการ ท่ีใช ทรัพยากรฐาน

ชีวภาพ (พืช สัตว จุลินทรีย) รวมถึงวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร ของเสียและน้ำเสียจากโรงงาน อุตสาหกรรม ฟารม

ปศุสัตว และชุมชน พัฒนาตอยอดเปนผลิตภัณฑชีวภาพท่ีมีมูลคาสูง กอใหเกิดความกาวหนาและนวัตกรรมในมิติ

ใหมๆ ท่ีสงผลตอการปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร สาธารณสุขและการแพทย พลังงาน อุตสาหกรรมเคมี และภาคสังคม 

โดยพัฒนาใหนครราชสีมา ขอนแกน อุบลราชธานี และสกลนคร เปนศูนยกลาง อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและ

อาหารแบบครบวงจร สงเสริมการแปรรูปสมุนไพรในพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร มหาสารคาม สุรินทร และอำนาจเจริญ 

โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใหไดมาตรฐาน GMP พัฒนาระบบรับรอง ผลติภัณฑสมุนไพรและสรางแบรนดเพ่ือเพ่ิม

ขีดความสามารถในการแขงขันและสงออก สงเสริมอุตสาหกรรมใหม และธุรกิจแนวใหมในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนลาง ดวยการพัฒนาตอยอดจากวัตถุดิบและของเหลือท้ิงทางการเกษตร/

อุตสาหกรรม และฐานความหลากหลายทางชีวภาพไปสู ผลิตภัณฑมูลคาสูง เชน เอทานอล พลาสติกชีวภาพ (Bio-

plastic) สารสกัดจากพืชมูลคาสูง เอนไซม/อาหาร เสริมสุขภาพจากจุลินทรีย เปนตน รวมท้ังสรางความม่ันคงทาง

พลังงานระดับชุมชน จากการนำวัตถุดิบในชุมชน ของเหลือท้ิงทางการเกษตร ขยะครัวเรือน มาผลิตเปนพลังงานเพ่ือ

ใชภายในครัวเรือนหรือชุมชน และสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน  

  5) สงเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินคาอุปโภคบริโภค 

ในพ้ืนท่ีเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ไดแก จังหวัดชัยภูมิ ขอนแกน กาฬสินธุรอยเอ็ด มุกดาหาร 

เพ่ือการสงออกสูประเทศเพ่ือนบาน โดยเนนอุตสาหกรรมสีเขียวและการใชวัตถุดิบในพ้ืนท่ี รวมท้ังสนับสนุนความรู

ดานกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ สงเสริมการเขาถึงแหลงเงินทุนท่ีเปนธรรม การ พัฒนาชองทางการตลาดในตนทุนท่ีต่ำ

โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน E-Commerce, E-Marketing เปนตน  

  6) ยกระดับมาตรฐานสินคากลุมผาไหม ผาฝาย ผายอมคราม และสงเสริมพ้ืนท่ีท่ีมี ศักยภาพใหกาว

ไปสูการเปนศูนยกลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ กาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร และสกลนคร  

เปนตน โดยสงเสริมการพัฒนาคุณภาพสินคา การออกแบบ และตราสัญลักษณ พัฒนาเทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัย
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สรางนวัตกรรมเพ่ิมมูลคา พรอมท้ังพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑชุมชนอ่ืนๆ ยกระดับผูประกอบการและนักออกแบบ

รุนใหม ใหมีทักษะ มีความรูความสามารถท้ังการออกแบบและการจัดการ เพ่ือใหสินคามีความหลากหลายและทันสมัย 

สรางความเชื่อมโยงระหวางวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอมกับภาคอุตสาหกรรม และสงเสริม

การจับคูธุรกิจเพ่ือสรางโอกาสทางธุรกิจ  

  7) พัฒนาเมืองศูนยกลางจังหวัดเปนเมืองนาอยู โดยจัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ีมี

คุณภาพและเพียงพอตอความตองการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบบริการสังคมท่ีได

มาตรฐานท่ีอยูอาศัยของผูมีรายไดนอย ใหความสำคัญตอการผังเมือง การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ความสะอาด และดูแล

ความปลอดภัยของประชาชน และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ  

  8) ฟนฟูทรัพยากรปาไมใหคงความอุดมสมบูรณและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนท่ี  

ตนน้ำในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ และนครราชสีมา โดยกำหนดและทำเครื่องหมายแนวเขตพ้ืนท่ีปา

อนุรักษและพ้ืนท่ีปานอกเขตอนุรักษใหชัดเจน สงเสริมประชาชนมีสวนรวมในการฟนฟู ปลูกปา และปองกันการบุกรุก 

เพ่ือรักษาพ้ืนท่ีปาตนน้ำและปองกันการชะลางพังทลายของดิน รวมถึงการอนุรักษพ้ืนท่ีชุมน้ำ 

  9) สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด

สรางสรรคในการพัฒนาภาค โดยใชประโยชนจากสถาบันการศึกษา หนวยงานดานการวิจัยพัฒนา ท่ีกระจายตัวอยูใน

พ้ืนท่ี สรางความเชื่อมโยงสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพ่ือพัฒนาเครือขายของ อุตสาหกรรมในลักษณะ 

คลัสเตอร สนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ใหมีความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐานและบุคลากรดาน

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยในข้ันประยุกต และทดลองเพ่ิมข้ึน ท้ังการจัดทำ

ผลิตภัณฑตนแบบ การทำวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ และโรงงานนำรอง เพ่ือใหสามารถแปลงงานวิจัยไปสูการ

ใชประโยชนในเชิงพาณิชยไดอยางเปนรูปธรรมมากข้ึน 

  ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาการทองเท่ียวเชิงบูรณาการ  

  แนวทางการพัฒนา  

  1) พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนท่ี โดยสงเสริมชุมชนในการ

สรางสรรคกิจกรรมหรือเทศกาลประจำถ่ินในแตละเดือนในพ้ืนท่ีตางๆ โฆษณาประชาสัมพันธแกนักทองเท่ียวท้ังชาว

ไทยและตางประเทศ เพ่ือสรางการรับรูสินคาบริการ และแหลงทองเท่ียวท่ีสะทอนอัตลักษณของชุมชน พัฒนาแบรนด

และสื่อสารความแตกตางของชุมชนตางๆ ในรูปแบบการเลาเรื่อง (Storytelling) สงเสริมการขายแพ็กเกจการ

ทองเท่ียวเพ่ือกระตุนการทองเท่ียวนอกฤดูกาล สงเสริมการตลาดแบบมีเปาหมาย เฉพาะกลุม เชน กลุมผูสูงอายุ กลุม

นักเรียนนักศึกษา กลุมผูปฏิบัติธรรม กลุมสุภาพสตรี เปนตน  

  2) พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวอารยธรรมอีสานใตในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร 

ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยบูรณาการจัดการแผนทองเท่ียวในแตละจังหวัดท่ีดึงจุดเดน หรืออัตลักษณของแตละ

พ้ืนท่ีมาสรางเสนทางทองเท่ียวเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวในเขตอารยธรรมอีสานใต และเชื่อมโยงสูประเทศลาว กัมพูชา 

และเวียดนาม เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาพำนักและคาใชจายเฉลี่ยตอหัวของกลุม นักทองเท่ียวคุณภาพท้ังชาวไทยและ

ตางประเทศ พัฒนาสินคาและบริการท่ีมีจุดเดนหรืออัตลักษณท่ีสรางจากทุนทางวัฒนธรรม เพ่ือใหเกิดความจดจำและ

สรางความโดดเดน ลอกเลียนไดยาก พัฒนาบุคลากรและผูประกอบการการทองเท่ียวใหเปนมืออาชีพ รักษามาตรฐาน

การใหบริการ จัดทำแผนท่ีทองเท่ียวใหทองเท่ียวไดตลอดท้ังป พัฒนาระบบโลจิสติกสขนถายนักทองเท่ียวอยางเปน

ระบบไปสูแหลงทองเท่ียวดูแลความปลอดภัยและสุขลักษณะใหนักทองเท่ียว  
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  3) พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียววิถีชีวิตลุมน้ำโขง ในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย หนองคาย บึง กาฬ 

นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเสนทางเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวกับประเทศ เพ่ือนบาน 

อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมลานชาง เลย-อุดรธานี-หนองบัวลำภู-หนองคาย-สปป.ลาว โดยพัฒนาแหลง ทองเท่ียว สินคา

และบริการใหสอดคลองกับกระแสความนิยมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของสองฝงโขง พัฒนากิจกรรมการทองเท่ียว

ใหมีความหลากหลาย อาทิ การทองเท่ียว/พักผอนชมทัศนียภาพและวิถี ชีวิตลุมแมน้ำโขง (Leisure/Lifestyle) การ

ทองเท่ียวดวยจักรยานและการเดินทางแบบคาราวาน (Cycling/Caravan Tours) การทองเท่ียวเชิงมหกรรม 

(Festivals/Events) เปนตน พัฒนาถนนเชื่อมโยงระหวาง แหลงทองเท่ียว พัฒนาทาเรือใหไดมาตรฐานความปลอดภัย 

สงเสริมการบริหารจัดการท่ีเกิดจากชุมชนเพ่ือสรางงานและรายได เนนพัฒนาผูประกอบการดานการจัดการและ

ทักษะทางภาษาเพ่ือรองรับนักทองเท่ียวตางชาติท่ี เพ่ิมข้ึน  

  4) พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวยุคกอนประวัติศาสตร ในจังหวัดขอนแกน กาฬสินธุ อุดรธานี

หนองบัวลำภูและชัยภูมิโดยพัฒนาแหลงทองเท่ียวและพิพิธภัณฑใหเปนแหลงเรียนรูเชิงสรางสรรค และมีชีวิต 

ออกแบบการจัดแสดง จัดนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมตางๆ ใหผูชมมีสวนรวม มีความสนุกรื่นรมยเสมอ (play 

and learn) ท้ังภาษาไทยและตางประเทศเพ่ือขยายฐานนักทองเท่ียวท่ีสนใจ ศึกษาวิวัฒนาการของภาคอีสานตั้งแตยุค

กอนประวัติศาสตรจนถึงปจจุบัน ปลูกฝงใหเด็กเขาพิพิธภัณฑผาน กิจกรรมทัศนศึกษาของโรงเรียนและนันทนาการ

ของครอบครัว พัฒนาสินคา/บริการ/ของท่ีระลึก ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในแหลงทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน 

โฆษณาประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง พัฒนาระบบขนสงสาธารณะเขาสูแหลงทองเท่ียวเพ่ือใหเขาถึงไดงายและกลับมา

ไดบอยครั้ง  

  5) พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงกีฬาในพ้ืนท่ีจังหวัดบุรีรัมย ศรีสะเกษ นครราชสีมา โดย

สงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาใหครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมท้ังจากการกีฬาและธุรกิจท่ีเก่ียวของ 

อาทิ ธุรกิจการแขงขันตางๆ การผลิตอุปกรณ/ชุดกีฬา/ของท่ีระลึก สนามแขงขัน อาหารเสริมและเครื่องด่ืม โรงแรม 

รานอาหาร การเดินทางและขนสง ประกันภัย สถาบันพัฒนากีฬาอาชีพ ทุกระดับ เปนตน สงเสริมการศึกษาในดาน

เวชศาสตรการกีฬา วิทยาศาสตรการกีฬา และการบริหารจัดการ ธุรกิจกีฬา เพ่ือผลิตบุคลากรรองรับการขยายตัวของ

อุตสาหกรรมกีฬา สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬานานาชาติ รวมท้ังสงเสริมกิจกรรมทางการตลาดและการ

ประชาสัมพันธเพ่ือสรางการรับรูใหกับนักทองเท่ียว 

6) พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี โดย 

สงเสริมการทองเท่ียวท่ีคำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ เพ่ือใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน 

มุงเนนนักทองเท่ียวคุณภาพเพ่ือใหสอดคลองกับกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีมุงเนนใหเกิดความคุมคาตอประสบการณ

มากกวาการทองเท่ียวท่ีคุมคาเงิน สนับสนุนใหคนไทยเดินทางมาทองเท่ียวในพ้ืนท่ีมากข้ึน เพ่ือลดการพ่ึงพิงตลาด

ตางประเทศ รวมท้ังใหความรูนักทองเท่ียวในการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและการจัดการขยะอยางถูกวิธี  

  7) พัฒนาแหลงทองเท่ียวและสิ่งอำนวยความสะดวกใหไดมาตรฐาน ประชาสัมพันธการทองเท่ียว 

และพัฒนาเสนทางการทองเท่ียวท่ีเชื่อมโยงในลักษณะเครือขาย เพ่ือกระจายนักทองเท่ียวจากเมืองหลักไปสูชุมชน

และทองถ่ิน เชื่อมโยงกิจกรรมการทองเท่ียวระหวางภาคเอกชนกับชุมชนและทองถ่ิน ท้ังใน ประเทศและกับประเทศ

เพ่ือนบาน ท่ีสอดคลองกับความตองการของนักทองเท่ียว รวมท้ังพัฒนาทักษะฝมือ บุคลากรในภาคบริการและการ

ทองเท่ียว จัดฝกอบรมมัคคุเทศกดานภาษาตางประเทศ นอกจากนั้นพัฒนาสนิคา OTOP สินคาวิสาหกิจชุมชน ของท่ี
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ระลึก รานอาหาร ท่ีพักใหมีคุณภาพดี สงเสริมการทองเท่ียวเฉพาะกลุมตาม ความสนใจของนักทองเท่ียว รวมถึงระบบ

การจัดการสิ่งแวดลอมในแหลงทองเท่ียว 

  ยุทธศาสตรท่ี 5 ใชโอกาสจากการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงท่ีเช่ือมโยงพ้ืนท่ี เศรษฐกิจหลัก

ภาคกลางและพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมๆ ของภาค  

  แนวทางการพัฒนา  

  1) เรงพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญท่ีเชื่อมโยงภาคกับพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลัก ภาคกลางและพ้ืนท่ี

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ใหแลวเสร็จตามแผน อาทิ แผนการพัฒนารถไฟความเร็วสูง การพัฒนา

โครงขายรถไฟทางคู และโครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมืองตามยุทธศาสตรแผนพัฒนา โครงสรางพ้ืนฐานดาน

คมนาคมขนสงของไทย พ.ศ. 2558-2565 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  

  2) เรงพัฒนาโครงขายระบบการคมนาคมขนสงภายในภาคใหเปนระบบท่ีสมบูรณ อาทิ การพัฒนา

รถไฟสายใหม (บานไผ-นครพนม) โครงการพัฒนาทาอากาศยานภายในภาค 6 แหง (อุดรธานี อุบลราชธานี บุรีรัมย 

รอยเอ็ด นครราชสมีา และขอนแกน) และขยายถนน 4 ชองจราจรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง  

  3) พัฒนาเมืองสำคัญ ขอนแกน นครราชสีมา ใหเปนเมืองศูนยกลาง การคา การลงทุน การบริการ

สุขภาพและศูนยกลางการศึกษา โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับระบบโครงสรางพ้ืนฐานหลักท่ี

เชื่อมโยงระหวางภาค เรงรัดพัฒนาระบบขนสงรางเบาเมืองขอนแกน พรอมท้ัง สงเสริมระบบขนสงสาธารณะในเมือง

ใหเชื่อมโยงระหวางเมืองและระบบขนสงอ่ืน  

  4) พัฒนาพ้ืนท่ีรอบสถานีขนสงระบบรางในเมืองท่ีมีศักยภาพท่ีสำคัญ อาทิ เมืองขอนแกน และ

บริเวณเมืองชายแดนท่ีมีศักยภาพ รวมท้ังบริเวณใกลพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ เมืองนครพนม เมือง

หนองคาย เมืองมุกดาหาร โดยสนับสนุนใหมีการจัดทำโครงการนำรองท่ีใชแนวทางการจัดรูปท่ีดิน การวางผังเมือง

ควบคูกับการพัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน 

  ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาความรวมมือและใชประโยชนจากขอตกลงกับประเทศ เพ่ือนบานในการ

สรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

  แนวทางการพัฒนา 

  1) พัฒนาดานชายแดน โดยพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานบริเวณดานศุลกากรใหเพียงพอ สนับสนุนการ

จัดการดานพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ใหไดมาตรฐานสากล เรงเชื่อมตอ

ระบบสารสนเทศภายในและระหวางหนวยงานเพ่ือสามารถใหบริการ ณ จุดเดียว (National Single Window) เพ่ิม

อัตรากำลังเจาหนาท่ีใหเพียงพอ พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณจุดผอนปรนการคาชายแดน ท่ีมีศักยภาพ  

  2) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงชายแดน โดยเรงกอสรางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงท่ี 5  

(บึงกาฬ-ปากซัน) เพ่ือเชื่อมโยงโครงขายเสนทางคมนาคมระหวางไทย ลาว เวียดนาม และจีน ใหมีความสะดวก 

ประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทาง  

  3) พัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยพัฒนามุกดาหารเปนพ้ืนท่ีนำรอง เพ่ือ

เสริมสรางศักยภาพในการลงทุนและสรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานในการพัฒนาเศรษฐกิจ ชายแดน พรอม

ท้ังเรงรัดการดำเนินงานโครงการและมาตรการสำคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ นครพนม หนองคาย ใหมีความพรอมดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน และบริการ CIQ ท่ีไดมาตรฐานสากล 
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แผนพัฒนากลุมจังหวัด 

 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ตำแหนงทางยุทธศาสตร (Strategics 

Position) 

 1. เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย  

 2. เปนแหลงผลิตผลิตภัณฑไหมระดับประเทศ 

 3. เปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีความหลากหลายท้ังการทองเท่ียวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน การกีฬาท่ีมีชื่อเสียง 

 4. เปนประตูสูอีสาน และเชื่อมโยงการคาชายแดนกับประเทศเพ่ือนบาน 

 วิสัยทัศน (Vision) 

 “ศูนยกลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑไหม ทองเท่ียวอารยธรรมขอม การคาชายแดน สังคมเปนสุข” 

พันธกิจ (Mission) 

1. สงเสริมการผลิตและแปรรูปขาวหอมมะลิ 

2. สงเสริมและพัฒนาการผลิตมันสำปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 

3. สงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 

4. สงเสริมการเรียนรูสูการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5. สงเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑไหม 

6. สงเสริมการทองเท่ียว ใหไดรับความนิยม และบริหารจัดการใหมีศักยภาพ 

7. สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน และคาชายแดน 

8. สงเสริมการพัฒนาดานสังคม 

เปาประสงครวม (Obgective) 

1. ผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัดภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 

2. รายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน  

3. รายไดจากการจำหนายผลิตภัณฑไหมเพ่ิมข้ึน 

4. มูลคาการสงออกสินคาชายแดนเพ่ิมข้ึน 

5. ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategics Issues) 

1. การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 

2. การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว และผลิตภัณฑไหม 

3. การสงเสริมพัฒนาการคาการลงทุน และการคาชายแดน 

4. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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 กลยุทธ (Strategy) 

1) การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร 

     1.1 พัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพ่ือการเกษตร 

    1.2 สงเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกสและการกระจายสินคาในภูมิภาค 

     1.3 สงเสริมการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรมใหเหมาะสม 

    1.4 ยกระดับสินคาเกษตรเขาสูระบบมาตรฐาน 

     1.5 สงเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     1.6 ยกระดับความสามารถในการแขงขันดานการตลาดสินคาเกษตร 

     1.7 สงเสริมการแปรรูปผลผลิตเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 

     1.8 สนบัสนุนใหมีการรวมกลุมการผลิตและจำหนาย 

     1.9 สงเสริมการใชนวัตรรมและพลังงานทดแทน 

     1.10 สงเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตวคุณภาพสูง 

2) การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว และผลิตภัณฑไหม 

2.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 

2.2 พัฒนาสินคาและบริการทางการทองเท่ียว 

2.3 พัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียว 

2.4 สรางความเชื่อม่ันและความปลอดภัยใหนักทองเท่ียว 

2.5 พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียว 

2.6 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมใหมีคุณภาพ 

2.7 สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธการทองเท่ียวและผลิตภัณฑไหม 

2.8 พัฒนาผลิตภัณฑไหมใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 

3) การสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน และการคาชายแดน 

3.1 สงเสริมและพัฒนาการคาชายแดน และการลงทุนในประเทศ 

3.2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและโลจิสติกส 

4) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

4.1 พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาดานสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 

4.2 สงเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และสงเสริมสรางศักยภาพการพ่ึงพาตนเอง 

4.3 สงเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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แผนท่ียุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 

Strategy Map 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

วิสัยทัศน “โคราชเมืองนาอยู มุงสูเมือง 3 มรดกยูเนสโก นวัตกรรม และเกษตร อุตสาหกรรม สังคม

ปลอดภัย” 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

  แนวทางการพัฒนา/เปาประสงค 

  1. สงเสริมการทองเท่ียว มีแผนงาน/กลยุทธดังตอไปนี้ 

   1. เสริมสรางและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก แหลงทองเท่ียว รอบ

แหลงทองเท่ียวและเสนทางไปยังแหลงทองเท่ียว 

   2. เสริมสรางและพัฒนาสินคา และบริการเก่ียวกับแหลงทองเท่ียวใหมีมูลคาเพ่ิมข้ึน 

   3. สงเสริมและประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว 

  2. ยกระดับการเกษตร และอุตสาหกรรม มีแผนงาน/กลยุทธดังตอไปนี้ 

   1. สงเสริมการสรางมูลคาสินคาและบริการภาคการเกษตร 

   2. สงเสริมการสรางมูลคาสินคาและบริการนอกภาคการเกษตร 

   3. สงเสริมการนำผลงานนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม และอาหารปลอดภัย (Food 

Valley) มาใชกับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

   4. สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสเพ่ือรองรับการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ 
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   5. นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปสูการปฏิบัติอยางยั่งยืน 

   6. สรางโอกาสและพัฒนาฝมือใหกับ ผูอยูในวัยแรงงานและผูประกอบการ 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การลดความเหล่ือมล้ำ เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

  แนวทางการพัฒนา/เปาประสงค 

  1. ลดความความเหลื่อมล้ำทางสังคมทุกมต ิมีแผนงาน/กลยุทธดังตอไปนี้ 

   1. สงเสริมและพัฒนาระบบการสาธารณสุข 

   2. สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา 

   3. สงเสริมและพัฒนาดานศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี 

   4. สงเสริมและพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 

   5. สงเสริมและพัฒนาภารกิจภายใตโครงการไทยนิยมยั่งยืน 

   6. สงเสริมและพัฒนาหมูบานลาหลัง ครัวเรือนท่ีไมผานเกณฑ จปฐ. 

   7. สงเสริมและพัฒนาบริการภาครัฐดานอ่ืนๆ     

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม ใหมีความสมบูรณอยาง

ย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

  แนวทางการพัฒนา/เปาประสงค 

  1. อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีแผนงาน/กลยุทธดังตอไปนี้  

   1. สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู และใหความรู สรางจิตสำนึกประชาชน ไดตระหนักถึงคุณคา 

และประโยชนของทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรปาไม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

   2. เพ่ิมความสามารถในการบริหารจัดการขยะ และรณรงคใหทุกภาคสวนรวม  สำนึก

รับผิดชอบตอสังคมเก่ียวกับการลดปริมาณขยะ 

   3. สงเสริมการมีสวนรวมการจัดการน้ำเสีย และสงเสริมพัฒนาฟนฟู ลำน้ำ คู คลอง

สาธารณะ 

   4. สงเสริมใหมีการบริหารจัดการน้ำในเขตชลประทาน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

   5. สงเสริมใหมีการบริหารจัดการน้ำในพ้ืนท่ีเกษตรน้ำฝน (นอกเขตชลประทาน) ตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

   6. การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

   7. พัฒนาระบบปองกันน้ำทวมในพ้ืนท่ีชุมชนเมือง และเพ่ิมสิ่งกอสรางเพ่ือลดการพังทลาย

ของตลิ่งตามเสนทางน้ำ 

   8. สงเสริมการปรับปรุงฟนฟูดินเค็มเพ่ือการเกษตร 

  2. ยกระดับการพัฒนาจัดตั้งอุทยานธรณีโคราชเปนอุทยานธรณีโลกยูเนสโก มีแผนงาน/กลยุทธ

ดังตอไปนี้  

   1. พัฒนาการจัดตั้งอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลกยูเนสโก 
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  3. ใชพลังงานและพลังงานสะอาดอยางมีประสิทธิภาพ  มีแผนงาน/กลยุทธดังตอไปนี้  

   1. สงเสริมการรณรงคประหยัดพลังงาน และสงเสริมการใชพลังงานสะอาด 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางความม่ันคงทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

  แนวทางการพัฒนา/เปาประสงค 

  1. เสริมสรางความม่ันคงเพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ  มีแผนงาน/กลยุทธดังตอไปนี้ 

   1. สรางความรูความเขาใจ ถึงความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยให

ประชาชนไดรับรูรับทราบ 

   2. สงเสริมพัฒนาอาชีพ ตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการเรียนรู

หลักการทรงงาน 

  2. เปนศูนยบริหารการจัดการเครือขายการปองกันและแกไขปญหาดานความม่ันคงอยางยั่งยืน มี

แผนงาน/กลยุทธดังตอไปนี้ 

   1. สรางระบบเครือขายในภาครัฐ และภาคประชาชน 

  3. เสริมสรางความปรองดองและความสมานฉันท  มีแผนงาน/กลยุทธดังตอไปนี้ 

           1. สงเสริมการสรางความปรองดองสมานฉันทของประชาชน หรือนักเรียน นักศึกษาใน

จังหวัด 

   2. สงเสริมในการใหความรู และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน    

  4. เสริมสรางความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน มีแผนงาน/กลยุทธ

ดังตอไปนี้ 

   1. จัดระบบการปองกันปราบปรามผูกระทำความผิด 

   2. สรางระบบเครือขายการทำงานเฝาระวัง 

   3. สงเสริมการเตรียมความพรอมเพ่ือปองกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice 

City และดานอ่ืนๆ  

  แนวทางการพัฒนา/เปาประสงค 

  1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีแผนงาน/กลยุทธดังตอไปนี้ 

   1. เพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ และเครือขาย ดวยองคความรู เทคโนโลยี  

และนวัตกรรม 

   2. สงเสริมและพัฒนาโครงสราง องคกรภาครัฐ ดวยองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

  3. เพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน การตรวจติดตาม  

                        และการประเมินผลการ ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล 
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1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  

 ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดำริ 

  1.1 ประสานและบริหารจัดการน้ำ  ตามพระราชบัญญัติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

  1.2 พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสรางแหลงน้ำ  สงวนและกักเก็บน้ำเพ่ือการเกษตร 

  1.3 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานการศึกษา 

  2.1 สงเสริมการพัฒนาระบบการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 

  2.2 พัฒนาและเตรียมบุคลากรดานการศึกษาใหมีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพ 

  2.3 สนับสนนุใหมีการนำระบบเทคโนโลยมีาใช 

  2.4 สนับสนุนคอมพิวเตอรระดับชุมชนเพ่ือเพ่ิมทักษะประชาชนในชุมชน 

  2.5 สงเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร 

  3.1 พัฒนาปรับปรุงพันธพืชและเมล็ดพันธพืชท่ีดีมีคุณภาพเพ่ือเกษตรกรจะไดเพ่ิมผลผลิต 

  3.2 ลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร 

  3.3 สนับสนนุจัดตั้งกองทุนเพ่ือเกษตรกรในหมูบาน (อกม.) 

  3.4 สงเสริมสนับสนุนการถนอมและแปลรูปสินคาทางการเกษตรอยางมีคุณภาพ 

  3.5 สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือก เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพ 

  3.6 สงเสริมประชาชนในทองถ่ินใหมีการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจเพ่ือการบริโภคและจำหนาย 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม  

  4.1 สงเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมูบาน 

  4.2 สงเสริมโครงการพัฒนาระดับหมูบานใหพ่ึงตนเองได 

  4.3 สงเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาสฯ 

  4.4 สงเสริมพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน เพ่ือเปนบุคลากรท่ีมีคุณภาพตอไป 

  4.5 สงเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพความสามารถของแรงงานในทองถ่ิน 

  4.6 ดำเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาลองคกรปกครองสวนทองถ่ินฯ 

  4.7 ดำเนินการโครงการ อบจ.สัญจรเพ่ือใหบริการประชาชนฯ 

  4.8 สงเสริมและประกาศเกียรติคุณผูท่ีเปนแบบอยางท่ีดีและสรางคุณประโยชนตอสังคมฯ 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 

  5.1 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ อสม. 

  5.2 สงเสริมและสนับสนุนใหการรักษาภายาบาลประชาชนในระดับตำบลฯ 

  5.3 สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในระดับหมูบานและชุมชนฯ 
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 ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

  6.1 สงเสริมและสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางคุณภาพชีวิตพ้ืนฐานฯ 

  6.2 กอสรางปรับปรุงเสนทางคมนาคมอยางท่ัวถึงฯ  

  6.3 ประสาน สนับสนุน รวมมือกับสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ 

  6.4 ประสานในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในดานสาธารณูปโภคฯ 

  6.5 ดำเนินการปรับปรุงระบบขนสงในจังหวัดนครราชสีมาเพ่ือแกไขปญหาการจราจรฯ 

 ยุทธศาสตรท่ี 7 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณ ีและกีฬา 

  7.1 พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของโคราชฯ 

  7.2 พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียวเดิม สรางแหลงทองเท่ียวใหมฯ 

  7.3 สนับสนุนและสงเสริมความสามารถของผูประกอบการธุรกิจการทองเท่ียวฯ 

  7.4 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและการจัดการแขงขันกีฬา  

 ยุทธศาสตรท่ี 8 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

  8.1 ปรับปรุงโครงการสรางการบริหารงานเพ่ือใหรองรับการปฏิบัติภารกิจหนาท่ีฯ 

  8.2 นำระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองคกรเพ่ือใหบริการกับประชาชนฯ 

  8.3 สนับสนุนบุคลากรในสังกัดใหไดรับการศึกษา อบรม การทำวิจัยฯ 

  8.4 บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินรวมกันระหวางงานภาครัฐฯ 

  8.5 เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการกำหนดนโยบายและความตองการฯ 

  8.6 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 ยุทธศาสตรท่ี 9 ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

  9.1 สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติฯ 

  9.2 สงเสริมสนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการหนวยงานฯ 

  9.3 สงเสริมสนับสนุนการติดตั้งระบบกลองวงจรปดในชุมชนฯ 

  9.4 สนับสนุนการฝกอบรมจัดตั้งและอบรมฟนฟูตำรวจบานฯ 

 ยุทธศาสตรท่ี 10 ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  10.1 สงเสริมสนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการพัฒนาฟนฟู

อนุรักษธรรมชาติฯ 

  10.2 สงเสริมสนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ ในการสรางจิตสำนึก เพ่ือปองกันและแกไข

ปญหามลพิษฯ 

  10.3 สงเสริมสนับสนุนและสรางความรวมมือกับสวนราชการท่ีเก่ียวของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

ในการจัดทำระบบกำจัดขยะรวมฯ 
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2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ๒. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ๒.๑ วิสัยทัศน 

องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  ไดกำหนดวิสัยทัศน (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณในอุดมคติ  
ซ่ึงเปนจุดมุงหมายความคาดหวังท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตขางหนา ซ่ึงจะสามารถสะทอนถึงสภาพการณของ
ทองถ่ินในอนาคตอยางรอบดาน  ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ จึงไดกำหนดวิสัยทัศน  
คาดหวังท่ีจะใหเกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

“วิสัยทัศนการพัฒนา องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก คือ 
 
 
 
 
 
พันธกิจ 

1. กอสรางและปรับปรุงระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภครวมถึงการบริการสาธารณะตางๆ 
ภายในตำบลกุดจอก ใหไดรับมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของประชาชน 

2. ดูแลรักษาความสะอาดในหมูบานและตำบล จัดใหมีการดูแลรักษาสภาพแหลงน้ำ ถนน รวมถึง
การอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม 

3. สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
4. สงเสริมการศาสนา ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
5. พัฒนาระบบการศึกษา สงเสริมการเรียนรูเพ่ือการอนุรักษ สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี รูรัก

สามัคคีและภูมปญญาทองถ่ิน 
6. สงเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
7. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชน เรียนรูหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการมีสวนรวม 
8. สงเสริมการพัฒนาอาชีพดานการเกษตร 

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 
1.  จัดใหมีระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและการบริการสาธารณะตาง ๆ เพ่ือตอบสนอง
ความตองการของประชาชน รองรับการยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
2.  จัดใหมีการดำเนินการพัฒนาหมูบาน/ชุมชน ทำความสะอาดในแตละหมูบาน ดูแลแหลงนำ้ 
ถนน และการอนุรักษธรรมชาติ 
3.  ประชาชนไดรับการพัฒนาศักยภาพ เรียนรูหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีสวนรวมในการพัฒนา
ทองถ่ิน 
4. ประชาชนไดรวมกันสงเสริมอนุรักษศาสนา ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 
5.  ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับการศึกษา โดยเทาเทียมกัน 
6.  สงเสริมกิจกรรมดานกีฬา นันทนาการ 
7.  ประชาชนไดมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
8.  ประชาชนไดพัฒนา ดานอาชีพเกษตรกรรม  
 

 
 

“พัฒนาทกุดาน บริหารโปรงใส หวัใจคือประชาชน” 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา 
 1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 

๑.๑ ดําเนินการกอสราง ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรอง เพ่ืออํานวยความสะดวก ในการ
คมนาคมขนสง            
 ๑.๒ ดําเนินการจัดสรางระบบน้ำประปา และขยายเขตไฟฟาพรอมสาธารณูปโภค ใหไดมาตรฐาน
อยางพอเพียง            
 ๑.๓ จัดใหมีไฟฟาสาธารณะซ่ึงสองแสงสวางตามถนน ชุมชน สวนสาธารณะและลานกีฬา อยาง
ท่ัวถึง เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยแกชีวิตและทรพัยสินของประชาชน      
 ๑.4 ปรับปรุงและพัฒนาแหลงน้ำตามธรรมชาติ จัดแหลงน้ำโดยการขุดสระ เพ่ือใหประชาชนไดใช
ประโยชนมีน้ำใชเพ่ือการเกษตรอยางเพียงพอ 
2. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและสงเสริมคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา 
          ๒.๑ สงเสริมการผลิตสินคาในชุมชนและสินคาท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือใหมีการสรางงาน สราง

เงิน สรางรายไดในชมุชนใหมีการอยูดีกินดี มีสุข        
                    ๒.๒ สงเสริมและสนับสนุนกลุมอาชีพตางๆ ในตําบล เชนกลุมหมูบาน กลุมพัฒนาสตรี กลุมเลี้ยงสัตว 
           ๒.๓ สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนในพ้ืนท่ีใชวิถีชีวิตนําระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง มาใชให   
                    เกิดประโยชนในทางปฏิบัติอยางแทจริง                     

๒.๔ จัดบริการดานการตลาดรวมกับเอกชนในพ้ืนท่ีเพ่ือใหพอคา แมคาและผูบริโภค มีสถานท่ี  
จับจายสินคาท่ีถูกสุขอนามัย อาหารปลอดภัย 
2.๕ สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีรายได โดยพัฒนาคุณภาพสินคาและจัดระบบ การผลิต
การตลาดสงเสริมอาชีพ และพัฒนาฝมือแรงงานใหมีคุณภาพตรงตามความตองการ แรงงานทองถ่ิน 
2.๖ สนับสนุนงานสาธารณสขุมูลฐาน กิจกรรมการดําเนินงานของ อสม.เพ่ือขับเคลื่อน การทํางาน
ดานสุขภาพใหกับประชาชน          
๒.๗ สนับสนุนการปองกันและควบคุมโรคระบาดตาง ๆ ท่ีกอใหเกิดผลกระทบตอความเปนอยูกับ
ชีวิตและสุขภาพพลานามัยของประชาชน         
๒.๘ มุงเนนใหความรูแกประชาชนในการปองกันและเขาใจในการรักษาสุขภาพอนามัยอยางท่ัวถึง 
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม   

แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ สงเสริมการศึกษาแกเด็ก เยาวชนประชาชนท้ังในและนอกระบบโรงเรียนใหสอดคลองกับการ 
เขาสูประชาคมอาเซียน (AEC)         
๓.๒ พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีศักยภาพ โดยจัดใหมีการสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยี
สมัยใหมเพ่ือใหเด็กมีพ้ืนฐานท่ีดีในการเรียนรูในระดับท่ีสูงข้ัน      
๓.๓ ใหการสงเคราะหและจัดสวัสดิการแกเด็กผูดอยโอกาส คนพิการ คนชรา และ ผูสูงอายุอยาง
ท่ัวถึง สามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางปกติสุขในสังคม       
๓.๔ รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ปญหาอาชญากรรมและความปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพยสิน โดยเนนการมีสวนรวมจากทุกองคกร       
๓.๕ สนับสนุนการฝกอบรมสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) จัดหาวัสดุ อุปกรณ 
และยานพาหนะใชในการปฏิบัติงานของสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนอยางมี
ประสิทธิภาพ    
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๓.๖ สงเสริมและใหการเรียนรูเก่ียวกับการปองกันและแกปญหาดานความปลอดภัย ตลอดจนการ
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน         
๓.๗ สงสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ การกีฬาทุกประเภทเพ่ือพัฒนาดานสุขภาพ จัดใหมี
สถานท่ีออกกําลังกาย ลานกีฬากลางทองถ่ินและอุปกรณการกีฬาท่ีจําเปนอยางตอเนื่อง   
๓.8 สนับสนุนอุปกรณกีฬาทุกหมูบาน และกิจกรรมการแขงขันกีฬาของโรงเรียนในเขตตำบลกุดจอก 

4.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี   
แนวทางการพัฒนา 

๔.๑ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารทองถ่ิน โดยการรวมคิดรวมทํา รวมแกปญหา และ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือใหการพัฒนาทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพ  
๔.๒ สรางระบบการบริหาร โดยเนนหลักประสิทธิภาพประสิทธิผล สุจริต โปรงใส สามารถตรวจสอบ
ไดและตรงกับความตองการของประชาชนอยางแทจริง      
๔.๓ สงเสริมใหประชาชนชุมชนเขามามีสวนรวม กําหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตร จัดทําแผนโครงการ
ในการพัฒนาตําบลใหเปนไปตามเจตนารมณของประชาชน      
๔.๔ จัดการพัฒนาบุคลากร เจาหนาท่ีหนวยงานใหมีความรูทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ือใหสามารถ
ปฏิบัติงาน และรองรับการถายโอนภารกิจ เพ่ือสนองความตองการของประชาชน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล          
๔.๕ เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการแกประชาชน ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ือใหประชาชนท่ีมารับ
บริการไดรับความสะดวก และมีความพึงพอใจสูงสุด       
๔.๖ สงเสริมใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับการมีสวนรวม บทบาทหนาท่ีของประชาชนท่ีมี ตอการ
บริหารทองถ่ินและอํานาจในการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ      
๔.๗ จัดโครงการ อบต.เคลื่อนท่ี เพ่ือบริการดานตางๆ แกประชาชนและรับฟงปญหา ความตองการ
จากประชาชนอยางท่ัวถึง       

5.  ยุทธศาสตรดานศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น   
แนวทางการพัฒนา 

๕.๑ สงเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธี ฟนฟู อนุรักษศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญา ทองถ่ิน
ใหคงอยูสืบไป           
๕.๒ ทะนุบํารุงดานศาสนา วัดในตําบลใหเปนศาสนสถานท่ีเปนศูนยรวมจิตใจของคนในชุมชน  
๕.๓ สงเสริมสนับสนุนประเพณีรดน้ำผูสงูอายุ      
๕.๔ สนับสนนุการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแกเยาวชนและประชาชน เพ่ือใหเกิด
สังคมแหงความสงบสุข       

     ๖. ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา 

๖.๑ จัดใหมีสวนสุขภาพ เพ่ือใหประชาชนไดมีท่ีพักผอนหยอนใจ และออกกําลังกายอยางเหมาะสม                 
๖.๒ รณรงคปลูกจิตสํานึกของเด็กเยาวชนและประชาชนในการปองกัน และแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการคัดแยก กําจัดขยะ และดูแลรักษาความสะอาด    
๖.๓ จัดหาสถานท่ีท้ิงขยะ และสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ดําเนินการสรางระบบการเก็บ และกําจัดขยะมูล
ฝอยอยางมีประสิทธิภาพ          
๖.๔ สงเสริมสนับสนุน กิจกรรมการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและจัดหาพันธุกลาไมใหประชาชน เพ่ิมพ้ืนท่ีการ
ปลูกปาเพ่ิมเติม            
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๖.๕ สงเสริมสนับสนุนประชาชนใหบําบัดฟนฟู รักษาและหวงแหนซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม 

2.3 เปาประสงค 

1. มีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีครอบคลุมรองรับการพัฒนาในทุกๆ ดาน ใหเปนชุมชนนาอยู มีความเขมแข็ง  

โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการคมนาคม ขนสงสินคาทางการเกษตร และสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานแกประชาชนอยาง

พอเพียง 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนท้ังทางดานรางกาย จิตใจ การศึกษาศาสนา สุขภาพอนามัย มี 

การเรียนรู พรอมท้ังใชและจัดการทรัพยากรรอบตัวใหเกิดประโยชนและพ่ึงตนเองไดตามแนวทางปลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

3. สนับสนุนเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครัวเรือน เพ่ิมมูลคาสินคา 

ทางการเกษตร เพ่ิมศักยภาพทักษะในการพัฒนาฝมือและการรวมกลุมทางการเกษตรและอุตสาหกรรมครัวเรือนให

สามารถแขงขันกับตลาดภายในอกได รวมถึงการสงเสริมใหชุมชนมีรายไดลดภาระคาใชจายเพ่ือบรรเทาปญหาความ

ยากจน และสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

4. สนับสนนุประชาชนทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐให 

บรรลุตามเปาหมายของหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดลอมใหทันตอการพัฒนา

ของชุมชน และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ พรอมท้ังนำทรัพยากรมาใชใหเกิดประโยชนควบคูกันไป 

5.  สงเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธี ฟนฟู อนุรักษศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญา ทองถ่ินให

คงอยูสืบไป   
6. สงเสริมสนับสนุน กิจกรรมการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและจัดหาพันธุกลาไมใหประชาชน เพ่ิมพ้ืนท่ีการ

ปลูกปาเพ่ิมเติม   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด 

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 1. จำนวนท่ีเพ่ิมข้ึนของถนน สะพาน ทางระบายน้ำ รวมท้ังมีการ

บำรุงรักษา 

2. จำนวนแหลงน้ำ ฝาย คลองสงน้ำท่ีเพ่ิมข้ึน รวมถึงการพัฒนา

บำรุงรักษา 

3. มีการขยายเขตไฟฟา สาธารณะ ระบบน้ำประปาเพ่ิมข้ึน 

4. มีการพัฒนาสถานท่ีสำหรับออกกำลังกาย และการพักผอนหยอนใจ 
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ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด 

2.  ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมการผลิดสนิคาในชุมชนและ

สนิคาท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ิน 

2. จำนวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพตางๆ ใน

ตำบล 

3. จำนวนกิจกรรม/โครงการ สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนใน

พ้ืนท่ีใชวิถีชีวิตนำระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง มาใชใหเกิดประโยชน

ในทางปฏิบัติอยางแทจริง 

4. จำนวนกิจกรรม/โครงการ ดานการตลาดรวมกับเอกชนในพ้ืนท่ี

เพ่ือใหพอคา แมคาและผูบริโภค มีสถานท่ีจับจายสินคาท่ีถูสุขอนามัย 

อาหารปลอดภัย ประชาชนมีรายได จากการพัฒนาฝมือแรงงานใหมี

คุณภาพตรงตามความตองการ 

4. จำนวนกิจกรรม/โครงการ ใหความรูแกประชาชนในการปองกันและ

เขาใจในการรักษาสุขภาพอนามัยอยางท่ัวถึง 

3.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก 

สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส 

2. จำนวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน รวมถึง

การจัดสวัสดิการโดยชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 

3. จำนวนกิจกรรม/โครงการ รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

ปญหาอาชญากรรมและความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสิน โดยเนน

การมีสวนรวมจากทุกองคกร 

4  จำนวนกิจกรรม/โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ 

การกีฬาทุกประเภทเพ่ือพัฒนาดานสุขภาพ จัดใหมีสถานท่ีออกกำลัง

กาย ลานกีฬากลาง และอุปกรณการกีฬา 

5 จำนวนกิจกรรม/โครงการการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีศักยภาพ 

โดยจัดใหมีสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือใหเด็กมี

พ้ืนฐานท่ีดีในการเรียนรูในระดับท่ีสูงข้ึน 

4.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดี 

๑ จำนวนกิจกรรม/โครงการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการ
บริหารทองถ่ิน โดยการรวมคิดรวมทํา รวมแกปญหา และติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือใหการพัฒนาทองถ่ินอยางมี
ประสิทธิภาพ     
2.  จำนวนกิจกรรมการสรางระบบการบริหาร โดยเนนหลัก
ประสิทธิภาพประสิทธิผล สุจริต โปรงใส สามารถตรวจสอบไดและตรง
กับความตองการของประชาชนอยางแทจริง     
3. จำนวนกิจกรรมการมีสวนรวม กําหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตร จัดทํา
แผนโครงการในการพัฒนาตําบลใหเปนไปตามเจตนารมณของ
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ประชาชน        
4. จำนวนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร เจาหนาท่ีหนวยงานใหมีความรู
ทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงาน และรองรับการถาย
โอนภารกิจ เพ่ือสนองความตองการของประชาชน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล 
       
5. จำนวนกิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการแกประชาชน 
ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ือใหประชาชนท่ีมารับบริการไดรับความ
สะดวก และมีความพึงพอใจสูงสุด      
6. จำนวนกิจกรรมสงเสริมใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับการมีสวน
รวม บทบาทหนาท่ีของประชาชนท่ีมี ตอการบริหารทองถ่ินและอํานาจ
ในการตรวจสอบตามรัฐธรรมนญู      
7. การจัดโครงการ อบต.เคลื่อนท่ี เพ่ือบริการดานตางๆ แกประชาชน
และรับฟงปญหา ความตองการจากประชาชนอยางท่ัวถึง   
   

5. ยทุธศาสตรดานศาสนา วัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

1. จำนวนกิจกรรมทะนุบํารุงดานศาสนา วัดในตําบล ใหเปนศาสน
สถานท่ีเปนศูนยรวมจิตใจของคนในชุมชน    
2. ผลตอบรับจากกิจกรรมประเพณีรดน้ำผูสูงอายุ    
3. จำนวนกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแกเยาวชนและ
ประชาชน เพ่ือใหเกิดสังคมแหงความสงบสุข    

6. ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

๑. จัดใหมีสวนสุขภาพ เพ่ือใหประชาชนไดมีท่ีพักผอนหยอนใจ และ
ออกกําลังกายอยางเหมาะสม                  
๒. รณรงคปลูกจิตสํานึกของเด็กเยาวชนและประชาชนในการปองกัน 
และแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการคัดแยก กําจัดขยะ และดูแล
รักษาความสะอาด    
๓. จัดหาสถานท่ีท้ิงขยะ และสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ดําเนินการสรางระบบ
การเก็บ และกําจัดขยะมูลฝอยอยางมีประสิทธิภาพ    
๔. สงเสริมสนับสนุน กิจกรรมการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและจัดหาพันธุกลา
ไมใหประชาชน เพ่ิมพ้ืนท่ีการปลูกปาเพ่ิมเติม    
๕. สงเสริมสนับสนุนประชาชนใหบําบัดฟนฟู รักษาและหวงแหนซ่ึง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
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 2.5 คาเปาหมาย 

ยุทธศาสตร เปาหมาย 

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 1. กอสรางถนน สะพาน ทางระบายน้ำ รวมท้ังมีการบำรุงรักษา 

2. พัฒนาแหลงน้ำ ฝาย คลองสงน้ำท่ีเพ่ิมข้ึน รวมถึงการพัฒนา

บำรุงรักษา 

3. ขยายเขตไฟฟา สาธารณะ ระบบน้ำประปาใหท่ัวถึงทุกครัวเรือน 

4. พัฒนาสถานท่ีสำหรับออกกำลังกาย และการพักผอนหยอนใจทุก

หมูบาน 

2.  ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

1. สงเสริมการผลิดสนิคาในชุมชนและสนิคาท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ิน 

2. สงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพตางๆ ในตำบล 

3. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนในพ้ืนท่ีใชวิถีชีวิตนำระบบ

เศรษฐกิจแบบพอเพียง มาใชใหเกิดประโยชนในทางปฏิบัติอยางแทจริง 

4. สงเสริมการตลาดรวมกับเอกชนในพ้ืนท่ีเพ่ือใหพอคา แมคาและ

ผูบริโภค มีสถานท่ีจับจายสินคาท่ีถูสุขอนามัย อาหารปลอดภัย 

ประชาชนมีรายได จากการพัฒนาฝมือแรงงานใหมีคุณภาพตรงตาม

ความตองการ 

4. สงเสริม ใหความรูแกประชาชนในการปองกันและเขาใจในการรักษา

สุขภาพอนามัยอยางท่ัวถึง 

3.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 1. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผู

พิการ ผูดอยโอกาส 

2. สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน รวมถึงการจัดสวัสดิการโดยชุมชน

มีสวนรวมในการบริหารจัดการ 

3. รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ปญหาอาชญากรรมและ

ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสิน โดยเนนการมีสวนรวมจากทุก

องคกร 

4  สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ การกีฬาทุกประเภทเพ่ือ

พัฒนาดานสุขภาพ จัดใหมีสถานท่ีออกกำลังกาย ลานกีฬากลาง และ

อุปกรณการกีฬา 

5 พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีศักยภาพ โดยจัดใหมีสื่อการเรียนการ

สอน และเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือใหเด็กมีพ้ืนฐานท่ีดีในการเรียนรูใน

ระดับท่ีสูงข้ึน 
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4.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดี 

๑ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารทองถ่ิน โดยการรวมคิด
รวมทํา รวมแกปญหา และติดตามประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือให
การพัฒนาทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพ  
2.  สรางระบบการบรหิาร โดยเนนหลักประสิทธิภาพประสิทธิผล 
สุจริต โปรงใส สามารถตรวจสอบไดและตรงกับความตองการของ
ประชาชนอยางแทจริง     
3. จัดกิจกรรมการมีสวนรวม กําหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตร จัดทําแผน
โครงการในการพัฒนาตําบลใหเปนไปตามเจตนารมณของประชาชน   
4. ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร เจาหนาท่ีหนวยงานใหมีความรู
ทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงาน และรองรับการถาย
โอนภารกิจ เพ่ือสนองความตองการของประชาชน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล 
5. ดำเนินกิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการแกประชาชน ลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ือใหประชาชนท่ีมารับบริการไดรับความ
สะดวก และมีความพึงพอใจสูงสุด      
6. ดำเนินกิจกรรมสงเสริมใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับการมีสวน
รวม บทบาทหนาท่ีของประชาชนท่ีมี ตอการบริหารทองถ่ินและอํานาจ
ในการตรวจสอบตามรัฐธรรมนญู      
7. ดำเนินโครงการ อบต.เคลื่อนท่ี เพ่ือบริการดานตางๆ แกประชาชน
และรับฟงปญหา ความตองการจากประชาชนอยางท่ัวถึง  

5. ยทุธศาสตรดานศาสนา วัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

1. ดำเนินกิจกรรมทะนุบํารุงดานศาสนา วัดในตําบล ใหเปนศาสน
สถานท่ีเปนศูนยรวมจิตใจของคนในชุมชน    
2. ดำเนินกิจกรรมประเพณีรดน้ำผูสูงอายุ    
3. ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแกเยาวชนและ
ประชาชน เพ่ือใหเกิดสังคมแหงความสงบสุข    

6. ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอม 

๑. จัดใหมีสวนสุขภาพ เพ่ือใหประชาชนไดมีท่ีพักผอนหยอนใจ และ
ออกกําลังกายอยางเหมาะสม                  
๒. รณรงคปลูกจิตสํานึกของเด็กเยาวชนและประชาชนในการปองกัน 
และแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการคัดแยก กําจัดขยะ และดูแล
รักษาความสะอาด    
๓. จัดหาสถานท่ีท้ิงขยะ และสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ดําเนินการสรางระบบ
การเก็บ และกําจัดขยะมูลฝอยอยางมีประสิทธิภาพ    
๔. สงเสริมสนับสนุน กิจกรรมการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและจัดหาพันธุกลา
ไมใหประชาชน เพ่ิมพ้ืนท่ีการปลูกปาเพ่ิมเติม    
๕. สงเสริมสนับสนุนประชาชนใหบําบัดฟนฟู รักษาและหวงแหนซ่ึง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
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2.6 กลยุทธ 
 

ยุทธศาสตร กลยุทธ 

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 1. กอสรางถนน สะพาน ทางระบายน้ำ รวมท้ังมีการบำรุงรักษา 

2. พัฒนาแหลงน้ำ ฝาย คลองสงน้ำท่ีเพ่ิมข้ึน รวมถึงการพัฒนา

บำรุงรักษา 

3. ขยายเขตไฟฟา สาธารณะ ระบบน้ำประปาใหท่ัวถึงทุกครัวเรือน 

4. พัฒนาสถานท่ีสำหรับออกกำลังกาย และการพักผอนหยอนใจทุก

หมูบาน 

2.  ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

1. สงเสริมการผลิดสนิคาในชุมชนและสนิคาท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ิน 

2. สงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพตางๆ ในตำบล 

3. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนในพ้ืนท่ีใชวิถีชีวิตนำระบบ

เศรษฐกิจแบบพอเพียง มาใชใหเกิดประโยชนในทางปฏิบัติอยางแทจริง 

4. สงเสริมการตลาดรวมกับเอกชนในพ้ืนท่ีเพ่ือใหพอคา แมคาและ

ผูบริโภค มีสถานท่ีจับจายสินคาท่ีถูสุขอนามัย อาหารปลอดภัย 

ประชาชนมีรายได จากการพัฒนาฝมือแรงงานใหมีคุณภาพตรงตาม

ความตองการ 

4. สงเสริม ใหความรูแกประชาชนในการปองกันและเขาใจในการรักษา

สุขภาพอนามัยอยางท่ัวถึง 

3.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 1. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผู

พิการ ผูดอยโอกาส 

2. สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน รวมถึงการจัดสวัสดิการโดยชุมชน

มีสวนรวมในการบริหารจัดการ 

3. รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ปญหาอาชญากรรมและ

ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสิน โดยเนนการมีสวนรวมจากทุก

องคกร 

4  สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ การกีฬาทุกประเภทเพ่ือ

พัฒนาดานสุขภาพ จัดใหมีสถานท่ีออกกำลังกาย ลานกีฬากลาง และ

อุปกรณการกีฬา 

5 พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีศักยภาพ โดยจัดใหมีสื่อการเรียนการ

สอน และเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือใหเด็กมีพ้ืนฐานท่ีดีในการเรียนรูใน

ระดับท่ีสูงข้ึน 
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4.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดี 

๑ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารทองถ่ิน โดยการรวมคิด
รวมทํา รวมแกปญหา และติดตามประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือให
การพัฒนาทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพ  
2.  สรางระบบการบริหาร โดยเนนหลักประสิทธิภาพประสิทธิผล 
สุจริต โปรงใส สามารถตรวจสอบไดและตรงกับความตองการของ
ประชาชนอยางแทจริง     
3. จัดกิจกรรมการมีสวนรวม กําหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตร จัดทําแผน
โครงการในการพัฒนาตําบลใหเปนไปตามเจตนารมณของประชาชน   
4. ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร เจาหนาท่ีหนวยงานใหมีความรู
ทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงาน และรองรับการถาย
โอนภารกิจ เพ่ือสนองความตองการของประชาชน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล 
5. ดำเนินกิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการแกประชาชน ลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ือใหประชาชนท่ีมารับบริการไดรับความ
สะดวก และมีความพึงพอใจสูงสุด      
6. ดำเนินกิจกรรมสงเสริมใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับการมีสวน
รวม บทบาทหนาท่ีของประชาชนท่ีมี ตอการบริหารทองถ่ินและอํานาจ
ในการตรวจสอบตามรัฐธรรมนญู      
7. ดำเนินโครงการ อบต.เคลื่อนท่ี เพ่ือบริการดานตางๆ แกประชาชน
และรับฟงปญหา ความตองการจากประชาชนอยางท่ัวถึง  

5. ยทุธศาสตรดานศาสนา วัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

1. ดำเนินกิจกรรมทะนุบํารุงดานศาสนา วัดในตําบล ใหเปนศาสน
สถานท่ีเปนศูนยรวมจิตใจของคนในชุมชน    
2. ดำเนินกิจกรรมประเพณีรดน้ำผูสูงอายุ    
3. ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแกเยาวชนและ
ประชาชน เพ่ือใหเกิดสังคมแหงความสงบสุข    

6. ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอม 

๑. จัดใหมีสวนสุขภาพ เพ่ือใหประชาชนไดมีท่ีพักผอนหยอนใจ และ
ออกกําลังกายอยางเหมาะสม                  
๒. รณรงคปลูกจิตสํานึกของเด็กเยาวชนและประชาชนในการปองกัน 
และแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการคัดแยก กําจัดขยะ และดูแล
รักษาความสะอาด    
๓. จัดหาสถานท่ีท้ิงขยะ และสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ดําเนินการสรางระบบ
การเก็บ และกําจัดขยะมูลฝอยอยางมีประสิทธิภาพ    
๔. สงเสริมสนับสนุน กิจกรรมการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและจัดหาพันธุกลา
ไมใหประชาชน เพ่ิมพ้ืนท่ีการปลูกปาเพ่ิมเติม    
๕. สงเสริมสนับสนุนประชาชนใหบําบัดฟนฟู รักษาและหวงแหนซ่ึง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
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2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 

1. มีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีครอบคลุมรองรับการพัฒนาในทุกๆ ดาน ใหเปนชุมชนนาอยู มีความเขมแข็ง  

โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการคมนาคม ขนสงสินคาทางการเกษตร และสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานแกประชาชนอยาง

พอเพียง 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนท้ังทางดานรางกาย จิตใจ การศึกษาศาสนา สุขภาพอนามัย มี 

การเรียนรู พรอมท้ังใชและจัดการทรัพยากรรอบตัวใหเกิดประโยชนและพ่ึงตนเองไดตามแนวทางปลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

3. สนับสนุนเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครัวเรือน เพ่ิมมูลคาสินคา 

ทางการเกษตร เพ่ิมศักยภาพทักษะในการพัฒนาฝมือและการรวมกลุมทางการเกษตรและอุตสาหกรรมครัวเรือนให

สามารถแขงขันกับตลาดภายในอกได รวมถึงการสงเสริมใหชุมชนมีรายไดลดภาระคาใชจายเพ่ือบรรเทาปญหาความ

ยากจน และสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

4. สนับสนุนประชาชนทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐให 

บรรลุตามเปาหมายของหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดลอมใหทันตอการพัฒนา

ของชุมชน และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ พรอมท้ังนำทรัพยากรมาใชใหเกิดประโยชนควบคูกันไป 

5.  สงเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธี ฟนฟู อนุรักษศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญา ทองถ่ินให

คงอยูสืบไป   
6. สงเสริมสนับสนุน กิจกรรมการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและจัดหาพันธุกลาไมใหประชาชน เพ่ิมพ้ืนท่ีการ

ปลูกปาเพ่ิมเติม   
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 2.8 ความเช่ือมโยงของยทุธศาสตรในภาพรวม 

 

 
การสร    

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

                

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร

จังหวัด

นครราชสีมา 

1. การพัฒนาและเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขัน

ทางเศรษฐกิจ 
 

2. การลดความเหล่ือมล้ำ 

เพ่ือยกระดับสังคมใหเปน

เมืองนาอยู ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

3. บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอม ใหมีความ
สมบูรณอยางยั่งยนืตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

 

4. การเสรมิสรางความ

มั่นคงทกุมติิ เพ่ือปกปอง
สถาบันหลักของชาติ 
และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 
 

 

5. การพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ รองรับ 
Smart City, Mice City 
และดานอื่นๆ  

 

 

ยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป 

ดานความ

มั่นคง 

การพัฒนาและ

สงเสริมศักยภาพคน 

ดานการสรางความสามารถใน

การแขงขัน  

การสรางโอกาสความเสมอภาค

และ เทาเทียมกันทางสังคม 

การสรางการเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม    
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนา

เศรษฐกิจ

ฉบับที่ 12 

การ

เสริมสราง 

และพัฒนา

ศักยภาพทุน

 

การสราง 

ความเปน

ธรรมลด

ความเหล่ือม

้ำใ ั  

การสราง

ความเขมแข็ง 

ทางเศรษฐกจิ

และแขงขัน

ไ   ั่ ื  

ดานการเติบโต 

ที่เปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม

เพ่ือการพัฒนา

อยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตร

ดาน 

ความมั่นคง 

ดานการเพ่ิม 

ประสิทธภิาพ

และธรรมาภิบาล

ในภาครัฐ 

ดานการ

พัฒนา

โครงสราง

พ้ืนฐาน และ

ระบบ 

 

ดาน

วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี 

วิจัย และ

ั  

การพัฒนา

ภาค เมือง 

และพื้นที่

เศรษฐกิจ 

ดานการ

ตางประเทศ 

ประเทศ

เพื่อนบาน 

และภมิภาค 

 

ยุทธศาสตร

กลุมจังหวัด 

1. การพัฒนาขีด

ความสามารถในการ

แขงขันเกษตร

อุตสาหกรรมและการ

ป ป  

 

2. การยกระดับการ

ทองเท่ียวและ

ผลิตภัณฑไหม 

3. การสงเสริม

พัฒนาการคาการ

ลงทุน และการคา

 

4. ยกระดับการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต    
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ยุทธศาสตรการพพัฒนา 

อปท. 

ในเขตจังหวัด 

 

ยุทธศาสตร 

อบต.กุดจอก 

5. ยุทธศาสตร 

การพัฒนาระบบ 

การบริหารจัดการภาครัฐ 

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 2. ยุทธศาสรดานเศรษฐกิจและสงเสริม

 

แผนงาน แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน

รักษาความ

สงบภายใน 

 

แผนงาน

การศึกษา 

 

แผนงาน

สาธารณสุข 

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห 

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง 

แผนงาน 

การศาสนา 

วัฒนธรรม

ประเพณี 

 

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

 

แผนงาน

การเกษตร 

 

แผนงาน 

งบกลาง 

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 

4. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 5. ยุทธศาสตรศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญา

่  

6. ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

 

4. ยุทธศาสตร 

การพัฒนาการเมือง 

 

3. ยุทธศาสตร 

การพัฒนาเศรษฐกิจ 

1. ยุทธศาสตรโครงการ

ตามแนวทาง

พระราชดำริ 

 

2. ยุทธศาสตร 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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แผนผังยุทธศาสตร (strategic map) 

 

 

 

” 

 

              

 

             

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน ““พัฒนาทุกดาน บริหารโปรงใส หวัใจคือประชาชน” 
” 

 

ยทุธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร

ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 
 

2.  ยุทธศาสตรดาน

เศรษฐกิจและสงเสรมิ
คุณภาพชีวิต 
 

3.  ยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาสังคม 

 

4.  ยุทธศาสตรดาน

การบรหิารจัดการ

บานเมืองท่ีด ี

 

5. ยทุธศาสตรดานศาสนา 

วัฒนธรรม จารตีประเพณี
และภมูิปญญาทองถ่ิน 
 

6. ยุทธศาสตรดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 

 

เป้าประสงค ์

1.กอสรางถนน สะพาน ทางระบาย

น้ำ รวมท้ังมีการบำรุงรักษา 

2. พัฒนาแหลงน้ำ ฝาย คลองสงน้ำท่ี

เพ่ิมข้ึน รวมถึงการพัฒนาบำรุงรักษา 

3. ขยายเขตไฟฟา สาธารณะ ระบบ

น้ำประปาใหท่ัวถึงทุกครัวเรือน 

4. พัฒนาสถานท่ีสำหรับออกกำลงั

กาย และการพักผอนหยอนใจทุก

หมูบาน 

1. สงเสรมิการผลดิสนิคาในชุมชนและ

สินคาท่ีเปนภมูิปญญาทองถ่ิน 

2. สงเสรมิสนับสนุนกลุมอาชีพตางๆ ใน

ตำบล 

3. สงเสรมิและสนับสนุนใหประชาชนใน

พ้ืนท่ีใชวิถีชีวิตนำระบบเศรษฐกิจแบบ

พอเพียง มาใชใหเกิดประโยชนในทาง

ปฏิบัติอยางแทจริง 

 

๑ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการ
บริหารทองถ่ิน โดยการรวมคิดรวมทํา 

รวมแกปญหา และติดตามประเมนิผล
การดําเนินงาน เพ่ือใหการพัฒนา
ทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพ 

1. สงเสรมิและพัฒนาคณุภาพชีวิตของ

เด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ 

ผูดอยโอกาส 

2. สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน 

รวมถึงการจัดสวัสดิการโดยชุมชนมีสวน

รวมในการบรหิารจดัการ 

3. รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพ

ติด ปญหาอาชญากรรมและความ

ปลอดภัย ในชีวิตและทรพัยสิน โดยเนน

การมสีวนรวมจากทุกองคกร 
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กลยุทธ 

 

(1) 

1. กอสรางถนน 

สะพาน ทาง

ระบายน้ำ รวมท้ังมี

การบำรุงรักษา 

2. พัฒนาแหลงน้ำ 

ฝาย คลองสงน้ำท่ี

เพ่ิมข้ึน รวมถึงการ

พัฒนาบำรุงรักษา 

 

(2) 

1. สงเสรมิการ

ผลิดสินคาใน

ชุมชนและสินคา

ท่ีเปนภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

2. สงเสรมิ

สนับสนุนกลุม

อาชีพตางๆ ใน

ตำบล 

 

(3) 

1. สงเสรมิ พัฒนา

บทบาทและคุณภาพ

ชีวิตของเดก็ สตรี 

เยาวชน ผูสูงอายุ  

ผูพิการ ผูดอยโอกาส 

ผูปวยเอดส ประชาชน 

และคุมครองสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน 

จัดสวัสดกิารชมุชน 

โดยชมุชนมีสวนรวมใน

การบริหารจัดการ 

(4) 

๑ สงเสริมให
ประชาชนมีสวน
รวมในการบรหิาร
ทองถ่ิน โดยการ
รวมคิดรวมทํา 
รวมแกปญหา 
และตดิตาม
ประเมินผลการ
ดําเนินงาน เพ่ือให
การพัฒนาทองถ่ิน
อยางมี
ประสิทธิภาพ
  

  
 

  
 

 

(5) 

1. ดำเนินกิจกรรม
ทะนุบํารุงดาน
ศาสนา วัดในตําบล 
ใหเปนศาสนสถานท่ี
เปนศูนยรวมจิตใจ
ของคนในชุมชน   
2. ดำเนินกิจกรรม

ประเพณรีดน้ำ
ผูสูงอาย ุ  

(6) 

๑ . จัด ให มี ส วนสุ ขภ าพ 
เพ่ื อให ประชาชนไดมี ท่ี
พักผอนหยอนใจ และออก
กําลังกายอยางเหมาะสม                  
๒ . รณรงคปลูกจิตสํานึก
ข อ ง เด็ ก เย า ว ช น แ ล ะ
ประชาชนในการปองกัน 
แ ล ะ แ ก ไ ข ป ญ ห า
สิ่งแวดลอม 
สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการคัดแยก 
กําจัดขยะ และดูแลรักษา
ความสะอาด    
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3. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
เพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคตขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

เปนการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือขอจำกัดเปนสภาวะแวดลอมภายนอกท่ีมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน  

รวมถึงจุดแข็งและจุดออนของทองถ่ิน อันเปนสภาวะแวดลอมภายในขององคการบริหารสวนทองถ่ิน โดยใชเทคนิคการ  

SWOT analysis เพ่ือพิจารณาศักยภาพการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลบัวใหญในภาพรวม ดังนี้ 

3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

1. จุดแข็ง (S = STRENGTH)   

- ดานการบริหารจัดการและความตองการ ประชาชนมีความตองการ ผูนำ ผูบริหาร สนับสนุนแนวคิด 

และกำหนดนโยบายการพัฒนาในดานโครงสรางพ้ืนฐานอยางตอเนื่อง 

- บุคลากรองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกมีบุคลากรและอัตรากำลัง จำนวนและคุณวุฒิอยูในระดับ 

ท่ีพรอมท่ีจะดำเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 

- เทคนิคการทำงาน สวนมากเปนงานท่ีไมตองใชเทคนิคและวิธีการทำงานในระดับสูงนัก 

- งบประมารณ ตนทุนการดำเนินงาน โดยเฉลี่ยอยูในระดับท่ีไมสูงมาก 

- ดานการบริหารจัดการ ผูนำ ผูบริหาร สนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนาในดานสังคม 

  ดานการทองเท่ียวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และการศึกษาสาธารณสุขอยาง            

ตอเนื่อง 

- ดานการบริหารจัดการ ผูนำ ผูบรหิาร สนับสนนุแนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนาในดานตาม 

แผนการกระจายอำนาจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

- ประชาชนไดรับประโยชนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาก มีศูนยบริการประชาชน   

เจาหนาท่ีดานความม่ันคงและมีการจัดตั้งอาสาสมัครปองกันระดับตำบลในการใหบริการ อำนวยการชวยเหลือเก่ียวกับ

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- มีการจัดโครงการภายในท่ีเหมาะสม สอดคลองกับภารกิจและชุมชน 

- มีการบริหารจัดการท่ียึดหลักธรรมาภิบาล 

- มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีนาทองเท่ียวใหความสนใจ 

2. จุดออน (W = WEAJBESS) 

- โครงการขนาดใหญตองใชงบประมาณสูง องคการบริหารสวนตำบลไมสามารถดำเนินโครงการได 

- มีจำนวนโครงการท่ีตองการจำนวนมาก และไมท่ัวถึง 

- ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง 

- ประชาชนยังไมเขาใจ ไมใหความสำคัญถึงบทบาทของตนเองในการพัฒนาทองถ่ิน 

- ประชนชนยังขาดความสนใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

- ประชาชนไดรับผลประโยชนจากการทองเท่ียวคอนขางนอย 

- ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการรับผิดชอบรวมมือกันในการบริหาร 

- ประชาชนไดรับผลประโยชนจากการทำอาชีพเสริมไดคอนขางนอยเนื่องจากไมมีการเชื่อมโยงดานการ 

  จำหนายผลิตภัณฑในจังหวัด 
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3. โอกาส (O = OPPORTUNITY) 

- รัฐมีการใหการสนับสนุนการดำเนินงานของทองถ่ิน ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจทองถ่ิน ระบบ 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เปนตน 

- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ี 

ในการสงเสริมและสนับสนุนการถายโอนภารกิจใหแก อบต. 

- การแกไขปญหาความยากจนเปนยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติท่ีรัฐบาลสงเสริม 

- ดานผูนำหมูบาน มีความเขมแข็ง และมีสวนรวมในการพัฒนา 

4. อุปสรรคหรือขอจำกัด (T = THREAT) 

- งบประมาณท่ีไดรับการอุดหนุนไมเพียงพอ การแกไขปญหาดานเศรษฐกิจและความยากจนเปนงานท่ี 

ตองอาศัยความรวมมือจากหลายๆ สวนท่ีตองประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 

- ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ คอนขางมากทำใหการดำเนินงานไมคลองตัวเกิดความลาชาในการทำงาน 

ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหนาย 

- การแกไขปญหาดานสังคมและการสาธารณสุขเปนงานท่ีตองอาศัยความรวมมือจากหลายๆ สวนท่ีตอง 

ประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์การพัฒนาดานการเมือง การบริการเปนงานท่ีตองอาศัยความรวมมือจากหลายๆ 

สวนท่ีตองประสานงานกันถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 

- การพัฒนาดานการเมือง การบริหารเปนงานท่ีตองอาศัยจิตสำนึก เก่ียวกับการใชดุลพินิจสวนบุคคล   

จึงเปนงานท่ีคอนขางจะคาดเดาผลงานไดยาก ขาดการบูรณาการและการประสานงานท่ีดีในหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 

3.2 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

 ผลการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ซ่ึงสงผลในการ

ดำเนินงานการพัฒนาในดานตางๆ ดังนี้ 

ผลการดำเนินงานดานพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน และดูแล รักษา ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  

และส่ิงแวดลอม 

1. ปรับปรุงซอมแซมและกอสรางถนนภายในเขตตำบล 

2. กอสรางระบบประปาใหท่ัวถึง 

3. ขุดลอกลำหวยเพ่ือกักเก็บน้ำ 

4. พัฒนา/บำรุงรักษาแหลงน้ำสาธารณะ 

5. จัดหาแหลงน้ำเพ่ือการประปา 

6. ดำเนินการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

7. ดำเนินการดานเกษตรผสมผสาน 

8. ดำเนินการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

    สยามบรมราชกุมารี 

9. การลดปริมาณขยะมูลฝอย 
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ผลการดำเนินงานดานการพัฒนาสงเสริมและพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชน 

1. รณรงคและปองกันโรคติดตอ

2. สงเสริม/สนับสนุนกิจกรรมกลุม อสม.

3. สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล

4. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาทองถ่ิน

5. สงบุคลากรเขารับการศึกษา อบรมในหลักสูตรตางๆ

6. ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีเพ่ือพัฒนารายได

7. เผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรม และผลการปฏิบัติงาน

8. ดำเนินงานตามโครงการสงเสริมประชาธิปไตย

9. จัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชท่ีจำเปนตอการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินการดานพัฒนาสงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บำรุงศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

และภูมิปญญาทองถิ่น 

1. สงเสริมและสนับสนุนการจัดประเพณี กิจกรรมทางศาสนาและประเพณีทองถ่ิน

2. สนับสนุนงบประมาณตามโครงการอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียน

3. สงเสริมและสนับสนุนการจัดงานสำคัญของทางราชการ

ผลการดำเนินงานดานการสงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 

1. การสรางงานสรางรายไดใหชุมชน

2. สงเสริมการประกอบอาชีพ
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สวนที่ 3 
การนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ 
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สวนที่ 3 
การนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏบิัติ 

๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน  
ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน บริการชุมชนและ
สงัคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา องคการ
บริหารสวน
ตำบลกุด
จอก 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง 

การเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย สำนักปลดั
บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา การการศึกษา 

๒ ดานเศรษฐกิจและ
สงเสริมคุณภาพชีวิต 

บริการท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป สำนักปลดั
อบต./กองคลัง 

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

สำนักปลดั

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 

แผนงานสาธารณสุข กองการศึกษา 
แผนงานชุมชนเข็มแข็ง สำนักปลดั

อบต. 
การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สำนักปลดั

3 ดานดานการพัฒนา

สังคม 

การเศรษฐกิจ แผนงานพาณิชย กองสวัสดิการ 

4 ดานการบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดี 

บริการท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป สำนักปลดั
อบต./กองคลัง 

5 ดานดานศาสนา 

วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

กอง
การศึกษา/
สำนักปลดั

6 ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอม 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สำนักปลดั

รวม 6 ยุทธ 5 ดาน ๑๐ แผนงาน ๕ สำนัก/กอง 



แบบ ผ.01

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ดานโครงสรางพื้นฐาน

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 39 29,250,000.00 38 28,227,000.00 38 24,684,000.00 25 25,530,000.00 29 24,272,000.00 169 131,963,000.00

ดานเศรษฐกิจและสงเสริมคุณภาพชีวิต

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 598,000.00 4 598,000.00 4 598,000.00 4 598,000.00 4 598,000.00 20 2,990,000.00

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  แผนงานการศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  แผนงานสาธารณสุข 7 470,000.00 5 430,000.00 5 430,000.00 5 430,000.00 5 470,000.00 27 2,230,000.00

  แผนงานสังคมสงเคราะห 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 5 ป

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570

อบต.กุดจอก บัวใหญ จ.นครราชสีมา

ยุทธศาสตร

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570



     แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     แผนงานการพาณิชย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ดานการพัฒนาสังคม

     แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 20,000.00 1 20,000.00 1 20,000.00 1 20,000.00 1 20,000.00 5 100,000.00

     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 170,000.00 4 310,000.00 2 140,000.00 3 290,000.00 2 140,000.00 14 1,050,000.00

     แผนงานการศึกษา 12 4,135,000.00 12 4,035,000.00 12 3,945,000.00 12 3,945,000.00 12 3,945,000.00 60 20,005,000.00

     แผนงานสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     แผนงานสังคมสงเคราะห 14 710,000.00 13 690,000.00 13 690,000.00 14 850,000.00 14 850,000.00 68 3,790,000.00

     แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     แผนงานการเกษตร 3 140,000.00 3 140,000.00 3 140,000.00 3 140,000.00 3 140,000.00 15 700,000.00



ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     แผนงานบริหารงานทั่วไป 5 660,000.00 5 660,000.00 5 660,000.00 5 660,000.00 5 660,000.00 25 3,300,000.00

     แผนงานการศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     แผนงานสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ดานศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภมูิปญญา

ทองถิ่น

     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 5 260,000.00 5 260,000.00 5 260,000.00 5 260,000.00 5 260,000.00 25 1,300,000.00

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     แผนงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     แผนงานการเกษตร 6 100,000.00 6 100,000.00 6 100,000.00 6 100,000.00 6 100,000.00 30 500,000.00

รวมทั้งสิ้น 99 36,513,000.00 96 35,470,000.00 94 31,667,000.00 83 32,823,000.00 86 31,455,000.00 458 167,928,000.00



1

แบบ ผ.02

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

1

โครงการกอสราง/ ปรับปรุง ตอ

เติมอาคาร /หลังคามุงกระเบื้อง

 ปูพ้ืนกระเบื้อง ประตูหนาตาง 

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย

กอสราง/ ปรับปรุง ตอเติมอาคาร

 /หลังคามุงกระเบื้อง ปูพื้น

กระเบื้อง ประตูหนาตาง ของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนยในสังกัด 

อบต.กุดจอก ตามแบบ อบต.

กําหนด

กอสราง/ ปรับปรุง ตอเติมอาคาร /

หลังคามุงกระเบื้อง ปูพื้นกระเบื้อง 

ประตูหนาตาง ของศนูยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง

 4 ศูนย อบต.กุดจอก ตามแบบ อบต.

กําหนด

700,000.00 600,000.00 500,000.00 400,000.00 400,000.00 รอยละ 80 ของ

อาคารสถานที่มี

ความปลอดภยั

เด็กเล็กไดมีอาคาร

เรียนที่ปลอดภยัและ

นาอยูยิ่งข้ึน

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

2

โครงการปรับปรุงภมูิทัศนบริเวณ

รอบนอกอาคารของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย

เพื่อจัดภูมิทัศนสภาพแวดลอมของ

ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ ภายนอก

อาคารใหดูสวยงามเอื้อตอการ

เรียนรูของเด็ก

ปรับปรุงสภาพแวดลอมภายนอกของ

ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ใหดูสวยงาม นาอยู 

นาดู เหมาะแกการพัฒนาเด็ก

80,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 รอยละ80ความพึง

พอใจสภาพแวดลอม

ของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กดูสวยงามนาอยู

สภาพแวดลอม

ภายนอกของศนูย

พัฒนาเด็กเล็ก ดู

สวยงาม นาอยู นาดู 

เหมาะแกการพัฒนา

เด็ก

สํานัก/กองการศึกษา

 ศาสนาและ

วัฒนธรรม

3

โครงการซอมแซมอาคารเรียน

หองนํ้า อางลางหนาแปรงฟน 

ครุภัณฑ ทาสีใหมอาคารและ 

เครื่องเลนสนามศนูยพัฒนาเด็ก

เล็กในสังกัดทั้ง 4 แหง

เพื่อใหเด็กไดมีหองนํ้าใชอยาง

เพียงพอและอยูในสภาพ ที่ดี

กอสราง/ปรับปรุง/ตอเสริมหองนํ้าอาง

ลางหนาแปรงฟนศพด. 4 ศูนย

400,000.00 400,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 รอยละ80ความพึง

พอใจสภาพแวดลอม

ของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก ไดมาตรฐาน

หองจัดกิจกรรมดูนา

อยู

เด็กมีหองนํ้า ที่

แปรงฟนใชอยาง

เพียงพอและอยูใน

สภาพที่ดี

สํานัก/กองการศึกษา

 ศาสนาและ

วัฒนธรรม

ยุทธศาสตร : ดานโครงสรางพ้ืนฐาน

 แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วดั
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

อบต.กุดจอก บัวใหญ จ.นครราชสีมา



2

4

โครงการกอสรางโครงหลังคา

เหล็ก มุงใยสงัเคระหกันแดด

(สแลน)สนามเด็กเลน ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

เพื่อใหเด็กไดเลนเครื่องเลนโดยไม

รอน

โครงหลังคาสนาม เด็กเลน (ตาม อบต.

กําหนด )

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 รัอยละ80จํานวน

สนามเด็กกลางแจง

มีหลังคาบังแดดบังฝน

เด็กสามารถทํา

กิจกรรมกลางแจงได

สํานัก/กองการศึกษา

 ศาสนาและ

วัฒนธรรม

5

โครงการกอสรางถนนหินคลุก

บานงิ้วใหม หมู 1(สายเรียบลํา

หวยโสกขี้หน)ู

กอสรางถนนหินคลุกสายเรียบลํา

หวยโสกขี้หนู

โดยการกอสรางถนนหินคลุกสายเรียบลํา

หวยโสกขี้หนู ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

640 เมตรหนาเฉลี่ย 0.12 เมตรพรอม

ปรับเกรดเกลี่ยบดทับแนนตกแตงให

เรียบรอยตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด

400,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

6

โครงการกอสรางถนนหินคลุก

บานงิ้วใหม หมู 1(สายรอบบาน

ทางทิศเหนือหมูบาน)

กอสรางถนนหินคลุกบานงิ้วใหม 

หมู 1(สายรอบบานทางทิศเหนือ

หมูบาน)

โดยการกอสรางถนนหินคลุกสายรอบ

บานทางทิศเหนือหมูบาน ชวงที่ 1 ขนาด

กวาง 3.5 เมตร ยาว 230 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.12 เมตรชวงที่ 2 ขนาดกวาง 4 

เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 

เมตรพรอมปรบัเกรดเกลี่ยบดทับแนน

ตกแตงใหเรียบรอยตามแบบ อบต.กุด

จอก กําหนด

280,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

7

โครงการกอสรางถนน คสล.บาน

งิ้วใหม หมู 1(สายทิศตะวันออก

หมูบานหลังโรงเรียน)

กอสรางถนน คสล.บานงิ้วใหม หมู 

1(สายทิศตะวันออกหมูบานหลัง

โรงเรียน

โดยการกอสรางถนน คสล.สายทิศ

ตะวันออกหมูบานหลังโรงเรียน ชวงที่ 1 

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 180 เมตรหนา 

0.15 เมตร ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 3.5 

เมตร ยาว 130 เมตรหนา 0.15 เมตร

พื้นที่รวมไมนอยกวา 1,355 ตร.ม.พรอม

ไหลทางดินถมตามแบบ อบต.กุดจอก 

กําหนด

1,100,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

8

โครงการปรับปรุงภมูิทัศนบานงิ้ว

ใหม หมู 1 (รอบสระไผ)

ปรับปรุงภูมิทัศนรอบสระไผตาม

แบบ อบต.กุดจอก กําหนด

โดยการปรบัปรุงภูมิทัศนรอบสระไผตาม

แบบ อบต.กุดจอก กําหนด

200,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบั

สภาพแวดลอมที่ดี

ประชาชนไดมี

สภาพแวดลอมใน

ชุมชนที่ดีข้ึน

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา
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9

โครงการกอสรางถนน คสล.บาน

งิ้วใหม หมู 1 (สายรอบสระ

หนองนอย)

กอสรางถนน คสล.บานงิ้วใหม หมู 

1 (สายรอบสระหนองนอย)

โดยการกอสรางถนน คสล.สายรอบสระ

หนองนอย ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 73 

เมตรหนา 0.15 เมตร พรอมไหลทางดิน

ถมตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด

162,000.00 162,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

10

โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา

บานบานงิ้วใหม หมู 1

ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าบานบานงิ้ว

ใหม หมู 1

โดยการขยายเขตเสาไฟฟาแรงตํ่า จํานวน

 2 จุด รวม 14 ตน จุดที่ 1 ไปจากบาน

ผูชวยแดง - บานนายสมัย ระยะทาง 280

 เมตร จํานาน 7 ตน จุดที่ 2 จากบานครู

ยม - ศาลปูตา ระยะทาง 250 เมตร จํา

นาน 7 ตน

210,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 มีไฟฟาใช

ประชาชนในพื้นที่ มี

ไฟฟาใชทุกครัวเรอืน

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

11

โครงการกอสรางลาน คสล.

อเนกประสงค บานงิ้วใหม หมู 1

กอสรางลาน คสล.อเนกประสงค 

บานงิ้วใหม หมู 1

โดยการกอสรางลาน คสล.อเนกประสงค

 บานงิ้วใหม ขนาดกวาง 9 เมตร ยาว 20 

เมตรหนา 0.10 เมตร และจัดซื้อเครื่อง

ออกกําลังกายกลางแจงพรอมติดตั้งตาม

แบบ อบต.กุดจอก กําหนด

200,000.00 ประชาชน รอยละ 

80 ในชุมชน มี

สถานที่ทํากิจกรรม

รวมกันในชุมชน

ประชาชน ในชุมชน 

มีสถานที่ทํากิจกรรม

รวมกันในชุมชน

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

12

โครงการติดตั้งโคมไฟฟา

สาธารณะบานเพ็ดนอย หมู 2

ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะภายใน

หมูบาน จํานวน 6 จุด

โดยการติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะภายใน

หมูบาน จํานวน 6 จุด

42,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 มีไฟฟาใช

ประชาชนในพื้นที่ มี

ไฟฟาใชทุกครัวเรอืน

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

13

โครงการกอสรางถนน คสล.

บานเพ็ดนอย หมู 2 (สายรอบ

บาน)

กอสรางถนน คสล.บานเพ็ดนอย 

หมู 2 .สายรอบหมูบาน

เพื่อกอสรางถนนคสล. กวาง 4.00 ม. ยาว

 103.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหลทางดินถม

300,000.00 300,000.00 300,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา
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14

โครงการซอมแซมถนน คสล.

บานเพ็ดนอย หมู 2

ซอมแซมถนน คสล.บานเพ็ดนอย 

หมู 2

โดยการปูผิวจราจรแอสฟลทติก/คอนกรีต

 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร 

หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 1,200

 ตร.ม.ตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด

410,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

15

โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 

คสล.บานเพ็ดนอย หมู 2

กอสรางรางระบายนํ้า คสล.

บานเพ็ดนอย หมู 2

โดยการกอสรางรางระบายนํ้า คสล. 

ขนาดกวาง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร 

ยาว 120 เมตรพรอมฝาตามแบบ อบต.

กุดจอก กําหนด

240,000.00 ประชาชน รอยละ 

80 ในชุมชน มี

ชองทางระบายนํ้า 

ไมมีนํ้ากักขังในชุมชน

ประชาชน ในชุมชน 

มีชองทางระบายนํ้า 

ไมมีนํ้ากักขังในชุมชน

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

16

โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา

บานเพ็ดนอย หมู 2

ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าบานเพ็ดนอย

 หมู 2

โดยการขยายเขตเสาไฟฟาแรงตํ่าสาย

รอบบานทางทิศตะวันออก จํานวน 3 ตน

36,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 มีไฟฟาใช

ประชาชนในพื้นที่ มี

ไฟฟาใชทุกครัวเรอืน

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

17

โครงการสอบเขตที่สาธารณะ

บานเพ็ดนอย หมู 2

สอบเขตที่สาธารณะบานเพ็ดนอย 

หมู 2

โดยการสอบที่สาธารณะบุกระเหรี่ยง 

บานเพ็ดนอย

30,000.00 มีความชัดเจนเร่ือง

แนวเขต

เพื่อพื้นที่สาธารณะ

ที่ชัดเจน

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

18

โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา 

บานโคกเพ็ด หมู 3

ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า บานโคกเพ็ด

 หมู 3

ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า บานโคกเพ็ด หมู 3 36,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 มีไฟฟาใช

ประชาชนในพื้นที่ มี

ไฟฟาใชทุกครัวเรอืน

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา



5

19

โครงการซอมแซมถนนลาดยาง

บานโคกเพ็ด หมู 3

ซอมแซมถนนลาดยางบานโคกเพ็ด

 หมู 3

โดยการปูผิวจราจรแอสฟลทติก/คอนกรีต

 ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 296 เมตร 

หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 1,776

 ตร.ม.ตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด

600,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

20

โครงการกอสรางถนนหินคลุก

บานโคกเพ็ด หมู 3 สายรอบ

บานทางทิศตะวันตก

กอสรางถนนหินคลุกบานโคกเพ็ด 

หมู 3

โดยการกอสรางถนนหินคลุกสายรอบ

บานทางทิศตะวันตก ชวงที่ 1 ขนาดกวาง

 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 

เมตรชวงที่ 2 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตรพรอม

ปรับเกรดเกลี่ยบดทับแนนตกแตงให

เรียบรอยตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด

300,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

21

โครงการกอสรางถนนหินคลุก

บานโคกเพ็ด หมู 3 สายบานโคก

เพ็ด - บานตะกุดขอน

กอสรางถนนหินคลุกบานโคกเพ็ด 

หมู 3 สายบานโคกเพ็ด - บานตะ

กุดขอน

โดยการกอสรางถนนหินคลุกสายบานโคก

เพ็ด - บานตะกุดขอน ขนาดกวาง 6 

เมตร ยาว 445 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 

เมตรพรอมปรบัเกรดเกลี่ยบดทับแนน

ตกแตงใหเรียบรอยตามแบบ อบต.กุด

จอก กําหนด

350,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

22

โครงการกอสรางถนนหินคลุก 

บานโคกเพ็ด หมู 3 (สายปาชา -

 ศาลปูตา)

กอสรางถนนหินคลุกบานโคกเพ็ด 

หมู 3

โดยการกอสรางถนนหินคลุกสายปูตา 

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 450 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.12 เมตรพรอมปรบัเกรดเกลี่ย

บดทับแนนตกแตงใหเรียบรอยตามแบบ 

อบต.กุดจอก กําหนด

169,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

23

โครงการกอสรางถนน คสล.บาน

โสก หมู 4 สายบานโสก - บาน

โคกเพ็ด

กอสรางถนน คสล.บานโสก หมู 4 โดยการกอสรางถนน คสล. กวาง 4.50 ม.

 ยาว 92.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหลทาง

ดินถม

300,000.00 300,000.00 300,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา
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24

โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา

บานโสก หมู 4

ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าบานโสก หมู 4 โดยการขยายเขตเสาไฟฟาแรงตํ่าสาย

บานโสก - บานโนนแดง จํานวน 20 ตน

250,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 มีไฟฟาใช

ประชาชนในพื้นที่ มี

ไฟฟาใชทุกครัวเรอืน

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

25

โครงการติดตั้งโคมไฟฟา

สาธารณะบานโสก หมู 4

ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะบานโสก 

หมู 4

โดยการติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะภายใน

หมูบาน จํานวน 2 จุด

14,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 มีไฟฟาใช

ประชาชนในพื้นที่ มี

ไฟฟาใชทุกครัวเรอืน

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

26

โครงการกอสรางถนน คสล.บาน

หนองเซียงโข หมู 5 สายปูตา - 

คุมโนนไพรวัลย

กอสรางถนน คสล.บานหนองเซียง

โข หมู 5

โดยการกอสรางถนน คสล.สายปูตา - คุม

โนนไพรวัลย ขนาดกวาง 4.5 เมตร ยาว 

205 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไมนอย

กวา 922.5 ตร.ม.พรอมไหลทางดินถม

ตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด

740,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

27

โครงการกอสรางถนน คสล.บาน

หนองเซียงโข หมู 5 สายหลัง

ศาลาประชาคม

กอสรางถนน คสล.บานหนองเซียง

โข หมู 5 สายหลังศาลาประชาคม

โดยการกอสรางถนน คสล.สายหลังศาลา

ประชาคม ขนาดกวาง 3.5 เมตร ยาว 

220 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไมนอย

กวา 770 ตร.ม.พรอมไหลทางดินถมตาม

แบบ อบต.กุดจอก กําหนด

620,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

28

โครงการกอสรางถนน คสล.บาน

หนองเซียงโข หมู 5 (สายปูตา ? 

คุมโนนไพรวัลย)

กอสรางถนน คสล.บานหนองเซียง

โข หมู 5 (สายปูตา ? คุมโนนไพร

วัลย)

โดยการกอสรางถนน คสล.สายปูตา - คุม

โนนไพรวัลย ขนาดกวาง 4.5 เมตร ยาว 

205 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไมนอย

กวา 922.5 ตร.ม.พรอมไหลทางดินถม

ตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด

740,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา
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29

โครงการกอสรางถนนหินคลุก

บานหนองเซียงโข หมู 5(คุมโนน

ไพรวัลย)

กอสรางถนนหินคลุกบานหนอง

เซียงโข หมู 5(คุมโนนไพรวัลย)

โดยการกอสรางถนนหินคลุกสายคุมโนน

ไพรวัลย ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 410 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตรพรอมปรบั

เกรดเกลี่ยบดทับแนนตกแตงใหเรยีบรอย

ตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด

290,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

30

โครงการกอสรางถนน คสล.บาน

หนองเซียงโข หมู 5(สายหลังวัด)

กอสรางถนน คสล.บานหนองเซียง

โข หมู 5(สายหลังวัด

โดยการกอสรางถนน คสล.สายหลังศาลา

ประชาคม ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 150 

เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไมนอยกวา 

600 ตร.ม.พรอมไหลทางดินถมตามแบบ

 อบต.กุดจอก กําหนด

480,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

31

โครงการกอสรางถนนหินคลุก

บานหนองเซียงโข หมู 5(ทิศ

ตะวันตกหมูบาน)

กอสรางถนนหินคลุกบานหนอง

เซียงโข หมู 5(ทิศตะวันตกหมูบาน)

โดยการกอสรางถนนหินคลุกสายทิศ

ตะวันตกหมูบาน ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 510 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร

พรอมปรับเกรดเกลี่ยบดทับแนนตกแตง

ใหเรียบรอยตามแบบ อบต.กุดจอก 

กําหนด

290,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

32

โครงการขยายระบบจายนํ้าบาน

หนองเซียงโข หมู 5

ขยายระบบจายนํ้าบานหนองเซยีง

โข หมู 5

โดยการวางทอ PVC. Ø 2?(ปายบาน)

พรอมอุปกรณ ระยะทาง 900 เมตรตาม

แบบ อบต.กุดจอก กําหนด

100,000.00 รอยละ80 ประชาชน

ในพ้ืนที่มีแหลงนํ้า

อุปโภค บริโภค

พอเพียง

ประชาชนในพื้นที่มี

แหลงนํ้าอุปโภค 

บริโภคพอเพียง

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

33

โครงการติดตั้งโคมไฟฟา

สาธารณะบานหนองเซียงโข หมู 5

ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะบาน

หนองเซียงโข หมู 5

โดยการติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะภายใน

หมูบาน จํานวน 25 จุด

175,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 มีไฟฟาใช

ประชาชนในพื้นที่ มี

ไฟฟาใชทุกครัวเรอืน

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา
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34

โครงการกอสรางลาน คสล.

อเนกประสงค บานหนองเซียงโข

 หมู 5

กอสรางลาน คสล.อเนกประสงค 

บานหนองเซียงโข หมู 5

โดยการกอสรางลาน คสล.อเนกประสงค

 บานหนองเซยีงโข ขนาดกวาง 9 เมตร 

ยาว 20 เมตรหนา 0.10 เมตร และจัดซื้อ

เครื่องออกกําลังกายกลางแจงพรอม

ติดตั้งตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด

200,000.00 ประชาชน รอยละ 

80 ในชุมชน มี

สถานที่ทํากิจกรรม

รวมกันในชุมชน

ประชาชน ในชุมชน 

มีสถานที่ทํากิจกรรม

รวมกันในชุมชน

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

35

โครงการกอสรางถนนหินคลุก

บานหนองปรือ หมู 6 สายทิศใต

หมูบาน - บานโนนพลวง

กอสรางถนนหินคลุกบานหนองปรือ

 หมู 6 สายทิศใตหมูบาน - บาน

โนนพลวง

โดยการกอสรางถนนหินคลุกสายทิศใต

หมูบาน - บานโนนพวง ขนาดกวาง 4 

เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 

เมตรพรอมปรบัเกรดเกลี่ยบดทับแนน

ตกแตงใหเรียบรอยตามแบบ อบต.กุด

จอก กําหนด

57,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

36

โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา

บานหนองปรือ หมู 6

ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าบานหนอง

ปรือ หมู 6

โดยการขยายเขตเสาไฟฟาแรงตํ่าสายมุม

สระประปา - บานนายวิสูตร จํานวน 9 

ตน

111,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 มีไฟฟาใช

ประชาชนในพื้นที่ มี

ไฟฟาใชทุกครัวเรอืน

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

37

โครงการติดตั้งโคมไฟฟา

สาธารณะบานหนองปรือ หมู 6

ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะบาน

หนองปรือ หมู 6

โดยการติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะภายใน

หมูบาน จํานวน 5 จุด

35,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 มีไฟฟาใช

ประชาชนในพื้นที่ มี

ไฟฟาใชทุกครัวเรอืน

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

38

โครงการกอสรางถนน คสล.บาน

หนองปรือ หมู 6 สายทิศเหนือ

หมูบาน

กอสรางถนน คสล.บานหนองปรือ 

หมู 6

โดยการกอสรางถนน คสล.สายทิศเหนือ

หมูบาน ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว

 70 เมตรหนา 0.15 เมตรชวงที่ 2 ขนาด

กวาง 4 เมตร ยาว 100 เมตรหนา 0.15 

เมตรพื้นที่รวมไมนอยกวา 610 ตร.ม.

พรอมไหลทางดินถมตามแบบ อบต.กุด

จอก กําหนด

490,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา
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39

โครงการกอสรางระบบประปา

หมูบาน บานออยชาง หมู 7

กอสรางระบบประปาหมูบาน บาน

ออยชาง หมู 7

โดยการกอสรางระบบประปาหมูบาน

รูปทรงแชมเปญ(ไมรวมฐาน)ขนาดความจุ

 12 ลบ.ม.พรอมประสานทอระหวาง

ระบบใหเรียบรอยตามแบบ อบต.กุดจอก

 กําหนด

200,000.00 ประชาชนไดมีถัง

ประปา เพื่อใชใน

การจัดการนํ้าเพื่อ

อุปโภค บริโภค

มีถังประปาในการ

อุปโภคบริโภค

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

40

โครงการกอสรางฝายนํ้าลน 

บานออยชาง หมู 7 กั้นคลอง

สานเขียว(หันหวยทราย)

กอสรางฝายนํ้าลน บานออยชาง 

หมู 7

โดยการกอสรางฝายนํ้าลนกั้นคลองสาน

เขียว(หันหวยทราย)ปากคลองกวาง 20 

เมตร ตามแบบมาตรฐาน มข./2527

1,300,000.00 รอยละ80 ประชาชน

ในพ้ืนที่มีแหลงนํ้า

อุปโภค บริโภค

พอเพียง

ประชาชนในพื้นที่มี

แหลงนํ้าอุปโภค 

บริโภคพอเพียง

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

41

โครงการกอสรางถนนดินบาน

ออยชาง หมู 7 เชื่อมคลองอีสาน

เขียว

กอสรางถนนดินบานออยชาง หมู 7

 เชื่อมคลองอีสานเขียว

โดยการกอสรางถนนดินเชื่อมคลองอีสาน

เขียว ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 340 เมตร

 หนาเฉลี่ย 1.20 เมตรพรอมปรบัเกรด

เกลี่ยบดทับแนนตกแตงใหเรียบรอยตาม

แบบ อบต.กุดจอก กําหนด

200,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

42

โครงการกอสรางถนนหินคลุก

บานออยชาง หมู 7 สายทิศ

เหนือหมูบาน

กอสรางถนนหินคลุกบานออยชาง 

หมู 7

โดยการกอสรางถนนหินคลุกสายทิศ

เหนือหมูบาน ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 4 

เมตร ยาว 430 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 

เมตร ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

530 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตรชวงที่ 3 

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.12 เมตรพรอมปรบัเกรดเกลี่ย

บดทับแนนตกแตงใหเรียบรอยตามแบบ 

710,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

43

โครงการกอสรางถนนดินบาน

ออยชาง หมู 7 ไปโคกหนองแวง

กอสรางถนนดินบานออยชาง หมู 7 โดยการกอสรางถนนดินไปโคกหนองแวง

 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 340 เมตร หนา

เฉลี่ย 1.00 เมตรพรอมปรบัเกรดเกลี่ย

บดทับแนนตกแตงใหเรียบรอยตามแบบ 

อบต.กุดจอก กําหนด

130,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา
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44

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (คสล.) บานออยชาง

 หมู 7 (สายบานออยชาง - บาน

หนองแสง ต.บัวลาย)

กอสรางถนน คสล.บานออยชาง 

หมู 7 บานออยชาง - บานหนองแสง

โดยการกอสรางถนน คสล.สายบาน

ออยชาง - บานหนองแสง ขนาดกวาง 5 

เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร

พื้นที่ไมนอยกวา 2,500 ตร.ม.พรอมไหล

ทางดินถมตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด

500,000.00 500,000.00 500,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

45

โครงการติดตั้งโคมไฟฟา

สาธารณะบานออยชาง หมู 7

ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะบาน

ออยชาง หมู 7

โดยการติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะภายใน

หมูบาน จํานวน 6 จุด

42,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 มีไฟฟาใช

ประชาชนในพื้นที่ มี

ไฟฟาใชทุกครัวเรอืน

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

46

โครงการซอมแซมถนน คสล.

บานออยชาง หมู 7 สายทิศ

ตะวันออกหมูบาน

ซอมแซมถนน คสล.บานออยชาง 

หมู 7

โดยการปูผิวจราจรแอสฟลทติก/คอนกรีต

 สายทิศตะวันออกหมูบาน ขนาดกวาง 

4.00 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 

เมตรพื้นที่ไมนอยกวา 1,080 ตร.ม.ตาม

แบบ อบต.กุดจอก กําหนด

360,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

47

โครงการกอสรางถนนหินคลุก

บานดอนแปะ หมู 8 สายปูตา

กอสรางถนนหินคลุกบานดอนแปะ

 หมู 8 สายปูตา

โดยการกอสรางถนนหินคลุกสายปูตา 

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 1,290 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.12 เมตรพรอมปรบัเกรด

เกลี่ยบดทับแนนตกแตงใหเรียบรอยตาม

แบบ อบต.กุดจอก กําหนด

730,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

48

โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา

บานดอนแปะ หมู 8

ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าบานดอนแปะ

 หมู 8

โดยการขยายเขตเสาไฟฟาแรงตํ่า จํานวน

 2 จุด รวม 8 ตน จุดที่ 1 ซอยบานนาย

ลอมพงษ นาดี - ศาลปูตา ระยะทาง 140

 เมตร จํานาน 4 ตน จุดที่ 2 บานนาย

เหลี่ยม - โรงสี ระยะทาง 140 เมตร จํา

นาน 4 ตน

100,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 มีไฟฟาใช

ประชาชนในพื้นที่ มี

ไฟฟาใชทุกครัวเรอืน

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา
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49

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (คสล.) บานดอนแปะ

 หมู 8 (สายบานดอนแปะ - บาน

โนนแดง)

กอสรางถนน คสล.บานดอนแปะ 

หมู 8

โดยการกอสรางถนนคสล. กวาง 4.50 ม.

 ยาว 153.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหลทาง

ดินถม

500,000.00 500,000.00 500,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

50

โครงการติดตั้งโคมไฟฟา

สาธารณะบานดอนแปะ หมู 8

ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะบานดอน

แปะ หมู 8

โดยการติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะภายใน

หมูบาน จํานวน 5 จุด

35,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 มีไฟฟาใช

ประชาชนในพื้นที่ มี

ไฟฟาใชทุกครัวเรอืน

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

51

โครงการปรับปรุงภมูิทัศนบาน

ดอนแปะ หมู 8

ปรับปรุงภูมิทัศนบานดอนแปะ หมู

 8

โดยการปรบัปรุงภูมิทัศนรอบสระหนอง

ขามตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด

200,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบั

สภาพแวดลอมที่ดี

ประชาชนไดมี

สภาพแวดลอมใน

ชุมชนที่ดีข้ึน

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

52

ปรับปรุงรางระบายนํ้าบานดอน

แปะ หมู 8

ปรับปรุงรางระบายนํ้าบานดอน

แปะ หมู 8

โดยการปรบัปรุงรางระบายนํ้าภายใน

หมูบาน ระยะทางรวม 500 เมตรตาม

แบบ อบต.กุดจอก กําหนด

100,000.00 ประชาชน รอยละ 

80 ในชุมชน มี

ชองทางระบายนํ้า 

ไมมีนํ้ากักขังในชุมชน

ประชาชน ในชุมชน 

มีชองทางระบายนํ้า 

ไมมีนํ้ากักขังในชุมชน

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

53

โครงการซอมแซมถนน คสล.

บานดอนแปะ หมู 8 สายหนอง

ขาม - เขตบานดอนแรง

ซอมแซมถนน คสล.บานดอนแปะ 

หมู 8 สายหนองขาม - เขตบาน

ดอนแรง

โดยการปูผิวจราจรแอสฟลทติก/คอนกรีต

 สายหนองขาม - เขตบานดอนแรง ขนด

กวาง 4.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 

0.05 เมตรพื้นที่ไมนอยกวา 640 ตร.ม.

ตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด

220,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา
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54

โครงการกอสรางถนนหินคลุก

บานดอนแปะ หมู 8 สายบาน

ดอนแปะ - โคกบุลาว

กอสรางถนนหินคลุกบานดอนแปะ

 หมู 8 สายบานดอนแปะ - โคกบุ

ลาว

โดยการกอสรางถนนหินคลุกสายบาน

ดอนแปะ - โคกบุลาว ขนาดกวาง 4 เมตร

 ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร

พรอมปรับเกรดเกลี่ยบดทับแนนตกแตง

ใหเรียบรอยตามแบบ อบต.กุดจอก 

กําหนด

450,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

55

โครงการกอสรางถนนดินบาน

ดอนแปะ หมู 8 ซอยหนองขาม

กอสรางถนนดินบานดอนแปะ หมู 

8 ซอยหนองขาม

โดยการกอสรางถนนดินซอยหนองขาม 

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 110 เมตร หนา

เฉลี่ย 1.50 เมตรพรอมปรบัเกรดเกลี่ย

บดทับแนนตกแตงใหเรียบรอยตามแบบ 

อบต.กุดจอก กําหนด

120,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

56

โครงการกอสรางถนนหินคลุก

บานดอนแรง หมู 9 สายทิศ

ตะวันออกหมูบาน

กอสรางถนนหินคลุกบานดอนแรง 

หมู 9 สายทิศตะวันออกหมูบาน

โดยการกอสรางถนนหินคลุกสายทิศ

ตะวันออกหมูบาน ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 1,240 เมตรหนาเฉลี่ย 0.12 เมตร

พรอมปรับเกรดเกลี่ยบดทับแนนตกแตง

ใหเรียบรอยตามแบบ อบต.กุดจอก 

กําหนด

700,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

57

โครงการกอสรางถนนหินคลุก

บานดอนแรง หมู 9 สายคุมสวน

ผัก - ทางหลวง 202

กอสรางถนนหินคลุกบานดอนแรง 

หมู 9 สายคุมสวนผัก - ทางหลวง 

202

โดยการกอสรางถนนหินคลุกสายคุมสวน

ผัก - ทางหลวง 202 ขนาดกวาง 4 เมตร

 ยาว 1,140 เมตรหนาเฉลี่ย 0.12 เมตร

พรอมปรับเกรดเกลี่ยบดทับแนนตกแตง

ใหเรียบรอยตามแบบ อบต.กุดจอก 

กําหนด

650,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

58

โครงการกอสรางถนนดินบาน

ดอนแรง หมู 9 คุมสวนผัก

กอสรางถนนดินบานดอนแรง หมู 9

 คุมสวนผัก

โดยการกอสรางถนนดินคุมสวนผัก 

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.50 เมตรพรอมปรบัเกรดเกลี่ย

บดทับแนนตกแตงใหเรียบรอยตามแบบ 

อบต.กุดจอก กําหนด

30,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา
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59

โครงการกอสรางถนนหินคลุก

บานดอนแรง หมู 9 สายหนองละ

เริง - ศูนยพัฒนาเด็กเลก็บาน

ดอนแรง

กอสรางถนนหินคลุกบานดอนแรง 

หมู 9 สายหนองละเริง - ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานดอนแรง

โดยการกอสรางถนนหินคลุกสายหนองละ

เริง - ศูนยพัฒนาเด็กเลก็บานดอนแรง

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 640 เมตรหนา

เฉลี่ย 0.12 เมตรพรอมปรบัเกรดเกลี่ย

บดทับแนนตกแตงใหเรียบรอยตามแบบ 

อบต.กุดจอก กําหนด

360,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

60

โครงการวางทอ คสล.บานดอน

แรง หมู 9 คุมสวนผัก-ถนน 202

คสล.บานดอนแรง หมู 9 คุมสวน

ผัก-ถนน 202

โดยการวางทอ คสล. Ø 0.80 เมตร คุม

สวนผัก จํานวน 4 แถวๆละ 6 ทอน

พรอมผนัง คสล.และตกแตงใหเรียบรอย

ตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด

200,000.00 ประชาชน รอยละ 

80 ในชุมชน มี

ชองทางระบายนํ้า 

ไมมีนํ้ากักขังในชุมชน

ประชาชน ในชุมชน 

มีชองทางระบายนํ้า 

ไมมีนํ้ากักขังในชุมชน

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

61

โครงการกอสรางถนน คสล.บาน

ดอนแรง หมู 9 สายหนาบาน

นายรัตนะ

กอสรางถนน คสล.บานดอนแรง 

หมู 9 สายหนาบานนายรัตนะ

โดยการกอสรางถนน คสล.สายหนาบาน

นางรัตนะ ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 120 

เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไมนอยกวา 

360 ตร.ม.พรอมไหลทางดินถมตามแบบ

 อบต.กุดจอก

290,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

62

โครงการกอสรางถนน คสล.บาน

ดอนแรง หมู 9 สายคุมโนนโพ

กอสรางถนน คสล.บานดอนแรง 

หมู 9 สายคุมโนนโพ

โดยการกอสรางถนน คสล.สายคุมโนนโพ

 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 

0.15 เมตรพื้นที่ไมนอยกวา 180 ตร.ม.

พรอมไหลทางดินถมตามแบบ อบต.กุด

จอก

150,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

63

โครงการติดตั้งโคมไฟฟา

สาธารณะบานคูมะคา หมู 10

ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะบานคู

มะคา หมู 10

โดยการติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะภายใน

หมูบาน จํานวน 5 จุด

35,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 มีไฟฟาใช

ประชาชนในพื้นที่ มี

ไฟฟาใชทุกครัวเรอืน

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา
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64

โครงการกอสรางถนน คสล. 

บานคูมะคา หมู 10 คูมะคา-

หนองระเริง

กอสรางถนน คสล. บานคูมะคา หมู

 10 คูมะคา-หนองระเริง

โดยการกอสรางถนน คสล.สายคูมะคา-

หนองระเริง ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 160

 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไมนอยกวา 

640 ตร.ม.พรอมไหลทางดินถมตามแบบ

 อบต.กุดจอก

510,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

65

โครงการกอสรางถนน คสล.บาน

คูมะคา หมู 10 สายหนองไขนํ้า-

ทางหลวง 202

กอสรางถนน คสล.บานคูมะคา หมู

 10 สายหนองไขนํ้า-ทางหลวง 202

โดยการกอสรางถนน คสล.สายหนอง

ไขนํ้า-ทางหลวง 202 ขนาดกวาง 4 เมตร

 ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม

นอยกวา 800 ตร.ม.พรอมไหลทางดินถม

ตามแบบ อบต.กุดจอก

640,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

66

โครงการกอสรางถนนหินคลุก

บานคูมะคา หมู 10 สายบาน

นายสมพงษ

กอสรางถนนหินคลุกบานคูมะคา 

หมู 10 สายบานนายสมพงษ

โดยการกอสรางถนนหินคลุกสายบาน

นายสมพงษ ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 

450 เมตรหนาเฉลี่ย 0.12 เมตรพรอม

ปรับเกรดเกลี่ยบดทับแนนตกแตงให

เรียบรอยตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด

169,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

67

โครงการกอสรางถนน คสล.บาน

คูมะคา หมู 10 สายคุมสระสี่เห

ลี่ย

กอสรางถนน คสล.บานคูมะคา หมู

 10 สายคุมสระสี่เหล่ียม

โดยการกอสรางถนน คสล.สายคุมสระ

สี่เหล่ียม ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 210 

เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไมนอยกวา 

840 ตร.ม.พรอมไหลทางดินถมตามแบบ

 อบต.กุดจอก

680,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

68

โครงการกอสรางถนน คสล.บาน

คูมะคา หมู 10 สายหนาโรงเรียน

 - โคกบุลาว

กอสรางถนน คสล.บานคูมะคา หมู

 10 สายหนาโรงเรียน - โคกบุลาว

โดยการกอสรางถนน คสล.สายหนา

โรงเรียน - โคกบุลาว ขนาดกวาง 4 เมตร

 ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม

นอยกวา 2,400 ตร.ม.พรอมไหลทางดิน

ถมตามแบบ อบต.กุดจอก

1,920,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา
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69

โครงการกอสรางถนนหินคลุก

บานคูมะคา หมู 10 สายบาน

นายหวา

กอสรางถนนหินคลุกบานคูมะคา 

หมู 10 สายบานนายหวา

โดยการกอสรางถนนหินคลุกสายบาน

นายหวา ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 550 

เมตรหนาเฉลี่ย 0.12 เมตรพรอมปรบั

เกรดเกลี่ยบดทับแนนตกแตงใหเรยีบรอย

ตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด

310,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

70

โครงการกอสรางถนนหินคลุก

บานคูมะคา หมู 10 สายขางปม

เอสโซ

กอสรางถนนหินคลุกบานคูมะคา 

หมู 10 สายขางปมเอสโซ

โดยการกอสรางถนนหินคลุกสายขางปม

เอสโซ ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 160 

เมตรหนาเฉลี่ย 0.12 เมตรพรอมปรบั

เกรดเกลี่ยบดทับแนนตกแตงใหเรยีบรอย

ตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด

90,000.00 ระชาชนรอยละ 90 

ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

71

โครงการปรับปรุงภมูิทัศนบานคู

มะคา หมู 10

ปรับปรุงภูมิทัศนบานคูมะคา หมู 10 โดยการปรบัปรุงภูมิทัศนรอบโคกบุลาว

ตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด

200,000.00 ประชาชน รอยละ 

80 ในชุมชน มี

สถานที่ทํากิจกรรม

รวมกันในชุมชน

ประชาชน ในชุมชน 

มีสถานที่ทํากิจกรรม

รวมกันในชุมชน

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

72

โครงการขุดลอกหนองสระวัด

บานดอนหัน หมู 11

ขุดลอกหนองสระวัดบานดอนหัน 

หมู 11

โดยการ ขุดลอกสระวัดบานดอนหัน ชวง

ที่1 ขนาดกวาง 40 เมตร ยาว 60 เมตร 

ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตรพรอมตกแตงให

เรียบรอย ชวงที2่ ขนาดกวาง 35 เมตร 

ยาว 270 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร

พรอมตกแตงใหเรียบรอย ตามแบบ 

อบต.กุดจอก กําหนด

550,000.00 รอยละ80 ประชาชน

ในพ้ืนที่มีแหลงนํ้า

อุปโภค บริโภค

พอเพียง

ประชาชนในพื้นที่มี

แหลงนํ้าอุปโภค 

บริโภคพอเพียง

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

73

โครงการกอสรางถนนหินคลุก

บานดอนหัน หมู 11 สายหนอง

ถั่วแปบ - วัดบานดอนหัน

กอสรางถนนหินคลุกบานดอนหัน 

หมู 11

โดยการกอสรางถนนหินคลุกสายหนอง

ถั่วแปบ - วัดบานดอนหัน ขนาดกวาง 4 

เมตร ยาว 620 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 

เมตรพรอมปรบัเกรดเกลี่ยบดทับแนน

ตกแตงใหเรียบรอยตามแบบ อบต.กุด

จอก กําหนด

350,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา
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74

โครงการติดตั้งโคมไฟฟา

สาธารณะบานดอนหัน หมู 11

ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะบานดอน

หัน หมู 11

โดยการติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะภายใน

หมูบาน จํานวน 5 จุด

35,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 มีไฟฟาใช

ประชาชนในพื้นที่ มี

ไฟฟาใชทุกครัวเรอืน

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

75

โครงการกอสรางถนนหินคลุก

บานดอนหัน หมู 11สายปาชา

เจก - นาผูชวยสายสุนีย

กอสรางถนนหินคลุกบานดอนหัน 

หมู 11สายปาชาเจก - นาผูชวย

สายสุนีย

โดยการกอสรางถนนหินคลุกสายปาชา

เจก - นาผูชวยสายสุนีย ขนาดกวาง 4 

เมตร ยาว 550 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 

เมตรพรอมปรบัเกรดเกลี่ยบดทับแนน

ตกแตงใหเรียบรอยตามแบบ อบต.กุด

จอก กําหนด

310,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

76

โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา

บานดอนหัน หมู 11

ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าบานดอนหัน 

หมู 11

โดยการขยายเขตเสาไฟฟาแรงตํ่าสาย

บานดอนหัน - ทางหลวง 202 จํานวน 1 

ระยะทาง 900 เมตร จํานาน 23 ตน

279,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 มีไฟฟาใช

ประชาชนในพื้นที่ มี

ไฟฟาใชทุกครัวเรอืน

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

77

โครงการขยายระบบจายนํ้า 

บานดอนหัน หมู 11

ขยายระบบจายนํ้า บานดอนหัน 

หมู 11

โดยการวางทอ PVC. Ø 2?(ปายบาน)

พรอมอุปกรณ ระยะทาง 900 เมตรตาม

แบบ อบต.กุดจอก กําหนด

100,000.00 รอยละ80 ประชาชน

ในพ้ืนที่มีแหลงนํ้า

อุปโภค บริโภค

พอเพียง

ประชาชนในพื้นที่มี

แหลงนํ้าอุปโภค 

บริโภคพอเพีย

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

78

โครงการปรับปรุงภมูิทัศนรอบ

สระประปาบานดอนหัน หมู 11

ปรับปรุงภูมิทัศนรอบสระประปา

บานดอนหัน หมู 11

โดยการปรบัปรุงภูมิทัศนรอบสระประปา

บานดอนหันตามแบบ อบต.กุดจอก 

กําหนด

200,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบั

สภาพแวดลอมที่ดี

ประชาชนไดมี

สภาพแวดลอมใน

ชุมชนที่ดีข้ึน

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา
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79

โครงการกอสรางลาน คสล.

อเนกประสงคบานดอนหัน หมู 

11

กอสรางลาน คสล.อเนกประสงค

บานดอนหัน หมู 11

โดยการกอสรางลาน คสล.อเนกประสงค

 บานดอนหัน ขนาดกวาง 9 เมตร ยาว 

13 เมตรหนา 0.10 เมตร และจัดซื้อ

เครื่องออกกําลังกายกลางแจงพรอม

ติดตั้งตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด

200,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

80

โครงการซอมแซมถนนหินคลุก 

ซอยตรงขามบัวใหญแกส ถึง 

หนองถั่วแปบ-ศาลปูตาบานกุด

จอก

เพื่อซอมแซมถนนหินคลุก ซอยตรง

ขามบัวใหญแกส ?หนองถั่วแปบ-

ศาลปูตาบานกุดจอก

ซอมแซมถนนหินคลุก ซอยตรงขามบัว

ใหญแกส ?หนองถั่วแปบ-ศาลปูตาบาน

กุดจอก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 430 

เมตร หนา 0.12 เมตร รายละเอียดตาม

แบบอบต.กุดจอกกําหนด

200,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

81

โครงการกอสรางถนนดินสายรี

สอรทนาโฮม - สวนเสาวนียทาง

ทิศตะวันออก หมู 11

กอสรางถนนดินสายรสีอรทนาโฮม

 - สวนเสาวนียทางทิศตะวันออก

โดยการกอสรางถนนดินสายรีสอรทนา

โฮม - สวนเสาวนียทางทิศตะวันออก 

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 430 เมตร หนา

เฉลี่ย 1.20 เมตรพรอมปรบัเกรดเกลี่ย

บดทับแนนตกแตงใหเรียบรอยตามแบบ 

อบต.กุดจอก กําหนด

330,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

82

โครงการกอสรางถนน คสล.บาน

กุดจอก หมู 12 สายหนองสระ

แก - บานนางบาง

กอสรางถนน คสล.บานกุดจอก หมู

 12 สายหนองสระแก - บานนาง

บาง

โดยการกอสรางถนน คสล.สายหนองสระ

แก - บานนางบาง ขนาดกวาง 5 เมตร 

ยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม

นอยกวา 925 ตร.ม.พรอมไหลทางดินถม

ตามแบบ อบต.กุดจอก

740,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

83

โครงการกอสรางถนน คสล.บาน

กุดจอก หมู 12 สายบานนาย

อัฒน - บานนางกร

กอสรางถนน คสล.บานกุดจอก หมู

 12 สายบานนายอัฒน - บานนาง

กร

โดยการกอสรางถนน คสล.สายบานนาย

อัฒน - บานนางกร ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม

นอยกวา 340 ตร.ม.พรอมไหลทางดินถม

ตามแบบ อบต.กุดจอก

272,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา
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84

โครงการกอสรางถนนหินคลุก

บานกุดจอก หมู 12 สายปูตา - 

โคกหลุมหิน

กอสรางถนนหินคลุกบานกุดจอก 

หมู 12 สายปูตา - โคกหลุมหิน

โดยการกอสรางถนนหินคลุกสายปูตา - 

โคกหลุมหิน ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

760 เมตรหนาเฉลี่ย 0.12 เมตรพรอม

ปรับเกรดเกลี่ยบดทับแนนตกแตงให

เรียบรอยตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด

430,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

85

โครงการกอสรางถนน คสล.บาน

กุดจอก หมู 12 สายบานนาย

เกลา - เสมาใหญ

กอสรางถนน คสล.บานกุดจอก หมู

 12 สายบานนายเกลา - เสมาใหญ

โดยการกอสรางถนน คสล.สายบานนาย

เกลา - เสมาใหญ ขนาดกวาง 3 เมตร 

ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม

นอยกวา 600 ตร.ม.พรอมไหลทางดินถม

ตามแบบ อบต.กุดจอก

480,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

86

โครงการกอสรางถนนลาดยาง

บานกุดจอก หมู 12 สายบานกุด

จอก - บานหนองหัวชาง

กอสรางถนนลาดยางบานกุดจอก 

หมู 12 สายบานกุดจอก - บาน

หนองหัวชาง

โดยการกอสรางถนนลาดยางสายบานกุด

จอก - บานหนองหัวชาง ขนาดกวาง 6 

เมตร ยาว 1,500 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 

9,000 ตร.ม.ตามแบบ อบต.กุดจอก

6,750,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

87

โครงการกอสรางถนนหินคลุก

บานกุดจอก หมู 12 สายปูตา - 

หนองถั่วแปบ

กอสรางถนนหินคลุกบานกุดจอก 

หมู 12 สายปูตา - หนองถั่วแปบ

โดยการกอสรางถนนหินคลุกสายปูตา - 

หนองถั่วแปบ ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

770 เมตรหนาเฉลี่ย 0.12 เมตรพรอม

ปรับเกรดเกลี่ยบดทับแนนตกแตงให

เรียบรอยตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด

432,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

88

โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา

บานกุดจอก หมู 12

ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าบานกุดจอก 

หมู 12

โดยการขยายเขตเสาไฟฟาแรงตํ่า จํานวน

 3 จุด รวม 8 ตน จุดที่ 1 ไปบานนาย

ทอม ระยะทาง 500 เมตร จํานาน 13 

ตน จุดที่ 2 ไปบานหนองหัวชาง 

ระยะทาง 400 เมตร จํานาน 10 ตนจุดที่

 3 จากหนองสะแก - ศาลปูตา ระยะทาง

 400 เมตร จํานาน 10 ตน

400,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 มีไฟฟาใช

ประชาชนในพื้นที่ มี

ไฟฟาใชทุกครัวเรอืน

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา
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89

โครงการปรับปรุงภมูิทัศนบาน

กุดจอก หมู 12

ปรับปรุงภูมิทัศนบานกุดจอก หมู 

12

โดยการปรบัปรุงภูมิทัศนโดยการกอสราง

ซุมประตูหมูบานตามแบบ อบต.กุดจอก 

กําหนด

50,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบั

สภาพแวดลอมที่ดี

ประชาชนไดมี

สภาพแวดลอมใน

ชุมชนที่ดีข้ึน

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

90

โครงการซอมแซมคันคลองบาน

กุดจอก หมู 12 คันคลองอีสาน

เขียวบานกุดจอก - โคกหลุมหิน

ซอมแซมคันคลองบานกุดจอก หมู 

12 คันคลองอีสานเขียวบานกุดจอก

 - โคกหลุมหิน

โดยการซอมแซมคันคลองอีสานเขียว

บานกุดจอก - โคกหลุมหินโดยการเสรมิ

ดิน ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 850 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.50 เมตรพรอมปรบัเกลี่ยบด

ทับแนนตกแตงใหเรียบรอยตามแบบ 

อบต.กุดจอก กําหนด

120,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

91

โครงการกอสรางถนน คสล.บาน

หัวฝาย หมู 13 สายบานหัวฝาย

 - บานดอนแปะ

กอสรางถนน คสล.บานหัวฝาย หมู

 13 สายบานหัวฝาย - บานดอน

แปะ

โดยการกอสรางถนน คสล.สายบานหัว

ฝาย - บานดอนแปะ ขนาดกวาง 4.5 

เมตร ยาว 200 เมตร

720,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

92

โครงการขยายถนน คสล.บาน

หัวฝาย หมู 13 ดานทิศตะวันตก

หมูบาน

ขยายถนน คสล.บานหัวฝาย หมู 13

 ดานทิศตะวันตกหมูบาน

โดยการขยายถนน คสล.ดานทิศตะวันตก

หมูบาน ขนาดกวาง 1 เมตร ยาว 120 

เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไมนอยกวา 

120 ตร.ม.ตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด

100,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

93

โครงการติดตั้งโคมไฟฟา

สาธารณะบานหัวฝาย หมู 13

ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะบานหัว

ฝาย หมู 13

โดยการติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะภายใน

หมูบาน จํานวน 4 จุด

24,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 มีไฟฟาใช

ประชาชนในพื้นที่ มี

ไฟฟาใชทุกครัวเรอืน

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา
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94

โครงการกอสรางถนน คสล.บาน

หัวฝาย หมู 13 สายรอบหนอง

หัวฝาย

กอสรางถนน คสล.บานหัวฝาย หมู

 13 สายรอบหนองหัวฝาย

โดยการกอสรางถนน คสล.สายรอบ

หนองหัวฝาย ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

103 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมไหล

ทางดินถม รายละเอียดโครงการตามแบบ

 อบต.กุดจอก กําหนด

300,000.00 300,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

95

โครงการกอสรางระบบประปา

บานโนนแดง หมู 14

กอสรางระบบประปาบานโนนแดง

 หมู 14

โดยการกอสรางระบบประปาหมูบาน

รูปทรงแชมเปญขนาดความจุ 12 ลบ.ม.

พรอมประสานทอระหวางระบบให

เรียบรอยพรอมเจาะบอบาดาลขนาดทอ

กรุ Ø 150 มม.ความลึกไมนอยกวา 

42.50 เมตรตามแบบ อบต.กุดจอก 

กําหนด

500,000.00 ประชาชนไดมีถัง

ประปา เพื่อใชใน

การจัดการนํ้าเพื่อ

อุปโภค บริโภค

มีถังประปาในการ

อุปโภคบริโภค

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

96

โครงการกอสรางถนน คสล.บาน

โนนแดง หมู 14 สายบานโนน

แดง - บานดอนแปะ

กอสรางถนน คสล.บานโนนแดง 

หมู 14 สายบานโนนแดง - บาน

ดอนแปะ

โดยการกอสรางถนน คสล.สายบานโนน

แดง - บานดอนแปะ ขนาดกวาง 4.5 

เมตร ยาว 200 เมตร

720,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

97

โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 

คสล.บานโนนแดง หมู 14

กอสรางรางระบายนํ้า คสล.บาน

โนนแดง หมู 14

โดยการกอสรางรางระบายนํ้า คสล. 

ขนาดกวาง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร 

ยาว 71 เมตรพรอมฝาตามแบบ อบต.กุด

จอก กําหนด

150,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

98

โครงการติดตั้งโคมไฟฟา

สาธารณะบานโนนแดง หมู 14

ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะบานโนน

แดง หมู 14

โดยการติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะภายใน

หมูบาน จํานวน 2 จุด

14,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 มีไฟฟาใช

ประชาชนในพื้นที่ มี

ไฟฟาใชทุกครัวเรอืน

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา
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99

โครงการอุดหนุนสํานักงานการ

ไฟฟาสวนภมูิภาคอําเภอบัวใหญ

อุดหนุนสํานักงานการไฟฟาสวน

ภูมิภาคอําเภอบัวใหญ

เพื่ออุดหนุนไฟฟาสวนภมูิภาคอําเภอบัว

ใหญ ในการขยายเขตไฟฟาและติดตั้งโคม

ไฟฟาสาธารณะ

300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 ประชาชนทุก

ครัวเรอืนมีไฟฟาใช

ประชาชนทุก

ครัวเรอืนมีไฟฟาใช

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

100

คาชดเชยคางานกอสรางตาม

สัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

เพื่อจายเปนคาชดเชยคากอสราง

ตามสัญญาแบบปรับราคาไดใหแก

ผูประกอบอาชีพงานกอสราง

เพื่อจายเปนคาชดเชยคากอสรางตาม

สัญญาแบบปรับราคาไดใหแกผูประกอบ

อาชีพงานกอสราง

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 สามารถชดเชยคา

กอสรางตามสัญญา

แบบปรับราคาได

ใหแกผูประกอบ

อาชีพงานกอสราง

คาชดเชยคากอสราง

ตามสัญญาแบบปรับ

ราคาไดใหแกผู

ประกอบอาชีพงาน

กอสราง

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

101

โครงการจางเหมาออกแบบ 

เขียนแบบ รับรองแบบ โครงการ

กอสราง ฯลฯ

เพื่อจางเหมาการออกแบบ เขียน

แบบ รับรองแบบโครงการ

เพื่อจางเหมาการออกแบบ เขียนแบบ 

รับรองแบบโครงการ

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 เพื่อจางเหมาการ

ออกแบบ เขียนแบบ

 รับรองแบบโครงการ

เพื่อจางเหมาการ

ออกแบบ เขียนแบบ

 รับรองแบบโครงการ

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

102

โครงการปรับปรุงซอมแซม

อาคาร อบต.กุดจอก

ปรับปรุงซอมแซมอาคาร อบต.กุด

จอก

เพื่อปรับปรงุซอมแซมอาคาร อบต.กุดจอก 200,000.00 200,000.00 200,000.00 เพื่อปรับปรงุ

ซอมแซมอาคาร 

อบต.กุดจอก

เพื่อปรับปรงุ

ซอมแซมอาคาร 

อบต.กุดจอก

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

103

โครงการกอสรางถนนดิน บาน

ดอนหัน หมู 11 (เสนหนองถั่ว

แปบเชื่อมทางเขาบานทองหลาง

ใหญ ต.โนนประดู)

เพื่อกอสรางถนนดินระหวางหนอง

ถั่วแปบหมู 11 เชื่อม ทางเขาบาน

ทองหลางใหญ ต.โนนประดู

โดยการกอสรางถนนดินระหวางหนองถ่ัว

แปบหมู 11 เชื่อม ทางเขาบานทองหลาง

ใหญ ต.โนนประดู ขนาดกวาง 5 เมตร 

ยาว 1,035 เมตร หนาเฉลี่ย 1.20 เมตร

พรอมปรับเกรดเกลี่ยบดทับแนนตกแตง

ใหเรียบรอยตามแบบ อบต.กุดจอก 

กําหนด

250,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา
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104

โครงการกอสรางถนนดิน บาน

ดอนหัน หมู 9 (จากเสนทาง

หลวง 202 ถึงทางแยกเชื่อม

ทางเขาบานทองหลางใหญ ต.

โนนประดู)

กอสรางถนนดินระหวางหนองถ่ัว

แปบหมู 11 เชื่อม ทางเขาบาน

ทองหลางใหญ ต.โนนประดู

โดยการกอสรางถนนดินระหวางหนองถ่ัว

แปบหมู 11 เชื่อม ทางเขาบานทองหลาง

ใหญ ต.โนนประดู ขนาดกวาง 5 เมตร 

ยาว 1,035 เมตร หนาเฉลี่ย 1.20 เมตร

พรอมปรับเกรดเกลี่ยบดทับแนนตกแตง

ใหเรียบรอยตามแบบ อบต.กุดจอก 

กําหนด

200,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

1

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนภาษี สํารวจส่ิงปลูกสราง

เพื่อพัฒนาการจัดเก็บใหมีรายได

เพิ่มข้ึน

มีขอมูลผูตองชําระภาษีถูกตองครบถวน 

เพื่อที่จะเก็บรายได เพิ่มขึ้น

380,000.00 380,000.00 380,000.00 380,000.00 380,000.00 รอยละ ๙ ของการ

จัดการจัดเก็บภาษี

ไดครบถวน

เพิ่มประสิทธภิาพใน

การจัดเก็บภาษีรายได

สํานัก/กองคลัง

2

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ

การจัดเก็บรายได

ใหประชาชนไดรูถึงหนาที่ของผูเสีย

ภาษี และการอํานวยความสะดวก

ในการชําระภาษี

ประชาชน เขาใจและสามารถจัดเก็บ

รายไดถูกตองครบถวน

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 รอยละ80 ประชาชน

เขาใจแบบการ

จัดเก็บภาษีมากข้ึน

เก็บภาษีไดครบถวน

ทุกประเภท และไม

มีภาษีคางชําระ

สํานัก/กองคลัง

3

โครงการประชาสัมพันธและ

บริการรับชําระภาษีนอกสถานที่

เพื่อประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษี

และคาธรรมเนียม ในตําบลของแต

ละป

ผูเสียภาษีและคาธรรมเนียมได รับทราบ

ถึงข้ันตอนกระบวนการเสียภาษี

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 สามารถเก็บภาษี

และคาธรรมเนียมได

เต็มประสิทธิภาพ

ประชาชนมีความรู

ความเขาใจในการ

เสียภาษีและ

คาธรรมเนียม

สํานัก/กองคลัง

ยุทธศาสตร : ดานเศรษฐกิจและสงเสริมคุณภาพชีวติ

     แผนงาน : แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ

ตัวชี้วดั
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ



23

4

โครงการออกสํารวจขอมูลงาน

ภาษีที่ดินและสิ่งกอสราง

เพื่อออกสํารวจภาษี เพิ่มประสิทธภิาพในการจัดเก็บภาษี 108,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 ทองถิ่นมีรายได

เพิ่มข้ึน

ทองถิ่นมีรายได

เพิ่มข้ึน

สํานัก/กองคลัง

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

     แผนงาน : แผนงานการรักษาความสงบภายใน

     แผนงาน : แผนงานการศึกษา

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

-

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

งบประมาณ

ตัวชี้วดั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณ

วัตถุประสงค เปาหมายที่ โครงการ

ตัวชี้วดั
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ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

1

โครงการรณรงคปองกันและ

ควบคุมโรคไขเลือดออก

เพื่อปองกันและควบคุมโรค

ไขเลือดออก สําหรับประชาชน 

ตําบลกุดจอก

อบรมใหความรูการปองกันและควบคุม

โรค และจัดหา สารควบคุมโรค

40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 80,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัการปองกัน

และควบคุมโรค

ไขเลือดออก

ประชาชนไดรับการ

ปองกันและควบคุม

โรคไขเลือดออก

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต.

2

โครงการสงเสริมการมีสวนรวม

ของชุมชนในการคัดแยกขยะที่

ตนทาง

เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชน 

ประชาชน คัดแยกขยะไดถูกตอง

เด็กและเยาวชน สามารถคัดแยกขยะเพ่ือ

งายตอการทําลาย

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 สามารถคัดแยกขยะ

ไดถูกตอง

เด็กและเยาวชน

ประชาชนสามารถ

คัดแยกขยะไดถูกตอง

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต.

3

โครงการสัตวปลอดโรคคน

ปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบา

เพื่อปองกันและควบคุมโรคพิษ

สุนัขบา

อบรมใหความรูการปองกันและควบคุม

โรคพิษสุขนัขบา สํารวจและขึ้นทะเบียน

สัตวและจัดหาวัสด(ุวัคซีน)ในการปองกัน

และควบคุมโรคพิษสุนัขบา

40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัการปองกัน

และควบคุมโรคพิษ

สุนัขบา

ประชาชนไดรับการ

ปองกันและควบคุม

โรคพิษพิษสุนัขบา

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต.

4

โครงการอุดหนุน สําหรับการ

ดําเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชดําริ ดาน

สาธารณสุข

เพื่อสนับสนุนใหชุมชน/หมูบาน 

แหงละ 20,000 บาท

การพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุขของ

คนในหมูบาน - การแกไขปญหา

สาธารณสุขของหมูบาน - การจัดบริการ

สุขภาพเบื้องตนโดยศูนยสาธารณสุขมูล

ฐานชุมชน (ศสมช.) 3.2) สนับสนุน

กิจกรรมรณรงคสุขบัญญัติ 3.3) จัด

กิจกรรมกลุมทางสังคมในทองถ่ิน

280,000.00 280,000.00 280,000.00 280,000.00 280,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัการแกไข

ปญหาดาน

สาธารณสุขของ

หมูบาน

ประชาชนไดรับการ

จัดบริการสุขภาพ

เบื้องตนโดยศนูย

สาธารณสุขมูลฐาน

ชุมชน (ศสมช.)

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต.

     แผนงาน : แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วดั
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ
เปาหมาย

งบประมาณ
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5

โครงการรณรงคปองกัน

โรคติดตอตาง ๆ

เพื่อจัดทําโครงการปองกันและ

แกไขปญหาโรคติดตอ

ประชาชนในพื้นที่สามารถปองตนเองจาก

โรคติดตอ

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 รอยละ 80 

ประชาชนปลอดภัย

จากโรคติดตอ

ประชาชนปลอดภัย

จากโรคติดตอ

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต.

6

โครงการอบรมใหความรูผู

ประกอบกิจการที่เปนอันตราย

ตอสุขภาพ

เพื่อดําเนินโครงการอบรมให

ความรูผูประกอบกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ

โครงการอบรมใหความรูผูประกอบ

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

20,000.00 รอย ละ 90 ผู

ประกอบไดรับรู 

เกี่ยวกับการดําเนิน

กิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ

ผูประกอบไดรับรู 

เกี่ยวกับการดําเนิน

กิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ

สํานัก/กอง

สาธารณสุข, กอง

สงเสริมคุณภาพชีวติ,

 กองการแพทย

7

โครงการอาสาสมัครทองถ่ินรักษ

โลก (อถล.)

เพื่อดําเนินโครงการ อาสาสมัคร

ทองถิ่นรักษโลก (อถล.)

เพื่อดําเนินโครงการ อาสาสมัครทองถ่ิน

รักษโลก (อถล.)

20,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 เปนอาสามัครทอง

ถิ่นรักษโลก (อถล.)

ชุมชน มีสวนรวมใน

รักษโลก

สํานัก/กอง

สาธารณสุข, กอง

สงเสริมคุณภาพชีวติ,

 กองการแพทย
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ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

     แผนงาน : แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วดั
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

-

ที่ โครงการ

     แผนงาน : แผนงานสังคมสงเคราะห

วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วดั
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ
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ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

     แผนงาน : แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

     แผนงาน : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วดั
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่

โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ
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ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

     แผนงาน : แผนงานการพาณิชย

โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วดั

     แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

-

ที่

โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด

ที่
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ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

1

โครงการบริหารจัดการศูนย

ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ

ประชาชนขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน

เพื่อสนับสนุนงบประมาณศูนย

ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ

หนาที่ระดับอําเภอ

เพื่ออุดหนุนงบประมาณใหกับ อปท.ที่

เปนศูนยชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ

หนาที่ระดับอําเภอบัวใหญ

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 จํานวนผูที่ไดรับ

ความชวยเหลือ

ประชาชนไดรับการ

ชวยเหลือเยียวยาใน

กรณีที่เกิดภยัพิบัติ

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต.

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

1

โครงการรณรงคปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลป

ใหม และสงกรานต

เพื่อบริการประชาชนในการสัญจร

ชวงเทศกาลปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม

ตั้งจุดบริการประชาชนอํานวยความ

สะดวกในการเดินทาง 1 จุด

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 รอยละ80ความพึง

พอใจของประชาชน

ที่เขาใชบริการ

ประชาชนอํานวย

ความสะดวกในการ

เดินทาง 1 จุด

พื้นที่ตําบลกุดจอกไม

เกิดอุบัติเหตุ 

เนื่องจากไดตั้งจุด

บริการประชาชน

อํานวยความสะดวก

ในการเดินทาง 1 จุด

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต.

2

โครงการจัดซื้อวัสดุเคร่ืองแตง

กายอาสาสมัครปองกันภัยฝาย

พลเรือน (อปพร.)

เพื่อจัดซื้อวัสดุเคร่ืองแตงกาย

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 

(อปพร.)

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน มี

เครื่องแบบในการปฏบิัติหนาที่

150,000.00 150,000.00 อาสาสมัครปองกัน

ภัยฝายพลเรือน มี

การแตงกายที่

ถูกตองตามระเบียบ

อาสาสมัครปองกัน

ภัยฝายพลเรือน มี

การแตงกายที่

ถูกตองตามระเบียบ

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต.

3

โครงการฝกอบรมและทบทวน

อาสาสมัครปองกันฝายผลเรือน 

(อปพร.)

เพื่อให อปพร.มีความพรอมในการ

ใหบริการประชาชนในการสัญจร

ชวงเทศกาลและการบริการในการ

จัดกิจกรรมตาง ๆ

ฝกอบรม/จัดตั้งใหม/ทบทวนในการ

ปฏิบัติงานของ อปพร.

120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 รอยละ80ความพึง

พอใจของอปพร.ที่

เขารวมกิจกรรม

อปพร.มีความพรอม

ในการปฏิบัติหนาที่

ในการจัดกิจกรรม

และใหบริการ

ประชาชนชวง

เทศกาลตาง ๆ

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต.

ยุทธศาสตร : ดานการพัฒนาสังคม

     แผนงาน : แผนงานบริหารงานทั่วไป

     แผนงาน : แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ

ตัวชี้วดั
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ

ตัวชี้วดั
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ
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4

โครงการอบรมใหความรู

เกี่ยวกับการใชไฟฟาในครัวเรอืน

เพื่ออบรมใหประชาชนมีความรู

เบื้องตน ในการใชไฟฟา ในครัวเรือน

ประชาชนในตําบลกุดจอก 20,000.00 ประชาชนไดเขาใจ

ในการใชไฟฟาอยาง

ถูกตองและปลอดภยั

ประชาชนไดเขาใจ

ในการใชไฟฟาอยาง

ถูกตองและปลอดภยั

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต.

5

โครงการฝกอบรมเพื่อเพ่ิมทักษะ

การปองกันและชวยเหลือเด็ก

จมนํ้า

เพื่อเพิ่มทักษะการปองกันและ

ชวยเหลือเด็กจมน้ํา

เพื่อเพิ่มทักษะการปองกันและชวยเหลือ

เด็กจมนํ้า

30,000.00 ผูปกครองและเด็กมี

ทักษะในการ

ชวยเหลือตนเอง

ขณะตกนํ้า

ผูปกครองและเด็กมี

ทักษะในการ

ชวยเหลือตนเอง

ขณะตกนํ้า

สํานัก/กอง

สาธารณสุข, กอง

สงเสริมคุณภาพชีวติ,

 กองการแพทย

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

1

โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา (คา

พัฒนาการจัดการศกึษา)

เพื่อจายเปนคาสนับสนุนคาใชจาย

ในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อจายเปนคาสนับสนุนคาใชจายในการ

จัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 รอยละ 90 ของเด็ก

มีการศึกษาที่ดี

เด็กปฐมวัยใน

ทองถิ่นมีอุปกรณการ

เรียนเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอน

สํานัก/กองการศึกษา

 ศาสนาและ

วัฒนธรรม

2

โครงการสนับสนุนคาใชจายใน

การจัดการศึกษาสําหรับศนูย

พัฒนาเด็กเล็ก(คาหนังสือเรียน 

อุปกรณการเรียน คาเคร่ืองแบบ

นักเรียน และคากิจกรรมผูเรียน

1.เพื่อจัดกิจกรรม สําคัญตางๆให

เด็กไดเรียนรูและเห็นความสําคัญ 

2.เพื่อสงเสริมคณุธรรมจริยธรรม

และกีฬา นันทนาการสําหรับเด็ก

ปฐมวัย 3. เพื่อเด็กไดมีส่ืออุปกรณ

การเรียนที่พรอมสําหรับการเรยีนรู

 4.เพื่อเปนการรายงานผลการ

จัดการเรยีนการสอนของครูและ

แสดงผลงานของเด็กที่ผานการ

พัฒนาจากศนูยพัฒนาเด็กเล็ก

เด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4 แหง 135,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00 รอยละ 90 ของเด็ก

มีการศึกษาที่ดี

1.จัดกิจกรรม สําคัญ

ตางๆใหเด็กไดเรียนรู

และเห็นความสําคัญ

 2.จัดกิจกรรม

สงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมและกีฬา

นันทนาการสําหรับ

เด็กปฐมวัย 3.จัด

กิจกรรม เพ่ือ

รายงานผลการ

จัดการเรยีนการสอน

ของครแูละแสดงผล

งานของเด็กที่ผาน

การพัฒนาจากศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 4..

เด็กมีสื่ออุปกรณที่

พรอม

สํานัก/กองการศึกษา

 ศาสนาและ

วัฒนธรรม

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ที่

โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด

     แผนงาน : แผนงานการศกึษา
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3

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน 

โรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลกุดจอก

 4 รร.

เพื่อใหนักเรียนไดรับประทาน

อาหารทุกคนและสารอาหาร

ครบถวน

จัดสรรเงินอุดหนุนอาหารกลางวนัใหกับ

โรงเรียนในเขตพื้นที่ 4 โรงเรียน

1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 รอยละของเด็ก

นักเรียนมีสุขภาพ

อนามัยที่แข็งแรง

และมีสติปญญาดี

นักเรียนมีสุขภาพ

อนามัยที่แข็งแรง

และมีสติปญญาดี

สํานัก/กองการศึกษา

 ศาสนาและ

วัฒนธรรม

4

โครงการอาหารกลางวนัสําหรับ 

ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ตําบลกุด

จอกทั้ง 4 ศูนย (คาอาหาร

กลางวัน)

เพื่อใหนักเรียนไดรับประทาน

อาหารทุกคนและสารอาหาร

ครบถวน

จางเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย

พัฒนาเด็กเล็กตําบลกุดจอกทั้ง 4 ศูนย

600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 รอยละ100ของเด็ก

เล็กมีสุขภาพอนามัย

ที่แข็งแรงและ

สติปญญาดี

เด็กเล็กมีสุขภาพ

อนามัยที่แข็งแรง

และสติปญญาดี

สํานัก/กองการศึกษา

 ศาสนาและ

วัฒนธรรม

5

โครงการจัดซื้อ อาหารเสริม(นม)

ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 

ศูนย

เพื่อใหนักเรียนไดดื่มนมทุกคนและ

สงเสริมสุขภาพใหแข็งแรง

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ใหกับศูนยพัฒนา

เด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย

300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 รอยละ100ของเด็ก 

เด็กเล็กมีสุขภาพ

อนามัยที่แข็งแรง

เด็กเล็กมีสุขภาพ

อนามัยที่แข็งแรง

และสติปญญาดี

สํานัก/กองการศึกษา

 ศาสนาและ

วัฒนธรรม

6

โครงการจัดอาหารเสริม(นม)

โรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบล ทั้ง 4 

โรงเรียน

เพื่อใหนักเรียนไดดื่ม นมทุกคน

และสงเสริมสุขภาพใหแข็งแรง

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ใหกับโรงเรียนใน

เขตพื้นที่ทั้ง 4 โรงเรียน

750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 รอยละ100ของเด็ก

เล็กมีสุขภาพอนามัย

ที่แข็งแรงและ

สติปญญาดี

นักเรียนมีสุขภาพ

อนามัยที่แข็งแรง

และสติปญญาดี

สํานัก/กองการศึกษา

 ศาสนาและ

วัฒนธรรม

7

โครงการสงเสริมการเรียนรูเด็ก

ปฐมวัย ทองถ่ินไทย ผานการเลน

เพื่อดําเนินการสรางสนามเด็กเลน 

สรางปญญา เพื่อสงเสริมใหเด็ก

ปฐมวัยในทองถ่ินมีพัฒนาการ

สมบูรณ ตามวัย ผานการเลนสนาม

เด็กเลนสรางปญญาตามนโยบาย

ของกรมสงเสริมการปกครองสวน

ทองถิ่น

ผูเรียนที่มี อายุ 1-5 ป จํานวน 100 คน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 รอยละ100ของเด็ก 

เด็กเล็กมีสุขภาพ

อนามัยที่แข็งแรง

และสติปญญาดี

เด็กปฐมวัยใน

ทองถิ่นมีพัฒนาการ

สมบูรณ ตามวัย 

ผานการเลนสนาม

เด็กสรางปญญา

สํานัก/กองการศึกษา

 ศาสนาและ

วัฒนธรรม

8

โครงการติดตั้งแอรคอนดิชั่นใน

หองเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง

 4 ศูนย

เพื่อใหเด็กไดมีส่ิงแวดลอมที่ดี

เหมาะแกการเรียนรูของเด็กใน

ศุนยทั้ง 4 ศูนย

ติดตั้งแอรคอนดิช่ันในหองเรียนหองจัด

กิจกรรม ศุนยพัฒนาเด็กเล็ก

60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 รอยละ 80 ความพึง

พอใจของเด็กมี

พัฒนาการที่ดีมี

สภาพแวดลอมที่เอื้อ

ตอการเรียนรู

เด็กไดมีส่ิงแวดลอม

ที่ดีเหมาะสมแกการ

พัฒนาการ เอื้อตอ

การเรียนรูของเด็กอยู

ใน ศพด.อยางมี

ความสุข

สํานัก/กองการศึกษา

 ศาสนาและ

วัฒนธรรม

9

โครงการสนับสนุนคาจัดการ

เรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก(คาจัดการเรียนการสอน

(รายหัว

1.เพื่อจัดกิจกรรมการพัฒนาการ

เด็กใหมีพัฒนาการที่ดีทั้ง 4 ดานได

ตามมาตรฐาน 2.เพื่อไดมlีสื่อการ

เรียนรูที่หลากหลาย

ศูนยพัฒนา 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 รอยละ80เด็กไดรับ

การสนับสนุนการ

เรียนการสอนที่

เหมาะสม

1.จัดกิจกรรมที่

เหมาะสมกับเด็ก

ตามวัยและเต็ม

ศักยภาพของเด็ก

สํานัก/กองการศึกษา

 ศาสนาและ

วัฒนธรรม
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10

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การปองกันอัคคภัียในสถานศึกษา

เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการทํางาน

ใหแกบุคลากรทางการศึกษาครู

ผูดูแลเด็กในการปองกันอัคคภัียใน

สถานศึกษา

บุคลากรทางการศึกษาคร/ูผูดูแลเด็กมี

ความรูและมีความ สามารถในการ

ปองกันภัยในสถานศึกษา

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 รอยละ100บุคลากร

ทางการศึกษา ครู

ผูดูแลเด็กมี

ความสามารถในการ

ปองกันภัยใน

สถานศึกษา

บุคลากรทางการ

ศึกษา ครูผูดูแลเด็ก

มีความสามารถใน

การปองกันภัยใน

สถานศึกษา

สํานัก/กองการศึกษา

 ศาสนาและ

วัฒนธรรม

11

โครงการจัดทํารั้วศนูยพัฒนาเด็ก

เล็กบานโคกเพ็ด

เพื่อจัดทํารั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานโคกเพ็ด

ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ มีความปลอดภัย 300,000.00 200,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 รอยละ80ศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก มีความ

ปลอดภยั

ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ 

มีความปลอดภัย

สํานัก/กองการศึกษา

 ศาสนาและ

วัฒนธรรม

12

โครงการ สนับสนุนคาใชจายใน

การจัดการศึกษาสําหรับศนูย

พัฒนาเด็กเล็ก

1.เพื่อจัดให เด็กปฐมวยัมีวัสดุ

อุปกรณและสื่อการเรียนที่พอเพียง

 2. เพื่อจะไดมี งบ ประมาณที่

เพียงพอสําหรับการจัดกิจกรรม

สงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวยัได

เต็มตามศักยภาพโดยเสมอภาค

ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ 140,000.00 140,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 เพื่อเปนคาใชจาย

เกี่ยวกับการ

พัฒนาการจัด

การศกึษาศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก สังกัด

องคการบรหิารสวน

ตําบลกุดจอก 4 

แหง โดยดําเนินการ

เบิกหักผลักสงเขา

บัญชีเงนิฝากธนาคาร

ในนามของ

สถานศึกษา

1. เด็กปฐมวัยมีวัสดุ

อุปกรณและสื่อการ

เรียนที่พอเพียง

สํานัก/กองการศึกษา

 ศาสนาและ

วัฒนธรรม

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

1
โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุ

เพื่อสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ

ผูสูงอายุไดมีกิจกรรม นันทนาการ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 รอยละ80 ผูอายุ

คุณภาพชีวิต ที่ดีข้ึน

ผูอายุคุณภาพชีวิต 

ที่ดีข้ึน

สํานัก/กอง

สวสัดิการสังคม

     แผนงาน : แผนงานสาธารณสุข

     แผนงาน : แผนงานสังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ

ตัวชี้วดั
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่
โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

-
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2

โครงการจัดอบรมการพัฒนา

และสงเสริมความเขมแข็งของ

สตรีและครอบครัว

เพื่อสงเสริมอาชีพสตรีในชุมชน สตรีในชุมชนมีรายไดชวงวางงาน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 รอยละ 80 สตรีมี

รายไดเพิ่มข้ึน

ชุมชนมีรายไดเพิ่มข้ึน สํานัก/กอง

สวสัดิการสังคม

3

โครงการสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ คนพิการ

และผูดูแลคนพิการ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

และผูดูแลคนพิการ

อบรมใหความรูเกี่ยวกับดูแลสุขภาพคน

พิการ

160,000.00 160,000.00 รอยละ 80 คุณภาพ

ชีวิตผูพิการที่ดีขึ้น

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

 ผูพิการที่ดีขึ้น

สํานัก/กอง

สวสัดิการสังคม

4

โครงการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด

เพื่อใหความรูในการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด

เด็ก เยาวชน ประชาชน 100 คน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 -จํานวนผูเขารวม

อบรมและความพึง

พอใจ -จํานวน

หมูบานปลอดยาเสพ

ติด

1. ผูเขาอบรมไดรับ

ความรูและมีสวน

รวมในการปองกัน

และแกไขปญหายา

เสพติด 2. ทุก

หมูบานตําบลกุด

จอกปลอดจากยา

เสพติด

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต.

5

โครงการจิตอาสาเราทําความดี

ดวยหัวใจ

เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีความรัก

ความสามัคคี รูจักเสียสละ และมี

จิตอาสา

กิจกรรมทําความสะอาด พัฒนาแหลงนํ้า

 คูคลอง การชวยเหลือประชาชนที่ขาด

คนดูแล ผูสูงอายุ ผูพิการ

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 จํานวนผูเขารวม

กิจกรรม

ประชาชนมีความรกั

ความสามัคคี รูจัก

เสียสละ และมีจิต

อาสา

สํานัก/กองการศึกษา

 ศาสนาและ

วัฒนธรรม

6

โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพ

ติด

เพื่อเด็กเยาวชน ประชาชนไดใช

เวลาวางใหเกิดประโยชน หางไกล

ยาเสพติด มีสุขภาพดี เกิดความรกั

สามัค

เด็กเยาวชน ประชาชนไดใชเวลาวางให

เกิดประโยชน หางไกลยาเสพติด มี

สุขภาพดี เกิดความรักสามัคคี

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 รอยละ90ความพึง

พอใจของประชาชน 

เด็กเยาวชนได รวม

กิจกรรมแขงขันกีฬา

ตานยาเสพติด

เพื่อเด็กเยาวชน 

ประชาชนไดใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน

 หางไกลยาเสพติด 

มีสุขภาพดี เกิดความ

รักสามัคคี

สํานัก/กองการศึกษา

 ศาสนาและ

วัฒนธรรม

7

โครงการวันเด็ก เพื่อใหเด็ก เยาวชนเกิดความรัก

ความสามัคคีและกลาคิดกลา

แสดงออก

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ เชน คา

ตกแตงสถานที่ นํ้าดื่ม วัสดุ อุปกรณ ฯลฯ

80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 รอยละ90ของเด็ก มี

ความสุขกลาคิดกลา

แสดงออก

เด็กเกิดความรกั

สามัคคีกลาคิด กลา

แสดงออก

สํานัก/กองการศึกษา

 ศาสนาและ

วัฒนธรรม

8

โครงการสงเสริมวัฒนธรรมการ

อานเพ่ือสรางสังคมแหงการ

เรียนรูของประชาชนในทองถ่ิน

เพื่อจัดใหมีที่อานหนังสือประจํา

หมูบาน/ชุมชน

ที่อานหนังสือประจําหมูบาน/ชุมชน ทั้งที่

 4 แหง

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 รอยละ80 เด็กมี

ความสนใจในการ

อานหนังสือมากขึ้น

มีที่อานหนังสือ

สําหรับหมูบาน/

ชุมชนในทองถิ่นที่

เหมาะสมตอการ

อานหนังสือ

สํานัก/กองการศึกษา

 ศาสนาและ

วัฒนธรรม
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9

โครงการพัฒนาบุคลากรทาง

การศกึษาใหเขารับการอบรม 

สัมมนาตางๆ/ศึกษาดูงาน

เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการทํางาน

ใหแกบุคลากรทางการศึกษาครู

ผูดูแลเด็ก

อบรมสัมมนาตางๆ และศกึษาดูงาน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 รอยละ80บุคลากร

ทางการศึกษา ครู

ผูดูแลเด็ก ไดรับการ

อบรมและศึกษาดู

งานอยางนอย ปละ 

2 ครั้ง

บุคลากรทางการ

ศึกษา ครูผูดูแลเด็ก

มีศกัยภาพในการ

ทํางาน

สํานัก/กองการศึกษา

 ศาสนาและ

วัฒนธรรม

10

โครงการอบรมคุณธรรม

จริยธรรมเด็กและเยาวชน

พนักงาน ขาราชการและ

ประชาชน

เพื่อการสงเสริมคณุธรรมเด็กและ

เยาวชนใหอยูในสังคมไดอยางมี

ความสุข

จัดกิจกรรมฝกอบรมเด็กและเยาวชนโดย

ใชหลักธรรมคาํสอนแนวทางปฏิบัติบัติ

เพื่อการดํารงชีวิตอยางมีสุข

80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 รอยละ90ความพึง

พอใจของ เด็ก

เยาวชนไดรวม

กิจกรรม

เด็กและเยาวชนใน

เขตพื้นที่ตําบลกุด

จอกเขารวมกิจกรรม

ฝกอบรมเด็กและ

เยาวชนโดยใช

หลักธรรมคําสอน

ตามเปาหมาย

สํานัก/กองการศึกษา

 ศาสนาและ

วัฒนธรรม

11

โครงการแขงขันกีฬาทองถ่ิน

สัมพันธ

เพื่อเด็กเยาวชน ประชาชนไดใช

เวลาวางใหเกิดประโยชน หางไกล

ยาเสพติด มีสุขภาพดี เกิดความรกั

สามัคคี

เด็กเยาวชน ประชาชนไดใชเวลาวางให

เกิดประโยชน หางไกลยาเสพติด มี

สุขภาพดี เกิดความรักสามัคคี

60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 รอยละ90ความพึง

พอใจของประชาชน 

เด็กเยาวชนได รวม

กิจกรรมแขงขันกีฬา

ตานยาเสพติด

เพื่อเด็กเยาวชน 

ประชาชนไดใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน

 หางไกลยาเสพติด 

มีสุขภาพดี เกิดความ

รักสามัคคี

สํานัก/กองการศึกษา

 ศาสนาและ

วัฒนธรรม

12

โครงการจัดหาอุปกรณกีฬา

สนับสนุนการเลนกีฬาของ

ประชาชน

เพื่อจัดหาอุปกรณกีฬาใชเปนสื่อ

อุปกรณในการสงเสริมใหประชาชน

ไดออกกําลังกาย ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชนสงผลตอสุขภาพรางกาย

แข็งแรง

มีอุปกรณกีฬาสําหรับเลนกีฬาและ

ฝกซอมกีฬา ในทุกหมูบาน ประชาชนใช

เวลาวางใหเกิดประโยชน หางไกลยาเสพ

ติด

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 รอยละ80ความพึง

พอใจของประชาชน 

เด็กเยาวชนไดมี

อุปกรณกีฬาสําหรับ

เลนกีฬาและฝกซอม

กีฬา

มีอุปกรณกีฬาสําหรับ

เลนกีฬาและฝกซอม

กีฬา ในทุกหมูบาน 

ประชาชนใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน 

หางไกลยาเสพติด

สํานัก/กองการศึกษา

 ศาสนาและ

วัฒนธรรม

13

โครงการสรางงานสรางรายไดให

ชุมชน

เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการประกอบ

อาชีพแกประชาชน

จํานวน ผูเขารวมรับการอบรม ไมนอย

กวา 60 คน

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 จํานวนรอยละ 80 

ของประชาชน

กลุมเปาหมาย ไดรับ

ความรูจากการอบรม

ประชาชนไดรับการ

พัฒนาอาชีพ

สํานัก/กองการศึกษา

 ศาสนาและ

วัฒนธรรม

14

โครงการฝกอบรมและสงเสริม

อาชีพในชุมชน

เพื่อดําเนินโครงการฝกอบรมและ

สงเสริมอาชีพในชุมชน

ประชนไดฝกอบรมและสงเสริมอาชีพ 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ประชนไดฝกอบรม

และสงเสริมอาชีพ

ประชนไดฝกอบรม

และสงเสริมอาชีพ

สํานัก/กอง

สวสัดิการสังคม
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15

โครงการฝกอบรมใหความรูทาง 

กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิผูสูงอายุ

,ผูพิการ

เพื่อการฝกอบรมใหความรูทาง 

กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิผูสูงอาย,ุผู

พิการ

เพื่อฝกอบรมใหความรูทาง กฎหมาย

เกี่ยวกับสิทธิผูสูงอาย,ุผูพิการ

20,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 กลุมเปาหมายไดรับ

ความรู สิทธิ 

กฏหมายที่เกี่ยวของ

ผูสูงอายุ ผูพิการ 

ไดรับความรู สิทธิ 

กฏหมายที่เกี่ยวของ

สํานัก/กอง

สวสัดิการสังคม

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

1

โครงการแปลงเกษตรอัจฉริยะ เพื่อศึกษาขอมูลบริบทพื้นที่ชุมชนที่

เกี่ยวกับแปลงเกษตรแบบอัจฉริยะ 

(Smart Farmer)

กลุมวสิาหกิจชุมชน ที่มีความสนใจ ใน

การทําแปลงเกษตรแบบ Smart fram

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 รอยละ 80 ของ

ผูเขารวมโครงการ

สามารถนําไปปฏิบัติ

ได

ผูเขารวมโครงการ

สามารถความรู

ไปฏิบัติได

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต.

2

โครงการธนาคารนํ้าใตดิน เพื่อนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงพัฒนาองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใหมีการบริหารจัดการ

นํ้าเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวต และ

สรางรายไดใหกับประชาชน

ทุกหมูบาน ในพื้นที่ตําบลกุดจอก 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ผูเขารวมโครงการ

เชิงปฏิบัติการไม

นอยกวารอยละ 90 

มีความพึงพอใจและ

สามารถนําไปปฏิบัติ

ได

นําหลักปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมา

ใช และสรางรายได

ใหกับประชาชน

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต.

3

โครงการสงเสริมอาชีพและ

ศึกษาดูงานปศสัุตว

เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการประกอบ

อาชีพเกษตรกร

จํานวน ผูเขารวมรับการอบรม ไมนอย

กวา 60 คน

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 จํานวนรอยละ 80 

ของประชาชน

กลุมเปาหมาย ไดรับ

ความรูจากการอบรม

ประชาชนไดรับการ

พัฒนาอาชีพ

สํานัก/กอง

สวสัดิการสังคม

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

ยุทธศาสตร : ดานการบรหิารจัดการบานเมืองที่ดี

     แผนงาน : แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่
โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

-

ที่
โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

     แผนงาน : แผนงานการเกษตร

ที่
โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

     แผนงาน : แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
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1

โครงการอบรมวินัยจริยธรรม 

และความโปรงใส ตามหลักธรร

มาภิบาล

เพื่อสงเสริมใหความรูระเบียบวินัย 

ของพนักงานเจาหนาที่ในการ

ปฏิบัติงาน

คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต.

พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และ

พนักงาน อบต.กุดจอก

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ผูเขารวมโครงการ

รอยละ 90 ไดรับ

ความรูและนํามาใช

ประโยชนชุมชนได

อยางยั่งยื่น

ผูเขารวมกับการ

อบรมไดความรูใน

เรื่องวินัยการ

ปฏิบัติงานและ

สามารถนําไปเปน

แนวทางในการ

ปฏิบัติงาน

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต.

2

โครงการดําเนินการจัดการ

เลือกตั้งผูบริหารและสมาชิก

สภาทองถ่ินหรือเหลือตั้งซอม

เพื่อใหมีการดําเนินการเลือกตั้ง

นายกฯและสมาชิกสภา อบต.กุด

จอก

ดําเนินการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา

 อบต.กุดจอก

300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 ประชาชนในพื้นที่ 

ตําบลกุดจอก 

ออกมาใชสิทธิ์ รอย

ละ 80%

สามารถดําเนินการ

เลือกตั้ง อบต.กุดจอก

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต.

3

โครงการพัฒนาศักยภาพผูนํา

ชุมชน ผูบริหาร สมาชิกสภา 

อบต. พนักงานสวนตําบล 

ลูกจางประจํา คณะกรรมการ

แผน พนักงานจาง ตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ

เพื่อศึกษาดูงานตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ

ผูนําชุมชน ผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. 

พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา 

พนักงานจาง

300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 ผูเขารวมโครงการ

รอยละ 90 ไดรับ

ความรูและนํามาใช

ประโยชนชุมชนได

อยางยังยื่น

ผูเขารวมกับการ

อบรมไดความรูใน

เรื่องวินัยการ

ปฏิบัติงานและ

สามารถนําไปเปน

แนวทางในการ

ปฏิบัติงาน

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต.

4

โครงการสงเสริมคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงาน

เพื่อดําเนินโครงการสงเสริม

คุณธรรมและความโปรงใสในการ

ทํางาน

พนักงานเจาหนาที่ มีคณุธรรมและความ

โปรงใสในการทํางาน

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 รอยละ 90 พนักงาน

เจาหนาที่ มี

คุณธรรมและความ

โปรงใสในการทํางาน

พนักงานเจาหนาที่ 

มีคณุธรรมและความ

โปรงใสในการทํางาน

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต.

5

โครงประชุมรับฟงความคิดเห็น

ของประชาชนเกี่ยวกับการจัดทํา

ขอบัญญัติและแผนพัฒนาทองถ่ิน

จัดประชุมประชาคมระดับหมูบาน 

ตําบลเพ่ือรับฟงความคิดเห็นใน

การจัดทําแผน /ขอบัญญัติ

ประชุมประชาคมระดับหมูบาน ตําบล

เพื่อรับฟงความคดิเห็นในการจัดทําแผน

 /ขอบัญญัติ

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 รอยละ 80 

เปอรเซ็นตที่

ประชาชนมีสวนรวม

ในการจัดทําแผน 

ขอบัญญัติ

ประชาชน มีความ

พึงพอใจในการสวน

รวมในการ จัดทํา

แผน ขอบัญญัติ

สํานัก/กอง

ยุทธศาสตรและ

งบประมาณ, สํานัก

นโยบายและแผน, 

กองวิชาการและ

แผนงาน

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

     แผนงาน : แผนงานการศึกษา

-

ที่
โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ
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ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

1

โครงการสืบสาน ประเพณี

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา

ทองถิ่น

เพื่อการสืบสานประเพณี

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา

ประเพณีทองถิ่น

จัดกิจกรรมโดยมีประชาชนเขารวม

กิจกรรมเพื่อการสืบสานประเพณทีองถ่ิน

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 รอยละ80ความพึง

พอใจของ ผูบริหาร 

ผูนําประชาชนได

รวมกิจกรรม

ผูบริหาร ผูนํา

ประชาชนไดรวม

กิจกรรมเพื่อการสืบ

สานประเพณีทองถิ่น

สํานัก/กองการศึกษา

 ศาสนาและ

วัฒนธรรม

2

โครงการวันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนาและกิจกรรม

ตางๆ

เพื่อสงเสริมและทํานุบํารุงศาสนา

และภูมิปญญาประเพณีทองถิ่น

จัดกิจกรรมโดยมีประชาชนเขารวม

กิจกรรมเพื่อการสืบสานประเพณทีองถ่ิน

80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 รอยละ80ความพึง

พอใจของ ผูบริหาร 

ผูนําประชาชนได

รวมกิจกรรม

ผูบริหาร ผูนํา

ประชาชนไดรวม

กิจกรรมเพื่อการ

ทํานุบํารุงศาสนา

และสืบสาน

ประเพณีทองถิ่น

สํานัก/กองการศึกษา

 ศาสนาและ

วัฒนธรรม

3

โครงการอุดหนุนงานประเพณี

งานฉลองวันแหงชัยชนะทาวสุ

รนร/ีงานประเพณีบัวไหมบัวใหญ

เพื่อใหชาวอําเภอบัวใหญระลึกถึง

วีรสตรีทานทาวสุรนารีและสงเสริม

วัฒนธรรมใหประชาชนชาวอําเภอ

บัวใหญไดมีกิจกรรมรวมกัน

ประชาชนชาวอําเภอบัวใหญไดมีกิจกรรม

รวมกัน 200 คน

40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 รอยละ 80 ของ

ประชาชนอําเภอบัว

ใหญไดมีกิจกรรมบัว

ไหมบัวใหญรวมกัน

ประชาชนไดรวม

กิจกรรมบัวไหมบัว

ใหญ

สํานัก/กองการศึกษา

 ศาสนาและ

วัฒนธรรม

4

โครงการประเพณีงานฉลองวัน

แหงชัยชนะทาวสุรนร/ีงาน

ประเพณีบัวไหมบัวใหญ

เพื่อการอนุรักษและสืบสาน

ประเพณีทองถิ่นไวใหชนรุนหลัง

จัดกิจกรรมโดยมีประชาชนเขารวม

กิจกรรม 300 คน

80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 รอยละ 80 ของ

ประชาชนอําเภอบัว

ใหญไดมีกิจกรรมบัว

ไหมบัวใหญรวมกัน

ผูบริหาร ผูนํา

ประชาชนไดรวม

กิจกรรมและมีความ

ภาคภูมิใจในวรีกรรม

ของบรรพบุรุษ

สํานัก/กองการศึกษา

 ศาสนาและ

วัฒนธรรม

     แผนงาน : แผนงานสาธารณสุข

ยุทธศาสตร : ดานศาสนา วฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

     แผนงาน : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

-

ที่
โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่
โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ
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5

อุดหนุนงบประมาณงานรัฐพิธี 

ราชพิธีอําเภอบัวใหญ

เพื่ออดหนุนการจัดกิจกรรม

เกี่ยวกับการประกอบพิธีและงาน

ราชพิธี

จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการประกอบพิธแีละ

งานราชพิธี ของชาวอําเภอบัวใหญ

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 รอยละ 80 ของชาว

อําเภอบัวใหญพอใจ

ตอการจัดกิจกรรม

ประชาชนชาว

อําเภอบัวใหญได

รวมกันจัดกิจกรรม 

รัฐพิธี ราชพิธีอําเภอ

บัวใหญ

สํานัก/กองการศึกษา

 ศาสนาและ

วัฒนธรรม

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

1

โครงการสงเสริมการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช

เพื่อใหประชาชนเห็นคุณคาของภมูิ

ปญญาทองถิ่น/นําความรูที่ไดรับใช

ประโยชนได อนุรักษ และดูแลพันธ

ไมและสิ่งแวดลอมเพื่อสืบสานให

คงอยูสืบไป

พื้นที่ปกปกปาโคกบุลาว ผูนําทองถ่ิน/

ผูนําชุมชน/พนักงาน/พนักงานสวน

ตําบล/พนักงานจางและประชาชนทั่วไป

ในชุมชน

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 รอยละ 80 ของ

พื้นที่ปกปกมีการ

ดูแล อนุรักษ และ

รักษาทรัพยากร

สิ่งแวดลอม

เปนการสราง

จิตสํานึกในการรักษา

 อนุรักษ ดูแลพันธ

ไมที่ควรคาแกการ

อนุรักษเพ่ือสืบสาน

ตอไป

กองสงเสริม

การเกษตร

2

โครงการรวมใจไทย ปลูกตนไม

เพื่อแผนดิน สืบสานสู 100 ลาน

ตน

เพื่อปลูกไมปาชุมชน พ้ืนที่ตําบลกุดจอก มีปาชุมชนเพิ่มมากข้ึน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ปาชุมชนตําบล

กุดจอก มีเพ่ิมขึ้น

ปาชุมชนในพื้นที่ มี

มากขึ้น

กองสงเสริม

การเกษตร

3

โครงการฝกอบรมการใชสารชีว

ภัณฑทดแทนสารเคมี เพื่อ

ปองกันกําจัดศัตรูพืช

เพื่อใหเกษตรกรไดรับความรู ลด

ตนทุน และนําไปใชในระบบการ

ผลิตของเกษตรกร

กลุมเกษตรในพื้นที่ตําบล 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 รอยละ 80 ของ

เกษตรกรในพื้นที่

ตําบลสามารถนํา

ความรูและนําไปใช

ในระบบการผลิตได

เปนทางเลือกของ

เกษตรกรในการ

ตัดสินใจเลือกใชสาร

ชีวภัณฑในการปลูก

พืช

กองสงเสริม

การเกษตร

     แผนงาน : แผนงานการเกษตร

ยุทธศาสตร : ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     แผนงาน : แผนงานบริหารงานทั่วไป

     แผนงาน : แผนงานเคหะและชุมชน

ที่
โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

-

ที่
โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่
โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

-
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4

โครงการเกษตรผสมผสาน เพื่อใหเกษตรกรและประชาชน

ทั่วไปลดตนทุนการผลิตของ

เกษตรกรในการใชปุยเคมี

ผูนําชุมชน/อาสาสมัครเกษตร/เกษตรกร

ในตําบล

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 รอยละ 80 ของ

เกษตรกรในพื้นที่

ตําบลสามารถนํา

ความรูและนําไปใช

ในระบบการผลิต

ทางการเกษตรได

ผูเขารวมโครงการ

ไดรับความรู 

สามารถนําไปพัฒนา

ตัวเอง และสามารถ

พึ่งตัวเองได

กองสงเสริม

การเกษตร

5

โครงการสงเสริมและพัฒนา

อาชีพทางการเกษตร

เกษตรกรที่ข้ับการฝกอาชีพทางการ

เกษตรเฉพาะดาน สามารถนํา

ความรูไปพัฒนาการะบวนงาน

การเกษตรอยาเต็มประสิทธภิาพ 

ตามวิธเีศรษฐกิจพอเพียง

เกษตรกรในพื้นที่ตําบลกุดจอก 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 รอยละ 80 ของ

เกษตรกรในพื้นที่

ตําบลมีความรูและ

เขาในในวิถ

เศรษฐกิจพอเพียง

มากขึ้น

ผูเขารับการอบรม

ไดรับความรู และ

สามารถนําไปปฏิบัติ

ไดในชีวิตประจําวัน

กองสงเสริม

การเกษตร

6

โครงการทองถ่ินไทย รวมใจภกัดิ์

 รักษพื้นที่สีเขียว

เพื่อดําเนินโครงการทองถ่ินไทย 

รวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่สีเขียว

เพื่อดําเนินโครงการทองถ่ินไทย รวมใจ

ภักดิ์ รักษพื้นที่สีเขียว

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 รักผื่นปาชมชน

ชุมชนมีปา เพิ่มมาก

ขึ้น

กองสงเสริม

การเกษตร



1

แบบ ผ.02/1

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

1
โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน บาน

งิ้วใหม หมู 1

กอสรางระบบประปาผิวดิน

ขนาดกลางตามแบบกรม

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

โดยการกอสรางระบบประปาผิวดินขนาด

กลางตามแบบกรมทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

2,900,000.00

ประชาชนไดมีถัง

ประปา เพ่ือใชใน

การจัดการนํ้าเพ่ือ

อุปโภค บริโภค

มีถังประปาในการ

อุปโภคบริโภค

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

2
โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานงิ้วใหม 

หมู 1(สายเรียบลําหวยโสกขี้หน)ู

กอสรางถนนหินคลุกสายเรียบ

ลําหวยโสกขี้หนู

โดยการกอสรางถนนหินคลุกสายเรียบลํา

หวยโสกขี้หนู ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

640 เมตรหนาเฉลี่ย 0.12 เมตรพรอมปรับ

เกรดเกลี่ยบดทับแนนตกแตงใหเรียบรอย

ตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด

400,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

3
โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานงิ้วใหม 

หมู 1(สายรอบบานทางทิศเหนือหมูบาน)

กอสรางถนนหินคลุกบานงิ้วใหม

 หมู 1(สายรอบบานทางทิศ

เหนือหมูบาน)

โดยการกอสรางถนนหินคลุกสายรอบบาน

ทางทิศเหนือหมูบาน ชวงท่ี 1 ขนาดกวาง 

3.5 เมตร ยาว 230 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 

เมตรชวงที่ 2 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตรพรอม

ปรับเกรดเกลี่ยบดทับแนนตกแตงให

เรียบรอยตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด

280,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

ยุทธศาสตร : ดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วดั
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน

(พ.ศ. 2566 - 2570)

อบต.กุดจอก บัวใหญ จ.นครราชสีมา
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4
โครงการกอสรางถนน คสล.บานงิ้วใหม หมู

 1(สายทิศตะวันออกหมูบานหลังโรงเรียน)

กอสรางถนน คสล.บานงิ้วใหม 

หมู 1(สายทิศตะวันออก

หมูบานหลังโรงเรียน

โดยการกอสรางถนน คสล.สายทิศ

ตะวันออกหมูบานหลังโรงเรียน ชวงท่ี 1 

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 180 เมตรหนา 

0.15 เมตร ชวงท่ี 2 ขนาดกวาง 3.5 เมตร

 ยาว 130 เมตรหนา 0.15 เมตรพ้ืนท่ีรวม

ไมนอยกวา 1,355 ตร.ม.พรอมไหลทางดิน

ถมตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด

1,100,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

5
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบานงิ้วใหม หมู 1 

(รอบสระไผ)

ปรับปรุงภูมิทัศนรอบสระไผ

ตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด

โดยการปรับปรุงภูมิทัศนรอบสระไผตาม

แบบ อบต.กุดจอก กําหนด
200,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับ

สภาพแวดลอมที่ดี

ประชาชนไดมี

สภาพแวดลอมใน

ชุมชนท่ีดีขึ้น

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

6
โครงการกอสรางถนน คสล.บานงิ้วใหม หมู

 1 (สายรอบสระหนองนอย)

กอสรางถนน คสล.บานงิ้วใหม 

หมู 1 (สายรอบสระหนองนอย)

โดยการกอสรางถนน คสล.สายรอบสระ

หนองนอย ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 73 

เมตรหนา 0.15 เมตร พรอมไหลทางดิน

ถมตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด

162,000.00 162,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

7
โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าบานบานงิ้ว

ใหม หมู 1

ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าบานบาน

งิ้วใหม หมู 1

โดยการขยายเขตเสาไฟฟาแรงตํ่า จํานวน 

2 จุด รวม 14 ตน จุดที่ 1 ไปจากบาน

ผูชวยแดง - บานนายสมัย ระยะทาง 280 

เมตร จํานาน 7 ตน จุดที่ 2 จากบานครูยม

 - ศาลปูตา ระยะทาง 250 เมตร จํานาน 

7 ตน

210,000.00
ประชาชนรอยละ 90

 มีไฟฟาใช

ประชาชนในพ้ืนท่ี มี

ไฟฟาใชทุกครัวเรือน

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

8
โครงการกอสรางลาน คสล.อเนกประสงค 

บานงิ้วใหม หมู 1

กอสรางลาน คสล.อเนกประสงค

 บานงิ้วใหม หมู 1

โดยการกอสรางลาน คสล.อเนกประสงค 

บานงิ้วใหม ขนาดกวาง 9 เมตร ยาว 20 

เมตรหนา 0.10 เมตร และจัดซื้อเครื่อง

ออกกําลังกายกลางแจงพรอมติดตั้งตาม

แบบ อบต.กุดจอก กําหนด

200,000.00

ประชาชน รอยละ 

80 ในชุมชน มี

สถานที่ทํากิจกรรม

รวมกันในชุมชน

ประชาชน ในชุมชน

 มีสถานท่ีทํา

กิจกรรมรวมกันใน

ชุมชน

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

9
โครงการติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะบานเพ็ด

นอย หมู 2

ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ

ภายในหมูบาน จํานวน 6 จุด

โดยการติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะภายใน

หมูบาน จํานวน 6 จุด
42,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 มีไฟฟาใช

ประชาชนในพ้ืนท่ี มี

ไฟฟาใชทุกครัวเรือน

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา
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10
โครงการกอสรางถนน คสล.บานเพ็ดนอย 

หมู 2 (สายรอบบาน)

กอสรางถนน คสล.บานเพ็ดนอย

 หมู 2 .สายรอบหมูบาน

เพ่ือกอสรางถนนคสล. กวาง 4.00 ม. ยาว

 103.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหลทางดินถม
300,000.00 300,000.00 300,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

11
โครงการซอมแซมถนน คสล.บานเพ็ดนอย 

หมู 2

ซอมแซมถนน คสล.บานเพ็ด

นอย หมู 2

โดยการปูผิวจราจรแอสฟลทติก/คอนกรีต 

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร 

หนา 0.05 เมตร พ้ืนที่ไมนอยกวา 1,200 

ตร.ม.ตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด

410,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

12
โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล.

บานเพ็ดนอย หมู 2

กอสรางรางระบายนํ้า คสล.

บานเพ็ดนอย หมู 2

โดยการกอสรางรางระบายนํ้า คสล. 

ขนาดกวาง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร 

ยาว 120 เมตรพรอมฝาตามแบบ อบต.กุด

จอก กําหนด

240,000.00

ประชาชน รอยละ 

80 ในชุมชน มี

ชองทางระบายนํ้า 

ไมมีนํ้ากักขังในชุมชน

ประชาชน ในชุมชน

 มีชองทางระบายนํ้า

 ไมมีนํ้ากักขังใน

ชุมชน

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

13
โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าบานเพ็ดนอย

 หมู 2

ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าบานเพ็ด

นอย หมู 2

โดยการขยายเขตเสาไฟฟาแรงตํ่าสายรอบ

บานทางทิศตะวันออก จํานวน 3 ตน
36,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 มีไฟฟาใช

ประชาชนในพ้ืนท่ี มี

ไฟฟาใชทุกครัวเรือน

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

14
โครงการสอบเขตท่ีสาธารณะบานเพ็ดนอย 

หมู 2

สอบเขตท่ีสาธารณะบานเพ็ด

นอย หมู 2

โดยการสอบที่สาธารณะบุกระเหรี่ยง 

บานเพ็ดนอย
30,000.00

มีความชัดเจนเรื่อง

แนวเขต

เพ่ือพ้ืนที่สาธารณะ

ที่ชัดเจน

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

15
โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า บานโคกเพ็ด

 หมู 3

ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า บานโคก

เพ็ด หมู 3
ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า บานโคกเพ็ด หมู 3 36,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 มีไฟฟาใช

ประชาชนในพ้ืนท่ี มี

ไฟฟาใชทุกครัวเรือน

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา
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16
โครงการขุดลอกหนองสระบานโคกเพ็ด หมู

 3

ขุดลอกหนองสระบานโคกเพ็ด 

หมู 3

โดยการ ขุดลอกหนองโสกหอยสาธารณะ 

ขนาดกวาง 216-141 เมตร ยาว 273-163

 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตรลาดเอียง 1:1.5

 พรอมตกแตงใหเรียบรอย ตามแบบ อบต.

กุดจอก กําหนด

800,000.00

รอยละ80 ประชาชน

ในพ้ืนท่ีมีแหลงนํ้า

อุปโภค บริโภค

พอเพียง

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี

แหลงนํ้าอุปโภค 

บริโภคพอเพียง

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

17
โครงการซอมแซมถนนลาดยางบานโคกเพ็ด

 หมู 3

ซอมแซมถนนลาดยางบานโคก

เพ็ด หมู 3

โดยการปูผิวจราจรแอสฟลทติก/คอนกรีต 

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 296 เมตร 

หนา 0.05 เมตร พ้ืนที่ไมนอยกวา 1,776 

ตร.ม.ตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด

600,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

18
โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานโคกเพ็ด 

หมู 3 สายรอบบานทางทิศตะวันตก

กอสรางถนนหินคลุกบานโคก

เพ็ด หมู 3

โดยการกอสรางถนนหินคลุกสายรอบบาน

ทางทิศตะวันตก ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 4 

เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 

เมตรชวงที่ 2 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตรพรอม

ปรับเกรดเกลี่ยบดทับแนนตกแตงให

เรียบรอยตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด

300,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

19
โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานโคกเพ็ด 

หมู 3 สายบานโคกเพ็ด - บานตะกุดขอน

กอสรางถนนหินคลุกบานโคก

เพ็ด หมู 3 สายบานโคกเพ็ด - 

บานตะกุดขอน

โดยการกอสรางถนนหินคลุกสายบานโคก

เพ็ด - บานตะกุดขอน ขนาดกวาง 6 เมตร

 ยาว 445 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร

พรอมปรับเกรดเกลี่ยบดทับแนนตกแตงให

เรียบรอยตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด

350,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

20
โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานโคกเพ็ด

 หมู 3 (สายปาชา - ศาลปูตา)

กอสรางถนนหินคลุกบานโคก

เพ็ด หมู 3

โดยการกอสรางถนนหินคลุกสายปูตา 

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 450 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.12 เมตรพรอมปรับเกรดเกลี่ยบด

ทับแนนตกแตงใหเรียบรอยตามแบบ 

อบต.กุดจอก กําหนด

169,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

21
โครงการกอสรางถนน คสล.บานโสก หมู 4

 สายบานโสก - บานโคกเพ็ด

กอสรางถนน คสล.บานโสก หมู

 4

โดยการกอสรางถนน คสล. กวาง 4.50 ม.

 ยาว 92.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหลทางดิน

ถม

300,000.00 300,000.00 300,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา
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22
โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าบานโสก หมู

 4

ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าบานโสก 

หมู 4

โดยการขยายเขตเสาไฟฟาแรงตํ่าสายบาน

โสก - บานโนนแดง จํานวน 20 ตน
250,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 มีไฟฟาใช

ประชาชนในพ้ืนท่ี มี

ไฟฟาใชทุกครัวเรือน

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

23
โครงการกอสรางถนน คสล.บานโสก หมู 4

 สายบานโสก - บานโนนแดง

กอสรางถนน คสล.บานโสก หมู

 4 สายบานโสก - บานโนนแดง

โดยการกอสรางถนน คสล.สายบานโสก - 

บานโนนแดง ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

500 เมตร หนา 0.15 เมตรพ้ืนท่ีไมนอย

กวา 2,000 ตร.ม.พรอมไหลทางดินถมตาม

แบบ อบต.กุดจอก กําหนด

1,600,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

24
โครงการติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะบานโสก

 หมู 4

ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะบาน

โสก หมู 4

โดยการติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะภายใน

หมูบาน จํานวน 2 จุด
14,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 มีไฟฟาใช

ประชาชนในพ้ืนท่ี มี

ไฟฟาใชทุกครัวเรือน

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

25
โครงการกอสรางถนน คสล.บานหนองเซยีง

โข หมู 5 สายปูตา - คุมโนนไพรวัลย

กอสรางถนน คสล.บานหนอง

เซยีงโข หมู 5

โดยการกอสรางถนน คสล.สายปูตา - คุม

โนนไพรวัลย ขนาดกวาง 4.5 เมตร ยาว 

205 เมตร หนา 0.15 เมตรพ้ืนท่ีไมนอย

กวา 922.5 ตร.ม.พรอมไหลทางดินถม

ตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด

740,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

26
โครงการกอสรางถนน คสล.บานหนองเซยีง

โข หมู 5 สายหลังศาลาประชาคม

กอสรางถนน คสล.บานหนอง

เซยีงโข หมู 5 สายหลังศาลา

ประชาคม

โดยการกอสรางถนน คสล.สายหลังศาลา

ประชาคม ขนาดกวาง 3.5 เมตร ยาว 220

 เมตร หนา 0.15 เมตรพ้ืนท่ีไมนอยกวา 

770 ตร.ม.พรอมไหลทางดินถมตามแบบ 

อบต.กุดจอก กําหนด

620,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

27
โครงการกอสรางถนน คสล.บานหนองเซยีง

โข หมู 5 (สายปูตา ? คุมโนนไพรวัลย)

กอสรางถนน คสล.บานหนอง

เซยีงโข หมู 5 (สายปูตา ? คุม

โนนไพรวัลย)

โดยการกอสรางถนน คสล.สายปูตา - คุม

โนนไพรวัลย ขนาดกวาง 4.5 เมตร ยาว 

205 เมตร หนา 0.15 เมตรพ้ืนท่ีไมนอย

กวา 922.5 ตร.ม.พรอมไหลทางดินถม

ตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด

740,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา
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28
โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานหนอง

เซยีงโข หมู 5(คุมโนนไพรวัลย)

กอสรางถนนหินคลุกบานหนอง

เซยีงโข หมู 5(คุมโนนไพรวัลย)

โดยการกอสรางถนนหินคลุกสายคุมโนน

ไพรวัลย ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 410 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตรพรอมปรับ

เกรดเกลี่ยบดทับแนนตกแตงใหเรียบรอย

ตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด

290,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

29
โครงการกอสรางถนน คสล.บานหนองเซยีง

โข หมู 5(สายหลังวัด)

กอสรางถนน คสล.บานหนอง

เซยีงโข หมู 5(สายหลังวัด

โดยการกอสรางถนน คสล.สายหลังศาลา

ประชาคม ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 150 

เมตร หนา 0.15 เมตรพ้ืนท่ีไมนอยกวา 

600 ตร.ม.พรอมไหลทางดินถมตามแบบ 

อบต.กุดจอก กําหนด

480,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

30
โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานหนอง

เซยีงโข หมู 5(ทิศตะวันตกหมูบาน)

กอสรางถนนหินคลุกบานหนอง

เซยีงโข หมู 5(ทิศตะวันตก

หมูบาน)

โดยการกอสรางถนนหินคลุกสายทิศ

ตะวันตกหมูบาน ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว

 510 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตรพรอม

ปรับเกรดเกลี่ยบดทับแนนตกแตงให

เรียบรอยตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด

290,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

31
โครงการขยายระบบจายนํ้าบานหนองเซยีง

โข หมู 5

ขยายระบบจายนํ้าบานหนอง

เซยีงโข หมู 5

โดยการวางทอ PVC. Ø 2?(ปายบาน)

พรอมอุปกรณ ระยะทาง 900 เมตรตาม

แบบ อบต.กุดจอก กําหนด

100,000.00

รอยละ80 ประชาชน

ในพ้ืนท่ีมีแหลงนํ้า

อุปโภค บริโภค

พอเพียง

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี

แหลงนํ้าอุปโภค 

บริโภคพอเพียง

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

32
โครงการติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะบาน

หนองเซียงโข หมู 5

ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะบาน

หนองเซียงโข หมู 5

โดยการติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะภายใน

หมูบาน จํานวน 25 จุด
175,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 มีไฟฟาใช

ประชาชนในพ้ืนท่ี มี

ไฟฟาใชทุกครัวเรือน

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

33
โครงการกอสรางลาน คสล.อเนกประสงค 

บานหนองเซยีงโข หมู 5

กอสรางลาน คสล.อเนกประสงค

 บานหนองเซยีงโข หมู 5

โดยการกอสรางลาน คสล.อเนกประสงค 

บานหนองเซยีงโข ขนาดกวาง 9 เมตร ยาว

 20 เมตรหนา 0.10 เมตร และจัดซื้อ

เครื่องออกกําลังกายกลางแจงพรอมติดตั้ง

ตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด

200,000.00

ประชาชน รอยละ 

80 ในชุมชน มี

สถานที่ทํากิจกรรม

รวมกันในชุมชน

ประชาชน ในชุมชน

 มีสถานท่ีทํา

กิจกรรมรวมกันใน

ชุมชน

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา
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34
โครงการกอสรางถนน คสล.บานหนองปรือ

 หมู 6.สายรอบสระประปา

กอสรางถนน คสล.บานหนอง

ปรือ หมู 6

โดยการกอสรางถนน คสล.สายรอบสระ

ประปา ชวงท่ี 1 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

70 เมตรหนา 0.15 เมตรชวงที่ 2 ขนาด

กวาง 4 เมตร ยาว 340 เมตรหนา 0.15 

เมตรพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 1,640 ตร.ม.

พรอมไหลทางดินถมตามแบบ อบต.กุด

จอก กําหนด

1,320,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

35
โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน 

บานหนองปรือ หมู 6

กอสรางระบบประปาหมูบาน 

บานหนองปรือ หมู 6

โดยการกอสรางระบบประปาผิวดินขนาด

กลางตามแบบกรมทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

2,900,000.00

รอยละ80 ประชาชน

ในพ้ืนท่ีมีแหลงนํ้า

อุปโภค บริโภค

พอเพียง

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี

แหลงนํ้าอุปโภค 

บริโภคพอเพียง

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

36

โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานหนอง

ปรือ หมู 6 สายทิศใตหมูบาน - บานโนน

พลวง

กอสรางถนนหินคลุกบานหนอง

ปรือ หมู 6 สายทิศใตหมูบาน -

 บานโนนพลวง

โดยการกอสรางถนนหินคลุกสายทิศใต

หมูบาน - บานโนนพวง ขนาดกวาง 4 

เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 

เมตรพรอมปรับเกรดเกลี่ยบดทับแนน

ตกแตงใหเรียบรอยตามแบบ อบต.กุดจอก

 กําหนด

57,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

37
โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าบานหนอง

ปรือ หมู 6

ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าบาน

หนองปรือ หมู 6

โดยการขยายเขตเสาไฟฟาแรงตํ่าสายมุม

สระประปา - บานนายวิสูตร จํานวน 9 ตน
111,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 มีไฟฟาใช

ประชาชนในพ้ืนท่ี มี

ไฟฟาใชทุกครัวเรือน

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

38
โครงการติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะบาน

หนองปรือ หมู 6

ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะบาน

หนองปรือ หมู 6

โดยการติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะภายใน

หมูบาน จํานวน 5 จุด
35,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 มีไฟฟาใช

ประชาชนในพ้ืนท่ี มี

ไฟฟาใชทุกครัวเรือน

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

39
โครงการกอสรางถนน คสล.บานหนองปรือ

 หมู 6 สายทิศเหนือหมูบาน

กอสรางถนน คสล.บานหนอง

ปรือ หมู 6

โดยการกอสรางถนน คสล.สายทิศเหนือ

หมูบาน ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว

 70 เมตรหนา 0.15 เมตรชวงที่ 2 ขนาด

กวาง 4 เมตร ยาว 100 เมตรหนา 0.15 

เมตรพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 610 ตร.ม.

พรอมไหลทางดินถมตามแบบ อบต.กุด

จอก กําหนด

490,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา
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40
โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน บาน

ออยชาง หมู 7

กอสรางระบบประปาหมูบาน 

บานออยชาง หมู 7

โดยการกอสรางระบบประปาหมูบาน

รูปทรงแชมเปญ(ไมรวมฐาน)ขนาดความจุ 

12 ลบ.ม.พรอมประสานทอระหวางระบบ

ใหเรียบรอยตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด

200,000.00

ประชาชนไดมีถัง

ประปา เพ่ือใชใน

การจัดการนํ้าเพ่ือ

อุปโภค บริโภค

มีถังประปาในการ

อุปโภคบริโภค

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

41
โครงการกอสรางฝายนํ้าลน บานออยชาง 

หมู 7 ก้ันคลองสานเขียว(หันหวยทราย)

กอสรางฝายนํ้าลน บานออยชาง

 หมู 7

โดยการกอสรางฝายนํ้าลนก้ันคลองสาน

เขียว(หันหวยทราย)ปากคลองกวาง 20 

เมตร ตามแบบมาตรฐาน มข./2527

1,300,000.00

รอยละ80 ประชาชน

ในพ้ืนท่ีมีแหลงนํ้า

อุปโภค บริโภค

พอเพียง

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี

แหลงนํ้าอุปโภค 

บริโภคพอเพียง

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

42
โครงการซอมแซมถนนลาดยางบานออยชาง

 หมู 7 สายออยชาง - หนองเซียงโข

ซอมแซมถนนลาดยางบาน

ออยชาง หมู 7

โดยการปูผิวจราจรแอสฟลทติก/คอนกรีต 

สายออยชาง - หนองเซียงโข ขนาดกวาง 

6.00 เมตร ยาว 1,00 เมตร หนา 0.05 

เมตรพ้ืนท่ีไมนอยกวา 6,000 ตร.ม.ตาม

แบบ อบต.กุดจอก กําหนด

2,000,000.00 2,000,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

43
โครงการกอสรางถนน คสล.บานออยชาง 

หมู 7 สายรอบบานทางทิศตะวันออกหลังวัด

กอสรางถนน คสล.บานออยชาง

 หมู 7

โดยการกอสรางถนน คสล.สายรอบบาน

ทางทิศตะวันออกหลังวัด ขนาดกวาง 4.5 

เมตร ยาว 820 เมตร หนา 0.15 เมตร

พ้ืนท่ีไมนอยกวา 3,690 ตร.ม.พรอมไหล

ทางดินถมตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด

3,000,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

44
โครงการกอสรางถนนดินบานออยชาง หมู 

7 เชื่อมคลองอีสานเขียว

กอสรางถนนดินบานออยชาง 

หมู 7 เชื่อมคลองอีสานเขียว

โดยการกอสรางถนนดินเชื่อมคลองอีสาน

เขียว ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 340 เมตร 

หนาเฉลี่ย 1.20 เมตรพรอมปรับเกรด

เกลี่ยบดทับแนนตกแตงใหเรียบรอยตาม

แบบ อบต.กุดจอก กําหนด

200,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

45
โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานออยชาง

 หมู 7 สายทิศเหนือหมูบาน

กอสรางถนนหินคลุกบาน

ออยชาง หมู 7

โดยการกอสรางถนนหินคลุกสายทิศเหนือ

หมูบาน ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว

 430 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร ชวงท่ี 2

 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 530 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.12 เมตรชวงที่ 3 ขนาดกวาง 4 

เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 

เมตรพรอมปรับเกรดเกลี่ยบดทับแนน

ตกแตงใหเรียบรอยตามแบบ อบต.กุดจอก

710,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา
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46
โครงการกอสรางถนนดินบานออยชาง หมู 

7 ไปโคกหนองแวง

กอสรางถนนดินบานออยชาง 

หมู 7

โดยการกอสรางถนนดินไปโคกหนองแวง 

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 340 เมตร หนา

เฉลี่ย 1.00 เมตรพรอมปรับเกรดเกลี่ยบด

ทับแนนตกแตงใหเรียบรอยตามแบบ 

อบต.กุดจอก กําหนด

130,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

47

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(คสล.) บานออยชาง หมู 7 (สายบาน

ออยชาง - บานหนองแสง ต.บัวลาย)

กอสรางถนน คสล.บานออยชาง

 หมู 7 บานออยชาง - บาน

หนองแสง

โดยการกอสรางถนน คสล.สายบาน

ออยชาง - บานหนองแสง ขนาดกวาง 5 

เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร

พ้ืนท่ีไมนอยกวา 2,500 ตร.ม.พรอมไหล

ทางดินถมตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด

500,000.00 500,000.00 500,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

48
โครงการติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะบาน

ออยชาง หมู 7

ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะบาน

ออยชาง หมู 7

โดยการติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะภายใน

หมูบาน จํานวน 6 จุด
42,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 มีไฟฟาใช

ประชาชนในพ้ืนท่ี มี

ไฟฟาใชทุกครัวเรือน

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

49
โครงการซอมแซมถนน คสล.บานออยชาง 

หมู 7 สายทิศตะวันออกหมูบาน

ซอมแซมถนน คสล.บาน

ออยชาง หมู 7

โดยการปูผิวจราจรแอสฟลทติก/คอนกรีต 

สายทิศตะวันออกหมูบาน ขนาดกวาง 

4.00 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 

เมตรพ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,080 ตร.ม.ตาม

แบบ อบต.กุดจอก กําหนด

360,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

50
โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานดอนแปะ

 หมู 8 สายปูตา

กอสรางถนนหินคลุกบานดอน

แปะ หมู 8 สายปูตา

โดยการกอสรางถนนหินคลุกสายปูตา 

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 1,290 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.12 เมตรพรอมปรับเกรดเกลี่ยบด

ทับแนนตกแตงใหเรียบรอยตามแบบ 

อบต.กุดจอก กําหนด

730,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

51
โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าบานดอน

แปะ หมู 8

ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าบานดอน

แปะ หมู 8

โดยการขยายเขตเสาไฟฟาแรงตํ่า จํานวน 

2 จุด รวม 8 ตน จุดที่ 1 ซอยบานนาย

ลอมพงษ นาดี - ศาลปูตา ระยะทาง 140 

เมตร จํานาน 4 ตน จุดที่ 2 บานนาย

เหลี่ยม - โรงสี ระยะทาง 140 เมตร จํา

นาน 4 ตน

100,000.00
ประชาชนรอยละ 90

 มีไฟฟาใช

ประชาชนในพ้ืนท่ี มี

ไฟฟาใชทุกครัวเรือน

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา
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52

โครงการซอมแซมถนนลาดยางบานดอน

แปะ หมู 8 สายหนองขาม - เขตบานดอน

แรง

ซอมแซมถนนลาดยางบานดอน

แปะ หมู 8 สายหนองขาม - 

เขตบานดอนแรง

โดยการปูผิวจราจรแอสฟลทติก/คอนกรีต 

สายหนองขาม - เขตบานดอนแรง ขนด

กวาง 6.00 เมตร ยาว 970 เมตร หนา 

0.05 เมตรพ้ืนท่ีไมนอยกวา 5,820 ตร.ม.

ตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด

1,970,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

53

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(คสล.) บานดอนแปะ หมู 8 (สายบานดอน

แปะ - บานโนนแดง)

กอสรางถนน คสล.บานดอน

แปะ หมู 8

โดยการกอสรางถนนคสล. กวาง 4.50 ม. 

ยาว 153.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหลทางดิน

ถม

500,000.00 500,000.00 500,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

54
โครงการติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะบาน

ดอนแปะ หมู 8

ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะบาน

ดอนแปะ หมู 8

โดยการติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะภายใน

หมูบาน จํานวน 5 จุด
35,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 มีไฟฟาใช

ประชาชนในพ้ืนท่ี มี

ไฟฟาใชทุกครัวเรือน

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

55
โครงการขุดลอกสระหนองขาม บานดอน

แปะ หมู 8

ขุดลอกสระหนองขาม บานดอน

แปะ หมู 8

โดยการ ขุดลอกสระหนองขาม ขนาดกวาง

 250-165 เมตร ยาว 264-225 เมตร ลึก

เฉลี่ย 3.00 เมตรลาดเอียง 1:1.5 พรอม

ตกแตงใหเรียบรอย ตามแบบ อบต.กุดจอก

 กําหนด

8,000,000.00

รอยละ80 ประชาชน

ในพ้ืนท่ีมีแหลงนํ้า

อุปโภค บริโภค

พอเพียง

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี

แหลงนํ้าอุปโภค 

บริโภคพอเพียง

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

56
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบานดอนแปะ หมู

 8

ปรับปรุงภูมิทัศนบานดอนแปะ 

หมู 8

โดยการปรับปรุงภูมิทัศนรอบสระหนอง

ขามตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด
200,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับ

สภาพแวดลอมที่ดี

ประชาชนไดมี

สภาพแวดลอมใน

ชุมชนท่ีดีขึ้น

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

57 ปรับปรุงรางระบายนํ้าบานดอนแปะ หมู 8
ปรับปรุงรางระบายนํ้าบานดอน

แปะ หมู 8

โดยการปรับปรุงรางระบายนํ้าภายใน

หมูบาน ระยะทางรวม 500 เมตรตามแบบ

 อบต.กุดจอก กําหนด

100,000.00

ประชาชน รอยละ 

80 ในชุมชน มี

ชองทางระบายนํ้า 

ไมมีนํ้ากักขังในชุมชน

ประชาชน ในชุมชน

 มีชองทางระบายนํ้า

 ไมมีนํ้ากักขังใน

ชุมชน

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา
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58
โครงการซอมแซมถนน คสล.บานดอนแปะ

 หมู 8 สายหนองขาม - เขตบานดอนแรง

ซอมแซมถนน คสล.บานดอน

แปะ หมู 8 สายหนองขาม - 

เขตบานดอนแรง

โดยการปูผิวจราจรแอสฟลทติก/คอนกรีต 

สายหนองขาม - เขตบานดอนแรง ขนด

กวาง 4.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 

0.05 เมตรพ้ืนท่ีไมนอยกวา 640 ตร.ม.

ตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด

220,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

59

โครงการกอสรางถนน คสล.บานดอนแปะ 

หมู 8 สายคุมศูนยเรียนรูการเกษตร - บาน

หนองเซียงโข

กอสรางถนน คสล.บานดอน

แปะ หมู 8 สายคุมศูนยเรียนรู

การเกษตร - บานหนองเซยีงโข

โดยการกอสรางถนน คสล.สายคุมศูนย

เรียนรูการเกษตร - บานหนองเซยีงโข 

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา

 0.15 เมตรพ้ืนท่ีไมนอยกวา 6,400 ตร.ม.

พรอมไหลทางดินถมตามแบบ อบต.กุด

จอก กําหนด

5,120,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

60
โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานดอนแปะ

 หมู 8 สายบานดอนแปะ - โคกบุลาว

กอสรางถนนหินคลุกบานดอน

แปะ หมู 8 สายบานดอนแปะ - 

โคกบุลาว

โดยการกอสรางถนนหินคลุกสายบานดอน

แปะ - โคกบุลาว ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว

 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตรพรอม

ปรับเกรดเกลี่ยบดทับแนนตกแตงให

เรียบรอยตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด

450,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

61
โครงการกอสรางถนนดินบานดอนแปะ หมู

 8 ซอยหนองขาม

กอสรางถนนดินบานดอนแปะ 

หมู 8 ซอยหนองขาม

โดยการกอสรางถนนดินซอยหนองขาม 

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 110 เมตร หนา

เฉลี่ย 1.50 เมตรพรอมปรับเกรดเกลี่ยบด

ทับแนนตกแตงใหเรียบรอยตามแบบ 

อบต.กุดจอก กําหนด

120,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

62
โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานดอนแรง

 หมู 9 สายทิศตะวันออกหมูบาน

กอสรางถนนหินคลุกบานดอน

แรง หมู 9 สายทิศตะวันออก

หมูบาน

โดยการกอสรางถนนหินคลุกสายทิศ

ตะวันออกหมูบาน ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 1,240 เมตรหนาเฉลี่ย 0.12 เมตร

พรอมปรับเกรดเกลี่ยบดทับแนนตกแตงให

เรียบรอยตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด

700,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

63
โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานดอนแรง

 หมู 9 สายคุมสวนผัก - ทางหลวง 202

กอสรางถนนหินคลุกบานดอน

แรง หมู 9 สายคุมสวนผัก - 

ทางหลวง 202

โดยการกอสรางถนนหินคลุกสายคุมสวน

ผัก - ทางหลวง 202 ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 1,140 เมตรหนาเฉลี่ย 0.12 เมตร

พรอมปรับเกรดเกลี่ยบดทับแนนตกแตงให

เรียบรอยตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด

650,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา
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64
โครงการกอสรางถนนดินบานดอนแรง หมู 

9 คุมสวนผัก

กอสรางถนนดินบานดอนแรง 

หมู 9 คุมสวนผัก

โดยการกอสรางถนนดินคุมสวนผัก ขนาด

กวาง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.50 เมตรพรอมปรับเกรดเกลี่ยบดทับ

แนนตกแตงใหเรียบรอยตามแบบ อบต.กุด

จอก กําหนด

30,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

65

โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานดอนแรง

 หมู 9 สายหนองละเริง - ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กบานดอนแรง

กอสรางถนนหินคลุกบานดอน

แรง หมู 9 สายหนองละเริง - 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนแรง

โดยการกอสรางถนนหินคลุกสายหนองละ

เริง - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนแรง

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 640 เมตรหนา

เฉลี่ย 0.12 เมตรพรอมปรับเกรดเกลี่ยบด

ทับแนนตกแตงใหเรียบรอยตามแบบ 

อบต.กุดจอก กําหนด

360,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

66
โครงการวางทอ คสล.บานดอนแรง หมู 9 

คุมสวนผัก-ถนน 202

คสล.บานดอนแรง หมู 9 คุม

สวนผัก-ถนน 202

โดยการวางทอ คสล. Ø 0.80 เมตร คุม

สวนผัก จํานวน 4 แถวๆละ 6 ทอนพรอม

ผนัง คสล.และตกแตงใหเรียบรอยตามแบบ

 อบต.กุดจอก กําหนด

200,000.00

ประชาชน รอยละ 

80 ในชุมชน มี

ชองทางระบายนํ้า 

ไมมีนํ้ากักขังในชุมชน

ประชาชน ในชุมชน

 มีชองทางระบายนํ้า

 ไมมีนํ้ากักขังใน

ชุมชน

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

67
โครงการกอสรางถนน คสล.บานดอนแรง 

หมู 9 สายหนาบานนายรัตนะ

กอสรางถนน คสล.บานดอนแรง

 หมู 9 สายหนาบานนายรัตนะ

โดยการกอสรางถนน คสล.สายหนาบาน

นางรัตนะ ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 120 

เมตร หนา 0.15 เมตรพ้ืนท่ีไมนอยกวา 

360 ตร.ม.พรอมไหลทางดินถมตามแบบ 

อบต.กุดจอก

290,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

68
โครงการกอสรางถนน คสล.บานดอนแรง 

หมู 9 สายคุมโนนโพ

กอสรางถนน คสล.บานดอนแรง

 หมู 9 สายคุมโนนโพ

โดยการกอสรางถนน คสล.สายคุมโนนโพ 

ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 

0.15 เมตรพ้ืนท่ีไมนอยกวา 180 ตร.ม.

พรอมไหลทางดินถมตามแบบ อบต.กุดจอก

150,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

69
โครงการขุดลอกหนองคูมะคา บานคูมะคา 

หมู 10

ขุดลอกหนองคูมะคา บานคู

มะคา หมู 10

โดยการ ขุดลอกคูมะคา พื้นท่ี 34,400 ตร.

ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตรลาดเอียง 1:1.5 

พรอมตกแตงใหเรียบรอย ตามแบบ อบต.

กุดจอก กําหนด

5,600,000.00

รอยละ80 ประชาชน

ในพ้ืนท่ีมีแหลงนํ้า

อุปโภค บริโภค

พอเพียง

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี

แหลงนํ้าอุปโภค 

บริโภคพอเพียง

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา
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70
โครงการติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะบานคู

มะคา หมู 10

ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะบานคู

มะคา หมู 10

โดยการติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะภายใน

หมูบาน จํานวน 5 จุด
35,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 มีไฟฟาใช

ประชาชนในพ้ืนท่ี มี

ไฟฟาใชทุกครัวเรือน

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

71
โครงการกอสรางถนน คสล. บานคูมะคา 

หมู 10 คูมะคา-หนองระเริง

กอสรางถนน คสล. บานคูมะคา

 หมู 10 คูมะคา-หนองระเริง

โดยการกอสรางถนน คสล.สายคูมะคา-

หนองระเริง ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 160 

เมตร หนา 0.15 เมตรพ้ืนท่ีไมนอยกวา 

640 ตร.ม.พรอมไหลทางดินถมตามแบบ 

อบต.กุดจอก

510,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

72
โครงการกอสรางถนน คสล.บานคูมะคา หมู

 10 คุมหนองไขนํ้า

กอสรางถนน คสล.บานคูมะคา 

หมู 10 คุมหนองไขนํ้า

โดยการกอสรางถนน คสล.สายทางหลวง 

202(ปมแกส) -แยกคุมหนองไขนํ้า ขนาด

กวาง 4 เมตร ยาว 530 เมตร หนา 0.15 

เมตรพ้ืนท่ีไมนอยกวา 2,120 ตร.ม.พรอม

ไหลทางดินถมตามแบบ อบต.กุดจอก

1,700,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

73
โครงการกอสรางถนน คสล.บานคูมะคา หมู

 10 สายหนองไขนํ้า-ทางหลวง 202

กอสรางถนน คสล.บานคูมะคา 

หมู 10 สายหนองไขนํ้า-ทาง

หลวง 202

โดยการกอสรางถนน คสล.สายหนอง

ไขนํ้า-ทางหลวง 202 ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตรพ้ืนท่ีไม

นอยกวา 800 ตร.ม.พรอมไหลทางดินถม

ตามแบบ อบต.กุดจอก

640,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

74
โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานคูมะคา 

หมู 10 สายบานนายสมพงษ

กอสรางถนนหินคลุกบานคูมะคา

 หมู 10 สายบานนายสมพงษ

โดยการกอสรางถนนหินคลุกสายบานนาย

สมพงษ ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 450 

เมตรหนาเฉลี่ย 0.12 เมตรพรอมปรับเกรด

เกลี่ยบดทับแนนตกแตงใหเรียบรอยตาม

แบบ อบต.กุดจอก กําหนด

169,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

75
โครงการกอสรางถนน คสล.บานคูมะคา หมู

 10 บานคูมะคา - คุมหนองกระโดน

กอสรางถนน คสล.บานคูมะคา 

หมู 10 บานคูมะคา - คุมหนอง

กระโดน

โดยการกอสรางถนน คสล.สายบานคูมะคา

 - คุมหนองกระโดน ขนาดกวาง 5 เมตร 

ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตรพ้ืนท่ีไม

นอยกวา 2,500 ตร.ม.พรอมไหลทางดิน

ถมตามแบบ อบต.กุดจอก

2,000,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา
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76
โครงการกอสรางถนน คสล.บานคูมะคา หมู

 10 สายคุมสระสี่เหลี่ย

กอสรางถนน คสล.บานคูมะคา 

หมู 10 สายคุมสระสี่เหลี่ยม

โดยการกอสรางถนน คสล.สายคุมสระ

สี่เหลี่ยม ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 210 

เมตร หนา 0.15 เมตรพ้ืนท่ีไมนอยกวา 

840 ตร.ม.พรอมไหลทางดินถมตามแบบ 

อบต.กุดจอก

680,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

77
โครงการกอสรางถนน คสล.บานคูมะคา หมู

 10 สายหนาโรงเรียน - โคกบุลาว

กอสรางถนน คสล.บานคูมะคา 

หมู 10 สายหนาโรงเรียน - โคก

บุลาว

โดยการกอสรางถนน คสล.สายหนา

โรงเรียน - โคกบุลาว ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตรพ้ืนท่ีไม

นอยกวา 2,400 ตร.ม.พรอมไหลทางดิน

ถมตามแบบ อบต.กุดจอก

1,920,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

78
โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานคูมะคา 

หมู 10 สายบานนายหวา

กอสรางถนนหินคลุกบานคูมะคา

 หมู 10 สายบานนายหวา

โดยการกอสรางถนนหินคลุกสายบานนาย

หวา ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 550 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.12 เมตรพรอมปรับเกรด

เกลี่ยบดทับแนนตกแตงใหเรียบรอยตาม

แบบ อบต.กุดจอก กําหนด

310,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

79
โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานคูมะคา 

หมู 10 สายขางปมเอสโซ

กอสรางถนนหินคลุกบานคูมะคา

 หมู 10 สายขางปมเอสโซ

โดยการกอสรางถนนหินคลุกสายขางปม

เอสโซ ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 160 

เมตรหนาเฉลี่ย 0.12 เมตรพรอมปรับเกรด

เกลี่ยบดทับแนนตกแตงใหเรียบรอยตาม

แบบ อบต.กุดจอก กําหนด

90,000.00

ระชาชนรอยละ 90 

ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

80
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบานคูมะคา หมู 

10

ปรับปรุงภูมิทัศนบานคูมะคา 

หมู 10

โดยการปรับปรุงภูมิทัศนรอบโคกบุลาว

ตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด
200,000.00

ประชาชน รอยละ 

80 ในชุมชน มี

สถานที่ทํากิจกรรม

รวมกันในชุมชน

ประชาชน ในชุมชน

 มีสถานท่ีทํา

กิจกรรมรวมกันใน

ชุมชน

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

81
โครงการขุดลอกหนองสระวัดบานดอนหัน 

หมู 11

ขุดลอกหนองสระวัดบานดอน

หัน หมู 11

โดยการ ขุดลอกสระวัดบานดอนหัน ชวง

ที1่ ขนาดกวาง 40 เมตร ยาว 60 เมตร 

ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตรพรอมตกแตงให

เรียบรอย ชวงที2่ ขนาดกวาง 35 เมตร 

ยาว 270 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตรพรอม

ตกแตงใหเรียบรอย ตามแบบ อบต.กุดจอก

 กําหนด

550,000.00

รอยละ80 ประชาชน

ในพ้ืนท่ีมีแหลงนํ้า

อุปโภค บริโภค

พอเพียง

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี

แหลงนํ้าอุปโภค 

บริโภคพอเพียง

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา
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82
โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานดอนหัน 

หมู 11 สายหนองถั่วแปบ - วัดบานดอนหัน

กอสรางถนนหินคลุกบานดอน

หัน หมู 11

โดยการกอสรางถนนหินคลุกสายหนองถั่ว

แปบ - วัดบานดอนหัน ขนาดกวาง 4 

เมตร ยาว 620 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 

เมตรพรอมปรับเกรดเกลี่ยบดทับแนน

ตกแตงใหเรียบรอยตามแบบ อบต.กุดจอก

 กําหนด

350,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

83
โครงการติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะบาน

ดอนหัน หมู 11

ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะบาน

ดอนหัน หมู 11

โดยการติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะภายใน

หมูบาน จํานวน 5 จุด
35,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 มีไฟฟาใช

ประชาชนในพ้ืนท่ี มี

ไฟฟาใชทุกครัวเรือน

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

84
โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานดอนหัน 

หมู 11สายปาชาเจก - นาผูชวยสายสุนีย

กอสรางถนนหินคลุกบานดอน

หัน หมู 11สายปาชาเจก - นา

ผูชวยสายสุนีย

โดยการกอสรางถนนหินคลุกสายปาชาเจก

 - นาผูชวยสายสุนีย ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 550 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร

พรอมปรับเกรดเกลี่ยบดทับแนนตกแตงให

เรียบรอยตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด

310,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

85
โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าบานดอนหัน

 หมู 11

ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าบานดอน

หัน หมู 11

โดยการขยายเขตเสาไฟฟาแรงตํ่าสายบาน

ดอนหัน - ทางหลวง 202 จํานวน 1 

ระยะทาง 900 เมตร จํานาน 23 ตน

279,000.00
ประชาชนรอยละ 90

 มีไฟฟาใช

ประชาชนในพ้ืนท่ี มี

ไฟฟาใชทุกครัวเรือน

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

86
โครงการขยายระบบจายนํ้า บานดอนหัน 

หมู 11

ขยายระบบจายนํ้า บานดอนหัน

 หมู 11

โดยการวางทอ PVC. Ø 2?(ปายบาน)

พรอมอุปกรณ ระยะทาง 900 เมตรตาม

แบบ อบต.กุดจอก กําหนด

100,000.00

รอยละ80 ประชาชน

ในพ้ืนท่ีมีแหลงนํ้า

อุปโภค บริโภค

พอเพียง

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี

แหลงนํ้าอุปโภค 

บริโภคพอเพีย

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

87
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบสระประปา

บานดอนหัน หมู 11

ปรับปรุงภูมิทัศนรอบสระ

ประปาบานดอนหัน หมู 11

โดยการปรับปรุงภูมิทัศนรอบสระประปา

บานดอนหันตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด
200,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับ

สภาพแวดลอมที่ดี

ประชาชนไดมี

สภาพแวดลอมใน

ชุมชนท่ีดีขึ้น

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา
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88
โครงการกอสรางลาน คสล.อเนกประสงค

บานดอนหัน หมู 11

กอสรางลาน คสล.

อเนกประสงคบานดอนหัน หมู 

11

โดยการกอสรางลาน คสล.อเนกประสงค 

บานดอนหัน ขนาดกวาง 9 เมตร ยาว 13 

เมตรหนา 0.10 เมตร และจัดซื้อเครื่อง

ออกกําลังกายกลางแจงพรอมติดตั้งตาม

แบบ อบต.กุดจอก กําหนด

200,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

89

โครงการซอมแซมถนนหินคลุก ซอยตรง

ขามบัวใหญแกส ถึง หนองถั่วแปบ-ศาลปู

ตาบานกุดจอก

เพ่ือซอมแซมถนนหินคลุก ซอย

ตรงขามบัวใหญแกส ?หนองถั่ว

แปบ-ศาลปูตาบานกุดจอก

ซอมแซมถนนหินคลุก ซอยตรงขามบัว

ใหญแกส ?หนองถั่วแปบ-ศาลปูตาบานกุด

จอก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 430 

เมตร หนา 0.12 เมตร รายละเอียดตาม

แบบอบต.กุดจอกกําหนด

200,000.00

ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

90
โครงการกอสรางถนนดินสายรีสอรทนาโฮม

 - สวนเสาวนียทางทิศตะวันออก หมู 11

กอสรางถนนดินสายรีสอรทนา

โฮม - สวนเสาวนียทางทิศ

ตะวันออก

โดยการกอสรางถนนดินสายรีสอรทนาโฮม

 - สวนเสาวนียทางทิศตะวันออก ขนาด

กวาง 5 เมตร ยาว 430 เมตร หนาเฉลี่ย 

1.20 เมตรพรอมปรับเกรดเกลี่ยบดทับ

แนนตกแตงใหเรียบรอยตามแบบ อบต.กุด

จอก กําหนด

330,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

91

โครงการกอสรางถนนลาดยางโดยการปูผิว

จราจรแอสฟลทติก คอนกรีต บานดอนหัน

 หมู 11 (สายทางหลวง 202 - บานดอนหัน

 )

กอสรางถนนลาดยางโดยการปู

ผิวจราจรแอสฟลทติก คอนกรีต

 บานดอนหัน หมู 11 (สายทาง

หลวง 202 - บานดอนหัน )

กอสรางผิวจราจรแอสฟลทติก คอนกรีต 

กวาง 6.00 ม.ยาว 1,220.00 ม. หนา 5 

ซม. พ้ืนท่ีไมนอยกวา 9,760 ตร.ม.ไหล

ทางขางละ 1 เมตร

4,000,000.00

รอยละ80 ประชาชน

ในพ้ืนท่ีมีแหลงนํ้า

อุปโภค บริโภค

พอเพียง

เพ่ือประโยชนของ

ประชาชนไดใช

เสนทางสัญจรไปมา

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

92
โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน 

บานดอนหัน หมู 11( คุมหนองถั่วแปบ)

กอสรางระบบประปาหมูบาน 

บานดอนหัน หมู 11( คุมหนอง

ถั่วแปบ)

โดยการกอสรางระบบประปาผิวดินขนาด

กลางตามแบบกรมทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

2,900,000.00

ประชาชนไดมีถัง

ประปา เพ่ือใชใน

การจัดการนํ้าเพ่ือ

อุปโภค บริโภค

มีถังประปาในการ

อุปโภคบริโภค

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

93
โครงการกอสรางฝายนํ้าลนก้ันคลองอีสาน

เขียว บานกุดจอก หมู 12

กอสรางฝายนํ้าลนก้ันคลอง

อีสานเขียว บานกุดจอก หมู 12

โดยการกอสรางฝายนํ้าลนก้ันคลองอีสาน

เขียว ปากคลองกวาง 17 เมตร ตามแบบ

มาตรฐาน มข./2527

1,000,000.00

รอยละ80 ประชาชน

ในพ้ืนท่ีมีแหลงนํ้า

อุปโภค บริโภค

พอเพียง

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี

แหลงนํ้าอุปโภค 

บริโภคพอเพียง

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา
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94
โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน บาน

กุดจอก หมู 12

กอสรางระบบประปาหมูบาน 

บานกุดจอก หมู 12

โดยการกอสรางระบบประปาผิวดินขนาด

กลางตามแบบกรมทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

2,900,000.00

ประชาชนไดมีถัง

ประปา เพ่ือใชใน

การจัดการนํ้าเพ่ือ

อุปโภค บริโภค

มีถังประปาในการ

อุปโภคบริโภค

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

95
โครงการกอสรางถนน คสล.บานกุดจอก หมู

 12 สายหนองสระแก - บานนางบาง

กอสรางถนน คสล.บานกุดจอก

 หมู 12 สายหนองสระแก - 

บานนางบาง

โดยการกอสรางถนน คสล.สายหนองสระ

แก - บานนางบาง ขนาดกวาง 5 เมตร 

ยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตรพ้ืนท่ีไม

นอยกวา 925 ตร.ม.พรอมไหลทางดินถม

ตามแบบ อบต.กุดจอก

740,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

96
โครงการกอสรางถนน คสล.บานกุดจอก หมู

 12 สายบานนายอัฒน - บานนางกร

กอสรางถนน คสล.บานกุดจอก

 หมู 12 สายบานนายอัฒน - 

บานนางกร

โดยการกอสรางถนน คสล.สายบานนาย

อัฒน - บานนางกร ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตรพ้ืนท่ีไม

นอยกวา 340 ตร.ม.พรอมไหลทางดินถม

ตามแบบ อบต.กุดจอก

272,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

97
โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานกุดจอก 

หมู 12 สายปูตา - โคกหลุมหิน

กอสรางถนนหินคลุกบานกุด

จอก หมู 12 สายปูตา - โคก

หลุมหิน

โดยการกอสรางถนนหินคลุกสายปูตา - 

โคกหลุมหิน ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 760

 เมตรหนาเฉลี่ย 0.12 เมตรพรอมปรับ

เกรดเกลี่ยบดทับแนนตกแตงใหเรียบรอย

ตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด

430,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

98
โครงการกอสรางถนน คสล.บานกุดจอก หมู

 12 สายบานนายเกลา - เสมาใหญ

กอสรางถนน คสล.บานกุดจอก

 หมู 12 สายบานนายเกลา - 

เสมาใหญ

โดยการกอสรางถนน คสล.สายบานนาย

เกลา - เสมาใหญ ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว

 200 เมตร หนา 0.15 เมตรพ้ืนท่ีไมนอย

กวา 600 ตร.ม.พรอมไหลทางดินถมตาม

แบบ อบต.กุดจอก

480,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

99
โครงการกอสรางถนนลาดยางบานกุดจอก 

หมู 12 สายบานกุดจอก - บานหนองหัวชาง

กอสรางถนนลาดยางบานกุด

จอก หมู 12 สายบานกุดจอก -

 บานหนองหัวชาง

โดยการกอสรางถนนลาดยางสายบานกุด

จอก - บานหนองหัวชาง ขนาดกวาง 6 

เมตร ยาว 1,500 เมตร พ้ืนที่ไมนอยกวา 

9,000 ตร.ม.ตามแบบ อบต.กุดจอก

6,750,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา
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100
โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานกุดจอก 

หมู 12 สายปูตา - หนองถั่วแปบ

กอสรางถนนหินคลุกบานกุด

จอก หมู 12 สายปูตา - หนอง

ถั่วแปบ

โดยการกอสรางถนนหินคลุกสายปูตา - 

หนองถั่วแปบ ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

770 เมตรหนาเฉลี่ย 0.12 เมตรพรอมปรับ

เกรดเกลี่ยบดทับแนนตกแตงใหเรียบรอย

ตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด

432,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

101
โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าบานกุดจอก

 หมู 12

ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าบานกุด

จอก หมู 12

โดยการขยายเขตเสาไฟฟาแรงตํ่า จํานวน 

3 จุด รวม 8 ตน จุดที่ 1 ไปบานนายทอม 

ระยะทาง 500 เมตร จํานาน 13 ตน จุดที่

 2 ไปบานหนองหัวชาง ระยะทาง 400 

เมตร จํานาน 10 ตนจุดที่ 3 จากหนอง

สะแก - ศาลปูตา ระยะทาง 400 เมตร จํา

นาน 10 ตน

400,000.00
ประชาชนรอยละ 90

 มีไฟฟาใช

ประชาชนในพ้ืนท่ี มี

ไฟฟาใชทุกครัวเรือน

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

102
โครงการกอสรางถนนดินบานกุดจอก หมู 

12 สายรอบโคกหลุมหิน

กอสรางถนนดินบานกุดจอก หมู

 12 สายรอบโคกหลุมหิน

โดยการกอสรางถนนดินรอบโคกหลุมหิน 

ขนาดกวาง 8 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา

เฉลี่ย 1.00 เมตรพรอมปรับเกรดเกลี่ยบด

ทับแนนตกแตงใหเรียบรอยตามแบบ 

อบต.กุดจอก กําหนด

1,800,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

103
โครงการกอสรางฝายนํ้าลนคลองอีสานเขียว

 บานกุดจอก หมู 12

กอสรางฝายนํ้าลนคลองอีสาน

เขียว บานกุดจอก หมู 12

โดยการกอสรางฝายนํ้าลนก้ันคลองอีสาน

เขียว ปากคลองกวาง 17 เมตร ตามแบบ

มาตรฐาน มข./2527

1,000,000.00

รอยละ80 ประชาชน

ในพ้ืนท่ีมีแหลงนํ้า

อุปโภค บริโภค

พอเพียง

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี

แหลงนํ้าอุปโภค 

บริโภคพอเพียง

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

104
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบานกุดจอก หมู 

12

ปรับปรุงภูมิทัศนบานกุดจอก 

หมู 12

โดยการปรับปรุงภูมิทัศนโดยการกอสราง

ซุมประตูหมูบานตามแบบ อบต.กุดจอก 

กําหนด

50,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับ

สภาพแวดลอมที่ดี

ประชาชนไดมี

สภาพแวดลอมใน

ชุมชนท่ีดีขึ้น

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

105

โครงการซอมแซมคันคลองบานกุดจอก หมู

 12 คันคลองอีสานเขียวบานกุดจอก - โคก

หลุมหิน

ซอมแซมคันคลองบานกุดจอก 

หมู 12 คันคลองอีสานเขียว

บานกุดจอก - โคกหลุมหิน

โดยการซอมแซมคันคลองอีสานเขียวบาน

กุดจอก - โคกหลุมหินโดยการเสริมดิน 

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 850 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.50 เมตรพรอมปรับเกลี่ยบดทับ

แนนตกแตงใหเรียบรอยตามแบบ อบต.กุด

จอก กําหนด

120,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา
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106
โครงการกอสรางถนน คสล.บานหัวฝาย หมู

 13 สายบานหัวฝาย - บานดอนแปะ

กอสรางถนน คสล.บานหัวฝาย 

หมู 13 สายบานหัวฝาย - บาน

ดอนแปะ

โดยการกอสรางถนน คสล.สายบานหัวฝาย

 - บานดอนแปะ ขนาดกวาง 4.5 เมตร 

ยาว 200 เมตร

720,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

107
โครงการขยายถนน คสล.บานหัวฝาย หมู 

13 ดานทิศตะวันตกหมูบาน

ขยายถนน คสล.บานหัวฝาย หมู

 13 ดานทิศตะวันตกหมูบาน

โดยการขยายถนน คสล.ดานทิศตะวันตก

หมูบาน ขนาดกวาง 1 เมตร ยาว 120 

เมตร หนา 0.15 เมตรพ้ืนท่ีไมนอยกวา 

120 ตร.ม.ตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด

100,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

108
โครงการติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะบานหัว

ฝาย หมู 13

ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะบาน

หัวฝาย หมู 13

โดยการติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะภายใน

หมูบาน จํานวน 4 จุด
24,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 มีไฟฟาใช

ประชาชนในพ้ืนท่ี มี

ไฟฟาใชทุกครัวเรือน

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

109
โครงการกอสรางถนน คสล.บานหัวฝาย หมู

 13 สายรอบหนองหัวฝาย

กอสรางถนน คสล.บานหัวฝาย 

หมู 13 สายรอบหนองหัวฝาย

โดยการกอสรางถนน คสล.สายรอบหนอง

หัวฝาย ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 103 

เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมไหลทางดิน

ถม รายละเอียดโครงการตามแบบ อบต.

กุดจอก กําหนด

300,000.00 300,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

110
โครงการกอสรางระบบประปาบานโนนแดง

 หมู 14

กอสรางระบบประปาบานโนน

แดง หมู 14

โดยการกอสรางระบบประปาหมูบาน

รูปทรงแชมเปญขนาดความจุ 12 ลบ.ม.

พรอมประสานทอระหวางระบบให

เรียบรอยพรอมเจาะบอบาดาลขนาดทอกรุ

 Ø 150 มม.ความลึกไมนอยกวา 42.50 

เมตรตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด

500,000.00

ประชาชนไดมีถัง

ประปา เพ่ือใชใน

การจัดการนํ้าเพ่ือ

อุปโภค บริโภค

มีถังประปาในการ

อุปโภคบริโภค

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

111
โครงการกอสรางถนน คสล.บานโนนแดง 

หมู 14 สายบานโนนแดง - บานดอนแปะ

กอสรางถนน คสล.บานโนนแดง

 หมู 14 สายบานโนนแดง - 

บานดอนแปะ

โดยการกอสรางถนน คสล.สายบานโนน

แดง - บานดอนแปะ ขนาดกวาง 4.5 เมตร

 ยาว 200 เมตร

720,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา
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112
โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล.บาน

โนนแดง หมู 14

กอสรางรางระบายนํ้า คสล.บาน

โนนแดง หมู 14

โดยการกอสรางรางระบายนํ้า คสล. 

ขนาดกวาง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร 

ยาว 71 เมตรพรอมฝาตามแบบ อบต.กุด

จอก กําหนด

150,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

113
โครงการติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะบานโนน

แดง หมู 14

ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะบาน

โนนแดง หมู 14

โดยการติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะภายใน

หมูบาน จํานวน 2 จุด
14,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 มีไฟฟาใช

ประชาชนในพ้ืนท่ี มี

ไฟฟาใชทุกครัวเรือน

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

114

โครงการกอสรางผิวจราจรแอสฟลทติกคอ

นกรีต บานดอนแรง หมูท่ี 9 (สายทางหลวง

 202 - บานดอนแปะ)

กอสรางผิวจราจรแอสฟลทติ

กคอนกรีต บานดอนแรง หมูท่ี 9

 (สายทางหลวง 202 - บาน

ดอนแปะ)

กอสรางผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 เมตร 

ยาว 2,220.00 เมตร หนา 5 ซม ตามแบบ

 อบต.กุดจอก กําหนด

4,000,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

115

โครงการกอสรางถนน คสล. บานดอนหัน 

หมูท่ี 11 (สายทางหลวง 202 - หนองถั่ว

แปบ)

กอสรางถนน คสล. บานดอนหัน

 หมูที่ 11 (สายทางหลวง 202 -

 คุมหนองถั่วแปบ)

กอสรางผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 

1,120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอม

ไหลทางขางละ 0.50 เมตร ตามแบบ 

อบต.กุดจอก กําหนด

3,000,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

116

โครงการกอสรางถนนดิน บานดอนหัน หมู

 11 (เสนหนองถั่วแปบเชื่อมทางเขาบาน

ทองหลางใหญ ต.โนนประดู)

เพ่ือกอสรางถนนดินระหวาง

หนองถั่วแปบหมู 11 เชื่อม 

ทางเขาบานทองหลางใหญ ต.

โนนประดู

โดยการกอสรางถนนดินระหวางหนองถั่ว

แปบหมู 11 เชื่อม ทางเขาบานทองหลาง

ใหญ ต.โนนประดู ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว

 1,035 เมตร หนาเฉลี่ย 1.20 เมตรพรอม

ปรับเกรดเกลี่ยบดทับแนนตกแตงให

เรียบรอยตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด

250,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

117

โครงการกอสรางถนนดิน บานดอนหัน หมู 

9 (จากเสนทางหลวง 202 ถึงทางแยกเชื่อม

ทางเขาบานทองหลางใหญ ต.โนนประดู)

กอสรางถนนดินระหวางหนอง

ถั่วแปบหมู 11 เชื่อม ทางเขา

บานทองหลางใหญ ต.โนนประดู

โดยการกอสรางถนนดินระหวางหนองถั่ว

แปบหมู 11 เชื่อม ทางเขาบานทองหลาง

ใหญ ต.โนนประดู ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว

 1,035 เมตร หนาเฉลี่ย 1.20 เมตรพรอม

ปรับเกรดเกลี่ยบดทับแนนตกแตงให

เรียบรอยตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด

200,000.00

ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทาง

การเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา
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ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

ยุทธศาสตร : ดานเศรษฐกิจและสงเสริมคุณภาพชีวิต

     แผนงาน : แผนงานบริหารงานทั่วไป

     แผนงาน : แผนงานการรักษาความสงบภายใน

     แผนงาน : แผนงานการศึกษา

     แผนงาน : แผนงานสาธารณสุข

     แผนงาน : แผนงานสังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วดั
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วดั
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ

ตัวชี้วดั
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วดั
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วดั
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ
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ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

-

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

     แผนงาน : แผนงานเคหะและชุมชน

     แผนงาน : แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

     แผนงาน : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

     แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

     แผนงาน : แผนงานการพาณิชย

ตัวชี้วดั
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วดั
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วดั
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วดั
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วดั
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

-
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ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

     แผนงาน : แผนงานสาธารณสุข

     แผนงาน : แผนงานสังคมสงเคราะห

     แผนงาน : แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร : ดานการพัฒนาสังคม

     แผนงาน : แผนงานบริหารงานทั่วไป

     แผนงาน : แผนงานการรักษาความสงบภายใน

     แผนงาน : แผนงานการศึกษา

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วดั
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วดั
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วดั

เปาหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วดั
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วดั
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วดั
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค
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ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

     แผนงาน : แผนงานการเกษตร

ยุทธศาสตร : ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     แผนงาน : แผนงานการศึกษา

     แผนงาน : แผนงานสาธารณสุข

ยุทธศาสตร : ดานศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน

     แผนงาน : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วดั
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วดั
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วดั
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วดั
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

     แผนงาน : แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วดั
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

-

ที่
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ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วดั
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วดั
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร : ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     แผนงาน : แผนงานบริหารงานทั่วไป

     แผนงาน : แผนงานการเกษตร

ที่

     แผนงาน : แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วดั
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ



แบบ ผ.02/2

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

1

โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน 

บานงิ้วใหม หมู 1

กอสรางระบบประปาผิวดิน

ขนาดกลางตามแบบกรม

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

โดยการกอสรางระบบประปาผิวดิน

ขนาดกลางตามแบบกรม

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2,900,000.00 ประชาชนไดมีถัง

ประปา เพื่อใชใน

การจัดการนํ้าเพื่อ

อุปโภค บริโภค

มีถังประปาในการ

อุปโภคบริโภค

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

2

โครงการขุดลอกหนองสระบานโคกเพ็ด

 หมู 3

ขุดลอกหนองสระบานโคกเพ็ด 

หมู 3

โดยการ ขุดลอกหนองโสกหอย

สาธารณะ ขนาดกวาง 216-141 

เมตร ยาว 273-163 เมตร ลึกเฉลี่ย 

4.00 เมตรลาดเอียง 1:1.5 พรอม

ตกแตงใหเรียบรอย ตามแบบ อบต.

กุดจอก กําหนด

800,000.00 รอยละ80 ประชาชน

ในพ้ืนที่มีแหลงนํ้า

อุปโภค บริโภค

พอเพียง

ประชาชนในพื้นที่มี

แหลงนํ้าอุปโภค 

บริโภคพอเพียง

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

 แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วดั

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรบั โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

อบต.กุดจอก บัวใหญ จ.นครราชสีมา

ยุทธศาสตร : ดานโครงสรางพ้ืนฐาน



3

โครงการกอสรางถนน คสล.บานโสก 

หมู 4 สายบานโสก - บานโนนแดง

กอสรางถนน คสล.บานโสก หมู 

4 สายบานโสก - บานโนนแดง

โดยการกอสรางถนน คสล.สายบาน

โสก - บานโนนแดง ขนาดกวาง 4 

เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 

เมตรพื้นที่ไมนอยกวา 2,000 ตร.ม.

พรอมไหลทางดินถมตามแบบ 

อบต.กุดจอก กําหนด

1,600,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

4

โครงการกอสรางถนน คสล.บานหนอง

ปรือ หมู 6.สายรอบสระประปา

กอสรางถนน คสล.บานหนอง

ปรือ หมู 6

โดยการกอสรางถนน คสล.สายรอบ

สระประปา ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 4 

เมตร ยาว 70 เมตรหนา 0.15 เมตร

ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

340 เมตรหนา 0.15 เมตรพื้นที่รวม

ไมนอยกวา 1,640 ตร.ม.พรอมไหล

ทางดินถมตามแบบ อบต.กุดจอก 

กําหนด

1,320,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

5

โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน 

บานหนองปรือ หมู 6

กอสรางระบบประปาหมูบาน 

บานหนองปรือ หมู 6

โดยการกอสรางระบบประปาผิวดิน

ขนาดกลางตามแบบกรม

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2,900,000.00 รอยละ80 ประชาชน

ในพ้ืนที่มีแหลงนํ้า

อุปโภค บริโภค

พอเพียง

ประชาชนในพื้นที่มี

แหลงนํ้าอุปโภค 

บริโภคพอเพียง

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

6

โครงการซอมแซมถนนลาดยางบาน

ออยชาง หมู 7 สายออยชาง - หนอง

เซียงโข

ซอมแซมถนนลาดยางบาน

ออยชาง หมู 7

โดยการปูผิวจราจรแอสฟลทติก/

คอนกรีต สายออยชาง - หนองเซียง

โข ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,00

 เมตร หนา 0.05 เมตรพื้นที่ไมนอย

กวา 6,000 ตร.ม.ตามแบบ อบต.

กุดจอก กําหนด

2,000,000.00 2,000,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา



7

โครงการกอสรางถนน คสล.บาน

ออยชาง หมู 7 สายรอบบานทางทิศ

ตะวันออกหลังวัด

กอสรางถนน คสล.บานออยชาง

 หมู 7

โดยการกอสรางถนน คสล.สายรอบ

บานทางทิศตะวันออกหลังวัด 

ขนาดกวาง 4.5 เมตร ยาว 820 

เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไมนอย

กวา 3,690 ตร.ม.พรอมไหลทางดิน

ถมตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด

3,000,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

8

โครงการซอมแซมถนนลาดยางบาน

ดอนแปะ หมู 8 สายหนองขาม - เขต

บานดอนแรง

ซอมแซมถนนลาดยางบานดอน

แปะ หมู 8 สายหนองขาม - 

เขตบานดอนแรง

โดยการปูผิวจราจรแอสฟลทติก/

คอนกรีต สายหนองขาม - เขตบาน

ดอนแรง ขนดกวาง 6.00 เมตร ยาว

 970 เมตร หนา 0.05 เมตรพื้นที่ไม

นอยกวา 5,820 ตร.ม.ตามแบบ 

อบต.กุดจอก กําหนด

1,970,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

9

โครงการขุดลอกสระหนองขาม บาน

ดอนแปะ หมู 8

ขุดลอกสระหนองขาม บานดอน

แปะ หมู 8

โดยการ ขุดลอกสระหนองขาม 

ขนาดกวาง 250-165 เมตร ยาว 

264-225 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร

ลาดเอียง 1:1.5 พรอมตกแตงให

เรียบรอย ตามแบบ อบต.กุดจอก 

กําหนด

8,000,000.00 รอยละ80 ประชาชน

ในพ้ืนที่มีแหลงนํ้า

อุปโภค บริโภค

พอเพียง

ประชาชนในพื้นที่มี

แหลงนํ้าอุปโภค 

บริโภคพอเพียง

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

10

โครงการกอสรางถนน คสล.บานดอน

แปะ หมู 8 สายคุมศูนยเรียนรู

การเกษตร - บานหนองเซียงโข

กอสรางถนน คสล.บานดอนแปะ

 หมู 8 สายคุมศูนยเรียนรู

การเกษตร - บานหนองเซียงโข

โดยการกอสรางถนน คสล.สายคุม

ศูนยเรียนรูการเกษตร - บานหนอง

เซียงโข ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

1,600 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่

ไมนอยกวา 6,400 ตร.ม.พรอมไหล

ทางดินถมตามแบบ อบต.กุดจอก 

กําหนด

5,120,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา



11

โครงการขุดลอกหนองคูมะคา บานคู

มะคา หมู 10

ขุดลอกหนองคูมะคา บานคู

มะคา หมู 10

โดยการ ขุดลอกคูมะคา พื้นที่ 

34,400 ตร.ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร

ลาดเอียง 1:1.5 พรอมตกแตงให

เรียบรอย ตามแบบ อบต.กุดจอก 

กําหนด

5,600,000.00 รอยละ80 ประชาชน

ในพ้ืนที่มีแหลงนํ้า

อุปโภค บริโภค

พอเพียง

ประชาชนในพื้นที่มี

แหลงนํ้าอุปโภค 

บริโภคพอเพียง

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

12

โครงการกอสรางถนน คสล.บานคูมะคา

 หมู 10 คุมหนองไขนํ้า

กอสรางถนน คสล.บานคูมะคา 

หมู 10 คุมหนองไขนํ้า

โดยการกอสรางถนน คสล.สายทาง

หลวง 202(ปมแกส) -แยกคุมหนอง

ไขนํ้า ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 530 

เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไมนอย

กวา 2,120 ตร.ม.พรอมไหลทางดิน

ถมตามแบบ อบต.กุดจอก

1,700,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

13

โครงการกอสรางถนน คสล.บานคูมะคา

 หมู 10 บานคูมะคา - คุมหนองกระโดน

กอสรางถนน คสล.บานคูมะคา 

หมู 10 บานคูมะคา - คุมหนอง

กระโดน

โดยการกอสรางถนน คสล.สายบาน

คูมะคา - คุมหนองกระโดน ขนาด

กวาง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 

0.15 เมตรพื้นที่ไมนอยกวา 2,500 

ตร.ม.พรอมไหลทางดินถมตามแบบ

 อบต.กุดจอก

2,000,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

14

โครงการกอสรางถนนลาดยางโดยการ

ปูผิวจราจรแอสฟลทติก คอนกรีต บาน

ดอนหัน หมู 11 (สายทางหลวง 202 - 

บานดอนหัน )

กอสรางถนนลาดยางโดยการปู

ผิวจราจรแอสฟลทติก คอนกรีต

 บานดอนหัน หมู 11 (สายทาง

หลวง 202 - บานดอนหัน )

กอสรางผิวจราจรแอสฟลทติก 

คอนกรีต กวาง 6.00 ม.ยาว 

1,220.00 ม. หนา 5 ซม. พื้นที่ไม

นอยกวา 9,760 ตร.ม.ไหลทางขาง

ละ 1 เมตร

4,000,000.00 รอยละ80 ประชาชน

ในพ้ืนที่มีแหลงนํ้า

อุปโภค บริโภค

พอเพียง

เพื่อประโยชนของ

ประชาชนไดใช

เสนทางสัญจรไปมา

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา



15

โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน 

บานดอนหัน หมู 11( คุมหนองถ่ัวแปบ)

กอสรางระบบประปาหมูบาน 

บานดอนหัน หมู 11( คุมหนอง

ถั่วแปบ)

โดยการกอสรางระบบประปาผิวดิน

ขนาดกลางตามแบบกรม

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2,900,000.00 ประชาชนไดมีถัง

ประปา เพื่อใชใน

การจัดการนํ้าเพื่อ

อุปโภค บริโภค

มีถังประปาในการ

อุปโภคบริโภค

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

16

โครงการกอสรางฝายนํ้าลนกั้นคลอง

อีสานเขียว บานกุดจอก หมู 12

กอสรางฝายนํ้าลนกั้นคลองอีสาน

เขียว บานกุดจอก หมู 12

โดยการกอสรางฝายนํ้าลนกั้นคลอง

อีสานเขียว ปากคลองกวาง 17 

เมตร ตามแบบมาตรฐาน มข./2527

1,000,000.00 รอยละ80 ประชาชน

ในพ้ืนที่มีแหลงนํ้า

อุปโภค บริโภค

พอเพียง

ประชาชนในพื้นที่มี

แหลงนํ้าอุปโภค 

บริโภคพอเพียง

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

17

โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน 

บานกุดจอก หมู 12

กอสรางระบบประปาหมูบาน 

บานกุดจอก หมู 12

โดยการกอสรางระบบประปาผิวดิน

ขนาดกลางตามแบบกรม

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2,900,000.00 ประชาชนไดมีถัง

ประปา เพื่อใชใน

การจัดการนํ้าเพื่อ

อุปโภค บริโภค

มีถังประปาในการ

อุปโภคบริโภค

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

18

โครงการกอสรางถนนดินบานกุดจอก 

หมู 12 สายรอบโคกหลุมหิน

กอสรางถนนดินบานกุดจอก หมู

 12 สายรอบโคกหลุมหิน

โดยการกอสรางถนนดินรอบโคก

หลุมหิน ขนาดกวาง 8 เมตร ยาว 

2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 1.00 เมตร

พรอมปรับเกรดเกลี่ยบดทับแนน

ตกแตงใหเรียบรอยตามแบบ อบต.

กุดจอก กําหนด

1,800,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา



19

โครงการกอสรางฝายนํ้าลนคลองอีสาน

เขียว บานกุดจอก หมู 12

กอสรางฝายนํ้าลนคลองอีสาน

เขียว บานกุดจอก หมู 12

โดยการกอสรางฝายนํ้าลนกั้นคลอง

อีสานเขียว ปากคลองกวาง 17 

เมตร ตามแบบมาตรฐาน มข./2527

1,000,000.00 รอยละ80 ประชาชน

ในพ้ืนที่มีแหลงนํ้า

อุปโภค บริโภค

พอเพียง

ประชาชนในพื้นที่มี

แหลงนํ้าอุปโภค 

บริโภคพอเพียง

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

20

โครงการกอสรางผวิจราจรแอสฟลทติ

กคอนกรีต บานดอนแรง หมูที่ 9 (สาย

ทางหลวง 202 - บานดอนแปะ)

กอสรางผิวจราจรแอสฟลทติ

กคอนกรีต บานดอนแรง หมูที่ 9 

(สายทางหลวง 202 - บานดอน

แปะ)

กอสรางผิวจราจร ขนาดกวาง 6.00 

เมตร ยาว 2,220.00 เมตร หนา 5 

ซม ตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด

4,000,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

21

โครงการกอสรางถนน คสล. บานดอน

หัน หมูที่ 11 (สายทางหลวง 202 - 

หนองถั่วแปบ)

กอสรางถนน คสล. บานดอนหัน

 หมูที่ 11 (สายทางหลวง 202 - 

คุมหนองถ่ัวแปบ)

กอสรางผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 

ยาว 1,120.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร พรอมไหลทางขางละ 0.50 

เมตร ตามแบบ อบต.กุดจอก 

กําหนด

3,000,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรบัความสะดวก

ในการมาใชสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตร

สํานัก/กองชาง, 

สํานักชาง, กองโยธา,

 กองประปา

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

ยุทธศาสตร : ดานเศรษฐกิจและสงเสริมคุณภาพชีวติ

     แผนงาน : แผนงานการรักษาความสงบภายใน

     แผนงาน : แผนงานการศกึษา

หนวยงาน

รับผิดชอบ

-

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ

ตัวชี้วดั
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

     แผนงาน : แผนงานบริหารงานทั่วไป

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณ
ตัวชี้วดั



ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

     แผนงาน : แผนงานสาธารณสุข

     แผนงาน : แผนงานสังคมสงเคราะห

     แผนงาน : แผนงานเคหะและชุมชน

     แผนงาน : แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

     แผนงาน : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ

ตัวชี้วดั
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

-

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ

ตัวชี้วดั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ

ตัวชี้วดั
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

-

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ

ตัวชี้วดั
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

-

ที่ โครงการ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

-

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ

ตัวชี้วดั
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ

ตัวชี้วดั

-



ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

     แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

     แผนงาน : แผนงานการพาณิชย

ยุทธศาสตร : ดานการพัฒนาสังคม

     แผนงาน : แผนงานการรักษาความสงบภายใน

     แผนงาน : แผนงานการศกึษา

     แผนงาน : แผนงานสาธารณสุข

     แผนงาน : แผนงานสังคมสงเคราะห

     แผนงาน : แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ

ตัวชี้วดั
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ

ตัวชี้วดั
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ

ตัวชี้วดั
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ

ตัวชี้วดั
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

-

หนวยงาน

รับผิดชอบ

วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ

ตัวชี้วดั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ

ตัวชี้วดั
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

     แผนงาน : แผนงานบริหารงานทั่วไป

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ

-

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

-

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ

ตัวชี้วดั
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ



ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

     แผนงาน : แผนงานการศกึษา

     แผนงาน : แผนงานสาธารณสุข

ยุทธศาสตร : ดานศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภูมิปญญาทองถิ่น

     แผนงาน : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตร : ดานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     แผนงาน : แผนงานบริหารงานทั่วไป

-

     แผนงาน : แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วดั
ไดรับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ

ตัวชี้วดั
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ

ตัวชี้วดั
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ

ตัวชี้วดั
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

-

โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ

ตัวชี้วดั
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ

ตัวชี้วดั
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร : ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     แผนงาน : แผนงานบริหารงานทั่วไป

รับผิดชอบ

-

-

ที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ

ตัวชี้วดั
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ



ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570

     แผนงาน : แผนงานเคหะและชุมชน

     แผนงาน : แผนงานการเกษตร

-

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ

ตัวชี้วดั
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ

ตัวชี้วดั
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ



๔๒

สวนท่ี ๔ 

การติดตามและประเมนิผล

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื ่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ ่นส ี ่ป ท่ี
กระทรวงมหาดไทยไดซักซอมหลักเกณฑ แนวทาง รายละเอียดอื่น ๆ สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
2566 – 2570) ขององค กรปกครองส วนท องถ ิ ่น ขององค กรปกครองส วนท องถ ิ ่นตามระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ขอ 7 ซึ่งเปน
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 เปนแบบท่ี
กำหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นดำเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่กำหนดไว 
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต
วันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ป ประกอบดวย 
1.1 ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร 65 คะแนน ประกอบดวย 

(1) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 10 คะแนน
(2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 10 คะแนน
(3) ยุทธศาสตรจังหวัด 10 คะแนน
(4) วิสัยทัศน 5 คะแนน
(5) กลยุทธ 5 คะแนน
(6) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 5 คะแนน
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร 5 คะแนน
(8) แผนงาน 5 คะแนน
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 คะแนน
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑที่ควรไดเพื่อใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนา
ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน)  



๔๓ 

 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป ประกอบดวย 

2.1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 คะแนน 
2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
2.4 ยุทธศาสตรและแผนงาน 10 คะแนน 
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบดวย 

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
(2) กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 คะแนน 
(3) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง 5 

คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 5 คะแนน 
(5) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี 12   5 คะแนน 
(6) โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0   5 คะแนน 
(7) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 5 คะแนน 
(8) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

ภายใตหลักประชารัฐ 5 คะแนน 
(9) งบประมาณมีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ 5 

คะแนน 
(12) ผลท่ีคาดวาจะไดรับสอดคลองกับวัตถุประสงค 5 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑที่ควรไดเพื่อใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนา
ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 



๔๔ 

 

3. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 

3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ขอ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กำหนดวา ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป และขอ 29 (3) กำหนดวา ใหคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นรายงานและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหา
วัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน 
โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

โดยใชรูปแบบเชิงพรรณนา ซ่ึงสามารถแสดงไดท้ังการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ขอมูลตาง ๆ 
จาก 

3.1.1 ใชแบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
(1) แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือแบบบัตรคะแนน Balanced Scorecard 

ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุงวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model: RF) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System: 

PPMS) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
(6) แบบการประเมินโดยวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem 

Solving Method 
(7) แบบการประเมินแบบมีสวนรวม (Participatory Method)  
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
(11) แบบอ่ืน ๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนดข้ึน ท้ังนี้ ตองอยูภายใตกรอบตามขอ 

(1) – (10) หรือเปนแบบผสมก็ได 
3.1.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลท่ีไดจริง ๆ คืออะไร คาใชจาย (Cost) เวลา 

(Time) เปนไปไดหรือไม 
3.1.3 ประชาชนไดประโยชนอยางไรหรือราชการไดประโยชนอยางไร 
3.1.4 วัดผลนั้นไดจริงหรือไม หรือวัดไดเทาไร (Key Performance Indicators: KPIs)  
3.1.5 ผลกระทบ (Impact) 

 

 



๔๕ 

 

4. ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 

4.1 ผลกระทบนำไปสูอนาคต 

จากประสบการณของการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นที่ผานมา ทำใหพบปญหาอุปสรรคหลาย
ประการ เชน ผูเขารวมประชุมประชาคมทองถ่ินนอยกวาเปาหมายท่ีกำหนดไว การเสนอปญหาและความตองการ
ในการประชุมประชาคมยังไมครอบคลุมทั่วถึงสงผลใหตองมีการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นเพิ่มเติม แกไข หรือ
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ บางโครงการเมื่อจะจัดสรรงบประมาณกลับพบวายังไมไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่นทำ
ใหไมสามารถตั้งงบประมาณใหได โครงการหรือกิจกรรมท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนามีมากเกินไปไมสามารถพิจารณา
จัดสรรงบประมาณไดครบถวน สงผลใหเม่ือประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติจึงเหมือนแผนพัฒนาไมมี
ประสิทธิภาพ รูปแบบการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นเปลี่ยนแปลงอยูเสมอสงผลใหผูปฏิบัติตองศึกษาระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการใหมและมีความคลาดเคลื่อนในการทำความเขาใจ เปนตน องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกจึงมี
แนวทางในการแกไขปญหาขางตน ดังนี้ 

1) ปญหาที่ผู เขารวมประชุมประชาคมทองถิ่นนอยกวาเปาหมายที่กำหนดไวนั ้น เนื่องจาก
ระเบียบฯ ใหม ใหใชจำนวนผูเขารวมประชุมประชาคมตามสัดสวนท่ีกำหนดไว จึงทำใหสะดวกและมีความชัดเจน
มากยิ่งขึ้น องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกไดดำเนินการจัดประชุมคณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถ่ิน 
และผูนำชุมชนตาง ๆ กอนหนึ่งครั้ง เพื่อคัดเลือกตัวแทนของกลุมองคกรที่เกี่ยวของตามสัดสวนของการประชุม
ประชาคม และไดทำหนังสือแจงเฉพาะรายเพื่อใหเขารวมการประชุมประชาคมทองถิ่น สงผลใหรอยละของ
ผูเขารวมประชุมเพ่ิมข้ึน 

2) ปญหาและความตองการในการประชุมประชาคมยังไมครอบคลุมทั่วถึง สงผลใหตองมีการ
จัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นเพิ่มเติม แกไข หรือเปลี่ยนแปลงแผนอยูเสมอ ผูรับผิดชอบจะไดทำความเขาใจกับท่ี
ประชุมประชาคมทองถ่ินเพ่ือใหการเสนอปญหาและความตองการครอบคลุมระยะ 4 ป มองการพัฒนาถึงอนาคต
และวิสัยทัศนที่ไดกำหนดไว ซึ่งจะสงผลใหผูเขารวมการประชุมเสนอปญหาและความตองการที่ครอบคลุมทั่วถึง 
และสงผลตอการบรรลุวิสัยทัศนยิ่งข้ึน 

3) บางโครงการเมื ่อจะจัดสรรงบประมาณกลับพบวายังไมไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
เนื่องจากในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทำไดไมครอบคลุม ทำใหไมสามารถตั้งงบประมาณใหได ควรอธิบาย
ข้ันตอนการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นใหทราบกอนวามีความยุงยากและตองผานคณะกรรมการหลาย
คณะ หากไมบรรจุโครงการหรือกิจกรรมที่จะดำเนินการไวกอนอาจทำใหไมสามารถจัดสรรงบประมาณให
โครงการเหลานั้นได ซ่ึงหากเปนโครงการเรงดวนอาจสงผลเสียหายตอชุมชน 

4) โครงการหรือกิจกรรมที่บรรจุไวในแผนพัฒนามีจำนวนมากเกินไป ทำใหไมสามารถพิจารณา
จัดสรรงบประมาณไดครบถวน สงผลใหเม่ือประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติจึงเหมือนแผนพัฒนาไมมี
ประสิทธิภาพ จากปญหานี้ผูรับผิดชอบจะไดนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
ทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อใหรวมกันพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่มีความเปนไปไดที่จะ
ดำเนินการในปนั้น ๆ ใหมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน และปรับโครงการท่ีมีความสำคัญนอยกวาไวในปถัด ๆ ไป 

5) รูปแบบการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นเปลี่ยนแปลงอยูเสมอสงผลใหผูปฏิบัติตองศึกษาระเบียบ
หรือหนังสือสั่งการใหมและมีความคลาดเคลื่อนในการทำความเขาใจ ผูรับผิดชอบควรเขารับการอบรมเพิ่มเติม
เก่ียวกับการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินรูปแบบใหมจากวิทยากรของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ซ่ึงจะสงผลให
มีความเขาใจท่ีถูกตองมากยิ่งข้ึน 

 

 



๔๖ 

 

4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

จากการพัฒนาทองถ่ินท่ีผานมาพบวาโครงการสวนใหญเนนหนักไปในเรื่องของโครงสรางพ้ืนฐานซ่ึงเปนเรื่องใกล
ตัวของประชาชน ในขณะท่ีวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกคือ ““บานเมืองนาอยู  รู รัก
สามัคคี  อยูอยางเศรษฐกิจพอเพียง”  

1) โครงการหรือกิจกรรมที ่ดำเนินการแลวและไมบรรลุว ัตถุประสงค หรือดำเนินการแลว
ประชาชนไมไดรับประโยชนอยางแทจริง เชน การกอสรางสิ่งปลูกสรางตาง ๆ อาจปรับเปลี่ยนการใชประโยชน
โดยสอบถามจากการประชุมประชาคมทองถ่ิน เพ่ือใหงบประมาณท่ีใชไปไดเกิดประโยชนอยางแทจริง  

2) โครงการฝกอาชีพท่ีไดจัดทำใหกับประชาชน แตไมมีการนำไปตอยอดสรางงานสรางรายได ผูท่ี
เก่ียวของควรพบปะพูดคุยกับกลุมเก่ียวกับปญหาและอุปสรรค หรืออาจใหประชาชนรวมกลุมเพ่ือเสนอขอรับการ
ฝกอาชีพที่ตองการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นชวยเหลือในการเปนที่ปรึกษากลุมและการหาตลาดรองรับ
สินคาท่ีผลิต อาจเปนแนวทางหนึ่งท่ีจะทำใหกลุมอาชีพดังกลาวมีความเขมแข็งมากยิ่งข้ึน 

3) การพัฒนาทองถิ่นสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไมไดคือการพัฒนาคน ทั้งดานการศึกษา ดาน
สาธารณสุข ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน สิ่งเหลานี้มีสวนสำคัญ
ที่จะทำใหประชาชนในทองถิ่นเปนคนที่มีคุณภาพ มีจิตใจออนโยน ชวยเหลือเกื้อกูลกัน สงผลใหทองถิ่นมีความ
เขมแข็งมากยิ่งข้ึน 
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