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คำนำ 
 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๖  ขอ ๒๙  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓ และ  ขอ ๑๔ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561 ขอ 12ใหยกเลิกความใน (3 ) ของขอ 29 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พงศ. 2548 ซึ่งแกไขเพ่ิมเพิ่มโดย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนา ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549  
การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหารทองถิ่นเพื่อให
ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาพทองถิ่น และคณะกรรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในพ่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา สามสิบวันโดยอยางนอยปละหน่ึงครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  

 

ดังนั้น  เพื่อให เปนไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  จึงไดดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลกุดจอก 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รอบ 6 เดือน  (เดือน ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ข้ึน  เพ่ือรายงานและ
เสนอความเห็นที่ไดจากการติดตามใหนายกองคการบริหารสวนตำบลทราบ  คณะกรรมการหวังเปนวารายงานผล
การติดตามฉบับนี้จะสามารถเปนประโยชนอยางย่ิงในการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  สามารถแกไข
ปญหาใหกับประชาชนได  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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สวนท่ี 1 

บทนำ 
---------------------- 

 
1. ความสำคญัของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการที่แตกตางกันมีจุดหมายไม
เหมือนกัน แตกระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยใหผูบริหารทองถิ่น ขาราชการ พนักงาน
สวนตำบล พนักงานจาง สมาชิกสภาทองถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาทองถิ่นตามแผนงาน 
โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการบริหาร
สวนตำบลกุดจอกจึงเปนการติดตามผลท่ีใหความสำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาการบริหารสวนตำบลกุดจอก
หรือกิจกรรมตาง ๆ ที่ดำเนินการหรือไมไดดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นที่ไดกำหนดไวหรือไม รวมท้ังงบประมาณใน
การดำเนินงาน 
  2. ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกตรวจสอบดูวา
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรทั้งดานปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว
หรือไมอยางไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายที่กำหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหาอุปสรรค
อะไรบาง ทั้งในดานการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น และ
ขั้นตอนตาง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเปนเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตาม
ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาดำเนินการไดตามเปาหมายที่กำหนดไวหรือไม ทำใหทราบและกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำใหทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดออน (weaknesses) 
โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ 
กิจกรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผูบริหาร สมาชิกสภา ปลัด ผูอำนวยการกอง บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลกุด
จอกสภาพพื้นที่และผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อนำไปสูการปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาใหเกิดความสอดคลองกับสภาพ
พื้นแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลกุดจอก 
  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอ ๆ ไปเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณคาในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดำเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบในการ
ดำเนินการขยายโครงการ งานตาง ๆ ที่เปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปญหา
และอุปสรรคก็จะตองตั้งรับใหมั่น รอโอกาสท่ีจะดำเนินการและตั้งมั่นอยางสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งท่ีเปนปญหา
และอุปสรรค เมื่อพบจุดออนตองหยุดและถดถอยปญหาลงใหได ดำเนินการปรับปรุงใหดีขึ้นตั้งรับใหมั่นเพื่อรอโอกาส
และสุดทายเม่ือมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวนไดเสียในองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกใหเกิดประโยชนเพ่ือ
ดำเนินการขยายแผน โครงการ งานตาง ๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดำเนินการ สิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพื่อใหเกิด
การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็ง
และมีความย่ังยืน เปนไปตามเปาหมายประสงคท่ีตั้งไวไดอยางดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมุงคนหาแผนงาน โครงการที่ไดดำเนินการไปแลววาสิ่งใด
ควรดำเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนา
ทองนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนา
ทองถ่ินที่ไมไดดำเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงไดกำหนดเปนวัตถุประสงคไดดังนี้ 
  1. เพื ่อเปนเครื ่องมือในการบริหารราชการทองถิ ่นขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกซึ ่งจะชวย
ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหนาที่ของหนวยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ ้น มีประสิทธิภาพ   และ
ประสิทธิผล 
  2. เพื่อใหทราบความกาวหนาการดำเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายที ่กำหนดไว สภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจที่ไดกำหนดไว 
  3. เพื่อเปนขอมูลสำหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดำเนินงาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไมเหมาะสมหรือหมดความจำเปนขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบล กุดจอก 
  5. เพื่อสรางความรับผิดชอบของผูบริหาร  ปลัด ผูบริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององคการบริหาร
สวนตำบลกุดจอกที่จะตองผลักดันใหการดำเนินการตามแผนงาน โครงการตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเกี่ยวของ ประชาชนในตำบล    กุดจอกหรือสังคมสวนรวม
มากที่สุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของสำนัก/กอง ตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 29 กำหนดวา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มี
อำนาจหนาที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพรอมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป (4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบดวย  
  1)  สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถ่ินคัดเลือก จำนวน 3 คน  
  2)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินที่ประชาคมทองถิ่นคดัเลือก จำนวน 2 คน   
  3) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  
  4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก 
จำนวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ ่นขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกตอง
ดำเนินการใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินบรรลุวัตถุประสงคตามแผนพัฒนาทองถ่ินดังน้ี 
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  1. ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปโดยการ
กำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และหวงเวลาใหเหมาะสมกับองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปตามกรอบแนวทาง วิธีการ และหวงเวลาที่
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปตอผูบริหาร
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกเพื่อดำเนินการตอไป 
  3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ ่นขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกได
กำหนดการแบงขั้นตอนเพื ่อเปนการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกดงันี้ 
  3.2.1 การกำหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตรและ
โครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลของโครงการที่จะติดตามวามีวัตถุประสงค
หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไวหรือไม (ซึ่งดูไดจากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถากำหนดไวแลวมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเปนผูรับผิดชอบ ใครเปนผูใชผลการติดตาม เปนตน จากนั้นศึกษาวาผูใชผล การนำผลไปใช
ประโยชนอยางไร เมื่อใด ขอมูลหลัก ๆ ที่ตองการคืออะไร ตองการใหรายงานผลอยางไร มีขอเสนอแนะในการติดตาม
ผลอยางไร ซึ่งการศึกษาดังกลาวอาจใชวิธีสัมภาษณและ/หรือสังเกตแลวนำผลที่ไดมากำหนดเปนวัตถุประสงคและ
ขอบเขตในการติดตาม 
  3.2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตามงานจาก ขอ 
2.1 มาวิเคราะห แลวเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบดวย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงคการติดตามแหลงขอมูล เวลา
ที่เก็บขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล จากนั ้นสรางเครื่องมือซึ่งสวนใหญจะเปนแบบ
สัมภาษณหรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรงุเครื่องมือ 
  3.2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถิ่น เปนการดำเนินการตามวัตถุประสงคและ
ขั้นตอนที่ไดกำหนดไว ซึ่งสิ่งสำคัญที่ตองการในชั้นนี้ คือ ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนั้น แมจะวางแผนพัฒนาทองถิ่นไวดี
และไดขอมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แตถาในเชิงปริมาณไดนอยก็ตองติดตามเพ่ิมจนกวาจะไดครบข้ันต่ำตามที่กำหนด
ไวตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
  3.2.4 การวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการติดตามที่กำหนดไว แตละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว โดยอาจใชวิธีการทางสถิติพื้นฐาน เชน การแจงนับ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จำนวน เปนตน หรืออาจใชการวิเคราะหแบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การ
แสดงแผนภูมิแกนท (Gantt Chart) หรืออาจใชหลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องคการบริหาร
สวนตำบลกุดจอก 
  3.2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาทองถิ่นเปนการรายงานใหผูเกี่ยวของทราบโดยรายงานตามแบบที่
กำหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ไดตาม
ความเหมาะสมขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเปนรายงานเชิง
เทคนิคซึ่งประกอบดวยก็ได ความเปนมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงคและประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
จากการตดิตาม ซึ่งจะปรากฏในสวนท่ี 2  และสวนที่ 3  
  3.2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกตอผูบริหารองคการ
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บริหารสวนตำบลกุดจอกเพื่อใหผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกเสนอตอสภาองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลกดุจอกโดยอยางนอยปละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
  3.2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แกไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกหรือผูเกี่ยวของหรือผูมีอำนาจใน
สำนัก กอง ฝายตาง ๆ ไดรับรายงานสรุปแลวจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแกไขปญหาที่ไดจากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำ
โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคบับัญชากไ็ดตามความเหมาะสมตอผูบริหารองคการบรหิารสวนตำบลกุดจอก 
  3.3 การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกมีอำนาจ
หนาที่ในการรายงานผลและเสนอความเหน็ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารองคการบรหิาร
สวนตำบลกุดจอกเพื่อใหผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกเสนอตอสภาองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกและ
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกโดยอยางนอยปละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกป  

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

เคร่ืองมอืการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (Monitoring and evaluation tools for local 
development plans) เปนส่ิงของ วัสด ุ อุปกรณหรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกใชในการเก็บขอมูลการตดิตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใชเคร่ืองมือและเทคนิค
วิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไดคิดสรางไวเพื่อใชในการติดตามและประเมินผล เชน 
แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราสวน ประมาณคา และวิธีการ เปนตน และหรือโดยการสรางเครื ่องการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ ่น ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ  (Interview) และแบบ
สังเกตการณ (Observation) เปนตน โดยอาศัยสภาพพื้นท่ีทั่วไป อำนาจหนาที่ ภารกจิขององคการบริหารสวนตำบลกุด

ผูบริหาร อบต.

กุดจอก 
 

คณะกรรมการ

พัฒนาของ อบต.

กดุจอก 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล 

ผูบริหาร อบต.

กุดจอก 

สภา อบต. 

กุดจอก 
รายงานผล 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในตำบลทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวัน

รายงานผลและเสนอความเห็นดงักลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน 

เสนอ 

ต้ังขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ต้ังขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเหน็ 

ผูบริหาร อบต.

กุดจอก 

 

เสนอ เสนอ 

เสนอ 
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จอกรวมถึงผูมีสวนไดเสียในทองถิ่นรวมทั้งเกณฑมาตรฐาน แบบตาง ๆ  ที่ไดกำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใชเพื่อ
ปรับปรุงแกไขแลว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไปใชในการปฏิบัติงานจริงหรือ
ภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปขอมูลที่เปนจริงตอไป 

4.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกกำหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  4.1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
  1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวน
ตำบลกุดจอกอยางนอยหกเดือน 1 ครั้ง  
  2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกหกเดือน 
  3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกภายในเดือน เมษายน และภายเดือน ตุลาคม เพื่อใหผูบริหารองคการบริหารสวน
ตำบลกุดจอกเสนอองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  4.1.2 ความสอดคลอง (Relevance) เปนความสอดคลองของยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ไดกำหนดขึ้นมคีวามสอดคลองและนำไปกำหนดเปนวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
  4.1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบดวยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยูจริงในองคการ
บริหารสวนตำบลกุดจอกมาปฏิบัติงาน 
  4.1.4 ความกาวหนา (Progress) กรอบของความกาวหนาแผนงาน โครงการตาง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เปนโครงการในรอบ 4 ป วัดไดจากชองปงบประมาณและที่ผานมา โครงการที่ตอเนื่องจากปงบประมาณที่
ผานมา 
  4.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการติดตามและประเมินผลความสัมพันธกันระหวางผลผลิต
หรือผลที่ไดรับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใชไปในการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกซึ่งสามารถวัดไดใน
เชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนท่ี จำนวน ระยะเวลา เปนตน 
  4.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนผลที่ไดจากประสิทธิภาพทำใหเกิดผลลัพธและผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดไดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดไดเฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเปนความ
พึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เปนตน 
  กำหนดแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมการติดตามและประเมินผลมีความจำเปนที่จะตอง
วิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกทั้งในระดับหมูบานและระดับตำบล และอาจรวมถึง
อำเภอเมืองระนองและจังหวัดระนองดวย เพราะวามีความสัมพันธและปฏิสัมพันธในเชิงการพัฒนาทองถิ่นแบบองครวม
ของจังหวัดเดียวกัน 
   4.2  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกกำหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  4.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องคประกอบใหญ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
  1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล  
  2) เครื่องมือ  
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  3) กรรมวิธีหรือวิธีการตาง ๆ 
  4.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปาหมายเพื่อมุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพื่อการพัฒนาทองถ่ินที่จะเกิดข้ึนได 
  2) การสำรวจ (survey) เปนการรวบรวมขอมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที ่ผู รับผิดชอบ
โครงการจัดทำไวแลว หรืออาจเปนขอมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผูมีสวน
เกี่ยวของ เจาหนาที่ บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกเปนขอมูลที่มีอยูตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความ
ตองการ ซึ่งศกึษาไดโดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได 
 4.3  กำหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกกำหนด
เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล ดังน้ี 
  4.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล 
เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบตาง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเปนไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาทองถิ่น เชน การทดสอบและ
การวัดโครงการกอสรางถนน คสล. ม.4 - ม.3 (จะใชการทดสอบและการวัดอยางไร) โครงการสงเสริมคณุธรรมจริยธรรม

และการรักษาวินัยของพนักงานเจาหนาที่ (จะใชการทดสอบและการวัดอยางไร) เปนตน 

  4.3.2 การสัมภาษณ (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเดี่ยว หรือกลุมก็ได การสัมภาษณเปนการ
ยืนยันวา ผูมีสวนเกี่ยวของ ผูไดรับผลกระทบมีความเกี่ยวของและไดรับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ
ถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) 
ซึ่งใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ และการสัมภาษณแบบไมเปน
ทางการ (informal interview) ซึ่งคลาย ๆ กับการพูดสนทนาอยางไมมีพิธีรีตอง ไมเครงครัดในขั้นตอน 
 4.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตำบลกุดจอกใชการสังเกตเพื่อเฝาดูวากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก
มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีสวนรวม 
(Participant observation) เปนวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเขาไปใชชีวิตรวมกับประชาชาชน
ในหมูบานหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมรวมกัน (2) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-participant observation) 
หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เปนการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสราง และความสัมพันธ
ของผูมีสวนไดเสียในองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
  4.3.4 การสำรวจ (surveys) ในท่ีนี่หมายถึง การสำรวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู  ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจำเปน ความตองการของประชาชนในองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไวเปน
หลักฐาน 
  4.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการมีความจำเปน
อยางยิ่งที่จะตองใชเอกสาร ซึ่งเปนเอกสารที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการของประชาชนใน
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ทองถ่ิน สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปาประสงค คาเปาหมาย กลยุทธ 
แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทศันขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางดำเนินโครงการ 

รองลงมาคือนำไปใชสำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต ประโยชนตาง ๆ แยกเปนหัวขอได ดังนี้ 
5.1 ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นและการดำเนินการ

ตามโครงการ ซึ่งจะทำใหวิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
5.2 ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยที่ทำใหแผนพัฒนาทองถิ่นและการ

ดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่นมีปญหา ทำใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ทั้งในปจจุบัน
และอนาคต 

5.3 ชวยใหการใชทรัพยากรตาง ๆ เกิดความประหยัด คุมคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรพัยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

5.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ที่เก่ียวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพปญหาตาง ๆ 
ที่จะนำไปจัดทำเปนโครงการเพื่อพัฒนาทองถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลที่เปนจริง ทำใหไดรับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรตาง ๆ 

5.5 กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของกับการพัฒนาทองถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกตอหนาที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ 

5.6  การวินิจฉัย สั่งการ ผูบริหาร ปลัด ผูบริหารระดับสำนัก/กองตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตำบลกุด
จอกสามารถวินิจฉัย สั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาทองถิ่นใหสอดคลองกับสภาพความ
เปนจริงและตามอำนาจหนาท่ี นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการตาง ๆ สำหรบัการปรับปรงุแกไขและปองกันความ
ผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได  

5.7 ทำใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกแตละคน แตละสำนัก/กองตาง 
ๆ มีความสอดคลองกัน ประสานการทำงานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทำใหเปาหมายขององคการบริหารสวนตำบล
กุดจอกเกิดความสำเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม 
งานตาง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อไดรับการบริการประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
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สวนท่ี 2   

การติดตามและประเมินผล 
---------------------- 

   

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดอืน  (เดือน ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

1.1 วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกเปนแผนพัฒนาที่

กำหนดระยะเวลา 5 ป ซึ่งเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคการบริหารสวนตำบล    กุดจอกที่กำหนด
ยุทธศาสตร กลยุทธขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต โดยสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 
และแผนชุมชนตำบลกุดจอก 

1.1.1 วิสัยทัศน และพันธกิจ ขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) วิสัยทัศน 

“บานเมืองนาอยู รูรักสามัคค ีอยูอยางเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ 

1. กอสรางและปรับปรุงระบบคมนาคม ระบบสาธารณปูโภครวมถึงการบริการสาธารณะตางๆ 
ภายในตำบลกุดจอก ใหไดรับมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของประชาชน 

2. ดูแลรกัษาความสะอาดในหมูบานและตำบล จัดใหมีการดูแลรักษาสภาพแหลงน้ำ ถนน รวมถึง
การอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม 

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

สามัคคีและภูมปญญาทองถิ่น 
6. สงเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
7. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชน เรียนรูหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการมีสวนรวม 
8. สงเสริมการพัฒนาอาชีพดานการเกษตร 

 

จุดมุงหมายเพื่อการพฒันา 

1.  จัดใหมรีะบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและการบริการสาธารณะตาง ๆ เพ่ือตอบสนองความตองการของ
ประชาชน รองรับการยกระดบัคณุภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

2.  จัดใหมีการดำเนินการพัฒนาหมูบาน/ชุมชน ทำความสะอาดในแตละหมูบาน ดูแลแหลงน้ำ ถนน และการ
อนุรักษธรรมชาต ิ

3.  ประชาชนไดรับการพัฒนาศกัยภาพ เรียนรูหลักเศรษฐกิจพอเพยีง และมสีวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 

4. ประชาชนไดรวมกันสงเสริมอนรุักษศาสนา ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 

5.  ประชาชนในพ้ืนที่ไดรบัการศกึษา โดยเทาเทียมกัน 

6.  สงเสริมกิจกรรมดานกีฬา นันทนาการ 
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7.  ประชาชนไดมีคณุภาพชีวิตที่ด ี

8.  ประชาชนไดพัฒนา ดานอาชีพเกษตรกรรม  
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

 1. ยุทธศาสตรพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน และดูแล รักษา ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

 แนวทางการพัฒนา 

1.1 กอสราง ปรับปรุงหรือซอมแซมระบบสาธารณปูโภค สาธารณูปการ 
1.2 สงเสริมการสรางจิตสำนึกและการมีสวนรวมดูแล รักษา อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2. ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชน 

แนวทางการพัฒนา 

 2.1 สงเสรมิและจัดใหมีระบบสังคมสงเคราะห ระบบสวัสดิการและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และ
ผูสูงอาย ุ

 2.2 เสรมิสรางสุขภาพและการปองกันโรค 

2.3 สงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

2.4 จัดสวัสดิการใหประชาชน เพ่ือหางไกลยาเสพตดิ 

2.5 จัดระบบสวัสดิการภาคประชาชน 
3. ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บำรุงการศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

แนวทางการพัฒนา 

 3.1 สงเสรมิและพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

 3.2 สงเสรมิบำรุงศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

 3.3 จัดใหมีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา และนันทนาการ 

 3.4 สงเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย และการมสีวนรวมของประชาชน 
4.  ยุทธศาสตรสงเสริมดานเศรษฐกิจและการพัฒนาอาชีพประชาชน 

   4.1 สงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
 
2.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2.1 รอบ 6 เดือน  (เดือน ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
2.1.1 ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1) ยุทธศาสตรพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน และดูแล รักษา ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมของ
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ไดแกยุทธศาสตรดานความสามารถในการ
แขงขัน สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรท่ี 
6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ยุทธศาสตรที่ 10 ยุทธศาสตรดานการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  

2) ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชน ขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกมีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ไดแก ยุทธศาสตรที่ 3   ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ซึ่งสอดคลองกัลปกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัดพัฒนายุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
สังคม  ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข ยุทธศาสตรที่ 8 ยุทธศาสตรการบริหารบานเมืองที่ดี ยุทธศาสตรที่ 9 
ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
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 3) ยุทธศาสตรสงเสรมิและพัฒนาระบบการศึกษา บำรุงการศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณแีละภูมิปญญา
ทองถ่ิน มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ไดแก ยุทธศาสตรที่ 3   ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 1 
การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ซึ่งสอดคลองกัลปกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานการศึกษา ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
 4) ยุทธศาสตรสงเสริมดานเศรษฐกิจและการพัฒนาอาชีพประชาชน มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ไดแก 
ยุทธศาสตรที่ 3   ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษย สอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ซึ่งสอดคลอง
กัลปกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเกษตรกร 
 

2.1.2 ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอกไดกำหนดวิสัยทัศนไววา “ตำบลทองเที่ยวเชิงนิเวศควบคูกับ

การพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน” ซึ่งวิสัยทัศนดังกลาวแสดงใหเห็นถึงการมุงมั่นในการพัฒนาทองถิ่นในดานการทองเที่ยว
เช ิงนิเวศ ที ่สรางช ีวิตความเปนอยู ของประชาชนใหดีข ึ ้น ควบคู กับการพัฒนาเศรษฐกิจช ุมชน การอนุร ักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เสริมสรางองคกรธรรมาภิบาล และสรางความพรอม
ในการเขาสูประชาคมอาเซียน เห็นไดจากการกำหนดยุทธศาสตร 6 ยุทธศาสตรโดยกำหนดโครงการ จำนวน 103 
โครงการ และโครงการที ่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นจำนวน 8 โครงการ รวมโครงการ จำนวน 111 
โครงการ ปรากฏในแผนงาน จำนวน 12 แผนงาน และพบวาจำนวนโครงการ 56 โครงการ ไดดำเนินการจนเกิดผล
สัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว หรือคิดเปนรอยละ 50.45 ของโครงการที่ดำเนนิการจริงทั้งหมด 

2.1.3 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
๒.๑ วิสัยทัศน 
องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  ไดกำหนดวิสัยทัศน (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณในอุดมคติ  ซึ่ง

เปนจุดมุงหมายความคาดหวังที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตขางหนา ซึ่งจะสามารถสะทอนถึงสภาพการณของทองถิ่นใน
อนาคตอยางรอบดาน  ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ จึงไดกำหนดวิสัยทัศน  คาดหวังที่จะให
เกิดข้ึนในอนาคต  ดังน้ี 

“บานเมืองนาอยู รูรักสามัคคี อยูอยางเศรษฐกิจพอเพียง”  
 ๒.๒ ยุทธศาสตร 
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกรวมกับประชาคมทองถ่ิน  สวนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองคกรตางๆ  ที่เกี ่ยวของ  ไดกำหนดยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบล  ๖  ดาน  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

๑)  ดานโครงสรางพื้นฐาน 
๑.๑)  ความทั่วถึงของถนนกับความจำเปนในการใชสัญจรไปมา 
๑.๒)  การดูแล  บำรุง  รักษาถนนในเขตตำบล 
๑.๓)  ความสะดวก  ความปลอดภัยของถนนในการสัญจรไปมา 
๑.๔)  การใหบริการน้ำดื่ม  น้ำใชแกประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
๑.๕)  ความเพียงพอปริมาณน้ำดื่ม  น้ำใชแกประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
๑.๖)  ความสะอาดปลอดภัยของน้ำดื่ม  น้ำใชแกประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 
๑.๗)  การจัดหาแหลงน้ำเพื่อการเกษตรใหเพียงพอในการทำการเกษตรในเขตพื้นที่ 
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๑.๘) มีการตรวจสภาพน้ำเพื่อการเกษตร เชน ปริมาณออกซิเจนเหมาะสม อุณหภูมิเหมาะสม มีความ
เค็มเหมาะสมและไมมีสารพิษปนเปอน  เปนตน 

๑.๙)  ความสองสวางบรเิวณถนนสายหลัก 
๑.๑๐) ความสองสวางบริเวณถนนสายรอง 
๑.๑๑) ความสองสวางบริเวณทางแยก 
๑.๑๒) ความสองสวางบริเวณวงเวียนที่ไมมีสัญญาณไฟจราจร 
๑.๑๓) ความสองสวางบริเวณสวนสาธารณะ 
๑.๑๔) ความสองสวางบริเวณตลาดและลานตลาด 
๑.๑๕) ความสองสวางบริเวณสนามเด็กเลน 
๑.๑๖) ความสองสวางบริเวณลานจอดรถสวนสาธารณะ 
๑๗) ความสองสวางบริเวณสนามกีฬาชุมชน 
๑.๑๘) ความสองสวางบริเวณสะพาน 
๑.๑๙) การซอมบำรุงหรือทำความสะอาดอุปกรณใหบริการไฟฟา 
๒)  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๑)  การสงเสริมและการพัฒนากลุมสตรี 
๒.๒)  การจัดต้ัง  ปรับปรุงและการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
๒.๓)  การสงเสริมสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนซึ่งเปนผูพิการและดอยโอกาส 
๒.๔)  การสงเสริมสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนในชุมชนรวมกลุมกันจัดทำกิจกรรมในทางสรางสรรค

กิจกรรมการพัฒนาตางๆ  เชน  ดานศาสนา  ดานกีฬาและการออกกำลังกาย  เปนตน 
๒.๕)  การใหความสำคัญตอการดูแลเอาใจใสและชวยเหลือผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส  ผูดอยโอกาส

ในเขตพื้นที่ 
๒.๗)  การใหความสำคัญตอการปองกันการติดเชื้อเอดสในพ้ืนที่ 
๒.๘)  การเผยแพรความรูเก่ียวกับเรื่องโภชนาการแกประชาชน 
๒.๙)  การเฝาระวังทางโภชนาการและแกไขปญหาการขาดสารอาหารและโรคอวนใหเด็กอายุ  ระหวาง  

๐ - ๖ ป 
๒.๑๐) การเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคติดตอสำคัญในเขตตำบล 
๒.๑๑) การใหความรูและคำแนะนำในการเสรมิสรางภูมิคุมกันและดูแลสุขภาพหญิงมีครรภแมและเด็ก 
๒.๑๒) การเผยแพรใหความรูเรื่องอนามัยสิ่งแวดลอมใหกับประชาชน 
๓)  ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย 
๓.๑)  การใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติในเขตพ้ืนที่ 
๓.๒)  การใหความรูเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกับประชาชน 
๓.๓)  การสงเสริมสนับสนุนการปองกันปญหายาเสพติดและลดอัตราการติดยาเสพติดในเยาวชนและ

ประชาชน         
๔)  ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 
๔.๑)  การพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหเปนไปตามศักยภาพของชุมชน 
๔.๒)  การเปดโอกาสใหประชาชนในพื้นที่เขามามีสวนรวมในการอนุรักษ  พัฒนาและไดรับประโยชน

จากแหลงทองเท่ียวที่อยูในพ้ืนท่ี 
๔.๓)  การสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนในพ้ืนที่นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดำเนินชีวิต 
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๕)  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๕.๑)  การสงเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคดัแยกขยะเพื่อสงเสริมใหประชาชนนำกลับมาใช

ประโยชน 
๕.๒)  การรณรงคการปลูกตนไมหรือการดแูลรกัษาตนไม  เพื่อเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตตำบล 
๕.๓)  การใหความสำคัญในการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๕.๔)  การรณรงคใหประชาชนในชุมชนเกิดความรู  ความเขาใจเกี ่ยวกับแนวทางในการปองกัน

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูอยางจำกัดใหเกิดประโยชนสูงสุด 
๕.๕)  การสงเสริมและสนับสนุนใหทำการเกษตรปลอดสารพิษ 
๖)  ดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
๖.๑)  การดูแลรักษา อนุรักษมรดกทางศิลปะวัฒนธรรม  ศาสนาและการสงเสริมสนับสนุนวิถีชีวิต ภูมิ

ปญญาและประเพณีท่ีดีงามของทองถิ่น 
๖.๒)  การสงเสริมจริยธรรม  คุณธรรมและศิลปะอันดีของครอบครัวและชุมชน 
 ๒.๓  เปาประสงค 
๑)  การไดรับบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความสะดวกและรวดเร็ว 
๒)  ประชาชนมีความรูและบำรุงรกัษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงาม 
๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได 
๔)  มลภาวะและสิ่งแวดลอมไมเปนพิษทำใหชุมชนนาอยูอยางสงบสุข 
๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
๖) การสงเสริมความเขมแข็งของชุม การสังคมสงเคราะหแกประชาชน รวมท้ังการสรางสังคม  
    ความนาอยู 
 ๒.๓  ตัวชี้วัด 
   ๑)  ประชาชนในเขตตำบลมีแหลงน้ำในการอุปโภคเพ่ิมมากขึ้นรอยละ  ๕ 
   ๒)  ในเขตตำบลมีโครงสรางพ้ืนฐานใหประชาชนไดใชบริการรอยละ  ๘๐  
   ๓)  ประชาชนมีความรูมากขึ้นรอยละ ๙๐  และศิลปะวัฒนธรรมอันดียังคงอยู 
   ๔)  ประชาชนในเขตตำบลรอยละ ๘๐ มีความรูและมีสวนรวมในการพัฒนาการ 
       ทองเท่ียว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   
   ๕)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นรอยละ  ๑๐  
   ๖)  ชุมชนมีรายไดเพ่ิมขึ้นในอัตรารอยละ ๕  และพึ่งตนเองไดมากขึ้น 
   ๗)  ชุมชนในเขตตำบลรอยละ  ๖๐  นาอยูอยางสงบสุข  
   ๘)  การบริการจัดการของตำบลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงรอยละ  ๖๐  
   ๙)  การบริการจัดการของตำบลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงรอยละ  ๖๐  
 ๒.๔  คาเปาหมาย 
 ๑)  ดานการไดรับบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความสะดวกและรวดเร็ว   

    ๒)  ประชาชนมีความรูและบำรุงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงาม   
    ๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได   

 ๔)  มลภาวะและสิ่งแวดลอมไมเปนพิษทำใหชุมชนนาอยูอยางสงบสุข  
 
    ๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน  
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๒.๖  กลยุทธ 
๑)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสรางแหลงน้ำ  สงวนและเก็บกักน้ำเพ่ือการเกษตร  เพ่ือการอุปโภค

และบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแกไขปญหาน้ำทวมและน้ำแลง 
๒)  สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรดานการศึกษา ครู  นักเรียน  ใหเปนผูมีคุณภาพมี

ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๓)  พัฒนา ปรับปรุงพันธุพืชและเมล็ดพันธุพืชที่ดีมีคุณภาพ สงเสริมใหเกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลด

ตนทุน  เพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลใหมีคุณภาพ สงเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินคาทาง
การเกษตร สงเสริมใหมีการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจำหนวยและเพื่อการอนุรักษ และเพ่ิมชองทางตลาด 

๔)  สงเสริมชุมชนใหเขมแข็ง พัฒนาบทบาทของผูนำชุมชน  คณะกรรมการหมูบานและชุมชนใหพัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูดอยโอกาส  ประชาชน และคุมครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในทองถ่ิน   

๕)  ปองกันและแกไขปญหาการเสพ  การผลิตและการจำหนายยาเสพติดในทุกระดับ 
๖)  ดำเนินการโครงการ เพ่ือใหบริการประชาชน และรับทราบปญหา  อุปสรรค และความตองการของ

ประชาชนในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม) สงเสริมสุขภาพและอนามัยของ
ประชาชนในทุกระดับ ใหมีสุขภาพแข็งแรง  

๗)  สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานใหสอดคลองกับความจำเปนและ
ความตองการของประชาชน กอสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางท่ัวถึง 

๘)  พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา  ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนทองถิ่น
โคราช  โดยการอนุรกัษสืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเที่ยว 

๙)  ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน  นำระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองคกร  
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดใหไดรับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพ่ิมพูนความรู 

๑๐)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
๑๑)  สงเสรมิ  สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ  หนวยงานตางๆ  ในการเตรียมความพรอมในการ

ปองกันภัย และการชวยเหลือผู ประสบภัย ติดตั้งระบบกลองวงจรปดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ สนับสนุนการ
ฝกอบรมจัดตั้งและอบรมฟนฟูตำรวจบานและอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัย
และการจราจร 

๑๒)  พัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ำ ลุมน้ำลำคลองและปาไมใหมีความอุดม
สมบูรณ สรางจิตสำนึกเพื่อปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะรวม 
และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร 
๑)  การพัฒนาชุมชนใหนาอยูมีความเขมแข็ง โดยไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานที่จำเปน

เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและสงเสริมศลิปะวัฒนธรรมทองถิ่น 
๓)  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔)  การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดลอมท่ีมีอยางยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
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 ๒.๘ แผนงาน 
  ๑) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  ๓) แผนงานการศึกษา 
  ๔) แผนงานสาธารณสุข 
  ๕) แผนงานสังคมสงเคราะห 
  ๖) แผนงานสรางความเขมแข็ง 
  ๗) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  ๘) แผนงานงบกลาง 
  ๙) แผนงานการพาณิชย 
๒.๘  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปของตำบลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
   

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของตำบล     

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเปา้หมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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2.1.4 การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
1) SWOT Analysis       

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

  ประชาชน  ผูนำชุมชน มีความพรอมที่จะใหความ
รวมมือกับทางราชการในการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
  ชมุชนเขมแข็งไดรับการบริการสาธารณะดานโครงสราง
พ้ืนฐานครบถวน 
  มีเสนทางสญัจรเปนไปดวยความสะดวก  เนื่องจากมี
ถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๖๐  ๒๓๖๙  และสาย
ตะโกโคกส ี ถนนลาดยางเช่ือมกับจังหวัดชัยภูมิ          
  มีรถโดยสารประจำทางสายจงัหวัดนครราชสีมา – 
อำเภอแกงสนามนาง – จังหวัดชัยภูมิ  ผานเขตเทศบาล 
  มีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ผานเขตอำเภอบัว
ใหญ (กรุงเทพฯ – แกงคอย –   บัวใหญ -  หนองคาย – 
อุดรธานี) 
  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมทองถ่ิน   
  มีแหลงเก็บน้ำไวใชเพื่อการเกษตรกรรม 98 เปอรเซ็นต
ของพ้ืนที่ตำบลกุดจอก 
  ประชากรสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทาง
การเกษตรที่สำคญั ไดแก ขาว  ออยและมัน เลี้ยงสตัว  ฯลฯ 
  มีโรงเรียนสังกัด สพฐ.  4  โรงเรียน  สอนตั้งแตระดับ
กอนประถมศกึษาถึงระดับประถมศกึษา   
  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  4  แหง   
  มีหนวยงานรัฐวิสาหกิจ  อยูในเขตตำบล  คือ  สำนักงาน
ไฟฟาภูมภิาค   
  มีการประสานความรวมมือระหวางตำบลกับสวน
ราชการในพื้นท่ี 
  มีความสงบไมคอยจะมีปญหา ดานความปลอดภัยและ
ดานมลพิษ 
  มีการจัดตั้งหมูบาน 14 หมูบ่้าน   

  ผู้นำชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิน่ 

  มีระบบประปาเพิ่มข้ึนทำใหมี้น้ำใช้อปุโภคบรโิภค

ตลอดทั้งป ี  

  มีวัด   ๒  แห่ง   สำนักสงฆ์   9  แห่ง 

  หมู่บ้านในเขตตำบล  มหีอกระจายข่าว

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้รบัทราบขอ้มูล

ข่าวสาร 

 มีการให้บริการด้านการสื่อสารของบริษัททีโอที แคท

เทเลคอม และมสัีญญาณโทรศพัท์ไร้สายของ ของเอกชน

หลายบริษัท       

  คนในวัยทำงาน  คนหนุมสาวอพยพไปหางานทำในเมือง
และตางประเทศ 

  ราษฎรยากจน  สวนใหญประชาชนประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรเพียงอยางเดียวทำใหขาดรายได 
  ประชาชนไมสามารถรวมกลุมกันเพื่อดำเนินการดาน
เศรษฐกิจของชุมชนในรปูของกลุมอาชีพอยางเขมแข็ง 

  ตำบลเปนชุมชนที่อยู หางไกลตัวเมือง ขาวของราคา
แพลง  เพราะตองนำมาจากแหลงอื่นหรือในเมืองใหญ  จึงมี
การบวกราคาคาขนสงเขาไปอีก เชน  น้ำมัน  เสื้อผา  นุงหม  
ฯลฯ   
  ขาดสถานศึกษาระดับฝกอาชีพ  ขาดแหลงงานรองรับ
แรงงานวางงานนอกฤดูกาล 

  ไมมีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ  ไมมีโรงงานใน
พื้นท่ี  
  อบต.กุดจอก  ขาดบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะดาน 
เชน ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ  ประกอบ
กับเครื่องมือไมเพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณจำกัด 

  ไมมีตลาดสดที่ดำเนินการโดยระดับตำบล 
  แหลงเง ินทุนตางๆ เชน  ธนาคารพาณิชย  มีน อย
ประชาชนไมไดรับความสะดวกในการติดตอ     

  ที ่ด ินมีราคาสูงถาจะพัฒนาในดานการเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรมตองใชงบประมาณจำนวนมาก 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threat) 

  จังหวัดนคราชสีมา  สามารถสนับสนุนงบประมาณ

ให้ อบต.กุดจอก ที ่มีแผนงาน/โครงการตามแนวทาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัด                                  

  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการ

ขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกจิ 

  ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ

เป็นอย่างดี การปฏิรูป ระบบราชการทำให้พนักงานเกิด

ความกระตือรือร้นในการปฏิบัตงิาน 

  รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร ่วมในการ

พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

  ได ้ร ับงบประมาณจากส่วนกลางเพิ ่มขึ ้นเพื ่อให้

เพียงพอในการบริหารจัดการท้องถิ่น 

 

  มีป ัญหาแนวเขตการปกครองระหว่าง  องค์การ

บริหารส่วนตำบลกุดจอกกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบัว

ใหญ่ และ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ 

  ปัจจุบันองค์การบริหารสว่นตำบลกุดจอก  เป็นตำบล

ขนาดกลาง  มีงบประมาณจำกัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าท่ี

ต่างๆ  ตามกฎหมายที ่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที ่ของ

กฎหมายอื่น  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  

นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

  งบประมาณที่ได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการ

บริหารงาน 

  กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานทำให้

ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน 

  การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทาง

เดียวกัน  ทำให้การปฏิบัติงาน เกิดความล่าช้าไม่เป็นไป

ตามวัตถุประสงคท์ี่วางไว ้

  การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่

สามารถดำเนินการแก้ปัญหาได้  ต้องอาศัยความเสียสละ

ของชุมชนเท่านั้น  ซึ่งบางครั้งก็ทำได้ยากมาก 
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สวนท่ี  3 

ผลการติดตามและประเมินผลดวยระบบ  e – plan 

 
ประกาศ อบต.กุดจอก 

เรอืง การรายงานผลการดําเนนิงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
รอบ 6 เดอืน  (เดอืน ตลุาคม 2563 – มนีาคม 2564) 

******************************************* 
                ดว้ยรัฐธรรมนญู มาตรา 253 กําหนดให ้อปท.สภาทอ้งถนิ และผูบ้รหิารทอ้งถนิ เปิดเผยขอ้มลูและรายงานผลการดําเนินงานใหป้ระชาชน
ทราบ รวมตลอดทัง มกีลไกใหป้ระชาชนในทอ้งถนิมสีว่นร่วมดว้ย ประกอบกับระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
    ดว้ยระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจัดทําแผนพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ (ฉบับท ี๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ้ 30(5) กําหนดให ้
ผูบ้รหิารทอ้งถนิเสนอผลการตดิตามและประเมนิผลตอ่สภาทอ้งถนิ และคณะกรรมการ พัฒนาทอ้งถนิ พรอ้มทงัประกาศผลการตดิตามและประเมนิผล
แผนพัฒนาใหป้ระชาชนในทอ้งถนิทราบ ในทเีปิดเผยภายในสบิหา้วันนับแตวั่นทผูีบ้รหิารทอ้งถนิเสนอผลการตดิตามและประเมนิผลดังกลา่ว และตอ้ง
ปิดประกาศโดยเปิดเผยไมน่อ้ยกวา่สามสบิวัน โดยอยา่งนอ้ยปีละสองครังภายในเดอืนเมษายน และภายในเดอืนตลุาคมของทกุปี 
    ดังนันเพอืการปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดทําแผนพัฒนาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ อบต.กดุจอก 
จงึขอประกาศผลการดําเนนิงานการจัดทํางบประมาณ การใชจ้่าย และผลการดําเนนิงาน รวมทังการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถนิ ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพอืใหป้ระชาชนไดม้สีว่นร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบรหิารจัดการอบต.กดุจอก ดังนี 
ก. วสิยัทศัน ์ของอบต.กดุจอก 
    "บา้นเมอืงน่าอยู ่รูร้ักสามัคค ีอยูอ่ยา่งเศรษฐกจิพอเพยีง" 
ข. พนัธกจิ ของอบต.กดุจอก 
    - 
ค. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา ของอบต.กดุจอกไดก้ําหนดยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนา
ยทุธศาสตรไ์ว ้4 ยทุธศาสตร ์ดังนี 
    กอ่สรา้งปรับปรุงดา้นโครงสรา้งพนืฐาน และสง่เสรมิอนรุักษ์ฟืนฟทูรัพยากรธรรมชาตแิละ
สงิแวดลอ้ม 
    สง่เสรมิและพัฒนาสังคมคณุภาพชวีติของประชาชน 
    ดา้นสง่เสรมิและพัฒนาระบบการศกึษา บํารุงศาสนา สบืสานวัฒนธรรมและภมูปัิญญา
ทอ้งถนิ 
    การสง่เสรมิการประกอบอาชพีของประชาชน 

ง. การวางแผน 
    อบต.กดุจอก ไดจั้ดทําแผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการทบีญัญัตไิวใ้นระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมสีว่นร่วมของประชาชน เชน่ การจัดเวทปีระชาคม การประชมุกรรมการชมุชน เพือรบัฟังปัญหาและความตอ้งการที
แทจ้รงิของประชาชนในพนืท ีกอ่นนํามาจัดทําโครงการเพอืพัฒนาพนืท ีทบีรรจุไวใ้นแผนพัฒนา 3 ปี ตอ่ไป 
    อบต.กดุจอก ไดป้ระกาศใชแ้ผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดก้ําหนดโครงการทจีะดําเนนิการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร ์
2561 2564 รอบ 6 เดอืน 2563 2564 2565 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

กอ่สรา้งปรับปรุงดา้นโครงสรา้งพนืฐาน และ
สง่เสรมิอนุรักษ์ฟืนฟทูรัพยากรธรรมชาตแิละ
สงิแวดลอ้ม 

79 16,219,000.00 73 15,304,500.00 52 9,923,000.00 82 29,640,000.00 49 29,620,000.00 

สง่เสรมิและพัฒนาสังคมคุณภาพชวีติของ
ประชาชน 4 460,000.00 4 280,000.00 23 4,611,512.00 32 5,330,000.00 54 6,799,000.00 

ดา้นสง่เสรมิและพัฒนาระบบการศกึษา บํารุง
ศาสนา สบืสานวัฒนธรรมและภูมปัิญญา
ทอ้งถนิ 

0 0.00 0 0.00 9 420,000.00 10 480,000.00 13 600,000.00 

การสง่เสรมิการประกอบอาชพีของประชาชน 0 0.00 0 0.00 1 20,000.00 0 0.00 1 20,000.00 

รวม 83 16,679,000.00 77 15,584,500.00 85 14,974,512.00 124 35,450,000.00 117 37,039,000.00 

 

     
 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน : องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก หนา 18 

 

 
จ. การจดัทาํงบประมาณ 
ผูบ้รหิารอบต.กดุจอก ไดป้ระกาศใชข้อ้บัญญัตงิบประมาณ โดยมโีครงการทบีรรจุอยู่
ในขอ้บญัญัตงิบประมาณ จํานวน 58 โครงการ งบประมาณ 6,134,900 บาท สามารถ
จําแนกตามยทุธศาสตร ์ไดด้ังน ี

ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอ้บญัญตั ิ

กอ่สรา้งปรับปรุงดา้นโครงสรา้งพนืฐาน และสง่เสรมิอนรุักษ์ฟืนฟทูรัพยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม 26 4,373,000.00 

สง่เสรมิและพัฒนาสังคมคณุภาพชวีติของประชาชน 23 1,361,900.00 

ดา้นสง่เสรมิและพัฒนาระบบการศกึษา บํารุงศาสนา สบืสานวัฒนธรรมและภมูปัิญญาทอ้งถนิ 9 400,000.00 

การส่งเสรมิการประกอบอาชพีของประชาชน - - 

รวม 58 6,134,900.00 
 

   
  รายละเอยีดโครงการในขอ้บัญญัตงิบประมาณ อบต.กดุจอก มดัีงนี 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 
หนว่ยงานที
รบัผดิชอบ 

วตัถ ุ
ประสงค ์

ผลผลติ 

1. 

กอ่สรา้งปรับปรุงดา้น
โครงสรา้งพนืฐาน 
และสง่เสรมิอนรุักษ์
ฟืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสงิแวดลอ้ม 

คา่ชดเชยคา่งานกอ่สรา้ง
ตามสัญญาแบบปรับราคา
ได ้(คา่ K) 

20,000.00 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง, 
กองชา่งสขุาภบิาล
, กองประปา, 
สํานักชา่ง, สํานัก
การชา่ง 

เพอืจ่ายเป็นคา่ชดเชยคา่
กอ่สรา้งตามสัญญาแบบ
ปรับราคาไดใ้หแ้ก่ผูป้ระกอบ
อาชพีงานกอ่สรา้ง 

เพอืจ่ายเป็นค่าชดเชยคา่
กอ่สรา้งตามสัญญาแบบปรับ
ราคาไดใ้หแ้กผู่ป้ระกอบ
อาชพีงานกอ่สรา้ง 

2. 

กอ่สรา้งปรับปรุงดา้น
โครงสรา้งพนืฐาน 
และสง่เสรมิอนรุักษ์
ฟืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสงิแวดลอ้ม 

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก (คสล) 
บา้นคมูะคา่ หมูท่ ี10 (สาย
บา้นคมูะคา่-หนองกระโดน) 

300,000.00 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง, 
กองชา่งสขุาภบิาล
, กองประปา, 
สํานักชา่ง, สํานัก
การชา่ง 

เพอืใหป้ระชาชนไดม้ถีนน
ใชใ้นการคมนาคมไดส้ะดวก
รวดเร็วยงิขนึ 

กอ่สรา้งถนน คสล.ขนาดผวิ
จราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหลท่างดนิถมตามแบบ
มาตรฐานงานทางสําหรับ 
อปท. แผ่นท ีทถ-2-202-
203(รายละเอยีดโครงการ
เป็นไปตามแบบ อบต.กดุ
จอก กําหนด) 

3. 

กอ่สรา้งปรับปรุงดา้น
โครงสรา้งพนืฐาน 
และสง่เสรมิอนรุักษ์
ฟืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสงิแวดลอ้ม 

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ ี6 
(สายหนองปรอื - โนน
พลวง) 

200,000.00 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง, 
กองชา่งสขุาภบิาล
, กองประปา, 
สํานักชา่ง, สํานัก
การชา่ง 

เพอืใหป้ระชาชนไดม้ถีนน
ใชใ้นการคมนาคมไดส้ะดวก
รวดเร็วยงิขนึ 

กอ่สรา้งถนนคสล. กวา้ง 
5.00 ม. ยาว 54.00 ม. หนา 
0.15 ม. ไหลท่างดนิถม 
(รายละเอยีดตามแบบ อบต.
กดุจอกกําหนด) ตดิตังป้าย
โครงการ 1 ป้าย 

4. 

กอ่สรา้งปรับปรุงดา้น
โครงสรา้งพนืฐาน 
และสง่เสรมิอนุรักษ์
ฟืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสงิแวดลอ้ม 

โครงการอดุหนุนสํานักงาน
การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค
อําเภอบัวใหญ ่

150,000.00 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง, 
กองชา่งสขุาภบิาล
, กองประปา, 
สํานักชา่ง, สํานัก
การชา่ง 

อดุหนนุสํานักงานการไฟฟ้า
สว่นภมูภิาคอําเภอบวัใหญ ่

ประชาชนทกุครัวเรอืนมี
ไฟฟ้าใช ้

5. 

กอ่สรา้งปรับปรุงดา้น
โครงสรา้งพนืฐาน 
และสง่เสรมิอนรุักษ์
ฟืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสงิแวดลอ้ม 

โครงการเกษตรผสมผสาน 20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพอืเป็นคา่ใชจ่้ายตาม
โครงการเกษตรผสมผสาน 

เพอืเป็นคา่ใชจ้า่ยตาม
โครงการเกษตรผสมผสาน 

6. 

กอ่สรา้งปรับปรุงดา้น
โครงสรา้งพนืฐาน 
และสง่เสรมิอนรุักษ์
ฟืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสงิแวดลอ้ม 

โครงการอนุรักษ์พันธกุรรม
พชือันเนอืงมาจาก
พระราชดําร ิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ี

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

อนุรักษ์พันธกุรรมพชือัน
เนอืงมาจากพระราชดําร ิ

เพอืเป็นคา่ใชจ้่ายตาม
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรม
พชือันเนืองมาจาก
พระราชดํารสิมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช
กมุาร ี

7. 

กอ่สรา้งปรับปรุงดา้น
โครงสรา้งพนืฐาน 
และสง่เสรมิอนรุักษ์
ฟืนฟู

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สงิแวดลอ้ม 

10,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสงิแวดลอ้ม 

เพอือนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สงิแวดลอ้ม 
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ทรัพยากรธรรมชาติ
และสงิแวดลอ้ม 

8. 

กอ่สรา้งปรับปรุงดา้น
โครงสรา้งพนืฐาน 
และสง่เสรมิอนุรักษ์
ฟืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสงิแวดลอ้ม 

โครงการซอ่มแซม/ทาสี
อาคารเรยีนฝหอ้งนําฝ
เครอืงเลน่สนามของศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กทัง 4 ศนูย ์

40,000.00 

สว่นการศกึษา, 
กองการศกึษา, 
กองสง่เสรมิ
การศกึษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศกึษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สํานักการศกึษา 

ซอ่มแซม ปรับปรุงตอ่เตมิ
อาคารศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ปู
กระเบอืง/ทาส/ีอาคารเรยีน 
/ ทาสเีครอืงเลน่ สนามของ
ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กทัง 4 
แหง่ในสังกัด อบต.กดุจอก 
ตามแบบ อบต.กําหนด 

ซ่อมแซม ปรับปรุงตอ่เตมิ
อาคารศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก 
ปกูระเบอืง/ทาส/ีอาคาร
เรยีน / ทาสเีครอืงเลน่ 
สนามของศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็กทัง 4 แหง่ในสังกัด 
อบต.กดุจอก ตามแบบ 
อบต.กําหนด 

9. 

กอ่สรา้งปรับปรุงดา้น
โครงสรา้งพนืฐาน 
และสง่เสรมิอนรุักษ์
ฟืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสงิแวดลอ้ม 

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก(คสล.) 
บา้นหนองเซยีงโข ่ม. 5 
(ทศิตะวันตกหมูบ่า้น) 

260,000.00 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง, 
กองชา่งสขุาภบิาล
, กองประปา, 
สํานักชา่ง, สํานัก
การชา่ง 

เพอืกอ่สรา้งถนน คสล.ทศิ
ตะวันตกเฉียงใต ้หมู ่5 

กอ่สรา้งถนน คสล.ขนาดผวิ
จราจรกวา้ง 4.50 เมตร ยาว 
78.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร(รายละเอยีดตามแบบ 
อบต.กดุจอก กําหนด) 

10. 

กอ่สรา้งปรับปรุงดา้น
โครงสรา้งพนืฐาน 
และสง่เสรมิอนรุักษ์
ฟืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสงิแวดลอ้ม 

โครงการกอ่สรา้งถนนหนิ
คลกุ บา้นดอนหัน หมู ่11 
(ทศิเหนือหมูบ่า้น) 

180,000.00 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง, 
กองชา่งสขุาภบิาล
, กองประปา, 
สํานักชา่ง, สํานัก
การชา่ง 

เพอืกอ่สรา้งถนนหนิคลกุ 
บา้นดอนหัน หมู ่11 (ทศิ
เหนือหมูบ่า้น) 

กอ่สรา้งถนนหนิคลกุพรอ้ม
ปรับเกรดเกลยีบดทับแนน่ 
ขนาด 3.70 เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 0.12 เมตร 

11. 

กอ่สรา้งปรับปรุงดา้น
โครงสรา้งพนืฐาน 
และสง่เสรมิอนรุักษ์
ฟืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสงิแวดลอ้ม 
 
  

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก 
(คสล.) บา้นกดุจอก หมู ่
12 (สายบา้นกุดจอก-บา้น
ดอนฆา่เสอื) 

100,000.00 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง, 
กองชา่งสขุาภบิาล
, กองประปา, 
สํานักชา่ง, สํานัก
การชา่ง 

เพอืกอ่สรา้งถนน คสล.สาย
ศาลากลางบา้น ถงึ บา้น
ดอนฆา่เสอื หมู ่12 ต.บัว
ใหญ ่

กอ่สรา้งถนน คสล.ขนาด
กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 44.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร
(รายละเอยีดตามแบบ อบต.
กดุจอก กําหนด) 

 
12. 

กอ่สรา้งปรับปรุงดา้น
โครงสรา้งพนืฐาน 
และสง่เสรมิอนรุักษ์
ฟืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสงิแวดลอ้ม 

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก 
(คสล.) บา้นงวิใหม ่หมู ่1 
(ซอยหลังโรงเรยีน ถงึ วัด
งวิใหม)่ 

200,000.00 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง, 
กองชา่งสขุาภบิาล
, กองประปา, 
สํานักชา่ง, สํานัก
การชา่ง 

เพอืกอ่สรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก (คสล.) บา้นงวิ
ใหม ่หมู ่1 (ซอยหลัง
โรงเรยีน ถงึ วัดงวิใหม)่ 

กอ่สรา้งถนน คสล. ขนาด
กวา้ง 4.50 เมตร ยาว 59 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
(รายละเอยีดโครงการตาม
แบบ อบต.กดุจอก กําหนด) 

13. 

กอ่สรา้งปรับปรุงดา้น
โครงสรา้งพนืฐาน 
และสง่เสรมิอนรุักษ์
ฟืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสงิแวดลอ้ม 

โครงการกอ่สรา้งถนนดนิ 
บา้นออ้ยชา้ง หมู ่7 (บา้น
ออ้ยชา้ง ถงึ โคกหนอง
ปรอื) 

200,000.00 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง, 
กองชา่งสขุาภบิาล
, กองประปา, 
สํานักชา่ง, สํานัก
การชา่ง 

เพอืกอ่สรา้งถนนดนิ บา้น
ออ้ยชา้ง หมู ่7 (บา้น
ออ้ยชา้ง ถงึ โคกหนอง
ปรอื) 

กลางบา้น ? วัดบา้นออ้ยชา้ง
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
195.00 เมตร หนา 0.15 
เมตรตามแบบ อบต.กดุจอก
กําหนดกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล. 
สแียก 

14. 

กอ่สรา้งปรับปรุงดา้น
โครงสรา้งพนืฐาน 
และสง่เสรมิอนรุักษ์
ฟืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสงิแวดลอ้ม 

โครงการกอ่สรา้งถนนดนิ 
บา้นโสก หมู ่4 (สายรอบ
ป่าชา้บา้นโสก) 

123,000.00 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง, 
กองชา่งสขุาภบิาล
, กองประปา, 
สํานักชา่ง, สํานัก
การชา่ง 

เพอืกอ่สรา้งถนนดนิ บา้น
โสก 

กอ่สรา้งถนนดนิ บา้นโสก 
หมู ่4 พรอ้มปรับเกรดเกลยี
บดทับแน่น ใหเ้รยีบรอ้ย 
ขนาด กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
253 เมตร สงูเฉลยี 1 เมตร 

15. 

กอ่สรา้งปรับปรุงดา้น
โครงสรา้งพนืฐาน 
และสง่เสรมิอนรุักษ์
ฟืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสงิแวดลอ้ม 

โครงการกอ่สรา้งถนนหนิ
คลกุ บา้นกดุจอก หมู ่12 
(สายบา้นกดุจอก - บา้น
ดอนฆา่เสอื ต.บัวใหญ่) 

160,000.00 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง, 
กองชา่งสขุาภบิาล
, กองประปา, 
สํานักชา่ง, สํานัก
การชา่ง 

เพอืกอ่สรา้งถนนหนิคลกุ 
บา้นกดุจอก หมู ่12 (สาย
บา้นกดุจอก - บา้นดอนฆา่
เสอื ต.บัวใหญ่) 

กอ่สรา้งถนนหนิคลกุ บา้นกดุ
จอก หมู ่12 (สายบา้นกุด
จอก - บา้นดอนฆา่เสอื ต.บัว
ใหญ)่ 

16. 

กอ่สรา้งปรับปรุงดา้น
โครงสรา้งพนืฐาน 
และสง่เสรมิอนรุักษ์
ฟืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสงิแวดลอ้ม 

โครงการปรบัปรุงซอ่มแซม
ถนนดนิ บา้นดอนแปะ หมู ่
8 (ซอยนาลงุใบ) 

60,000.00 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง, 
กองชา่งสขุาภบิาล
, กองประปา, 
สํานักชา่ง, สํานัก
การชา่ง 

เพอืเสรมิถนนดนิ บา้นดอน
แปะ หมู ่8 (ซอยนาลงุใบ) 

เสรมิถนนดนิ บา้นดอนแปะ 
หมู ่8 (ซอยนาลงุใบ) ขนาด
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 230 
เมตร สงูเฉลยี 0.60 เมตร 

17. 

กอ่สรา้งปรับปรุงดา้น
โครงสรา้งพนืฐาน 
และสง่เสรมิอนรุักษ์
ฟืนฟู

โครงการซอ่ม สรา้ง
ถนนลาดยาง หมูท่7ี บา้น
ออ้ยชา้ง 

500,000.00 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง, 
กองชา่งสขุาภบิาล
, กองประปา, 

เพอืใหป้ระชาชนไดม้ถีนน
ใชใ้นการคมนาคมไดส้ะดวก
รวดเร็วยงิขนึ 

ซ่อมสรา้งถนนลาดยาง กวา้ง 
5.30 เมตร ยาว 375 เมตร 
ผวิจราจร Asphaltic 
Concrete (AC) หนา 5 ซม. 
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ทรัพยากรธรรมชาติ
และสงิแวดลอ้ม 

สํานักชา่ง, สํานัก
การชา่ง 

(ตามแบบแปลนท ีอบต.
กําหนด) 

18. 

กอ่สรา้งปรับปรุงดา้น
โครงสรา้งพนืฐาน 
และสง่เสรมิอนรุักษ์
ฟืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสงิแวดลอ้ม 

โครงการกอ่สรา้งถนน 
คสล. หมู ่3 (คุม้นอ้ย) 

200,000.00 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง, 
กองชา่งสขุาภบิาล
, กองประปา, 
สํานักชา่ง, สํานัก
การชา่ง 

เพอืใหป้ระชาชนไดม้ถีนน
ใชใ้นการคมนาคมไดส้ะดวก
รวดเร็วยงิขนึ 

กอ่สรา้งถนน คสล.ขนาดผวิ
จราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
72.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ตามแบบมาตรฐานงาน
ทางสําหรับ อปท. แผ่นท ี
ทถ-2-202-203 
(รายละเอยีดโครงการเป็นไป
ตามแบบอบต.กดุจอก 
กําหนด) 

19. 

กอ่สรา้งปรับปรุงดา้น
โครงสรา้งพนืฐาน 
และสง่เสรมิอนรุักษ์
ฟืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสงิแวดลอ้ม 

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก 
(คสล.) บา้นโนนแดง หมู ่
14 ( บา้นโนนแดง- บา้น
ดอนแปะ) 

200,000.00 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง, 
กองชา่งสขุาภบิาล
, กองประปา, 
สํานักชา่ง, สํานัก
การชา่ง 

เพอืใหป้ระชาชนไดม้ถีนน
ใชใ้นการคมนาคมไดส้ะดวก
รวดเร็วยงิขนึ 

กอ่สรา้งถนน คสล.ขนาดผวิ
จราจรกวา้ง 4.50 เมตร ยาว 
59.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ตามแบบมาตรฐานงาน
ทางสําหรับ อปท. แผ่นท ี
ทถ-2-202-203 
(รายละเอยีดโครงการเป็นไป
ตามแบบอบต.กดุจอก 
กําหนด) 

20. 

กอ่สรา้งปรับปรุงดา้น
โครงสรา้งพนืฐาน 
และสง่เสรมิอนรุักษ์
ฟืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสงิแวดลอ้ม 

โครงการกอ่สรา้งระบบ
ประปา บา้นงวิใหม ่ม.1 400,000.00 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง, 
กองชา่งสขุาภบิาล
, กองประปา, 
สํานักชา่ง, สํานัก
การชา่ง 

เพอืประชาชนไดม้ถีังกับเก็บ
นําไวเ้พอือปุโภคบรโิภค 

โครงการกอ่สรา้งระบบ
ประปาผวิดนิ ทรงแชมเปญ 
ขนาด 15 ลบ.ม. พรอ้ม
ประสานท่อระหวา่งระบบให ้
เรยีบรอ้ย 

21. 

กอ่สรา้งปรับปรุงดา้น
โครงสรา้งพนืฐาน 
และสง่เสรมิอนรุักษ์
ฟืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสงิแวดลอ้ม 

โครงการกอ่สรา้งลาน คสล 
อเนกประสงค ์บา้นดอนแรง้ 
หมู่ 9 

200,000.00 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง, 
กองชา่งสขุาภบิาล
, กองประปา, 
สํานักชา่ง, สํานัก
การชา่ง 

กอ่สรา้งลานพืนปูนออก
กําลังกาย หมู ่9 

กอ่สรา้งพนืปนูและจัดหา
เครอืงออกกําลัง หมู ่9 บา้น
ดอนแรง้ (รายละเอยีด
โครงการตามแบบ อบต.กดุ
จอกกําหนด) 

22. 

กอ่สรา้งปรับปรุงดา้น
โครงสรา้งพนืฐาน 
และสง่เสรมิอนรุักษ์
ฟืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสงิแวดลอ้ม 
 
 
 
 
  

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก 
(คสล.) บา้นดอนหนั หมู ่
11 (สายถนน202 -บา้น 
ดอนหัน) 

200,000.00 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง, 
กองชา่งสขุาภบิาล
, กองประปา, 
สํานักชา่ง, สํานัก
การชา่ง 

เพอืการคมนาคมทสีะดวก
รวดเร็ว 

กอ่สรา้งถนนคสล. กวา้ง 
5.00 ม. ยาว 54.00 ม. หนา 
0.15 ม. ไหลท่างดนิถม 
(รายละเอยีดโครงการตาม
แบบ อบต.กดุจอก กําหนด) 

23. 

กอ่สรา้งปรับปรุงดา้น
โครงสรา้งพนืฐาน 
และสง่เสรมิอนรุักษ์
ฟืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสงิแวดลอ้ม 

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก 
(คสล.) บา้นหัวฝาย ม.13 
(บา้นหัวฝาย ถงึ บา้นโสก) 

200,000.00 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง, 
กองชา่งสขุาภบิาล
, กองประปา, 
สํานักชา่ง, สํานัก
การชา่ง 

เพอืการคมนาคมทสีะดวก
รวดเร็ว 

กอ่สรา้งถนน คสล.ขนาดผวิ
จราจรกวา้ง 3.2 เมตร ยาว 
83.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

24. 

กอ่สรา้งปรับปรุงดา้น
โครงสรา้งพนืฐาน 
และสง่เสรมิอนรุักษ์
ฟืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสงิแวดลอ้ม 

โครงการซอ่มแซมถนนหนิ
คลกุ บา้นเพ็ดนอ้ย หมู ่2 
(สายทศิเหนือหมูบ่า้น) 

210,000.00 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง, 
กองชา่งสขุาภบิาล
, กองประปา, 
สํานักชา่ง, สํานัก
การชา่ง 

ซอ่มแซมถนนหนิคลกุ 
บา้นเพ็ดนอ้ย หมู ่2 (สาย
ทศิเหนือหมูบ่า้น) 

- ชว่งท ี1ขนาดผวิจราจร 
กวา้ง 3.00 ม. ยาว 225.00 
ม. หนา 0.12 ม. ถนนหนิ
คลกุพรอ้มปรับ เกรดเกลยี
บดทับแน่นใหเ้รยีบรอ้ย - 
ชว่งท ี2ขนาดผวิจราจร 
กวา้ง 3.00 ม. ยาว 415.00 
ม. หนา 0.12 ม. ถนนหนิ
คลกุพรอ้มปรับ เกรดเกลยี
บดทับแน่นใหเ้รยีบรอ้ย - 
ตดิตงัป้ายโครงการ 1 ป้าย 
(รายละเอยีดโครงการตาม
แบบ อบต.กดุจอกกําหนด) 

25. 

กอ่สรา้งปรับปรุงดา้น
โครงสรา้งพนืฐาน 
และสง่เสรมิอนรุักษ์
ฟืนฟู

โครงการปรบัปรุงซอ่มแซม
ถนนดนิบา้นคมูะคา่ หมู ่10 
( คูม่ะคา่ 12 สายบา้นนาย
สายนต ์ทดุปอ ) 

200,000.00 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง, 
กองชา่งสขุาภบิาล
, กองประปา, 

ปรับปรุงซอ่มแซมถนนดนิ
บา้นคมูะคา่ หมู ่10 ( คู่
มะคา่ 12 สายบา้นนายสา
ยนต ์ทดุปอ ) 

- เสรมิถนนดนิพรอ้มปรับ
เกรดเกลยีบดทับแน่นให ้
เรยีบรอ้ยขนาด กวา้ง 4.00 
ม . ยาว 700.00 ม. สงูเฉลยี 
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ทรัพยากรธรรมชาติ
และสงิแวดลอ้ม 

สํานักชา่ง, สํานัก
การชา่ง 

0.60 ม. - ตดิตังป้าย
โครงการ 1 ป้าย 
(รายละเอยีดโครงการตาม
แบบ อบต.กดุจอกกําหนด) 

26. 

กอ่สรา้งปรับปรุงดา้น
โครงสรา้งพนืฐาน 
และสง่เสรมิอนุรักษ์
ฟืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสงิแวดลอ้ม 

โครงการจา้งเหมาออกแบบ 
เขยีนแบบ รับรองแบบ 
โครงการกอ่สรา้ง ฯลฯ 

20,000.00 

สว่นโยธา, กอง
โยธา, กองชา่ง, 
กองชา่งสขุาภบิาล
, กองประปา, 
สํานักชา่ง, สํานัก
การชา่ง 

เพอืจา้งเหมาการออกแบบ 
เขยีนแบบ รับรองแบบ
โครงการ 

เพอืจา้งเหมาการออกแบบ 
เขยีนแบบ รับรองแบบ
โครงการ 

27. 
สง่เสรมิและพัฒนา
สังคมคณุภาพชวีติ
ของประชาชน 

โครงการรณรงคป้์องกัน
และควบคมุโรค
ไขเ้ลอืดออก 

40,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพอืป้องกันและควบคมุโรค
ไขเ้ลอืดออก สําหรับ
ประชาชน ตําบลกดุจอก 

อบรมใหค้วามรูก้ารป้องกันและ
ควบคมุโรค และจัดหา สาร
ควบคมุโรค 

28. 
สง่เสรมิและพัฒนา
สังคมคณุภาพชวีติ
ของประชาชน 

โครงการรณรงคส์ง่เสรมิ
การลดปรมิาณขยะและคัด
แยกขยะ 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพอืสง่เสรมิใหเ้ด็กและ
เยาวชน ประชาชน คัดแยก
ขยะไดถ้กูตอ้ง 

เด็กและเยาวชน สามารถคัด
แยกขยะเพอืง่ายตอ่การ
ทําลาย 

29. 
สง่เสรมิและพัฒนา
สังคมคณุภาพชวีติ
ของประชาชน 

โครงการสัตวป์ลอดโรคคน
ปลอดภัย 

40,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพอืป้องกันและควบคมุโรค
พษิสนัุขบา้ 

อบรมใหค้วามรูก้ารป้องกัน
และควบคมุโรคพษิสขุนัขบา้ 
สํารวจและขนึทะเบยีนสัตว์
และจัดหาวัสด(ุวัคซนี)ใน
การป้องกันและควบคุมโรค
พษิสนัุขบา้ 

30. 
สง่เสรมิและพัฒนา
สังคมคณุภาพชวีติ
ของประชาชน 

โครงการอดุหนุน สําหรับ
การดําเนนิงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดําร ิดา้น
สาธารณสขุ 

280,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพอืสนับสนนุใหช้มุชน/
หมูบ่า้น แหง่ละ 20,000 
บาท 

การพัฒนาศักยภาพดา้น
สาธารณสขุของคนในหมูบ่า้น 
- การแกไ้ขปัญหาสาธารณสขุ
ของหมูบ่า้น - การจัดบรกิาร
สขุภาพเบอืงตน้โดยศนูย์
สาธารณสขุมลูฐานชมุชน 
(ศสมช.) 3.2) สนับสนุน
กจิกรรมรณรงคส์ขุบญัญัต ิ3.3) 
จัดกจิกรรมกลุม่ทางสังคมใน
ทอ้งถนิ 

31. 
สง่เสรมิและพัฒนา
สังคมคณุภาพชวีติ
ของประชาชน 

โครงการรณรงคป้์องกัน
และลดอบัุตเิหตทุางถนน
ชว่งเทศกาลปีใหม ่และ
สงกรานต ์

10,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพอืบรกิารประชาชนในการ
สัญจรชว่งเทศกาลป้องกัน
และลดอบุัตเิหตทุางถนน
ชว่งเทศกาลปีใหม ่

ตังจุดบรกิารประชาชนอํานวย
ความสะดวกในการเดนิทาง 1 
จุด 

32. 
สง่เสรมิและพัฒนา
สังคมคณุภาพชวีติ
ของประชาชน 

โครงการบรหิารจัดการศนูย์
ปฏบัิตกิารร่วมในการ
ชว่ยเหลอืประชาชนของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพอืสนับสนนุงบประมาณ
ศนูยช์ว่ยเหลอืประชาชน
ตามอํานาจหนา้ทรีะดับ
อําเภอ 

เพอือดุหนุนงบประมาณใหกั้บ 
อปท.ทเีป็นศนูยช์ว่ยเหลอื
ประชาชนตามอํานาจหนา้ที
ระดับอําเภอบัวใหญ ่

33. 

สง่เสรมิและพัฒนา
สังคมคณุภาพชวีติ
ของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
  

โครงการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพอืใหค้วามรูใ้นการป้องกัน
และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 

เด็ก เยาวชน ประชาชน 100 
คน 

34. 
สง่เสรมิและพัฒนา
สังคมคณุภาพชวีติ
ของประชาชน 

โครงการแขง่ขนักฬีาตา้น
ยาเสพตดิ 100,000.00 

สว่นการศกึษา, 
กองการศกึษา, 
กองสง่เสรมิ
การศกึษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศกึษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สํานักการศกึษา 

เพอืเด็กเยาวชน ประชาชน
ไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กดิ
ประโยชน ์หา่งไกลยาเสพ
ตดิ มสีขุภาพด ีเกดิความรัก
สามัคค ี

เด็กเยาวชน ประชาชนไดใ้ช ้
เวลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ 
หา่งไกลยาเสพตดิ มสีขุภาพด ี
เกดิความรักสามัคค ี
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35. 
สง่เสรมิและพัฒนา
สังคมคณุภาพชวีติ
ของประชาชน 

โครงการสง่เสรมิคณุธรรม
จรยิธรรมและการรักษาวนัิย
ของพนักงานเจา้หนา้ท ี

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพอืสง่เสรมิใหค้วามรู ้
ระเบยีบวนัิย ของพนักงาน
เจา้หนา้ทใีนการปฏบิัตงิาน 

คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา 
อบต.พนักงานสว่นตําบล 
ลกูจา้งประจํา และพนักงาน 
อบต.กดุจอก 

36. 
สง่เสรมิและพัฒนา
สังคมคณุภาพชวีติ
ของประชาชน 

โครงการดําเนนิการจัดการ
เลอืกตงัผูบ้รหิารและ
สมาชกิสภาทอ้งถนิ 

300,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพอืใหม้กีารดําเนนิการ
เลอืกตังนายกฯและสมาชกิ
สภา อบต.กดุจอก 

ดําเนนิการเลอืกตงันายกและ
สมาชกิสภา อบต.กุดจอก 

37. 
สง่เสรมิและพัฒนา
สังคมคณุภาพชวีติ
ของประชาชน 

โครงการประชมุรับฟังความ
คดิเห็นของประชาชน
เกยีวกับการจัดทํา
ขอ้บัญญัตแิละแผนพัฒนา
ทอ้งถนิ 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

จัดประชมุประชาคมระดับ
หมูบ่า้น ตําบลเพอืรับฟัง
ความคดิเห็นในการจัดทํา
แผน /ขอ้บัญญัต ิ

ประชมุประชาคมระดับหมูบ่า้น 
ตําบลเพอืรับฟังความคดิเห็น
ในการจัดทําแผน /ขอ้บัญญัต ิ

38. 
สง่เสรมิและพัฒนา
สังคมคณุภาพชวีติ
ของประชาชน 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูนํ้าชมุชน ผูบ้รหิาร 
สมาชกิสภา อบต. 
พนักงานสว่นตําบล 
ลกูจา้งประจํา พนักงานจา้ง 
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง อันเนืองมาจาก
พระราชดําร ิ

160,000.00 
สว่นการคลัง, กอง
คลัง, สํานักคลัง 

เพอืศกึษาดงูานตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
อันเนืองมาจากพระราชดําร ิ

ผูนํ้าชมุชน ผูบ้รหิาร สมาชกิ
สภา อบต. พนกังานสว่นตําบล 
ลกูจา้งประจํา พนักงานจา้ง 

39. 
สง่เสรมิและพัฒนา
สังคมคณุภาพชวีติ
ของประชาชน 

โครงการฝึกอบรมและ
ทบทวนอาสาสมัครป้องกัน
ฝ่ายผลเรอืน (อปพร.) 

42,950.00 
กองป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

เพอืให ้อปพร.มคีวามพรอ้ม
ในการใหบ้รกิารประชาชน
ในการสัญจรชว่งเทศกาล
และการบรกิารในการจัด
กจิกรรมตา่ง ๆ 

ฝึกอบรม/จัดตงัใหมใ่นการ
ปฏบิัตงิานของ อปพร. 

40. 
สง่เสรมิและพัฒนา
สังคมคณุภาพชวีติ
ของประชาชน 

โครงการจติอาสาเราทํา
ความดดีว้ยหัวใจ 20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพอืสง่เสรมิใหป้ระชาชนมี
ความรักความสามัคค ีรูจ้ัก
เสยีสละ และมจีติอาสา 

กจิกรรมทําความสะอาด 
พัฒนาแหลง่นํา คคูลอง การ
ชว่ยเหลอืประชาชนทขีาดคน
ดแูล ผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร 

41. 
สง่เสรมิและพัฒนา
สังคมคณุภาพชวีติ
ของประชาชน 

โครงการสง่เสรมิและ
พัฒนาสตร ี

16,000.00 

สว่นสวัสดกิาร
สังคม, กอง
สวัสดกิารสังคม, 
สํานักสวัสดกิาร
สังคม 

เพอืสง่เสรมิอาชพีสตรใีน
ชมุชน 

สตรใีนชมุชนมรีายไดช้ว่ง
วา่งงาน 

42. 
สง่เสรมิและพัฒนา
สังคมคณุภาพชวีติ
ของประชาชน 

โครงการสง่เสรมิและ
พัฒนาคุณภาพชวีติ
ผูส้งูอาย ุคนพกิารและ
ผูด้แูลคนพกิาร 

12,000.00 

สว่นสวัสดกิาร
สังคม, กอง
สวัสดกิารสังคม, 
สํานักสวัสดกิาร
สังคม 

เพอืพัฒนาคณุภาพชวีติคน
พกิารและผูด้แูลคนพกิาร 

อบรมใหค้วามรูเ้กยีวกับดแูล
สขุภาพคนพกิาร 

43. 
สง่เสรมิและพัฒนา
สังคมคณุภาพชวีติ
ของประชาชน 

โครงการฝึกอบรมชดุ
ปฏบัิตกิารจติอาสาภัยพบัิติ
ประจําองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถนิ 

42,950.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพอืจัดอบรมจติอาสาภยั
พบิัต ิ

ดําเนนิการจัดกจิกรรมจติอาสา
ภัยพบิัต ิ

44. 
สง่เสรมิและพัฒนา
สังคมคณุภาพชวีติ
ของประชาชน 

โครงการอบรมใหค้วามรู ้
เกยีวกับอํานาจหนา้ทผุี ้
บรหิารและสมาชกิองคก์าร
บรหิารสว่นตําบล 

10,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพอืจัดอบรมใหค้วามรู ้
เกยีวกับ อํานาจหนา้ทขีองผุ ้
บรหิารและสมาชกิองคก์าร
บรหิารสว่นตําบล 

ผูบ้รหิาร และสมาชกิสภา
องคก์ารบรหิารสว่นตําบล 

45. 
สง่เสรมิและพัฒนา
สังคมคณุภาพชวีติ
ของประชาชน 

โครงการอบรมการป้องกัน
การทจุรติและสรา้งความ
โปร่งใสในการปฏบัิติ
ราชการของเจา้หนา้ท ี

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

อบรมการป้องกันการทจุรติ
และสรา้งความโปร่งใสใน
การปฏบัิตริาชการของ
เจา้หนา้ท ี

พนักงาน เจา้หนา้ทใีนองคก์าร
บรหิารสว่นตําบล 

46. 
สง่เสรมิและพัฒนา
สังคมคณุภาพชวีติ
ของประชาชน 

โครงการใหค้วามรูท้าง
กฏหมายแกป่ระชาชน 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพอืจัดการอบรมใหค้วามรู ้
ทางกฏหมายแกป่ระชาชน 

ประชาชนไดร้ับความรูท้าง
กฏหมาย 
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47. 
สง่เสรมิและพัฒนา
สังคมคณุภาพชวีติ
ของประชาชน 

โครงการประชาสัมพันธก์าร
จัดเก็บภาษีและ
คา่ธรรมเนียม 

20,000.00 
สว่นการคลัง, กอง
คลัง, สํานักคลัง 

เพอืประชาสัมพันธก์าร
จัดเก็บภาษีและ
คา่ธรรมเนียม ในตําบลของ
แตล่ะปี 

ผูเ้สยีภาษีและคา่ธรรมเนยีมได ้
รับทราบถงึขันตอนกระบวนการ
เสยีภาษี 

48. 
สง่เสรมิและพัฒนา
สังคมคณุภาพชวีติ
ของประชาชน 

โครงการอบรมใหค้วามรู ้
เกยีวกับการใชไ้ฟฟ้าใน
ครัวเรอืน 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพอือบรมใหป้ระชาชนมี
ความรูเ้บอืงตน้ ในการใช ้
ไฟฟ้า ในครัวเรอืน 

ประชาชนในตําบลกดุจอก 

49. 
สง่เสรมิและพัฒนา
สังคมคณุภาพชวีติ
ของประชาชน 

โครงการออกสํารวจขอ้มลู
งานภาษีทดีนิและ
สงิกอ่สรา้ง 

108,000.00 สว่นการคลัง, กอง
คลัง, สํานักคลัง 

เพอืออกสํารวจภาษี เพมิประสทิธภิาพในการจัดเก็บ
ภาษี 

50. 

ดา้นสง่เสรมิและ
พัฒนาระบบ
การศกึษา บํารุง
ศาสนา สบืสาน
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาทอ้งถนิ 

โครงการอบรมคณุธรรม
จรยิธรรมเด็กและเยาวชน
พนักงาน ขา้ราชการและ
ประชาชน 

80,000.00 

สว่นการศกึษา, 
กองการศกึษา, 
กองสง่เสรมิ
การศกึษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศกึษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สํานักการศกึษา 

เพอืการสง่เสรมิคณุธรรม
เด็กและเยาวชนใหอ้ยูใ่น
สังคมไดอ้ย่างมคีวามสขุ 

จัดกจิกรรมฝึกอบรมเด็กและ
เยาวชนโดยใชห้ลักธรรมคํา
สอนแนวทางปฏบิัตบิัตเิพอืการ
ดํารงชวีติอย่างมสีขุ 

51. 

ดา้นสง่เสรมิและ
พัฒนาระบบ
การศกึษา บํารุง
ศาสนา สบืสาน
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาทอ้งถนิ 

โครงการวันเด็ก 0.00 

สว่นการศกึษา, 
กองการศกึษา, 
กองสง่เสรมิ
การศกึษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศกึษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สํานักการศกึษา 

เพอืใหเ้ด็ก เยาวชนเกดิ
ความรักความสามัคคแีละ
กลา้คดิกลา้แสดงออก 

เพอืเป็นคา่ใชจ้่ายตามโครงการ 
เชน่ คา่ตกแตง่สถานท ีนําดมื 
วัสด ุอปุกรณ ์ฯลฯ 

52. 

ดา้นสง่เสรมิและ
พัฒนาระบบ
การศกึษา บํารุง
ศาสนา สบืสาน
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาทอ้งถนิ 

โครงการสง่เสรมิวัฒนธรรม
การอา่นเพอืสรา้งสังคม
แห่งการเรียนรูข้อง
ประชาชนในทอ้งถนิ 

10,000.00 

สว่นการศกึษา, 
กองการศกึษา, 
กองสง่เสรมิ
การศกึษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศกึษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สํานักการศกึษา 

เพอืการสบืสานประเพณี
ศลิปวัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาประเพณีทอ้งถนิ 

จัดกจิกรรมโดยมปีระชาชน
เขา้ร่วมกจิกรรมเพอืการสบื
สานประเพณีทอ้งถนิ 

53. 

ดา้นสง่เสรมิและ
พัฒนาระบบ
การศกึษา บํารุง
ศาสนา สบืสาน
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาทอ้งถนิ 

โครงการสบืสาน ประเพณี
ศลิปวัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาทอ้งถนิ 

50,000.00 

สว่นการศกึษา, 
กองการศกึษา, 
กองสง่เสรมิ
การศกึษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศกึษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สํานักการศกึษา 

เพอืการสบืสานประเพณี
ศลิปวัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาประเพณีทอ้งถนิ 

จัดกจิกรรมโดยมปีระชาชนเขา้
ร่วมกจิกรรมเพอืการสบืสาน
ประเพณีทอ้งถนิ 

54. 

ดา้นสง่เสรมิและ
พัฒนาระบบ
การศกึษา บํารุง
ศาสนา สบืสาน
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาทอ้งถนิ 

โครงการวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาและ
กจิกรรมตา่งๆ 

60,000.00 

สว่นการศกึษา, 
กองการศกึษา, 
กองสง่เสรมิ
การศกึษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศกึษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สํานักการศกึษา 

เพอืสง่เสรมิและทํานุบํารุง
ศาสนาและภมูปัิญญา
ประเพณีทอ้งถนิ 

จัดกจิกรรมโดยมปีระชาชนเขา้
ร่วมกจิกรรมเพอืการสบืสาน
ประเพณีทอ้งถนิ 

55. 

ดา้นสง่เสรมิและ
พัฒนาระบบ
การศกึษา บํารุง
ศาสนา สบืสาน
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาทอ้งถนิ 

โครงการประเพณีงาน
ประเพณีบัวไหมบัวใหญ ่

80,000.00 

สว่นการศกึษา, 
กองการศกึษา, 
กองสง่เสรมิ
การศกึษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศกึษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สํานักการศกึษา 

 
 
 
 
เพอืใหช้าวอําเภอบัวใหญ่ 
สง่เสรมิวัฒนธรรมให ้
ประชาชนไดม้กีจิกรรม
ร่วมกัน 
 
 
 
 
  

ประชาชนตําบลกดุจอกไดท้ํา
กจิกรรมร่วมกันกับอําเภอบัว
ใหญ ่
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56. 

ดา้นสง่เสรมิและ
พัฒนาระบบ
การศกึษา บํารุง
ศาสนา สบืสาน
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาทอ้งถนิ 
 
 
 
 
 
  

อดุหนุนงบประมาณงานรัฐ
พธิ ีราชพธิอีําเภอบัวใหญ่ 

10,000.00 

สว่นการศกึษา, 
กองการศกึษา, 
กองสง่เสรมิ
การศกึษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศกึษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สํานักการศกึษา 

เพอือดหนุนการจัดกจิกรรม
เกยีวกับการประกอบพธิแีละ
งานราชพธิ ี

จัดกจิกรรมเกยีวกับการ
ประกอบพธิแีละงานราชพธิ ี
ของชาวอําเภอบัวใหญ ่

57. 

ดา้นสง่เสรมิและ
พัฒนาระบบ
การศกึษา บํารุง
ศาสนา สบืสาน
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาทอ้งถนิ 

โครงการแขง่ขนักฬีา
ทอ้งถนิสัมพันธ ์ 20,000.00 

สว่นการศกึษา, 
กองการศกึษา, 
กองสง่เสรมิ
การศกึษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศกึษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สํานักการศกึษา 

เพอืเด็กเยาวชน ประชาชน
ไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กดิ
ประโยชน ์หา่งไกลยาเสพ
ตดิ มสีขุภาพด ีเกดิความรัก
สามัคค ี

เด็กเยาวชน ประชาชนไดใ้ช ้
เวลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ 
หา่งไกลยาเสพตดิ มสีขุภาพด ี
เกดิความรักสามัคค ี

58. 

ดา้นสง่เสรมิและ
พัฒนาระบบ
การศกึษา บํารุง
ศาสนา สบืสาน
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาทอ้งถนิ 

โครงการจัดหาอปุกรณ์กฬีา
สนับสนนุการเลน่กฬีาของ
ประชาชน 

90,000.00 

สว่นการศกึษา, 
กองการศกึษา, 
กองสง่เสรมิ
การศกึษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศกึษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สํานักการศกึษา 

เพอืจัดหาอปุกรณ์กฬีาใช ้
เป็นสอือุปกรณใ์นการ
สง่เสรมิใหป้ระชาชนไดอ้อก
กําลังกาย ใชเ้วลาว่างให ้
เกดิประโยชน์สง่ผลตอ่
สขุภาพร่างกายแข็งแรง 

มอีปุกรณ์กฬีาสําหรับเลน่กฬีา
และฝึกซอ้มกฬีา ในทกุหมูบ่า้น 
ประชาชนใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิ
ประโยชน ์หา่งไกลยาเสพตดิ 

 

ฉ. การใชจ้า่ยงบประมาณ 
     อบต.กดุจอก มกีารใชจ้่ายงบประมาณในการดําเนนิโครงการตามขอ้บัญญัตงิบประมาณ โดยไดม้กีารกอ่หนีผูกพัน/ ลงนามในสัญญา 
รวม 16 โครงการ จํานวนเงนิ 1,651,000 บาท มกีารเบกิจ่ายงบประมาณ จํานวน 9 โครงการ จํานวนเงนิ 527,202 ลา้นบาท สามารถ
จําแนกตามยทุธศาสตร ์ไดด้ังน ี

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การกอ่หนผีกูพนั/ 
ลงนามในสญัญา 

โครงการ 
การเบกิจา่ย
งบประมาณ 

กอ่สรา้งปรับปรุงดา้นโครงสรา้งพนืฐาน และสง่เสรมิ
อนุรักษ์ฟืนฟทูรัพยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม 7 1,088,000.00 2 216,000.00 

สง่เสรมิและพัฒนาสังคมคุณภาพชวีติของประชาชน 8 384,550.00 6 221,320.00 

ดา้นสง่เสรมิและพัฒนาระบบการศกึษา บํารุงศาสนา สบื
สานวัฒนธรรมและภมูปัิญญาทอ้งถนิ 

1 89,882.00 1 89,882.00 

การสง่เสรมิการประกอบอาชพีของประชาชน     

รวม 16 1,562,432.00 9 527,202.00 
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  รายละเอยีดโครงการในขอ้บัญญัตงิบประมาณอบต.กดุจอก ทมีกีารกอ่หนีผกูพัน/ลงนามในสัญญา มดัีงนี 

  ยทุธศาสตร ์
ชอืโครงการตาม

แผน 

งบตาม
ขอ้บญัญตั/ิ
ขอ้บญัญตั ิ

ลงนามสญัญา เบกิจา่ย คงเหลอื 

1. 

กอ่สรา้งปรับปรุงดา้น
โครงสรา้งพนืฐาน 
และสง่เสรมิอนุรักษ์
ฟืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสงิแวดลอ้ม 

โครงการกอ่สรา้งถนน 
คอนกรตีเสรมิเหล็ก 
(คสล) บา้นคมูะคา่ หมู่ 
10 (สายบา้นคมูะคา่ - 
หนองกระโดน) 

300,000.00 298,000.00 0.00 2,000.00 

2. 

กอ่สรา้งปรับปรุงดา้น
โครงสรา้งพนืฐาน 
และสง่เสรมิอนุรักษ์
ฟืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสงิแวดลอ้ม 

โครงการเกษตร
ผสมผสาน 

20,000.00 18,000.00 18,000.00 2,000.00 

3. 

กอ่สรา้งปรับปรุงดา้น
โครงสรา้งพนืฐาน 
และสง่เสรมิอนุรักษ์
ฟืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสงิแวดลอ้ม 

โครงการกอ่สรา้งถนน
ดนิ บา้นออ้ยชา้ง หมู ่7 
( ออ้ยชา้ง - โคกหนอง
ปรอื) 

200,000.00 199,000.00 0.00 1,000.00 

4. 

กอ่สรา้งปรับปรุงดา้น
โครงสรา้งพนืฐาน 
และสง่เสรมิอนุรักษ์
ฟืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสงิแวดลอ้ม 

โครงการกอ่สรา้งถนน
ดนิ บา้นโสก หมู ่4 
(สายรอบป่าชา้บา้น
โสก) 

123,000.00 117,000.00 0.00 6,000.00 

5. 

กอ่สรา้งปรับปรุงดา้น
โครงสรา้งพนืฐาน 
และสง่เสรมิอนุรักษ์
ฟืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสงิแวดลอ้ม 

โครงการปรับปรุง
ซอ่มแซมถนนดนิ บา้น
ดอนแปะ หมู ่8 (ซอย
นาลงุใบ) 

60,000.00 59,000.00 0.00 1,000.00 

6. 

กอ่สรา้งปรับปรุงดา้น
โครงสรา้งพนืฐาน 
และสง่เสรมิอนุรักษ์
ฟืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสงิแวดลอ้ม 

โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก 
(คสล.) บา้นดอนหัน 
หมู ่11 (สายถนน202 -
บา้น ดอนหัน) 

200,000.00 199,000.00 0.00 1,000.00 

7. 

กอ่สรา้งปรับปรุงดา้น
โครงสรา้งพนืฐาน 
และสง่เสรมิอนุรักษ์
ฟืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสงิแวดลอ้ม 

โครงการปรับปรุง
ซอ่มแซมถนนดนิ บา้นคู
มะคา่ หมู ่10 สายคู
มะคา่ 12 (นานายสา
ยนต ์ทดุปอ) 

200,000.00 198,000.00 198,000.00 2,000.00 

8. 
สง่เสรมิและพัฒนา
สังคมคณุภาพชวีติ
ของประชาชน 

โครงการรณรงคป้์องกัน
และลดอบัุตเิหตทุาง
ถนนชว่งเทศกาลปีใหม่ 

10,000.00 4,040.00 4,040.00 5,960.00 

9. 
สง่เสรมิและพัฒนา
สังคมคณุภาพชวีติ
ของประชาชน 

โครงการบรหิารจัดการ
ศนูยป์ฏบัิตกิารร่วมใน
การชว่ยเหลอืประชาชน
ขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถนิ 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

10. 
สง่เสรมิและพัฒนา
สังคมคณุภาพชวีติ
ของประชาชน 

โครงการแขง่ขันกฬีา
ตา้นยาเสพตดิ 

100,000.00 83,480.00 0.00 16,520.00 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน : องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก หนา 26 

 

11. 
สง่เสรมิและพัฒนา
สังคมคณุภาพชวีติ
ของประชาชน 

โครงการประชมุรับฟัง
ความคดิเห็นของ
ประชาชนเกยีวกับการ
จัดทําขอ้บัญญัตตํิาบล 
และแผนพัฒนาทอ้งถนิ 

20,000.00 13,150.00 13,150.00 6,850.00 

12. 
สง่เสรมิและพัฒนา
สังคมคณุภาพชวีติ
ของประชาชน 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ ผูบ้รหิาร 
สมาชกิสภา อบต. 
พนักงานสว่นตําบล 
ลกูจา้งประจํา พนักงาน
จา้ง ผูนํ้าชมุชน ฯลฯ
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง อัน
เนืองมาจากพระราชดําร ิ

160,000.00 130,460.00 130,460.00 29,540.00 

13. 
สง่เสรมิและพัฒนา
สังคมคณุภาพชวีติ
ของประชาชน 

โครงการใหค้วามรูท้าง
กฏหมายแกป่ระชาชน 

20,000.00 16,750.00 0.00 3,250.00 

14. 
สง่เสรมิและพัฒนา
สังคมคณุภาพชวีติ
ของประชาชน 

โครงการประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บภาษีและ
คา่ธรรมเนียม 

20,000.00 8,670.00 8,670.00 11,330.00 

15. 
สง่เสรมิและพัฒนา
สังคมคณุภาพชวีติ
ของประชาชน 

โครงการออกสํารวจ
ขอ้มลูงานภาษีทดีนิและ
สงิปลกูสรา้ง 

108,000.00 108,000.00 45,000.00 0.00 

16. 

ดา้นสง่เสรมิและ
พัฒนาระบบ
การศกึษา บํารุง
ศาสนา สบืสาน
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาทอ้งถนิ 
 
 
 
  

โครงการจัดหาอปุกรณ์
กฬีาสนับสนุนการเลน่
กฬีาของประชาชน 

90,000.00 89,882.00 89,882.00 118.00 
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 รายงานสรุปผลการดาํเนนิงาน ปี 2564 
 อบต.กุดจอก บวัใหญ ่จ.นครราชสมีา  

รอบ 6 เดอืน  (เดอืน ตลุาคม 2563 – มนีาคม 2564) 

ยุทธศาสตร ์

แผนการดาํเนนิการ 
ทงัหมด 

อนุมตังิบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจา่ย 

จํานวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

จํานวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

จํานวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

จํานวน 
โครงกา

ร 

งบประมา
ณ 

1.กอ่สรา้งปรับปรุงดา้นโครงสรา้ง 
พนืฐาน และสง่เสรมิอนรุักษ์ฟืนฟ ู
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม 

82 
29,640,000.0

0 26 
4,373,000.0

0 7 
1,088,000.0

0 2 216,000.00 

2.สง่เสรมิและพัฒนาสังคมคณุภาพ 
ชวีติของประชาชน 

32 5,330,000.00 23 
1,361,900.0

0 
8 384,550.00 6 221,320.00 

3.ดา้นสง่เสรมิและพัฒนาระบบ
การศกึษา 
 บํารุงศาสนา สบืสานวัฒนธรรม 
และภมูปัิญญาทอ้งถนิ 

10 480,000.00 9 400,000.00 1 89,882.00 1 89,882.00 

4.การสง่เสรมิการประกอบ 
อาชพีของประชาชน 

0 0.00 - -     

รวม 124 35,450,000.00 58 6,134,900.00 16 1,562,432.00 9 527,202.00 
 

ช. ผลการดําเนนิงาน 
     อบต.กดุจอก ไดด้ําเนนิการโครงการตามขอ้บัญญัตงิบประมาณ ปี 2564 ในเขตพนืท ีโดยไดร้ับความร่วมมอื การสง่เสรมิและสนับสนุนจากภาค
ประชาชน ภาครัฐ  
และภาคเอกชนในพนืทตีลอดจนโครงการตา่งๆ ประสบผลสําเร็จดว้ยด ีกอ่ใหเ้กดิประโยชน์แกป่ระชาชนทังในพนืทแีละพนืทใีกลเ้คยีง  
 

    ทังนี หากประชาชนทกุทา่นหรอืหน่วยงานราชการตา่งๆ ทเีกยีวขอ้งมขีอ้สงสัยหรือมคีวามประสงคจ์ะเสนอตวามคดิเห็นหรอืขอ้เสนอแนะ การบรหิารงาน
ของ  
อบต.กดุจอกทราบ เพอืจะไดพ้จิารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรงุการดําเนนิการ ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพืนทใีนระยะตอ่ไป 
    จงึประกาศมาเพอืทราบโดยทัวกัน 
                                                              ประกาศ ณ วันท ี1 เมษายน 2564 
 
 
                                                                       สมศักด ิ เสาทองหลาง 
                                                                   (นายสมศักด ิ เสาทองหลาง) 
                                                                          นายกอบต.กดุจอก 

ขอ้มลู ณ 1/04/2564 

 


