
 

 

รายงานผลการดำเนินงานองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ จงัหวดันครราชสีมา 

 

 



คำนำ 

รายงานผลการดำเนินงานองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ฉบับนี้ เปนผลการดำเนินโครงการ 

กิจกรรมตามนโยบายที่นายกองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตำบลกุด

จอก 

 ในการดำเนินโครงการ กิจกรรมขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ในครั้งน้ี สำเร็จลงไดดวยความรวมมือของบุคลากรหลายฝาย ท้ังหนวยงานรัฐ ภาคเอกชน ภาค

ประชาชน ขอขอบคุณทีมงานคณะผูบริหารอันประกอบดวย รองนายกองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ปลัดองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ท่ีรวมกันทำงานทุก

อยาง อยางเต็มกำลังความสามารถเพื่อประโยชนตอพี่นองชาวตำบลกุดจอกของเรา 

 ขอบ กำนันตำบลกุดจอก ผูใหญบานทุกหมูบานในเขตกุดจอก สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล

กุดจอกทุกทาน ที่กรุณาไววางใจในการปฏิบัติงาน และกรุณาใหคำปรึกษา รวมทั้งคำแนะที่เปนประโยชนย่ิง 

 ขอขอบคุณ หัวหนาสวนราชการองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ทุกทาน ที่ไดปฏิบัติหนาที่อยางดี

โดยไมยอทอ จนงานสำเร็จลุลวง ไปไดดวยดี พรอมทั้งขอขอบคุณพอแมพ่ีนองประชาชนในเขตองคการบริหาร

สวนตำบลกุดจอก ที่กรุณาไววางใจใหปฏิบัติหนาที่ ในการบริหารและแกไขปญหาความเดือดรอนตอไป 

 

             นายสมศักดิ์   เสาทองหลาง 

 

       นายกองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดำเนินงาน องคการบริหารสวนตำบกกุดจอก 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 

6) พ.ศ. 2552 มาตรา 58/5 วรรค 5 ใหนายกองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก จัดทำรายงานแสดงผลการ

ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไว ตอสภาองคการบริหารสวนตำบลเปนประจำทุกป วรรคทาย คำแถลง

นโยบายของของนายกองคการบริหารสวนตำบล และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ใหประกาศ

ไวโดยเปดเผย ณ ที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลดวย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

จัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 30 (5) กำหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการ

ติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน

ธันวาคม ของทุกป ทั้งน้ีใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

 เพื่อใหการรายการผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 เปนไปตามนโยบายที่นายกองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ไดแถลงตอสภาองคการบริหารสวนตำบล

กุดจอก นั้น องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก จึงขอรายงานผลการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิสัยทัศน 

องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  ไดกำหนดวิสัยทัศน (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณใน
อุดมคติ  ซึ่งเปนจุดมุงหมายความคาดหวังที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตขางหนา ซึ่งจะสามารถสะทอนถึง
สภาพการณของทองถิ่นในอนาคตอยางรอบดาน  ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ จึงได
กำหนดวิสัยทัศน  คาดหวังที่จะใหเกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี้ 

“ วิสัยทัศนการพัฒนา องคการบรหิารสวนตำบลกุดจอก คือ 

พันธกิจ 

1. กอสรางและปรบัปรุงระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภครวมถึงการบริการสาธารณะ
ตางๆ ภายในตำบลกุดจอก ใหไดรับมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของ
ประชาชน 

2. ดูแลรักษาความสะอาดในหมูบานและตำบล จัดใหมีการดูแลรักษาสภาพแหลงน้ำ ถนน 
รวมถึงการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม 

3. สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
4. สงเสริมการศาสนา ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
5. พัฒนาระบบการศึกษา สงเสริมการเรียนรูเพ่ือการอนุรักษ สืบสานศิลปะวัฒนธรรม

ประเพณี รูรกัสามัคคีและภูมปญญาทองถ่ิน 
6. สงเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
7. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชน เรียนรูหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการมีสวน

รวม 
8. สงเสริมการพัฒนาอาชีพดานการเกษตร 

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 

1.  จัดใหมรีะบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและการบริการสาธารณะตาง ๆ เพ่ือตอบสนองความ

ตองการของประชาชน รองรับการยกระดับคณุภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

2.  จัดใหมีการดำเนนิการพัฒนาหมูบาน/ชุมชน ทำความสะอาดในแตละหมูบาน ดูแลแหลงนำ้ ถนน และ

การอนุรักษธรรมชาต ิ

3.  ประชาชนไดรับการพัฒนาศักยภาพ เรียนรูหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 

4. ประชาชนไดรวมกันสงเสรมิอนรุกัษศาสนา ประพฤติปฏบิัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 

5.  ประชาชนในพื้นท่ีไดรับการศกึษา โดยเทาเทียมกัน 

6.  สงเสริมกิจกรรมดานกีฬา นันทนาการ 

7.  ประชาชนไดมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

8.  ประชาชนไดพัฒนา ดานอาชีพเกษตรกรรม  

 

 

 



ยุทธศาสตรการพัฒนา 

 1. ยุทธศาสตรพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน และดูแล รักษา ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

 แนวทางการพัฒนา 

1.1 กอสราง ปรับปรุงหรือซอมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.2 สงเสริมการสรางจิตสำนึกและการมีสวนรวมดูแล รักษา อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

2. ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชน 

แนวทางการพัฒนา 

 2.1 สงเสริมและจัดใหมีระบบสังคมสงเคราะห ระบบสวัสดิการและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คน

พิการ และผูสูงอายุ 

 2.2 เสรมิสรางสุขภาพและการปองกันโรค 

2.3 สงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิน 

2.4 จัดสวัสดกิารใหประชาชน เพือ่หางไกลยาเสพตดิ 

2.5 จัดระบบสวัสดิการภาคประชาชน 

3. ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บำรุงการศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภมูิปญญา

ทองถิ่น 

แนวทางการพัฒนา 

 3.1 สงเสริมและพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

 3.2 สงเสริมบำรุงศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

 3.3 จัดใหมีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา และนันทนาการ 

 3.4 สงเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย และการมสีวนรวมของประชาชน 

4.  ยุทธศาสตรสงเสริมดานเศรษฐกิจและการพฒันาอาชีพประชาชน 

4.1 สงเสริมการประกอบอาชพีของประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพฒันา 

4.1  ประเด็นยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด 

4.1.1 ยุทธศาสตร (Strategy)ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน และดูแล รักษา ฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

1) พันธกิจ :  

a. กอสรางและปรบัปรุงระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภครวมถึงการบริการ
สาธารณะตางๆ ภายในตำบลกุดจอก ใหไดรบัมาตรฐานและเพียงพอตอความ
ตองการของประชาชน 

b. ดูแลรักษาความสะอาดในหมูบานและตำบล จัดใหมีการดูแลรักษาสภาพแหลงน้ำ 
ถนน รวมถึงการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม 

2) เปาประสงค :   

2.1  จัดใหมีระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและการบริการสาธารณะตาง ๆ เพื่อตอบสนอง

ความตองการของประชาชน รองรบัการยกระดับคณุภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

2.2  จัดใหมีการดำเนินการพัฒนาหมูบาน/ชุมชน ทำความสะอาดในแตละหมูบาน ดูแลแหลงน้ำ 

ถนน และการอนุรักษธรรมชาต ิ

การทองเที่ยวเชิงนิเวศของตำบลกุดจอกสามารถสรางรายไดใหแกประชาชน 

เปาประสงค ตัวช้ีวัดเปาประสงค 

2.1  จัดใหมีระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและ

การบริการสาธารณะตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการ

ของประชาชน รองรับการยกระดบัคุณภาพชีวิตที่ดีของ

ประชาชน 

2.2  จัดใหมีการดำเนินการพัฒนาหมูบาน/ชมุชน ทำ

ความสะอาดในแตละหมูบาน ดูแลแหลงน้ำ ถนน และการ

อนุรักษธรรมชาต ิ

 

- เสนทางการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและการบรกิาร

สาธารณะตาง ๆ เพิ่มขึ้น รอยละ 8 

- การพัฒนาหมูบาน/ชุมชน แหลงน้ำ ถนน และการอนุรักษ

ธรรมชาตเิพิ่มข้ึน รอยละ 8 

 

3) แนวทางการพัฒนา 

3.1 กอสราง ปรับปรงุหรือซอมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

3.2 สงเสริมการสรางจิตสำนึกและการมีสวนรวมดูแล รักษา อนุรักษ ฟนฟู 

3.3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 

1. กอสราง ปรับปรุงหรือซอมแซมระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

 

- ระบบสาธารณูปโภค  ปละ 1 แหง 



2. สงเสริมการสรางจิตสำนึกและการมีสวนรวมดูแล รักษา 

อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

- ประชาชนที่มีสวนเก่ียวของกับรวมดูแล รักษา อนุรักษ ฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปละ 1 โครงการ/กิจกรรม 

4) หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

สำนักปลดั/กองชาง/กองคลัง 

5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที ่๒ พัฒนาระบบโลจสิติกสและการคาเพ่ือเปนศูนยกลางความ

เจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกบั

สิ่งแวดลอม 

4.1.2 ยุทธศาสตร (Strategy) ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชน 

          1) พันธกิจ : สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

2) เปาประสงค : ประชาชนไดรบัการพัฒนาศักยภาพ เรียนรูหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมสีวนรวมในการ

พัฒนาทองถิ่น 

เปาประสงค ตัวช้ีวัดเปาประสงค 

- ประชาชนไดรับการพัฒนาศักยภาพ เรียนรูหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

และมสีวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 

- รายไดจากการจำหนายผลิตภัณฑชุมชนเพิ่มข้ึนรอยละ 8 

- มีผลิตภัณฑชุมชนท่ีใชทรัพยากรในทองถ่ินเพิ่มข้ึนอยางนอย 2 

ผลิตภัณฑ 

- มีรานจำหนายสินคาที่ระลึก/ผลติภัณฑชุมชนใหแกนักทองเที่ยว 

จำนวน 1 แหง 

3) แนวทางการพัฒนา 

 แนวทางที่ 1 สงเสรมิและจัดใหมรีะบบสังคมสงเคราะห ระบบสวัสดิการและพิทักษเด็ก เยาวชน 

ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ 

 แนวทางท่ี 2 เสริมสรางสุขภาพและการปองกันโรค     

  แนวทางท่ี 3  สงเสริมการรกัษาความสงบเรยีบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 แนวทางท่ี 4  จัดสวัสดิการใหประชาชน เพ่ือหางไกลยาเสพติด 

 แนวทางที่  5  จัดระบบสวสัดิการภาคประชาชน 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 

1. สงเสริมและจดัใหมีระบบสังคมสงเคราะห ระบบสวัสดิการ

และพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ 

- มีกิจกรรมสงเสริมใหชุมชน มีสวัสดิการและชวยเหลือเด็ก 

เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการและผูสูงอายุ 

2. เสรมิสรางสุขภาพและการปองกันโรค - มีโครงการกิจกรรมทีส่งเสริมใหชุมชนมีสุขภาพที่ดี และเรียนรู

การปองกันโรคภยัไขเจ็บ 



3. สงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพยสิน 

- จำนวนอาชญากรรม และผูเสพยาเสพตดิลดลงรอยละ 20 

4. จัดสวัสดิการใหประชาชน เพื่อหางไกลยาเสพติด - ประชาชน/เยาวชนไดนำความรู โทษภัยยาเสพติดและจัด

กิจกรรมเพื่อใหชุมชนหางไกลยางเสพติด 

5. จัดระบบสวสัดิการภาคประชาชน - ประชาชนมสีวัสดิการในชุมชน 

 

 4) หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

สำนักปลดั/กองชาง/กองคลัง 

5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 2 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพที่ท่ัวถึงและย่ังยืนเพื่อสู
การเปนเมืองนาอยู 
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป : ยุทธศาสตรชาติดานท่ี 1 ความม่ันคง 
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป : ยุทธศาสตรชาติดานท่ี 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 

4.1.3 ยุทธศาสตร (Strategy) ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บำรุงการศาสนา 

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภมูิปญญาทองถิ่น 

1) พันธกิจ :  

  1.1 สงเสริมการศาสนา ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
  1.2 พัฒนาระบบการศึกษา สงเสริมการเรียนรูเพ่ือการอนุรักษ สืบสานศิลปวัฒนธรรม   
       ประเพณี รูรักสามัคคีและภูมปญญาทองถิ่น 

1.3 สงเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 

1.4 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชน เรียนรูหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการมี
สวนรวม 

2) เปาประสงค :  

                             2.1 ประชาชนไดรวมกันสงเสริมอนุรักษศาสนา ประพฤตปิฏิบัตติามหลักคณุธรรมจริยธรรม 

      2.2  ประชาชนในพื้นที่ไดรับการศึกษา โดยเทาเทียมกัน 

      2.3  สงเสริมกิจกรรมดานกีฬา นันทนาการ 

      2.4  ประชาชนไดมีคณุภาพชวิีตท่ีด ี

 

 

 

 



เปาประสงค ตัวช้ีวัดเปาประสงค 

     2.1  ประชาชนไดรวมกันสงเสริมอนุรักษศาสนา   

           ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจรยิธรรม 

     2.2  ประชาชนในพื้นที่ไดรบัการศึกษา โดยเทาเทียม      

     2.3  สงเสริมกิจกรรมดานกีฬา นันทนาการ 

     2.4  ประชาชนไดมีคณุภาพชีวิตท่ีดี 

 

- มีโครงการ/กิจกรรมที่สงเสรมิ/อนุรักษศาสนาประพฤติปฏิบัตติาม

หลักคุณธรรมจริยธรรม  จำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม ตอป 

- ประชาชนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนข้ึนไป เพ่ิมข้ึน

รอยละ 20 

- สงเสริมใหประชาชนในพ้ืนที่ สนใจดานกีฬา นันทนาการ เพิ่มข้ึน

รอยละ 20 

- มีโครงการ/กิจกรรมสงเสรมิคณุภาพชีวิต เพ่ิมขึ้นรอยละ 20 

3) แนวทางการพัฒนา  

 3.1 สงเสริมและพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

 3.2 สงเสริมบำรุงศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

 3.3 จัดใหมีและบำรุงสถานท่ีประชุม การกีฬา และนันทนาการ 

 3.4 สงเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย และการมสีวนรวมของประชาชน 

 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 

1. สงเสริมและพัฒนาระบบการจัดการศึกษา - ประชาชนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนขึ้นไป เพ่ิมข้ึนรอยละ 

20 

2. สงเสริมบำรุงศาสนา สืบสานวฒันธรรมประเพณี

และภูมิปญญาทองถิ่น 

- มีโครงการ/กิจกกรมเก่ียวกับศาสนาเพิ่มขึ้น 

- มีโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

3. จัดใหมีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา และ

นันทนาการ 

- สถานที่ประชุม การกีฬา และนนัทนาการ มีทุกหมูบาน 

4. สงเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

และการมีสวนรวมของประชาชน 

-  จำนวนประชาชนที่เขารวมการประชุมประชาคม หรือประชาพิจารณ 

หรือประชุมอ่ืนๆเพิ่มข้ึนรอยละ 30 

 

4) หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

สำนักปลดั/กองชาง/กองคลัง 

5) ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 3  พัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวและผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือสรางและ

กระจายรายไดสูประชาชนในพื้นที่ 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป: ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสรมิสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษย 



ยุทธศาสตรชาติ 20 ป: ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรชาติดานการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

4.1.4 ยุทธศาสตร (Strategy) ยุทธศาสตรสงเสริมดานเศรษฐกิจและการพัฒนาอาชีพประชาชน 

          1) พันธกิจ : สงเสริมการพัฒนาอาชีพดานการเกษตร 

2) เปาประสงค  

   1. ประชาชนไดพัฒนา ดานอาชีพเกษตรกรรม 

เปาประสงค ตัวช้ีวัดเปาประสงค 

1. ประชาชนไดพัฒนา ดานอาชีพเกษตรกรรม - มีการพัฒนาอีกชีพเกษตรกรรมในพ้ืนที่ มากยิ่งขึ้น  

3) แนวทางการพัฒนา  

   แนวทางที่ 1  สงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

1. สงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน - ประชาชนมีการประกอบอาชีพอยางตอเนื่อง รอยละ 2 ตอป 

4) หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

สำนักปลดั/กองชาง/กองคลัง 

5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรจังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวและผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือสราง
และกระจายรายไดสูประชาชนในพ้ืนท่ี 
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป : ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จำนวนทั้งสิ้น   

ช่ือโครงการตามแผน ชื่อรายการ
งบประมาณ

ประจำป 

งบตาม
ขอบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ หมายเหตุ 

กอสรางปรับปรุงดานโครงสรางพื้นฐาน และสงเสริมอนรุักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1. โครงการกอสรางถนน
หินคลุก หมู 3 (ซอยทิศ
เหนือหมูบาน)   

กอสรางถนนหินคลุก 
หมู 3 (ซอยทิศเหนือ
หมูบาน) 

200,000.00 198,500.00 198,500.00 1,500.00   

2. คาชดเชยคางาน
กอสรางตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได (คา K)   

คาชดเชยคางาน
กอสรางตามสัญญา
แบบปรับราคาได (คา 
K) 

20,000.00 0 0 20,000.00   

3. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) 
บานคูมะคา หมูที่ 10 
(สายบานคูมะคา-หนอง
กระโดน)   

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 10 (คมูะคา - 
หนองกระโดน) 

300,000.00 297,000.00 297,000.00 3,000.00   

4. โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 
11 (สายดอนหัน-กุด
จอก)   

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 11 (สายดอนหัน 
- กุดจอก) 

300,000.00 299,000.00 299,000.00 1,000.00   

5. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
13-หมู8 (ถนนหัวฝาย 
1)   

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 13 - หมู 8 (ถนน
หัวฝาย 1) 

300,000.00 297,000.00 297,000.00 3,000.00   

6. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
2 (สายรอบบาน)   

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 2 (สายรอบบาน) 

300,000.00 297,000.00 297,000.00 3,000.00   

7. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
4 (สายบานโสก-โคกเพ็ด)   

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 4 (สายบานโสก - 
โคกเพ็ด) 

400,000.00 398,000.00 398,000.00 2,000.00   



8. โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 5 
(ซอยหนองนอย)   

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 5 (ซอยหนอง
นอย) 

300,000.00 298,000.00 0 2,000.00   

9. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 
6 (สายหนองปรือ - โนน
พลวง)   

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 6 (สายหนองปรอื 
- โนนพลวง) 

300,000.00 299,000.00 299,000.00 1,000.00   

10. โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 8 (ถนนหนองขาม)   

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 8 (ถนนหนอง
ขาม) 

300,000.00 299,000.00 299,000.00 1,000.00   

11. โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 9 (ซอยสวนผัก)   

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 9 (ซอยสวนผัก) 

100,000.00 99,000.00 99,000.00 1,000.00   

12. โครงการกอสราง
ถนนดิน หมู 1 (ซอยรอบ
บาน)   

โครงการกอสรางถนน
ดิน หมู 1 (ซอยรอบ
บาน) 

100,000.00 99,000.00 99,000.00 1,000.00   

13. โครงการกอสราง
ถนนดิน หมู 7 ทิศเหนือ - 
โคกหนองปรือ   

โครงการกอสรางถนน
ดิน หมู 7 (ทิศเหนือ - 
โคกหนองปรือ) 

200,000.00 199,000.00 199,000.00 1,000.00   

14. โครงการถนนดินหมู 
9 -ถนนทางหลวง 202   

โครงการกอสรางถนน
ดิน หมู 9 - ถนนทาง
หลวง 202 

100,000.00 99,000.00 99,000.00 1,000.00   

15. โครงการกอสราง
ถนนหินคลุก หมู 1 (ซอย
หลังโรงเรียน)   

โครงการกอสรางถนน
หินคลุก หมู 1 (ซอย
หลังโรงเรียน) 

0 0 0 0   

16. โครงการกอสราง
ถนนหินคลุก หมู 12 ถนน
กุดจอก 4 (สายกดุจอก 
ถึง หนองหัวชาง)   

โครงการกอสรางถนน
หินคลุก หมู 12 ถนน
กุดจอก 4 (สายกดุ
จอก - หนองหัวชาง) 

200,000.00 199,000.00 199,000.00 1,000.00   

17. โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟาแบบโซลาเซลล 
ภายในองคการบริหาร
สวนตำบลกุดจอก   

โครงการตดิตั้งโคม
ไฟฟาแบบโซลาเซลล 
ภายในที่ทำการ
องคการบริหารสวน
ตำบลกุดจอก 

25,000.00 24,500.00 24,500.00 500   



18. โครงการวางทอ
ระบายน้ำหนองหวา หมู 
9   

โครงการวางทอ
ระบายน้ำ หนองหวา 
หมู 9 

77,000.00 76,500.00 76,500.00 500   

19. โครงการซอมแซม
ถนนหินคลุก หมู 13 
(เรียบลำหวยโสกขี้หนู)   

โครงการซอมแซม
ถนนหินคลุก หมู 13 
(เรียบลำหวยโสกขี้หนู) 

100,000.00 99,500.00 99,500.00 500   

20. โครงการซอมแซม
ถนนหินคลุก หมู 14 
(เสนทางสามแยกปาชา
บานโสก-บานโนนแดง)   

โครงการซอมแซม
ถนนหินคลุก หมู 14 
(เสนทางสามแยกปา
ชาบานโสก-บานโนน
แดง) 

247,000.00 246,000.00 246,000.00 1,000.00   

21. โครงการซอมแซม
ถนนหินคลุก หมู 5 (คุม
โนนไพรวลัย)   

โครงการซอมแซม
ถนนหินคลุก หมู 5 
(คุมโนนไพรวลัย) 

74,000.00 73,500.00 73,500.00 500   

22. โครงการอดุหนุน
สำนักงานการไฟฟาสวน
ภูมิภาคอำเภอบัวใหญ   

อุดหนุนสำนักงานการ
ไฟฟาสวนภมูภิาค
อำเภอบัวใหญ 

360,000.00 358,504.57 358,504.57 1,495.43   

23. โครงการเกษตร
ผสมผสาน   

โครงการเกษตร
ผสมผสาน 

20,000.00 19,427.00 19,427.00 573   

24. โครงการอนรัุกษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี   

โครงการสงเสริมการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช 

14,177.00 14,177.00 14,177.00 0   

25. โครงการอนรัุกษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม   

โครงการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

10,000.00 7,500.00 7,500.00 2,500.00   

26. โครงการซอมแซม/
ทาสีอาคารเรียนฝหองนำ้ฝ
เครื่องเลนสนามของศนูย
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย   

โครงการซอมแซม/
ทาสีอาคารเรียน/
หองน้ำ/เครื่องเลน
สนามของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กทั้ง 4 แหง 

100,000.00 36,922.00 36,922.00 63,078.00   

รวม 4,447,177.00 4,334,030.57 4,036,030.57 113,146.43   

สงเสริมและพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชน 

27. โครงการโรงเรียน
ผูสูงอายุตำบลกุดจอก   

โครงการโรงเรียน
ผูสูงอายุ ตำบลกุดจอก 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 0   



28. โครงการรณรงค
ปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก   

โครงการรณรงค
ปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออก 

24,580.00 24,580.00 24,580.00 0   

29. โครงการรณรงค
สงเสริมการลดปริมาณ
ขยะและคัดแยกขยะ   

โครงการรณรงค
สงเสริมการลดปริมาณ
ขยะและคัดแยกขยะ 

20,000.00 11,130.00 11,130.00 8,870.00   

30. โครงการสัตวปลอด
โรคคนปลอดภยั   

โครงการสัตวปลอด
โรคคนปลอดภยั 

31,960.00 31,960.00 31,960.00 0   

31. โครงการอดุหนุน 
สำหรับการดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดำริ ดาน
สาธารณสุข   

เงินอุดหนุนกิจการที่
เปนสาธารณประโยชน 

280,000.00 280,000.00 280,000.00 0   

32. โครงการรณรงค
ปองกันและลดอุบติัเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาลป
ใหม และสงกรานต   

โครงการรณรงค
ปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปใหม 

5,840.00 5,840.00 5,840.00 0   

33. โครงการบริหาร
จัดการศูนยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น   

โครงการบริหาร
จัดการศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
ประจำป พ.ศ. 2563 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0   

34. โครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด   

โครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด 

20,000.00 13,700.00 13,700.00 6,300.00   

35. โครงการแขงขันกีฬา
ตานยาเสพติด   

โครงการแขงขันกีฬา
ตานยาเสพติด 

0 0 0 0   

36. โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศกึษา (คา
พัฒนาการจัดการศึกษา)   

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา(คา
พัฒนาการจัด
การศึกษา) 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0   

37. โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศกึษา (คาเงินราย
หัวนักเรียน)   

โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการจัด
การศึกษาสำหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

320,100.00 274,020.00 274,020.00 46,080.00   



38. โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศกึษา(อาหาร
กลางวัน) โรงเรียนสังกัด 
สพฐ จำนวน 4 แหง   

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 
(คาอาหารกลางวัน) 

1,330,000.00 1,297,180.00 1,297,180.00 32,820.00   

39. โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศกึษา (คาอาหาร
กลางวัน)   

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 
(คาอาหารกลางวัน) 

553,700.00 507,380.00 507,380.00 46,320.00   

40. โครงการดำเนินการ
จัดการเลือกตั้งผูบรหิาร
และสมาชิกสภาทองถ่ิน   

คาใชจายในการ
เลือกตั้ง 

79,960.00 0 0 79,960.00   

41. โครงการประชุมรับ
ฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนเก่ียวกับการ
จัดทำขอบัญญติัและ
แผนพัฒนาทองถ่ิน   

โครงการประชุมรับฟง
ความคิดเห็นของ
ประชาชนเก่ียวกับการ
จัดทำขอบัญญติัตำบล 
และแผนพัฒนา
ทองถิ่น 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0   

42. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได   

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได 

120,000.00 107,900.00 98,900.00 12,100.00   

43. โครงการจิตอาสาเรา
ทำความดีดวยหัวใจ   

โครงการจิตอาสาเรา
ทำความดีดวยหัวใจ 

12,000.00 12,000.00 12,000.00 0   

รวม 2,973,140.00 2,740,690.00 2,731,690.00     

ดานสงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บำรุงศาสนา สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

44. โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมเด็ก
และเยาวชนพนักงาน 
ขาราชการและประชาชน   

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมเด็ก
และเยาวชนพนักงาน
ขาราชการและ
ประชาชน 

80,000.00 69,090.00 69,090.00 10,910.00   

45. โครงการวันเด็ก   โครงการวันเด็ก 40,000.00 32,090.00 32,090.00 7,910.00   

46. โครงการสงเสริม
วัฒนธรรมการอานเพื่อ
สรางสังคมแหงการเรียนรู
ของประชาชนในทองถิ่น   

โครงการสงเสริม
วัฒนธรรมการอาน
เพ่ือสรางสังคมแหง
การเรยีนรูของ
ประชาชนในทองถิ่น 

10,000.00 0 0 10,000.00   



47. โครงการสืบสาน 
ประเพณีศลิปะวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น   

โครงการสืบสาน
ศิลปะวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

23,180.00 23,180.00 23,180.00 0   

48. โครงการวันสำคัญ
ทางพระพุทธศาสนาและ
กิจกรรมตางๆ   

โครงการวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนาและ
กิจกรรมตางๆ 

0 0 0 0   

49. โครงการประเพณี
งานประเพณบีัวไหมบัว
ใหญ   

อุดหนุนที่ทำการ
ปกครองอำเภอบัว
ใหญ 

50,000.00 47,311.30 47,311.30 2,688.70   

50. อุดหนุนงบประมาณ
งานรัฐพิธี ราชพิธีอำเภอ
บัวใหญ   

อุดหนุนที่ทำการ
ปกครองอำเภอบัว
ใหญ 

50,000.00 47,311.30 47,311.30 2,688.70   

51. โครงการแขงขันกีฬา
ทองถิ่นสัมพันธ   

โครงการแขงขันกีฬา
ทองถิ่นสัมพันธ 

0 0 0 0   

52. โครงการจัดหา
อุปกรณกีฬาสนับสนุนการ
เลนกีฬาของประชาชน   

โครงการจัดหา
อุปกรณกีฬาสนับสนุน
การเลนกีฬาของ
ประชาชน 

90,000.00 84,938.00 84,938.00 5,062.00   

รวม 343,180.00 303,920.60 303,920.60 39,259.40   

การสงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 

53. โครงการสรางงาน
สรางรายไดใหชุมชน   

โครงการสรางงาน
สรางรายไดใหชุมชน 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0   

รวม 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00   

ผลรวมทั้งสิ้น 7,783,497.00 7,398,641.17 7,091,641.17 152,405.83   

 

 

 

 

 

 


