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รายงานผลการดำเนินงานองคการบริหารสวนตำบลกดุจอก 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

องคการบริหารสวนตำบลกดุจอก อำเภอบัวใหญ 

จังหวัดนครราชสมีา 



คำนำ 

รายงานผลการดำเนินงานองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ฉบับนี้ เปนผลการดำเนินโครงการ กิจกรรมตาม

นโยบายที่นายกองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

 ในการดำเนินโครงการ กิจกรรมขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใน

ครั้งนี้ สำเร็จลงไดดวยความรวมมือของบุคลากรหลายฝาย ทั้งหนวยงานรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ขอขอบคุณ

ทีมงานคณะผูบริหารอันประกอบดวย รองนายกองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก เลขานุการนายกองคการบริหาร

สวนตำบลกุดจอก ปลัดองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ที่รวมกันทำงานทุกอยาง อยางเต็มกำลังความสามารถเพ่ือ

ประโยชนตอพ่ีนองชาวตำบลกุดจอกของเรา 

 ขอบ กำนันตำบลกุดจอก ผูใหญบานทุกหมูบานในเขตกุดจอก สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก

ทุกทาน ท่ีกรุณาไววางใจในการปฏิบัติงาน และกรุณาใหคำปรึกษา รวมท้ังคำแนะที่เปนประโยชนยิ่ง 

 ขอขอบคุณ หัวหนาสวนราชการองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ทุกทาน ที่ไดปฏิบัติหนาที่อยางดีโดยไมยอ

ทอ จนงานสำเร็จลุลวง ไปไดดวยดี พรอมทั้งขอขอบคุณพอแมพี่นองประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลกุด

จอก ที่กรุณาไววางใจใหปฏิบัติหนาที่ ในการบริหารและแกไขปญหาความเดือดรอนตอไป 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดำเนินงาน องคการบริหารสวนตำบกกุดจอก 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 6) 

พ.ศ. 2552 มาตรา 58/5 วรรค 5 ใหนายกองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน

ตามนโยบายที่ไดแถลงไว ตอสภาองคการบริหารสวนตำบลเปนประจำทุกป วรรคทาย คำแถลงนโยบายของของนายก

องคการบริหารสวนตำบล และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ใหประกาศไวโดยเปดเผย ณ ที่ทำการ

องคการบริหารสวนตำบลดวย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 30 (5) กำหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินเสนอผลการตดิตามและ

ประเมนิผลตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให

ประชาชนในทองถิ่นทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดย

เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

 เพื่อใหการรายการผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เปนไปตามนโยบายที่นายกองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ไดแถลงตอสภาองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก นั้น 

องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก จึงขอรายงานผลการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิสัยทัศน 

องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  ไดกำหนดวิสัยทัศน (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณในอุดมคติ  
ซึ่งเปนจุดมุงหมายความคาดหวังที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตขางหนา ซึ่งจะสามารถสะทอนถึงสภาพการณของ
ทองถิ ่นในอนาคตอยางรอบดาน  ภายใตการเปลี ่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ จึงไดกำหนดวิสัยทัศน  
คาดหวังท่ีจะใหเกิดขึ้นในอนาคต  ดังน้ี 

“วิสัยทัศนการพัฒนา องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก คือ 

พันธกิจ 

1. กอสรางและปรบัปรุงระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภครวมถึงการบริการสาธารณะตางๆ 
ภายในตำบลกุดจอก ใหไดรับมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของประชาชน 

2. ดูแลรักษาความสะอาดในหมูบานและตำบล จัดใหมีการดูแลรักษาสภาพแหลงน้ำ ถนน รวมถึง
การอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม 

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

รูรักสามัคคีและภูมปญญาทองถิ่น 
6. สงเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
7. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชน เรียนรูหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการมีสวนรวม 
8. สงเสริมการพัฒนาอาชีพดานการเกษตร 

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 

1.  จัดใหมีระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและการบริการสาธารณะตาง ๆ เพ่ือตอบสนอง

ความตองการของประชาชน รองรับการยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

2.  จัดใหมีการดำเนินการพัฒนาหมูบาน/ชุมชน ทำความสะอาดในแตละหมูบาน ดูแลแหลงน้ำ 

ถนน และการอนุรักษธรรมชาติ 

3.  ประชาชนไดรบัการพัฒนาศักยภาพ เรียนรูหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีสวนรวมในการพัฒนา

ทองถ่ิน 

4. ประชาชนไดรวมกันสงเสริมอนุรักษศาสนา ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 

5.  ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับการศึกษา โดยเทาเทยีมกัน 

6.  สงเสริมกิจกรรมดานกีฬา นันทนาการ 

7.  ประชาชนไดมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

8.  ประชาชนไดพัฒนา ดานอาชีพเกษตรกรรม  

 

 



ยุทธศาสตรการพัฒนา 

 1. ยุทธศาสตรพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน และดูแล รักษา ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

 แนวทางการพัฒนา 

1.1 กอสราง ปรับปรุงหรือซอมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.2 สงเสริมการสรางจิตสำนึกและการมีสวนรวมดูแล รกัษา อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
2. ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชน 

แนวทางการพัฒนา 

 2.1 สงเสริมและจัดใหมีระบบสังคมสงเคราะห ระบบสวัสดิการและพิทักษเด็ก เยาวชน 

ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ 

 2.2 เสริมสรางสุขภาพและการปองกันโรค 

2.3 สงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

2.4 จัดสวสัดิการใหประชาชน เพื่อหางไกลยาเสพติด 

2.5 จัดระบบสวัสดิการภาคประชาชน 

3. ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บำรุงการศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

แนวทางการพัฒนา 

 3.1 สงเสริมและพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

 3.2 สงเสริมบำรุงศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

 3.3 จัดใหมีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา และนันทนาการ 

 3.4 สงเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย และการมีสวนรวมของประชาชน 

4.  ยุทธศาสตรสงเสริมดานเศรษฐกิจและการพัฒนาอาชีพประชาชน 

4.1 สงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 

 

 

 

 

 



 รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

4.1  ประเด็นยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด 
4.1.1 ยุทธศาสตร (Strategy)ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน และดูแล 

รักษา ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

1) พันธกิจ :  

a. กอสรางและปรบัปรุงระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภครวมถึงการบริการสาธารณะตางๆ 
ภายในตำบลกุดจอก ใหไดรับมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของประชาชน 

b. ดูแลรักษาความสะอาดในหมูบานและตำบล จัดใหมีการดูแลรักษาสภาพแหลงน้ำ ถนน 
รวมถึงการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม 

2) เปาประสงค :   

2.1  จัดใหมีระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและการบริการสาธารณะตาง ๆ เพ่ือ

ตอบสนองความตองการของประชาชน รองรับการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

2.2  จัดใหมีการดำเนินการพัฒนาหมูบาน/ชุมชน ทำความสะอาดในแตละหมูบาน ดูแลแหลง

น้ำ ถนน และการอนุรักษธรรมชาติ 

การทองเท่ียวเชิงนิเวศของตำบลกุดจอกสามารถสรางรายไดใหแกประชาชน 

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค 

2.1  จัดใหมีระบบคมนาคม ระบบ

สาธารณูปโภคและการบริการสาธารณะตาง ๆ เพ่ือ

ตอบสนองความตองการของประชาชน รองรับการ

ยกระดับคณุภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

2.2  จัดใหมีการดำเนนิการพัฒนาหมูบาน/

ชุมชน ทำความสะอาดในแตละหมูบาน ดูแลแหลง

น้ำ ถนน และการอนุรักษธรรมชาติ 

 

- เสนทางการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและการ

บริการสาธารณะตาง ๆ เพิ่มข้ึน รอยละ 8 

- การพัฒนาหมูบาน/ชุมชน แหลงน้ำ ถนน และการ

อนุรักษธรรมชาติเพิ่มข้ึน รอยละ 8 

 

 

 

 

 

 

 



3) แนวทางการพัฒนา 

3.1 กอสราง ปรับปรุงหรือซอมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
3.2 สงเสริมการสรางจิตสำนึกและการมีสวนรวมดูแล รกัษา อนุรักษ ฟนฟู 

3.3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 

1. กอสราง ปรบัปรุงหรือซอมแซมระบบ

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

 

- ระบบสาธารณูปโภค  ปละ 1 แหง 

2. สงเสริมการสรางจิตสำนึกและการมีสวนรวมดูแล 

รักษา อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

- ประชาชนที่มีสวนเก่ียวของกับรวมดูแล รักษา อนุรักษ 

ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปละ 1 

โครงการ/กิจกรรม 

4) หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

สำนักปลัด/กองชาง/กองคลัง 

5) ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพ่ือเปนศูนยกลาง

ความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการสรางการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1.2 ยุทธศาสตร (Strategy) ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

          1) พันธกิจ : สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

2) เปาประสงค : ประชาชนไดรับการพัฒนาศักยภาพ เรียนรูหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมสีวนรวม

ในการพัฒนาทองถิ่น 

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค 

- ประชาชนไดรับการพัฒนาศักยภาพ เรียนรูหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง และมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 

- รายไดจากการจำหนายผลิตภัณฑชุมชนเพิ่มขึ้นรอยละ 8 

- มีผลิตภัณฑชุมชนที่ใชทรัพยากรในทองถ่ินเพิ่มข้ึนอยาง

นอย 2 ผลิตภัณฑ 

- มีรานจำหนายสินคาที่ระลึก/ผลิตภัณฑชุมชนใหแก

นักทองเที่ยว จำนวน 1 แหง 

3) แนวทางการพัฒนา 

 แนวทางที่ 1 สงเสริมและจัดใหมีระบบสังคมสงเคราะห ระบบสวัสดิการและพิทักษเด็ก เยาวชน 

ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ 

 แนวทางที่ 2 เสริมสรางสุขภาพและการปองกันโรค      

 แนวทางที่ 3  สงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 แนวทางที่ 4  จัดสวัสดิการใหประชาชน เพื่อหางไกลยาเสพติด 

 แนวทางท่ี  5  จัดระบบสวัสดิการภาคประชาชน 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 

1. สงเสริมและจัดใหมีระบบสังคมสงเคราะห ระบบ

สวัสดิการและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คน

พิการ และผูสูงอายุ 

- มีกิจกรรมสงเสริมใหชุมชน มีสวัสดิการและชวยเหลือ

เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการและผูสูงอายุ 

2. เสริมสรางสุขภาพและการปองกันโรค - มีโครงการกิจกรรมที่สงเสริมใหชุมชนมีสุขภาพที่ดี และ

เรียนรูการปองกันโรคภัยไขเจ็บ 

3. สงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยและความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

- จำนวนอาชญากรรม และผูเสพยาเสพติดลดลงรอยละ 

20 

4. จัดสวัสดิการใหประชาชน เพ่ือหางไกลยาเสพติด - ประชาชน/เยาวชนไดนำความรู โทษภัยยาเสพติดและ

จัดกิจกรรมเพื่อใหชุมชนหางไกลยางเสพติด 

5. จัดระบบสวัสดิการภาคประชาชน - ประชาชนมีสวัสดิการในชุมชน 



 4) หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

สำนักปลัด/กองชาง/กองคลัง 

5) ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 2 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพที่ท่ัวถึงและย่ังยืนเพื่อสูการ
เปนเมืองนาอยู 
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป : ยุทธศาสตรชาติดานท่ี 1 ความม่ันคง 
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป : ยุทธศาสตรชาติดานท่ี 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 

4.1.3 ยุทธศาสตร (Strategy) ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บำรุง

การศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

1) พันธกิจ :  

  1.1 สงเสริมการศาสนา ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
  1.2 พัฒนาระบบการศึกษา สงเสริมการเรียนรูเพ่ือการอนุรักษ สืบสานศิลปวัฒนธรรม   
       ประเพณี รูรักสามัคคีและภูมปญญาทองถิ่น 

1.3  สงเสรมิกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 

1.4 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชน เรยีนรูหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการมสีวน
รวม 

2) เปาประสงค :  

                           2.1 ประชาชนไดรวมกันสงเสริมอนุรักษศาสนา ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 

      2.2  ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับการศึกษา โดยเทาเทียมกัน 

      2.3  สงเสริมกิจกรรมดานกีฬา นันทนาการ 

      2.4  ประชาชนไดมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 



เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค 

     2.1  ประชาชนไดรวมกันสงเสริมอนุรักษศาสนา   

           ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 

     2.2  ประชาชนในพื้นที่ไดรับการศึกษา โดยเทา

เทียม      

     2.3  สงเสริมกิจกรรมดานกีฬา นันทนาการ 

     2.4  ประชาชนไดมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 

- มีโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริม/อนุรักษศาสนาประพฤติ

ปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม  จำนวน 2 โครงการ/

กิจกรรม ตอป 

- ประชาชนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนข้ึนไป 

เพ่ิมขึ้นรอยละ 20 

- สงเสริมใหประชาชนในพ้ืนที่ สนใจดานกีฬา นันทนาการ 

เพ่ิมขึ้นรอยละ 20 

- มีโครงการ/กิจกรรมสงเสริมคณุภาพชีวิต เพ่ิมขึ้นรอยละ 

20 

3) แนวทางการพัฒนา  

 3.1 สงเสริมและพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

 3.2 สงเสริมบำรุงศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

 3.3 จัดใหมีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา และนันทนาการ 

 3.4 สงเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย และการมีสวนรวมของประชาชน 

 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 

1. สงเสริมและพัฒนาระบบการจัดการศึกษา - ประชาชนจบการศกึษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนข้ึนไป เพิ่มข้ึน

รอยละ 20 

2. สงเสริมบำรุงศาสนา สืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

- มีโครงการ/กิจกกรมเก่ียวกับศาสนาเพ่ิมขึ้น 

- มีโครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับศลิปวัฒนธรรม และภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

3. จัดใหมีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา 

และนันทนาการ 

- สถานที่ประชุม การกีฬา และนันทนาการ มีทุกหมูบาน 

4. สงเสริมการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย และการมีสวนรวมของ

ประชาชน 

-  จำนวนประชาชนที่เขารวมการประชุมประชาคม หรือประชา

พิจารณ หรอืประชุมอ่ืนๆเพ่ิมขึ้นรอยละ 30 

 

 

 



4) หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

สำนักปลัด/กองชาง/กองคลัง 

5) ความเช่ือมโยง 

ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 3  พัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวและผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือสราง

และกระจายรายไดสูประชาชนในพ้ืนท่ี 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป: ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป: ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

4.1.4 ยุทธศาสตร (Strategy) ยุทธศาสตรสงเสริมดานเศรษฐกิจและการพัฒนาอาชีพประชาชน 

          1) พันธกิจ : สงเสริมการพัฒนาอาชีพดานการเกษตร 

2) เปาประสงค  

   1. ประชาชนไดพัฒนา ดานอาชีพเกษตรกรรม 

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค 

1. ประชาชนไดพัฒนา ดานอาชีพเกษตรกรรม - มีการพัฒนาอีกชีพเกษตรกรรมในพื้นท่ี มากยิ่งข้ึน  

3) แนวทางการพัฒนา  

   แนวทางท่ี 1  สงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

1. สงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน - ประชาชนมีการประกอบอาชีพอยางตอเนื่อง รอยละ 2 

ตอป 

4) หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

สำนักปลัด/กองชาง/กองคลัง 

5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรจังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวและผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือสรางและ
กระจายรายไดสูประชาชนในพ้ืนท่ี 
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป : ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

 

 



 
ประกาศ อบต.กดุจอก 

เรื่อง การรายงานผลการดำเนนิงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2564 

******************************************* 

    ดวยรัฐธรรมนญู มาตรา 253 กำหนดให อปท.สภาทองถ่ิน และผูบริหารทองถ่ิน เปดเผยขอมูลและรายงานผลการดำเนินงานให

ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกใหประชาชนในทองถินมีสวนรวมดวย ประกอบกับระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 

    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจดัทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ 30 (5) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการ พัฒนาทองถ่ิน พรอมทัง

ประกาศผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบ ในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันทีผู่

บริหารทองถ่ินเสนอผลการตดิตามและประเมินผลดังกลาว และตอง ปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยป

ละหนึ่งครังภายในเดือนธันวาคมของทุกป     ดังน้ันเพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

การจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น อบต.กุดจอก จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจดัทำงบประมาณ การใชจาย และ

ผลการดำเนินงาน รวมท้ังการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพ่ือใหประชาชนไดมี

สวนรวมในการตรวจสอบและกำกบัการบริหารจัดการอบต.กุดจอก ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน ของอบต.กุดจอก 

    "บานเมืองนาอยู รูรักสามัคคี อยูอยางเศรษฐกิจพอเพียง" 

ข. พันธกิจ ของอบต.กุดจอก 

    - 

ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของอบต.กุดจอกไดกำหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว 4 ยุทธศาสตร ดังน้ี 

    กอสรางปรับปรุงดานโครงสรางพื้นฐาน และสงเสริมอนรัุกษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

    สงเสริมและพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชน 

    ดานสงเสรมิและพัฒนาระบบการศึกษา บำรุงศาสนา สืบสานวัฒนธรรมและภมูิปญญาทองถิ่น 

    การสงเสรมิการประกอบอาชพีของประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 



ง. การวางแผน 

    อบต.กุดจอก ไดจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บญัญัตไิวใน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมสีวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟง

ปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพ้ืนที่ กอนนำมาจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป ตอไป 

    อบต.กุดจอก ไดประกาศใชแผนพัฒนา5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดกำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา5 ป (พ.ศ. 

2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

กอสรางปรับปรุงดาน

โครงสรางพืน้ฐาน และ

สงเสริมอนรัุกษฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

58 11,654,000.00 66 14,244,500.00 50 9,523,000.00 91 35,448,000.00 69 47,213,000.00 

สงเสริมและพัฒนาสังคม

คุณภาพชีวิตของประชาชน 
4 460,000.00 5 300,000.00 24 4,631,512.00 33 5,350,000.00 56 7,149,000.00 

ดานสงเสริมและพัฒนาระบบ

การศึกษา บำรุงศาสนา สืบ

สานวัฒนธรรมและภูมิปญญา

ทองถิ่น 

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

การสงเสรมิการประกอบ

อาชีพของประชาชน 
0 0.00 0 0.00 1 20,000.00 0 0.00 1 20,000.00 

รวม 62 12,114,000.00 71 14,544,500.00 84 14,594,512.00 134 41,278,000.00 139 54,982,000.00 
 

    จ. การจัดทำงบประมาณ 

ผูบริหารอบต.กุดจอก ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ โดยมโีครงการที่บรรจุอยูในขอบัญญติังบประมาณ จำนวน 57 โครงการ 

งบประมาณ 5,122,040 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร ไดดงันี้ 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

กอสรางปรบัปรุงดานโครงสรางพ้ืนฐาน และสงเสรมิอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 25 3,751,000.00 

สงเสรมิและพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชน 23 971,040.00 

ดานสงเสริมและพัฒนาระบบการศกึษา บำรุงศาสนา สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 9 400,000.00 

การสงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน - - 

รวม 57 5,122,040.00 
 

     

 

 

 

 

 

 



     รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ อบต.กุดจอก มดีังน้ี 

  ยุทธศาสตร โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 

หนวยงานที

รับผิดชอบ 

วัตถ ุ

ประสงค 
ผลผลิต 

1. 

กอสรางปรับปรุงดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

และสงเสรมิอนุรักษ

ฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

คาชดเชยคางาน

กอสรางตามสัญญา

แบบปรับราคาได (คา 

K) 

20,000.00 

สำนัก/กอง

ชาง, สำนัก

ชาง, กอง

โยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือจายเปนคาชดเชย

คากอสรางตามสญัญา

แบบปรับราคาไดใหแก

ผูประกอบอาชพีงาน

กอสราง 

เพ่ือจายเปนคาชดเชยคา

กอสรางตามสัญญาแบบ

ปรับราคาไดใหแกผู

ประกอบอาชีพงาน

กอสราง 

2. 

กอสรางปรับปรุงดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

และสงเสรมิอนุรักษ

ฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 6 (สายหนอง

ปรือ - โนนพลวง) 

0.00 

สำนัก/กอง

ชาง, สำนัก

ชาง, กอง

โยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือใหประชาชนไดมี

ถนนใชในการคมนาคม

ไดสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

กอสรางถนนคสล. กวาง 

5.00 ม. ยาว 54.00 ม. 

หนา 0.15 ม. ไหลทางดิน

ถม (รายละเอียดตามแบบ 

อบต.กุดจอกกำหนด) 

ติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย 

3. 

กอสรางปรับปรุงดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

และสงเสรมิอนุรักษ

ฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

โครงการอุดหนุน

สำนักงานการไฟฟา

สวนภูมภิาคอำเภอบัว

ใหญ 

151,000.00 

สำนัก/กอง

ชาง, สำนัก

ชาง, กอง

โยธา, กอง

ประปา 

อุดหนุนสำนักงานการ

ไฟฟาสวนภมูภิาค

อำเภอบัวใหญ 

ประชาชนทุกครัวเรือนมี

ไฟฟาใช 

4. 

กอสรางปรับปรุงดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

และสงเสรมิอนุรักษ

ฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

โครงการเกษตร

ผสมผสาน 
20,000.00 

สำนักปลดั 

อบจ., สำนกั

ปลัดเทศบาล, 

สำนักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือเปนคาใชจายตาม

โครงการเกษตร

ผสมผสาน 

เพ่ือเปนคาใชจายตาม

โครงการเกษตรผสมผสาน 

5. 

กอสรางปรับปรุงดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

และสงเสรมิอนุรักษ

ฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

 

  

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพรตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

20,000.00 

สำนักปลดั 

อบจ., สำนกั

ปลัดเทศบาล, 

สำนักงาน

ปลัด อบต. 

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำร ิ

เพ่ือเปนคาใชจายตาม

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมาร ี 



6. 

กอสรางปรับปรุงดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

และสงเสรมิอนุรักษ

ฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

โครงการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

10,000.00 

สำนักปลดั 

อบจ., สำนกั

ปลัดเทศบาล, 

สำนักงาน

ปลัด อบต. 

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

เพ่ืออนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

7. 

กอสรางปรับปรุงดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

และสงเสรมิอนุรักษ

ฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

โครงการซอมแซม/

ทาสีอาคารเรียนฝ

หองน้ำฝเครื่องเลน

สนามของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย 

40,000.00 

สำนัก/กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

ซอมแซม ปรับปรุงตอ

เติมอาคารศูนยพัฒนา

เดก็เล็ก ปูกระเบื้อง/

ทาสี/อาคารเรียน / 

ทาสีเครื่องเลน สนาม

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ทั้ง 4 แหงในสังกัด 

อบต.กุดจอก ตามแบบ 

อบต.กำหนด 

ซอมแซม ปรับปรุงตอเตมิ

อาคารศนูยพัฒนาเด็กเล็ก 

ปูกระเบื้อง/ทาสี/อาคาร

เรียน / ทาสีเครื่องเลน 

สนามของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กทั้ง 4 แหงในสังกัด 

อบต.กุดจอก ตามแบบ 

อบต.กำหนด 

8. 

กอสรางปรับปรุงดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

และสงเสรมิอนุรักษ

ฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

(คสล.) บานหนองเซียง

โข ม. 5 (ทิศตะวันตก

หมูบาน) 

260,000.00 

สำนัก/กอง

ชาง, สำนัก

ชาง, กอง

โยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือกอสรางถนน คสล.

ทิศตะวันตกเฉยีงใต 

หมู 5 

กอสรางถนน คสล.ขนาด

ผิวจราจรกวาง 4.50 เมตร 

ยาว 78.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร(รายละเอียด

ตามแบบ อบต.กดุจอก 

กำหนด) 

9. 

กอสรางปรับปรุงดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

และสงเสรมิอนุรักษ

ฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

โครงการกอสรางถนน

หินคลุก บานดอนหัน 

หมู 11 (ทศิเหนือ

หมูบาน) 

180,000.00 

สำนัก/กอง

ชาง, สำนัก

ชาง, กอง

โยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือกอสรางถนนหิน

คลุก บานดอนหัน หมู 

11 (ทิศเหนือหมูบาน) 

กอสรางถนนหินคลุก

พรอมปรับเกรดเกลีย่บด

ทับแนน ขนาด 3.70 เมตร 

ยาว 500 เมตร หนา 0.12 

เมตร 

10. 

กอสรางปรับปรุงดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

และสงเสรมิอนุรักษ

ฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

 

 

 

  

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

(คสล.) บานกุดจอก 

หมู 12 (สายบานกุด

จอก-บานดอนฆาเสือ) 

100,000.00 

สำนัก/กอง

ชาง, สำนัก

ชาง, กอง

โยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือกอสรางถนน คสล.

สายศาลากลางบาน ถึง 

บานดอนฆาเสือ หมู 

12 ต.บัวใหญ 

กอสรางถนน คสล.ขนาด

กวาง 3.00 เมตร ยาว 

44.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร(รายละเอียดตาม

แบบ อบต.กุดจอก 

กำหนด) 

 

 

  



11. 

กอสรางปรับปรุงดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

และสงเสรมิอนุรักษ

ฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

(คสล.) บานงิ้วใหม หมู 

1 (ซอยหลังโรงเรยีน 

ถึง วัดงิ้วใหม) 

200,000.00 

สำนัก/กอง

ชาง, สำนัก

ชาง, กอง

โยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

(คสล.) บานงิ้วใหม หมู 

1 (ซอยหลังโรงเรยีน 

ถึง วัดงิ้วใหม) 

กอสรางถนน คสล.ขนาด

ผิวจราจรกวาง 4.50 เมตร 

ยาว 55.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร ไหลทาง ดิน

ถม โดยมีพื้นท่ี คสล.ไม

นอยกวา 247.50 ตร.ม. 

จุดเริม่ตน N 15.548948 

จุดสิ้นสดุ E 102.501406 

(รายละเอียดโครงการตาม

แบบ อบต.กุดจอก 

กำหนด) ติดตั้งปาย

โครงการ 1 ปาย 

12. 

กอสรางปรับปรุงดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

และสงเสรมิอนุรักษ

ฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

โครงการกอสรางถนน

ดิน บานออยชาง หมู 

7 (บานออยชาง ถึง 

โคกหนองปรือ) 

200,000.00 

สำนัก/กอง

ชาง, สำนัก

ชาง, กอง

โยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือกอสรางถนนดิน 

บานออยชาง หมู 7 

(บานออยชาง ถึง โคก

หนองปรือ) 

กลางบาน ? วัดบาน

ออยชางขนาดกวาง 5.00 

เมตร ยาว 195.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตรตามแบบ 

อบต.กุดจอกกำหนด

กอสรางถนน ค.ส.ล. สี่

แยก 

13. 

กอสรางปรับปรุงดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

และสงเสรมิอนุรักษ

ฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

โครงการกอสรางถนน

ดิน บานโสก หมู 4 

(สายรอบปาชาบาน

โสก) 

0.00 

สำนัก/กอง

ชาง, สำนัก

ชาง, กอง

โยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือกอสรางถนนดิน 

บานโสก 

กอสรางถนนดนิ บานโสก 

หมู 4 พรอมปรับเกรด

เกลี่ยบดทับแนน ให

เรียบรอย ขนาด กวาง 

4.00 เมตร ยาว 253 

เมตร สูงเฉลีย่ 1 เมตร 

14. 

กอสรางปรับปรุงดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

และสงเสรมิอนุรักษ

ฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

โครงการกอสรางถนน

หินคลุก บานกุดจอก 

หมู 12 (สายบานกุด

จอก - บานดอนฆาเสือ 

ต.บัวใหญ) 

160,000.00 

สำนัก/กอง

ชาง, สำนัก

ชาง, กอง

โยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือกอสรางถนนหิน

คลุก บานกุดจอก หมู 

12 (สายบานกุดจอก - 

บานดอนฆาเสือ ต.บัว

ใหญ) 

กอสรางถนนหินคลุก บาน

กุดจอก หมู 12 (สายบาน

กุดจอก - บานดอนฆาเสอื 

ต.บัวใหญ) 

15. 

กอสรางปรับปรุงดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

และสงเสรมิอนุรักษ

ฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

โครงการปรับปรุง

ซอมแซมถนนดิน บาน

ดอนแปะ หมู 8 (ซอย

นาลุงใบ) 

60,000.00 

สำนัก/กอง

ชาง, สำนัก

ชาง, กอง

โยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือเสรมิถนนดิน บาน

ดอนแปะ หมู 8 (ซอย

นาลุงใบ) 

เสรมิถนนดิน บานดอน

แปะ หมู 8 (ซอยนาลุงใบ) 

ขนาดกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 230 เมตร สูงเฉลี่ย 

0.60 เมตร 



16. 

กอสรางปรับปรุงดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

และสงเสรมิอนุรักษ

ฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

โครงการกอสราง

ถนนลาดยางบาน

หนองเซียนโข หมู 5(

สายบานหนองเซียนโข 

- บานออยชาง) 

500,000.00 

สำนัก/กอง

ชาง, สำนัก

ชาง, กอง

โยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือใหประชาชนไดมี

ถนนใชในการคมนาคม

ไดสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

- ซอมสรางผิวจราจรแอส

ฟลทติก/คอนกรตี กวาง 

5.30 ม.ยาว 375.00 ม. 

หนา 5 ซม. - ติดตั้งปาย

โครงการ 1 ปาย 

17. 

กอสรางปรับปรุงดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

และสงเสรมิอนุรักษ

ฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

โครงการกอสรางถนน 

คสล. หมู 3 (คุมนอย) 
200,000.00 

สำนัก/กอง

ชาง, สำนัก

ชาง, กอง

โยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือใหประชาชนไดมี

ถนนใชในการคมนาคม

ไดสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

กอสรางถนน คสล.ขนาด

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 72.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร ตามแบบ

มาตรฐานงานทางสำหรับ 

อปท. แผนที่ ทถ-2-202-

203 (รายละเอียด

โครงการเปนไปตามแบบ

อบต.กุดจอก กำหนด) 

18. 

กอสรางปรับปรุงดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

และสงเสรมิอนุรักษ

ฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

(คสล.) บานโนนแดง 

หมู 14 ( บานโนน

แดง- บานดอนแปะ) 

200,000.00 

สำนัก/กอง

ชาง, สำนัก

ชาง, กอง

โยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือใหประชาชนไดมี

ถนนใชในการคมนาคม

ไดสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

กอสรางถนน คสล.ขนาด

ผิวจราจรกวาง 4.50 เมตร 

ยาว 59.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร ตามแบบ

มาตรฐานงานทางสำหรับ 

อปท. แผนที่ ทถ-2-202-

203 (รายละเอียด

โครงการเปนไปตามแบบ

อบต.กุดจอก กำหนด) 

19. 

กอสรางปรับปรุงดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

และสงเสรมิอนุรักษ

ฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

โครงการกอสรางระบบ

ประปา บานงิ้วใหม ม.

1 

400,000.00 

สำนัก/กอง

ชาง, สำนัก

ชาง, กอง

โยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือประชาชนไดมีถัง

กับเก็บน้ำไวเพ่ือ

อุปโภคบรโิภค 

โครงการกอสรางระบบ

ประปาผิวดิน ทรงแชม

เปญ ขนาด 15 ลบ.ม. 

พรอมประสานทอระหวาง

ระบบใหเรียบรอย 

20. 

กอสรางปรับปรุงดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

และสงเสรมิอนุรักษ

ฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

  

โครงการกอสรางลาน 

คสล อเนกประสงค 

บานดอนแรง หมู 9 

200,000.00 

สำนัก/กอง

ชาง, สำนัก

ชาง, กอง

โยธา, กอง

ประปา 

กอสรางลานพื้นปูน

ออกกำลังกาย หมู 9 

กอสรางพ้ืนปูนและจัดหา

เครื่องออกกำลัง หมู 9 

บานดอนแรง 

(รายละเอียดโครงการตาม

แบบ อบต.กุดจอก

กำหนด) 



21. 

กอสรางปรับปรุงดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

และสงเสรมิอนุรักษ

ฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

(คสล.) บานดอนหัน 

หมู 11 (สายถนน202 

-บาน ดอนหัน) 

200,000.00 

สำนัก/กอง

ชาง, สำนัก

ชาง, กอง

โยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือการคมนาคมที่

สะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนน คสล.ขนาด

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร 

ยาว 73.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร ไหลทางดินถม 

โดยมีพ้ืนที่ คสล.ไมนอย

กวา 395.00 ตร.ม. 

22. 

กอสรางปรับปรุงดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

และสงเสรมิอนุรักษ

ฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

(คสล.) บานหัวฝาย ม.

13 (บานหัวฝาย ถึง 

บานโสก) 

200,000.00 

สำนัก/กอง

ชาง, สำนัก

ชาง, กอง

โยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือการคมนาคมที่

สะดวกรวดเร็ว 

กอสรางถนน คสล.ขนาด

ผิวจราจรกวาง 3.2 เมตร 

ยาว 83.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

23. 

กอสรางปรับปรุงดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

และสงเสรมิอนุรักษ

ฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

โครงการซอมแซมถนน

หินคลุก บานเพ็ดนอย 

หมู 2 (สายทิศเหนือ

หมูบาน) 

210,000.00 

สำนัก/กอง

ชาง, สำนัก

ชาง, กอง

โยธา, กอง

ประปา 

ซอมแซมถนนหินคลุก 

บานเพ็ดนอย หมู 2 

(สายทิศเหนือหมูบาน) 

- ชวงท่ี 1ขนาดผิวจราจร 

กวาง 3.00 ม. ยาว 

225.00 ม. หนา 0.12 ม. 

ถนนหินคลุกพรอมปรับ 

เกรดเกลี่ยบดทับแนนให

เรียบรอย - ชวงท่ี 2ขนาด

ผิวจราจร กวาง 3.00 ม. 

ยาว 415.00 ม. หนา 

0.12 ม. ถนนหินคลกุ

พรอมปรับ เกรดเกลี่ยบด

ทับแนนใหเรียบรอย - 

ติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย 

(รายละเอียดโครงการตาม

แบบ อบต.กุดจอก

กำหนด) 

24. 

กอสรางปรับปรุงดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

และสงเสรมิอนุรักษ

ฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

โครงการปรับปรุง

ซอมแซมถนนดินบาน

คูมะคา หมู 10 ( คู

มะคา 12 สายบาน

นายสายนต ทุดปอ ) 

200,000.00 

สำนัก/กอง

ชาง, สำนัก

ชาง, กอง

โยธา, กอง

ประปา 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ดินบานคูมะคา หมู 10 

( คูมะคา 12 สายบาน

นายสายนต ทุดปอ ) 

- เสรมิถนนดินพรอมปรบั

เกรดเกลี่ยบดทับแนนให

เรียบรอยขนาด กวาง 

4.00 ม . ยาว 700.00 ม. 

สูงเฉลี่ย 0.60 ม. - ติดตั้ง

ปายโครงการ 1 ปาย 

(รายละเอียดโครงการตาม

แบบ อบต.กุดจอก

กำหนด) 



25. 

กอสรางปรับปรุงดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

และสงเสรมิอนุรักษ

ฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

โครงการจางเหมา

ออกแบบ เขียนแบบ 

รับรองแบบ โครงการ

กอสราง ฯลฯ 

20,000.00 

สำนัก/กอง

ชาง, สำนัก

ชาง, กอง

โยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือจางเหมาการ

ออกแบบ เขียนแบบ 

รับรองแบบโครงการ 

เพ่ือจางเหมาการออกแบบ 

เขียนแบบ รับรองแบบ

โครงการ 

26. 

สงเสริมและพัฒนา

สังคมคณุภาพชีวิต

ของประชาชน 

โครงการรณรงค

ปองกันและควบคุม

โรคไขเลือดออก 

40,000.00 

สำนักปลดั 

อบจ., สำนกั

ปลัดเทศบาล, 

สำนักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือปองกันและ

ควบคุมโรค

ไขเลือดออก สำหรับ

ประชาชน ตำบลกดุ

จอก 

อบรมใหความรูการ

ปองกันและควบคุมโรค 

และจัดหา สารควบคุมโรค 

27. 

สงเสริมและพัฒนา

สังคมคณุภาพชีวิต

ของประชาชน 

โครงการรณรงค

สงเสริมการลดปริมาณ

ขยะและคัดแยกขยะ 

20,000.00 

สำนักปลดั 

อบจ., สำนกั

ปลัดเทศบาล, 

สำนักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือสงเสริมใหเด็กและ

เยาวชน ประชาชน คัด

แยกขยะไดถูกตอง 

เด็กและเยาวชน สามารถ

คัดแยกขยะเพ่ืองายตอ

การทำลาย 

28. 

สงเสริมและพัฒนา

สังคมคณุภาพชีวิต

ของประชาชน 

โครงการสัตวปลอด

โรคคนปลอดภยัจาก

โรคพิษสุนัขบา 

34,580.00 

สำนักปลดั 

อบจ., สำนกั

ปลัดเทศบาล, 

สำนักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือปองกันและ

ควบคุมโรคพิษสุนัขบา 

อบรมใหความรูการ

ปองกันและควบคุมโรค

พิษสุขนัขบา สำรวจและ

ข้ึนทะเบียนสตัวและจัดหา

วัสดุ(วัคซีน)ในการปองกัน

และควบคมุโรคพิษสุนัข

บา 

29. 

สงเสริมและพัฒนา

สังคมคณุภาพชีวิต

ของประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

โครงการอุดหนุน 

สำหรับการดำเนินงาน

ตามแนวทางโครงการ

พระราชดำริ ดาน

สาธารณสุข 

280,000.00 

สำนักปลดั 

อบจ., สำนกั

ปลัดเทศบาล, 

สำนักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือสนบัสนุนให

ชุมชน/หมูบาน แหงละ 

20,000 บาท 

การพัฒนาศักยภาพดาน

สาธารณสุขของคนใน

หมูบาน - การแกไขปญหา

สาธารณสุขของหมูบาน - 

การจัดบริการสุขภาพ

เบื้องตนโดยศูนย

สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 

(ศสมช.) 3.2) สนับสนุน

กิจกรรมรณรงคสุขบญัญัติ 

3.3) จัดกิจกรรมกลุมทาง

สังคมในทองถิ่น 

  

30. 

สงเสริมและพัฒนา

สังคมคณุภาพชีวิต

ของประชาชน 

โครงการรณรงค

ปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนชวง

10,000.00 

สำนักปลดั 

อบจ., สำนกั

ปลัดเทศบาล, 

เพ่ือบริการประชาชน

ในการสัญจรชวง

เทศกาลปองกันและลด

ตั้งจุดบริการประชาชน

อำนวยความสะดวกใน

การเดินทาง 1 จุด 



เทศกาลปใหม และ

สงกรานต 

สำนักงาน

ปลัด อบต. 

อุบัติเหตุทางถนนชวง

เทศกาลปใหม 

31. 

สงเสริมและพัฒนา

สังคมคณุภาพชีวิต

ของประชาชน 

โครงการบริหารจัดการ

ศนูยปฏิบัติการรวมใน

การชวยเหลือ

ประชาชนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

20,000.00 

สำนักปลดั 

อบจ., สำนกั

ปลัดเทศบาล, 

สำนักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือสนบัสนุน

งบประมาณศนูย

ชวยเหลือประชาชน

ตามอำนาจหนาที่

ระดับอำเภอ 

เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ

ใหกับ อปท.ที่เปนศูนย

ชวยเหลือประชาชนตาม

อำนาจหนาที่ระดับอำเภอ

บัวใหญ 

32. 

สงเสริมและพัฒนา

สังคมคณุภาพชีวิต

ของประชาชน 

โครงการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด 
20,000.00 

สำนักปลดั 

อบจ., สำนกั

ปลัดเทศบาล, 

สำนักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูในการ

ปองกันและแกไข

ปญหายาเสพตดิ 

เด็ก เยาวชน ประชาชน 

100 คน 

33. 

สงเสริมและพัฒนา

สังคมคณุภาพชีวิต

ของประชาชน 

โครงการแขงขันกีฬา

ตานยาเสพติด 
100,000.00 

สำนัก/กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือเด็กเยาวชน 

ประชาชนไดใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน 

หางไกลยาเสพติด มี

สุขภาพดี เกิดความรัก

สามัคค ี

เด็กเยาวชน ประชาชนได

ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน หางไกลยาเสพ

ติด มีสุขภาพดี เกิดความ

รักสามคัค ี

34. 

สงเสริมและพัฒนา

สังคมคณุภาพชีวิต

ของประชาชน 

โครงการสงเสริม

คุณธรรมจริยธรรมและ

การรักษาวินัยของ

พนักงานเจาหนาที่ 

0.00 

สำนักปลดั 

อบจ., สำนกั

ปลัดเทศบาล, 

สำนักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือสงเสริมใหความรู

ระเบียบวินยั ของ

พนักงานเจาหนาที่ใน

การปฏิบัติงาน 

คณะผูบริหาร สมาชิกสภา 

อบต.พนักงานสวนตำบล 

ลูกจางประจำ และ

พนักงาน อบต.กุดจอก 

35. 

สงเสริมและพัฒนา

สังคมคณุภาพชีวิต

ของประชาชน 

โครงการดำเนินการ

จัดการเลอืกตั้ง

ผูบริหารและสมาชิก

สภาทองถิ่น 

0.00 

สำนักปลดั 

อบจ., สำนกั

ปลัดเทศบาล, 

สำนักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหมีการดำเนินการ

เลือกตั้งนายกฯและ

สมาชิกสภา อบต.กุด

จอก 

ดำเนินการเลือกตั้งนายก

และสมาชิกสภา อบต.กุด

จอก 

36. 

สงเสริมและพัฒนา

สังคมคณุภาพชีวิต

ของประชาชน 

โครงการประชุมรับฟง

ความคิดเห็นของ

ประชาชนเก่ียวกับการ

จัดทำขอบัญญติัและ

แผนพัฒนาทองถ่ิน 

20,000.00 

สำนักปลดั 

อบจ., สำนกั

ปลัดเทศบาล, 

สำนักงาน

ปลัด อบต. 

จัดประชุมประชาคม

ระดับหมูบาน ตำบล

เพ่ือรับฟงความคดิเห็น

ในการจัดทำแผน /

ขอบัญญัติ 

ประชุมประชาคมระดับ

หมูบาน ตำบลเพ่ือรับฟง

ความคิดเห็นในการจัดทำ

แผน /ขอบัญญัต ิ

37. 

สงเสริมและพัฒนา

สังคมคณุภาพชีวิต

ของประชาชน 

โครงการพัฒนา

ศักยภาพผูนำชุมชน 

ผูบริหาร สมาชิกสภา 

อบต. พนักงานสวน

130,460.00 
สำนัก/กอง

คลัง 

เพ่ือศกึษาดูงานตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงอัน

ผูนำชุมชน ผูบริหาร 

สมาชิกสภา อบต. 

พนักงานสวนตำบล 



ตำบล ลูกจางประจำ 

พนักงานจาง ตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง อัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำร ิ

เนื่องมาจาก

พระราชดำร ิ

ลูกจางประจำ พนักงาน

จาง 

38. 

สงเสริมและพัฒนา

สังคมคณุภาพชีวิต

ของประชาชน 

โครงการฝกอบรมและ

ทบทวนอาสาสมัคร

ปองกันฝายผลเรือน 

(อปพร.) 

0.00 

กองปองกัน

และบรรเทา

สาธารณภัย 

เพ่ือให อปพร.มีความ

พรอมในการใหบริการ

ประชาชนในการสญัจร

ชวงเทศกาลและการ

บริการในการจดั

กิจกรรมตาง ๆ 

ฝกอบรม/จัดตั้งใหมในการ

ปฏิบัติงานของ อปพร. 

39. 

สงเสริมและพัฒนา

สังคมคณุภาพชีวิต

ของประชาชน 

โครงการจิตอาสาเรา

ทำความดีดวยหัวใจ 
20,000.00 

สำนักปลดั 

อบจ., สำนกั

ปลัดเทศบาล, 

สำนักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือสงเสริมให

ประชาชนมีความรัก

ความสามัคคี รูจัก

เสียสละ และมีจิต

อาสา 

กิจกรรมทำความสะอาด 

พัฒนาแหลงน้ำ คูคลอง 

การชวยเหลือประชาชนที่

ขาดคนดูแล ผูสูงอายุ ผู

พิการ 

40. 

สงเสริมและพัฒนา

สังคมคณุภาพชีวิต

ของประชาชน 

โครงการสงเสริมและ

พัฒนาสตร ี
16,000.00 

สำนัก/กอง

สวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือสงเสริมอาชีพสตรี

ในชุมชน 

สตรีในชุมชนมรีายไดชวง

วางงาน 

41. 

สงเสริมและพัฒนา

สังคมคณุภาพชีวิต

ของประชาชน 

โครงการสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ คนพิการและ

ผูดูแลคนพิการ 

12,000.00 

สำนัก/กอง

สวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการและ

ผูดูแลคนพิการ 

อบรมใหความรูเก่ียวกับ

ดูแลสุขภาพคนพิการ 

42. 

สงเสริมและพัฒนา

สังคมคณุภาพชีวิต

ของประชาชน 

 

 

  

โครงการฝกอบรมชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภัย

พิบัติประจำองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

0.00 

สำนักปลดั 

อบจ., สำนกั

ปลัดเทศบาล, 

สำนักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือจัดอบรมจิตอาสา

ภัยพิบัต ิ

ดำเนนิการจัดกิจกรรมจติ

อาสาภัยพิบตั ิ

 

 

 

 

  

43. 

สงเสริมและพัฒนา

สังคมคณุภาพชีวิต

ของประชาชน 

โครงการอบรมให

ความรูเก่ียวกับอำนาจ

หนาที่ผุบริหารและ

สมาชิกองคการบรหิาร

สวนตำบล 

10,000.00 

สำนักปลดั 

อบจ., สำนกั

ปลัดเทศบาล, 

สำนักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือจัดอบรมใหความรู

เกี่ยวกับ อำนาจหนาที่

ของผุบริหารและ

สมาชิกองคการบรหิาร

สวนตำบล 

ผูบริหาร และสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนตำบล 



44. 

สงเสริมและพัฒนา

สังคมคณุภาพชีวิต

ของประชาชน 

โครงการอบรมการ

ปองกันการทุจริตและ

สรางความโปรงใสใน

การปฏิบัตริาชการของ

เจาหนาที ่

20,000.00 

สำนักปลดั 

อบจ., สำนกั

ปลัดเทศบาล, 

สำนักงาน

ปลัด อบต. 

อบรมการปองกันการ

ทุจริตและสรางความ

โปรงใสในการปฏิบัติ

ราชการของเจาหนาที ่

พนักงาน เจาหนาที่ใน

องคการบริหารสวนตำบล 

45. 

สงเสริมและพัฒนา

สังคมคณุภาพชีวิต

ของประชาชน 

โครงการใหความรูทาง

กฏหมายแกประชาชน 
20,000.00 

สำนักปลดั 

อบจ., สำนกั

ปลัดเทศบาล, 

สำนักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือจัดการอบรมให

ความรูทางกฏหมายแก

ประชาชน 

ประชาชนไดรบัความรูทาง

กฏหมาย 

46. 

สงเสริมและพัฒนา

สังคมคณุภาพชีวิต

ของประชาชน 

โครงการ

ประชาสมัพันธการ

จัดเก็บภาษีและ

คาธรรมเนียม 

20,000.00 
สำนัก/กอง

คลัง 

เพ่ือประชาสมัพันธการ

จัดเก็บภาษีและ

คาธรรมเนียม ในตำบล

ของแตละป 

ผูเสยีภาษีและ

คาธรรมเนียมได รับทราบ

ถึงขั้นตอนกระบวนการ

เสียภาษ ี

47. 

สงเสริมและพัฒนา

สังคมคณุภาพชีวิต

ของประชาชน 

โครงการอบรมให

ความรูเก่ียวกับการใช

ไฟฟาในครัวเรือน 

20,000.00 

สำนักปลดั 

อบจ., สำนกั

ปลัดเทศบาล, 

สำนักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ืออบรมใหประชาชน

มีความรูเบื้องตน ใน

การใชไฟฟา ใน

ครัวเรือน 

ประชาชนในตำบลกุดจอก 

48. 

สงเสริมและพัฒนา

สังคมคณุภาพชีวิต

ของประชาชน 

โครงการออกสำรวจ

ขอมูลงานภาษีที่ดิน

และสิ่งกอสราง 

158,000.00 
สำนัก/กอง

คลัง 
เพ่ือออกสำรวจภาษ ี

เพ่ิมประสิทธิภาพในการ

จัดเก็บภาษี 

49. 

ดานสงเสริมและ

พัฒนาระบบ

การศึกษา บำรุง

ศาสนา สืบสาน

วัฒนธรรมและภมูิ

ปญญาทองถ่ิน 

 

 

  

โครงการอบรม

คุณธรรมจริยธรรมเด็ก

และเยาวชนพนักงาน 

ขาราชการและ

ประชาชน 

80,000.00 

สำนัก/กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือการสงเสรมิ

คุณธรรมเด็กและ

เยาวชนใหอยูในสังคม

ไดอยางมีความสุข 

จัดกิจกรรมฝกอบรมเด็ก

และเยาวชนโดยใช

หลักธรรมคำสอนแนวทาง

ปฏิบัติบัตเิพ่ือการ

ดำรงชีวิตอยางมีสุข 

50. 

ดานสงเสริมและ

พัฒนาระบบ

การศึกษา บำรุง

ศาสนา สืบสาน

วัฒนธรรมและภมูิ

ปญญาทองถ่ิน 

โครงการวันเด็ก 0.00 

สำนัก/กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือใหเด็ก เยาวชนเกิด

ความรักความสามคัคี

และกลาคิดกลา

แสดงออก 

เพ่ือเปนคาใชจายตาม

โครงการ เชน คาตกแตง

สถานที่ น้ำดื่ม วัสดุ 

อุปกรณ ฯลฯ 



51. 

ดานสงเสริมและ

พัฒนาระบบ

การศึกษา บำรุง

ศาสนา สืบสาน

วัฒนธรรมและภมูิ

ปญญาทองถ่ิน 

โครงการสงเสริม

วัฒนธรรมการอานเพื่อ

สรางสังคมแหงการ

เรียนรูของประชาชน

ในทองถ่ิน 

10,000.00 

สำนัก/กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือการสืบสาน

ประเพณี

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาประเพณี

ทองถิ่น 

จัดกิจกรรมโดยมี

ประชาชนเขารวมกิจกรรม

เพ่ือการสืบสานประเพณี

ทองถิ่น 

52. 

ดานสงเสริมและ

พัฒนาระบบ

การศึกษา บำรุง

ศาสนา สืบสาน

วัฒนธรรมและภมูิ

ปญญาทองถ่ิน 

โครงการสืบสาน 

ประเพณี

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

50,000.00 

สำนัก/กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือการสืบสาน

ประเพณี

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาประเพณี

ทองถิ่น 

จัดกิจกรรมโดยมี

ประชาชนเขารวมกิจกรรม

เพ่ือการสืบสานประเพณี

ทองถิ่น 

53. 

ดานสงเสริมและ

พัฒนาระบบ

การศึกษา บำรุง

ศาสนา สืบสาน

วัฒนธรรมและภมูิ

ปญญาทองถ่ิน 

โครงการวันสำคัญทาง

พระพุทธศาสนาและ

กิจกรรมตางๆ 

60,000.00 

สำนัก/กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือสงเสริมและทำนุ

บำรุงศาสนาและภูมิ

ปญญาประเพณี

ทองถิ่น 

จัดกิจกรรมโดยมี

ประชาชนเขารวมกิจกรรม

เพ่ือการสืบสานประเพณี

ทองถิ่น 

54. 

ดานสงเสริมและ

พัฒนาระบบ

การศึกษา บำรุง

ศาสนา สืบสาน

วัฒนธรรมและภมูิ

ปญญาทองถ่ิน 

โครงการประเพณีงาน

ประเพณีบัวไหมบัว

ใหญ 

80,000.00 

สำนัก/กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือใหชาวอำเภอบัว

ใหญ สงเสริม

วัฒนธรรมใหประชาชน

ไดมีกิจกรรมรวมกัน 

ประชาชนตำบลกุดจอกได

ทำกิจกรรมรวมกันกับ

อำเภอบัวใหญ 

55. 

ดานสงเสริมและ

พัฒนาระบบ

การศึกษา บำรุง

ศาสนา สืบสาน

วัฒนธรรมและภมูิ

ปญญาทองถ่ิน 

อุดหนุนงบประมาณ

งานรัฐพิธี ราชพิธี

อำเภอบัวใหญ 

10,000.00 

สำนัก/กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ืออดหนุนการจดั

กิจกรรมเก่ียวกับการ

ประกอบพิธีและงาน

ราชพิธี 

จัดกิจกรรมเก่ียวกับการ

ประกอบพิธีและงานราช

พิธี ของชาวอำเภอบัวใหญ 

56. 

ดานสงเสริมและ

พัฒนาระบบ

การศึกษา บำรุง

ศาสนา สืบสาน

วัฒนธรรมและภมูิ

ปญญาทองถ่ิน 

โครงการแขงขันกีฬา

ทองถิ่นสัมพันธ 
20,000.00 

สำนัก/กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือเด็กเยาวชน 

ประชาชนไดใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน 

หางไกลยาเสพติด มี

สุขภาพดี เกิดความรัก

สามัคค ี

เด็กเยาวชน ประชาชนได

ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน หางไกลยาเสพ

ติด มีสุขภาพดี เกิดความ

รักสามคัค ี



57. 

ดานสงเสริมและ

พัฒนาระบบ

การศึกษา บำรุง

ศาสนา สืบสาน

วัฒนธรรมและภมูิ

ปญญาทองถ่ิน 

โครงการจัดหาอุปกรณ

กีฬาสนับสนุนการเลน

กีฬาของประชาชน 

90,000.00 

สำนัก/กอง

การศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เพ่ือจัดหาอุปกรณกีฬา

ใชเปนสื่ออุปกรณใน

การสงเสริมให

ประชาชนไดออกกำลัง

กาย ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชนสงผลตอ

สุขภาพรางกาย

แข็งแรง 

มีอุปกรณกีฬาสำหรับเลน

กีฬาและฝกซอมกีฬา ใน

ทุกหมูบาน ประชาชนใช

เวลาวางใหเกิดประโยชน 

หางไกลยาเสพติด 

 

ฉ. การใชจายงบประมาณ 

     อบต.กุดจอก มีการใชจายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามขอบัญญตัิงบประมาณ โดยไดมกีารกอหนี้ผูกพัน/ ลงนามใน

สัญญา รวม 33 โครงการ จำนวนเงิน 4,634,040 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ จำนวน 33 โครงการ จำนวนเงิน 4,472,871 ลาน

บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร ไดดังน้ี 

ยุทธศาสตร โครงการ 

การกอหนี้

ผูกพัน/ 

ลงนามใน

สัญญา 

โครงการ 
การเบิกจาย

งบประมาณ 

กอสรางปรบัปรุงดานโครงสรางพ้ืนฐาน และสงเสรมิอนุรักษฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
21 3,611,904.17 21 3,611,904.17 

สงเสรมิและพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชน 11 771,085.00 11 771,085.00 

ดานสงเสริมและพัฒนาระบบการศกึษา บำรุงศาสนา สืบสาน

วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
1 89,882.00 1 89,882.00 

การสงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน     

รวม 33 4,472,871.17 33 4,472,871.17 

     

 

 

 

 

 

 

 

        รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณอบต.กุดจอก ที่มกีารกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังน้ี 

  ยุทธศาสตร 
ชื่อโครงการตาม

แผน 

งบตาม

ขอบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 



1. 

กอสรางปรับปรุงดาน

โครงสรางพื้นฐาน และ

สงเสริมอนุรักษฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

อุดหนุนสำนักงาน

การไฟฟาสวน

ภูมิภาคอำเภอบัว

ใหญ 

151,000.00 150,154.17 150,154.17 845.83 

2. 

กอสรางปรับปรุงดาน

โครงสรางพื้นฐาน และ

สงเสริมอนุรักษฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

โครงการเกษตร

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

3. 

กอสรางปรับปรุงดาน

โครงสรางพื้นฐาน และ

สงเสริมอนุรักษฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

โครงการสงเสริม

การอนุรักษ

พันธุกรรมพืช 

20,000.00 3,350.00 3,350.00 16,650.00 

4. 

กอสรางปรับปรุงดาน

โครงสรางพื้นฐาน และ

สงเสริมอนุรักษฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

โครงการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

10,000.00 750.00 750.00 9,250.00 

5. 

กอสรางปรับปรุงดาน

โครงสรางพื้นฐาน และ

สงเสริมอนุรักษฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

โครงการซอมแซม/

ทาสีอาคารเรียน/

หองน้ำ/เครื่องเลน

สนามของศูนย

พัฒนาเดก็เล็กทั้ง 4 

แหง 

40,000.00 16,650.00 16,650.00 23,350.00 

6. 

กอสรางปรับปรุงดาน

โครงสรางพื้นฐาน และ

สงเสริมอนุรักษฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก(คสล.) บาน

หนองเซียงโข ม. 5 

(ทิศตะวันตก

หมูบาน) 

260,000.00 254,000.00 254,000.00 6,000.00 

7. 

กอสรางปรับปรุงดาน

โครงสรางพื้นฐาน และ

สงเสริมอนุรักษฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

โครงการกอสราง

ถนนหินคลุก บาน

ดอนหัน หมู 11 

(ทิศเหนือหมูบาน- 

หลังปาชา) 

180,000.00 179,000.00 179,000.00 1,000.00 



8. 

กอสรางปรับปรุงดาน

โครงสรางพื้นฐาน และ

สงเสริมอนุรักษฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (คสล.) บาน

กุดจอก หมู 12 

(สายบานกุดจอก-

บานดอนฆาเสือ) 

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

9. 

กอสรางปรับปรุงดาน

โครงสรางพื้นฐาน และ

สงเสริมอนุรักษฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (คสล.) บาน

งิ้วใหม หมู 1 (ซอย

หลังโรงเรียน – วัด

งิ้วใหม) 

200,000.00 192,000.00 192,000.00 8,000.00 

10. 

กอสรางปรับปรุงดาน

โครงสรางพื้นฐาน และ

สงเสริมอนุรักษฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

โครงการกอสราง

ถนนดิน บาน

ออยชาง หมู 7 ( 

ออยชาง - โคก

หนองปรือ) 

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

11. 

กอสรางปรับปรุงดาน

โครงสรางพื้นฐาน และ

สงเสริมอนุรักษฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

โครงการกอสราง

ถนนหินคลุก บาน

กุดจอก หมู12 

(สายกุดจอก- ดอน

ฆาเสือ) 

160,000.00 159,000.00 159,000.00 1,000.00 

12. 

กอสรางปรับปรุงดาน

โครงสรางพื้นฐาน และ

สงเสริมอนุรักษฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

โครงการปรับปรุง

ซอมแซมถนนดิน 

บานดอนแปะ หมู 

8 (ซอยนาลุงใบ) 

60,000.00 59,000.00 59,000.00 1,000.00 

13. 

กอสรางปรับปรุงดาน

โครงสรางพื้นฐาน และ

สงเสริมอนุรักษฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

โครงการซอมสราง

ถนนลาดยาง บาน

ออยชาง ม.7 (สาย

บานออยชาง-บาน

หนองเซียงโข ) 

500,000.00 498,000.00 498,000.00 2,000.00 

14. 

กอสรางปรับปรุงดาน

โครงสรางพื้นฐาน และ

สงเสริมอนุรักษฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (คสล.) บาน

โคกเพ็ด หมู 3 ( 

คุมนอย ) 

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



15. 

กอสรางปรับปรุงดาน

โครงสรางพื้นฐาน และ

สงเสริมอนุรักษฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (คสล.) ( 

บานโนนแดง- บาน

ดอนแปะ) 

200,000.00 192,000.00 192,000.00 8,000.00 

16. 

กอสรางปรับปรุงดาน

โครงสรางพื้นฐาน และ

สงเสริมอนุรักษฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

โครงการกอสราง

ระบบประปา บาน

งิ้วใหม หมู 1 

400,000.00 396,000.00 396,000.00 4,000.00 

17. 

กอสรางปรับปรุงดาน

โครงสรางพื้นฐาน และ

สงเสริมอนุรักษฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

โครงการกอสราง

ลาน คสล.

อเนกประสงค บาน

ดอนแรง หมู 9 

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

18. 

กอสรางปรับปรุงดาน

โครงสรางพื้นฐาน และ

สงเสริมอนุรักษฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (คสล.) บาน

ดอนหัน หมู 11 

(สายถนน202 -

บาน ดอนหัน) 

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

19. 

กอสรางปรับปรุงดาน

โครงสรางพื้นฐาน และ

สงเสริมอนุรักษฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (คสล.) บาน

หัวฝาย ม.13 (บาน

หัวฝาย – บานโสก) 

200,000.00 194,000.00 194,000.00 6,000.00 

20. 

กอสรางปรับปรุงดาน

โครงสรางพื้นฐาน และ

สงเสริมอนุรักษฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

โครงการกอสราง

ถนนหินคลุก 

บานเพ็ดนอย หมู 2 

(สายทิศเหนือ

หมูบาน) 

210,000.00 209,000.00 209,000.00 1,000.00 

21. 

กอสรางปรับปรุงดาน

โครงสรางพื้นฐาน และ

สงเสริมอนุรักษฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

โครงการปรับปรุง

ซอมแซมถนนดิน 

บานคูมะคา หมู 10 

สายคูมะคา 12 (นา

นายสายนต ทุดปอ) 

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



22. 
สงเสริมและพัฒนาสังคม

คุณภาพชีวิตของประชาชน 

โครงการรณรงค

ปองกันและควบคุม

โรคไขเลือดออก 

40,000.00 33,955.00 33,955.00 6,045.00 

23. 
สงเสริมและพัฒนาสังคม

คุณภาพชีวิตของประชาชน 

โครงการสัตวปลอด

โรคคนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบา 

34,580.00 34,580.00 34,580.00 0.00 

24. 
สงเสริมและพัฒนาสังคม

คุณภาพชีวิตของประชาชน 

เงินอุดหนุนกิจการ

ที่เปน

สาธารณประโยชน 

280,000.00 280,000.00 280,000.00 0.00 

25. 
สงเสริมและพัฒนาสังคม

คุณภาพชีวิตของประชาชน 

โครงการรณรงค

ปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนน

ชวงเทศกาลปใหม 

10,000.00 7,540.00 7,540.00 2,460.00 

26. 
สงเสริมและพัฒนาสังคม

คุณภาพชีวิตของประชาชน 

โครงการบริหาร

จัดการศูนย

ปฏิบัติการรวมใน

การชวยเหลือ

ประชาชนของ

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

27. 
สงเสริมและพัฒนาสังคม

คุณภาพชีวิตของประชาชน 

โครงการแขงขัน

กีฬาตานยาเสพติด 
100,000.00 94,980.00 94,980.00 5,020.00 

28. 

สงเสริมและพัฒนาสังคม

คุณภาพชีวิตของประชาชน 

 

 

 

 

 

  

โครงการประชุมรับ

ฟงความคิดเห็น

ของประชาชน

เก่ียวกับการจัดทำ

ขอบัญญัติตำบล 

และแผนพัฒนา

ทองถิ่น 

 

  

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

29. 
สงเสริมและพัฒนาสังคม

คุณภาพชีวิตของประชาชน 

โครงการพัฒนา

ศักยภาพ ผูบริหาร 

สมาชกิสภา อบต. 

พนักงานสวนตำบล 

ลูกจางประจำ 

พนักงานจาง ผูนำ

130,460.00 130,460.00 130,460.00 0.00 



ชุมชน ฯลฯตาม

แนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำร ิ

30. 
สงเสริมและพัฒนาสังคม

คุณภาพชีวิตของประชาชน 

โครงการใหความรู

ทางกฏหมายแก

ประชาชน 

20,000.00 16,750.00 16,750.00 3,250.00 

31. 
สงเสริมและพัฒนาสังคม

คุณภาพชีวิตของประชาชน 

โครงการ

ประชาสมัพันธการ

จัดเก็บภาษีและ

คาธรรมเนียม 

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

32. 
สงเสริมและพัฒนาสังคม

คุณภาพชีวิตของประชาชน 

โครงการออก

สำรวจขอมลูงาน

ภาษีที่ดินและสิ่ง

ปลูกสราง 

158,000.00 131,000.00 131,000.00 27,000.00 

33. 

ดานสงเสริมและพัฒนา

ระบบการศกึษา บำรุง

ศาสนา สืบสานวัฒนธรรม

และภมูิปญญาทองถ่ิน 

โครงการจัดหา

อุปกรณกีฬา

สนับสนุนการเลน

กีฬาของประชาชน 

90,000.00 89,882.00 89,882.00 118.00 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ปี 2564 

อบต.กดุจอก บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดําเนินการ 

ทังหมด 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.ก่อสร้างปรับปรุงด้านโครงสร้างพืนฐาน และส่งเสริมอนุรักษ์ฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อม 91 35,448,000.00 25 3,751,000.00 21 3,611,904.17 21 3,611,904.17 

2.ส่งเสริมและพัฒนาสังคมคณุภาพชีวิตของประชาชน 33 5,350,000.00 23 971,040.00 11 771,085.00 11 771,085.00 

3.ด้านส่งเสริมและพฒันาระบบการศึกษา บํารุงศาสนา สืบสานวฒันธรรมและภูมปัิญญาท้องถิน 10 480,000.00 9 400,000.00 1 89,882.00 1 89,882.00 

4.การส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 0 0.00 - - 

รวม 134 41,278,000.00 57 5,122,040.00 33 4,472,871.17 33 4,472,871.17 
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