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คำนำ 
 

 ดวยกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ  ดวนที่สุด  ที่   มท  0810.3 /ว 2931 ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม  2562  เรื่อง   ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน    
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แผนพัฒนาภาค  ท่ีมีระยะเวลาหาป  โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น    
(พ.ศ. 2561 - 2565)  เปนไปดวยความเรียบรอย   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
 

 องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก   จึงไดดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 
2565) เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป  งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และ
เงินสะสม  และพรอมที่จะนำไปสูการปฏิบัติและสามารถใชในการประสานแผนการพัฒนาทองถ่ินไดอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   ตามนโยบายที่คณะผูบริหารหวังท่ีจะทำใหเกิดการพัฒนาในทองถิ่น 
 

 องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก หวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5)  
ขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอกฉบับนี้   จะเปนแนวทางในการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล  ที่
มีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริงตอไป 
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สวนที่ ๑ 

สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
 
๑. ดานกายภาพ 
 ๑.๑  ที่ต้ังของหมูบานหรือชุมชนหรือตำบล 

ที่ต้ังของหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก     
ประกอบดวย 

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

ที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  
            ต้ังอยูที่ ๙๗/๑ หมู  ๙  ตำบลกุดจอก  อำเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา  

              -  โทรศพัท  ๐๔๔ – ๐๐๙๘๒๕   
๑.๒  ลักษณะภูมปิระเทศ 

  ล ักษณะภูมิประเทศเขตพื ้นที ่ตำบลกุดจอก มีล ักษณะภูม ิประเทศเปนที ่ราบตามลักษณะที ่ราบสูงทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยทั่วไปสูงกวาระดับน้ำทะเลประมาณ ๑๔๐ – ๑๒๕ เมตร  สภาพอากาศแหงแลง  และน้ำเพื่อการเกษตรไม
เพียงพอ  เนื่องจากขาดแหลงกกัเก็บน้ำ สภาพดินสวนใหญเปนดินเค็ม   การปลูกพืชและทำการเกษตรจึงไมคอยไดผลเทาที่ควร 
 ๑.๓  ลักษณะภูมอิากาศ 

ลักษณะอากาศมลัีกษณะรอนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤด ู ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศรอนและแหงแรง  แตบางครั้งอาจมี

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

ฤดูฝน เร่ิมตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในชวงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แตอาจเกิด“ชวงฝนทิ้ง” ซ่ึงอาจ
นานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาหหรือบางปอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนนอยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม  แตในเขตองคการบริหารสวน
ตำบลไมเคยเกิดอุทกภยัรุนแรง   มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  ๙๐๐  มิลลิเมตร   

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

 
๑.๔ ลักษณะของดิน 

   ลักษณะดินโดยทั่วไปเปนดินรวนปนทราย  ประมาณ  ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะดินในพ้ืนที่เปนดิน
เหนียวประมาณ ๑๐ %   

๑.๕  ลักษณะของแหลงน้ำ 



๓ 

 

 

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

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

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

 
๒.๑ เขตการปกครอง 

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

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

    ทิศใต           ติดตอกับ    ตำบลโนนประดู  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสมีา 
                  ติดตอกับ    ตำบลเสมาใหญ   อำเภอบัวใหญ   จังหวัดนครราชสมีา 

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

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

 หมูที่  ๑๔  บานโนนแดง 
๒.๒ การเลือกตั้ง 

  เดิมองคการบริหารสวนตำบลไดแบงเขตการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตำบลกุดจอกทั้งเขตองคการบริหารสวน
ตำบลเปน ๑ เขตเลือกตั้ง  สมาชกิสภาออกเปน  ๑๔  เขต ดังนี้ 

เขตที่ ๑ หมูท่ี  ๑  บานงิ้วใหม 
เขตที่ 2 หมูท่ี  ๒  บานเพ็ดนอย 

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

เขตที่ ๑4 หมูที่  ๑๔  บานโนนแดง 
 
ประชาชนในเขตองคการบรหิารสวนตำบลกุดจอกสวนใหญรวมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนในเขต

องคการบริหารสวนตำบลยังมสีวนรวมในการบรหิารงาน  การชวยเหลืองานองคการบริหารสวนตำบล เสนอแนะในกิจกรรมขององคการ
บริหารสวนตำบลในการดำเนนิงานตางๆ เชน การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลประชุมประชาคมแกไข
ปญหาความยากจน ฯลฯ   

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

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

ปจจุบนันายกเทศมนตรีและสมาชิกมาจากคำสั่ง คสช.  และปจจุบันยังไมมีการเลือกตั้ง 
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๓. ประชากร 
 ๓.๑ ขอมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

หมูที่ หมูบาน 
จำนวนครัวเรือน 

(หลัง) 
เพศชาย 

(คน) 
เพศหญิง 

(คน) 
รวม 
(คน) 

หมายเหต ุ

1 งิ้วใหม 167 281 245 526  
2 เพ็ดนอย 77 173 166 339  
3 โคกเพ็ด 169 336 344 680  
4 โสก 80 160 155 315  
5 หนองเซยีงโข 162 360 351 711  
6 หนองปรือ 50 68 82 150  
7 ออยชาง 127 276 257 533  
8 ดอนแปะ 161 287 289 576  
9 ดอนแรง 136 237 238 475  

10 คมูะคา 184 290 282 572  
11 ดอนหัน 77 158 151 309  
12 กุดจอก 84 167 160 327  
13 หัวฝาย 19 42 43 85  
14 โนนแดง 33 69 68 137  

รวม 1,527 2,904 2,833 5,708  
๔. สภาพทางสังคม 

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

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

สังกัด สพฐ. 
องคการบริหารสวน
ตำบลกุดจอก 

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

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

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

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

 
๔.๒ สาธารณสุข 

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

ลำดับที่ 
โรค 

ที่ตองเฝาระวังทางดานระบาดวิทยา 
ผูปวย (ราย) ผูเสียชีวิต (ราย) 

๑ โรคอุจจาระรวง - - 
๒ โรคระบบทางเดินอาหาร  อาหารเปนพิษ 6 - 
๓ โรคไขเลือดออก - - 
๔ โรคปอดบวม - - 
๕ โรคตาแดง - - 
๖ โรคคางทูม - - 
๗ โรคสงสัยหดูบั - - 
๘ โรคหนองใน - - 
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๙ โรคไขไมทราบสาเหต ุ 214 - 
๑๐ โรคมือเทาปาก 21 - 
๑๑ โรคอีสุกอีใส 1 - 

 
๔.๓ อาชญากรรม 

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

๔.๔ ยาเสพติด 
ปญหายาเสพติดในชุมชนขององคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรบัวใหญไดแจงใหกับ

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

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

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
 ในเขตองคการบริหารสวนตำบลมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้ 

๕.๒ การไฟฟา 
การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต  ปญหาคือไฟฟาสองสวางทางหรือที่

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

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

 
 
 
 



๘ 

 

 

๕.๓ การประปา 
การประปา องคการบริหารสวนตำบลมีกิจการประปาของแตละหมูบาน สามารถใหบริการไดครอบคลุมทุกหลังคา

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

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

       แมน้ำชี  (   -    )  
สระน้ำหนองใหญ   (    /   )  (แหลงน้ำผิวดิน) 

       แหลงน้ำใตดิน     (   -    )   
๕.๔ โทรศัพท 

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

๕.๕ ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
  - ไมม ี

๕.๖  เสนทางคมนาคม 
ในเขตองคการบริหารสวนตำบลมีเสนทางคมนาคมในพื้นที่องคการบริหารสวนตำบลที่เปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

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

(๑)  การคมนาคม  การจราจร 
    เสนทางคมนาคมท่ีใชติดตอในเขตองคการบรหิารสวนตำบลและพ้ืนที่ใกลเคยีงมีดังน้ี 

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

๑.๔)  ถนน 
               ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง   จำนวน …..  สาย 

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

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

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

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

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

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



๙ 

 

 

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

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

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

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑ การเกษตร  

ประชากรในเขตองคการบริหารสวนตำบล รอยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสำคญั  
ไดแก  ขาว  มันสำปะหลัง  ออย  ดังน้ี 

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

๖.๒ การประมง 
  (ในเขตองคการบริหารสวนตำบลไมมีการประมง)  

๖.๓ การปศุศตัว 
-  เปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรอืนเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชน  การเลี้ยงไก  เปด  โค  สุกร  

กระบือ   
๖.๔ การบริการ 

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

๖.๕ การทองเที่ยว 
  ในเขตองคการบริหารสวนตำบลไมมีแหลงทองเที่ยว  แตไดสงเสริมการทองเที่ยวใหเกิดขึ้นในชมุชน  เชน  การจัดงาน
ประเพณีตางๆ  การจัดสรางสวนสาธารณะสำหรับใชพักผอนหยอนใจ   

๖.๖ อุตสาหกรรม 
-  จำนวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)   จำนวน  18    แหง 

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

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



๑๐ 

 

 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.๑ การนับถือศาสนา 

-  ผูที่นับถือศาสนาพุทธ  รอยละ   ๙๙  
     วัด      ๙    แหง         
       สำนักสงฆ ๑    แหง 

-  ผูที่นับถือศาสนาคริตส  รอยละ  ๑ 
         

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

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

7.๔ สินคาพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลไดผลิตของใชพื้นเมืองขึ้นใชในครัวเรือนและเหลือเอาไวจำหนวยบาง ไดแก  
เสื่อที่ทอจากตนกก  ผาที่ทอจากผาฝายและผาไหม  เครื่องจักรสานที่ทำจากไมไผ      
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

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

8.๒ ปาไม  ในเขตองคการบริหารสวนตำบลมีปาโคกบุลาว  
8.๓ ภูเขา  ในเขตองคการบรหิารสวนตำบลไมมีภเูขา 
8.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตำบลสวนมากเปนพื้นที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยูอาศัย  รานคา  สถานประกอบการ  
ตามลำดับ  และมีพื้นที่เพียงเล็กนอยที่เปนพื้นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ก็ไดแก  ดิน  น้ำ  ตนไม  อากาศที่ไมมีมลพิษ 
ปญหาคือ เนื่องจากวาพื้นที่บางสวนเปนดินเคม็  น้ำใตดินก็เค็ม  หรือไมก็เปนน้ำกรอย  ไมสามารถที่จะนำน้ำจากใตดินมาใชในการอุปโภค-
บริโภคไดได ตองอาศัยน้ำดิบจากแหลงอ่ืน  และน้ำฝนน้ำในการเกษตรก็ตองรอฤดูฝน มีแหลงน้ำใชในการเกษตรไมเพียงพอ  ปญหาคือยัง
ไมสามารถหาแหลงน้ำสำหรบัการเกษตรไดเพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่สวนมากเปนของประชาชน  เอกชน  ปญหาดานขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะ
ก็มากขึ้น  การแกไขปญหา องคการบริหารสวนตำบลไดจัดทำโครงการเพื่อแกปญหาใหกับประชาชนและเปนไปตามความตองการของ
ประชาชน   
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สวนที่  2 
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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สวนที่ ๒สวนที่ ๒  
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

๑.  ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

 ๑.๑  แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กำหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติ
เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทำแผนตางๆให
สอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว โดยใหเปนไปตามท่ีกำหนด
ในกฎหมายวาดวยการจัดทำยุทธศาสตรชาติ และตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตรชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใชเม่ือวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ 
เพื่อรับผิดชอบในการจัดทำรางยุทธศาสตรชาติ กำหนดวิธีการการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำราง
ยุทธศาสตรชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งกำหนดมาตรการสงเสริมและ
สนับสนุนใหประชาชนทุกภาคสวนดำเนินการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

เพื่อให เปนไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดทำ ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดานตางๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบดวย คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดานการ
สรางความสามารถในการแขงขัน คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อ
รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำรางยุทธศาสตรชาติใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด 
ตลอดจนไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของอยางกวางขวางเพื่อ
ประกอบการพิจารณาจัดทำรางยุทธศาสตรชาติตามที่กฎหมายกำหนดแลว 

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตองนำไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน“ประเทศ
ไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ภายในชวงเวลาดังกลาว เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 
 

สถานการณ แนวโนม วิสัยทัศน และเปาหมายในการพัฒนาประเทศ 
๑. บทนำ 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑ เปนตนมาได
สงผลใหประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในดานเศรษฐกิจที่ประเทศไทยไดรับการยกระดับเปนประเทศใน
กลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลาง ในดานสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
สงผลใหประเทศไทยหลุดพนจากการเปนประเทศยากจน และในดานสิ่งแวดลอมที่ประเทศไทย              
มีขอไดเปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความทาทายตอการพัฒนาที่
สำคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในป ๒๕๖๐ ที่รอยละ ๓.๙ ถือวาอยูในระดับต่ำกวาศักยภาพ 
เมื่อเทียบกับรอยละ ๖.๐ ตอปในชวงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผานมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัว
ของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณเศรษฐกิจโลกที่ยังไมฟนตัวไดเต็มที่โครงสรางเศรษฐกิจไทยที่
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ยังไมสามารถขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมไดอยางเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการ
ผลิตในระดับต่ำ ขาดการนำเทคโนโลยีเขามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมี
ปญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไมสอดคลองกับความตองการในการขับเคล่ือนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกชวงวัยยังคงเปนปจจัยทาทายสำคัญตอ
การพัฒนาประเทศ แมวาการเขาถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสราง
พ้ืนฐานตางๆ และการคุมครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แตยังคงมีปญหา
เรื่องคุณภาพการใหบริการที่มมีาตรฐานแตกตางกันระหวางพ้ืนที่ ซึ่งเปนหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำใหประเทศ
ไทยยังคงมีปญหาความเหลื่อมล้ำในหลายมิติ ขณะที่ปญหาดานความยากจนยังคงเปนประเด็นทาทายใน
การยกระดับการพัฒนาประเทศใหประชาชนมีรายไดสูงขึ้นและแกปญหาความเหลื่อมล้ำอยางย่ังยืน 
ขณะเดียวกันการวางกลยุทธระยะยาวในการฟนฟู การใช และการรักษาทรพัยากรอยางบูรณาการเพ่ือการ
พัฒนาประเทศที่ผานมายังขาดความชัดเจน สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศยังมี
ปญหาการใชอยางสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปญหาดังกลาวขางตนมีสาเหตุสวนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การ
พัฒนาประเทศขาดความตอเนื่องและความยืดหยุนในการตอบสนองตอความตองการและปญหาของ
ประชาชน ขณะที่ความม่ันคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ตองเสริมสรางใหเกิดความเขมแข็ง ลด
ความขัดแยงทางความคิดและอุดมการณท่ีมีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ำ ความไมเสมอภาค การขาด
ความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนสงเสริมคนใน
ชาติใหยึดมั่นสถาบันหลักเปนศนูยรวมจิตใจใหเกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรท่ีมีสัดสวนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็ก
ที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จะเปนปจจัยเสี่ยงสำคัญที่จะทำใหการพัฒนาประเทศ
ในมิติตาง ๆ มีความทาทายมากขึ้น ทั้งในสวนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัด
สวัสดิการเพื่อดูแลผูสูงอายุท่ีเพ่ิมสูงข้ึน การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความ
มั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนซึ่งจะเปนประเด็นทาทายตอการขับเคลื่อน
ประเทศไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว 

 
๒. ปจจัยและแนวโนมท่ีคาดวาจะสงผลตอการพัฒนาประเทศ 

แมวาประเทศไทยจะมีตำแหนงที่ตั้งที่สามารถเปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเปนประตูสู
เอเชีย แตการท่ีมีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบานหลายประเทศ ทำใหปญหาดานเขตแดนกับประเทศเพ่ือน
บานยังคงเปนความทาทายดานความม่ันคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงตองใหความสำคัญกับปญหา
ดานความม่ันคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซอน ละเอียดออน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ท่ีอาจเปนประเด็นทา
ทายตอการสรางบรรยากาศความไววางใจระหวางรัฐกับประชาชนและระหวางประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึง
การสรางความสามัคคีของคนในชาติที่จะนำไปสูการแกปญหาความขัดแยงระหวางกลุมประชากรไทยที่มีแนวคิด
และความเชื่อที่แตกตางกันอยางยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอำนาจ 
ที่อาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูระบบหลายขั้วอำนาจ หรือเกิดการยายขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจสงผล
กระทบตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องคกรที่ไมใชรัฐ อาทิ องคการระหวางประเทศ 
และบรรษัทขามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการกำหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธและมาตรฐานสากล
ตางๆ ท้ังในดานความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุมเศรษฐกิจและการเปดเสรีในภูมิภาคที่นำไปสู
ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจกอใหเกิดความเสี่ยงดานอาชญากรรมขามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมท้ัง
ปญหายาเสพติด การคามนษุย และการลักลอบเขาเมือง 
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ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตนและความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่
ไดรับการพัฒนาอยางกาวกระโดดจะกอใหเกิดนวัตกรรมอยางพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ 
อินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ หุนยนตและโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม และ
เทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอยางแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีอยางกาวกระโดดเหลานี้ คาดวาจะเปนปจจัย
สนับสนุนหลักที่ชวยทำใหเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมท่ีจะกลับมาขยายตัวไดเขมแข็งข้ึน แนวโนม
สำคัญที่จำเปนตองมีการติดตามอยางใกลชิด อาทิการรวมกลุมทางการคาและการลงทุนท่ีจะมีความหลากหลาย
เพิ่มมากข้ึน การแขงขันที่คาดวาจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสรางความหลากหลายของสินคาและ
บริการที่ตอบโจทยรูปแบบชีวิตใหมๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดวาจะเขาสูการเปนสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในป ๒๕๗๔            
จะกอใหเกิดโอกาสใหมๆ ในการตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคสูงอายุที่จะมีสัดสวนเพ่ิมข้ึน
อยางตอเนื่อง รวมทั้งการคาดการณวาครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึน
ประชากรในประเทศไทยจะมีชวงอายุที่แตกตางกันและจะมีกลุมคนชวงอายุใหมๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะสงผลตอ
ทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกตางกัน ดังนั้น การเตรียมความพรอมของประชากรใหมีคุณภาพและการนำ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการผลิตและการบริการของประเทศจะเปนความทาทายสำคัญในระยะตอไป 

 ในขณะเดียวกัน โครงสรางประชากรที่เขาสูสังคมสูงวัย อาจทำใหเกิดความตองการแรงงาน
ตางชาติเพ่ิมมากขึ้นเพื่อทดแทนจำนวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปจจัยดานการเปดเสรีในภูมิภาคและ
ความกาวหนาของการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงในภูมิภาคจะทำใหการเคลื่อนยายแรงงานและการยาย
ถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น และเปนปจจัยสำคัญที่จะทำใหเกิดการเคลื่อนยายประชากรเขาออกประเทศเพ่ิม
มากขึ้น โดยเฉพาะในกลุมประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโนมในการเคลื่อนยายไปเรียนหรือทำงานในทั่ว
ทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การยายถิ่นสวนใหญมีวัตถุประสงคเพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีข้ึน จึง
อาจจะเปนไปไดที่ประเทศไทยจะยังคงเปนประเทศผูรับของประชากรจากประเทศเพื่อนบานขณะที่
ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการยายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่
ดีกวา อาจทำใหการแยงชิงแรงงานมีความรุนแรงมากข้ึน ซึ่งจะย่ิงทำใหเกิดความเสี่ยงตอการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 

 นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดวาจะมีความรุนแรงมากข้ึนท้ังใน
เชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กวางขวางมากขึ้น ซึ่งจะสรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน 
ระบบโครงสรางพ้ืนฐานที่จำเปน ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธตอเนื่องกับความมั่นคงดาน
อาหารและน้ำ ขณะที่ระบบนิเวศตางๆ มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง และมีความเปนไปไดคอนขางสูงในการ
สูญเสียความสามารถในการรองรับความตองการของมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพอยางไรก็ดี ระดับความ
รุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศตาง 
ๆ ดังกลาวที่แตละประเทศจะตองเผชิญจะมีความแตกตางกัน ทำใหการเปนสังคมสีเขียวการรักษาและ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการจะไดรับความสำคัญและความสนใจจาก
นานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสราง
สมดุลความมั่นคงดานพลังงานและอาหารมีแนวโนมที่จะมีความสำคญัเพิ่มมากขึ้นกฎระเบียบและขอตกลง
ดานสิ่งแวดลอมจะมีความเขมขนและเขมงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามขอตกลงระหวางประเทศตางๆ 
ที่สำคัญ เชน เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะไดรับการนำไปปฏิบัติอยาง
จริงจังมากย่ิงขึ้น 
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 แนวโนมเหลานี้จะกอใหเกิดความทาทายตอการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ท้ังในสวนของการจาง
งานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหมๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความ
เสี่ยงดานอ่ืนๆ ที่ซับซอนข้ึน อาชญากรรมไซเบอร รูปแบบการกอสงครามที่ใชเทคโนโลยี 
เปนเครื่องมือ การเคลื่อนยายอยางเสรีและรวดเร็วของผูคน เงนิทุน ขอมูลขาวสาร องคความรู เทคโนโลยี
และสินคาและบริการ การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณไดยากการ
เกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหมที่จะสงผลใหการเฝาระวังดานการสาธารณสุขในประเทศมี
ความสำคัญมากขึ้น อาจนำไปสูปญหาความเหลื่อมล้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได หากไมมีมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพในการปองกันและรองรับผลกระทบตางๆ ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน ซึ่งรวมถึงการเตรียมความ
พรอมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
โดยเฉพาะอยางยิ่งหากการเขาถึงเทคโนโลยี โครงสรางพ้ืนฐาน และองคความรูสมัยใหมมีระดับความ
แตกตางกันระหวางกลุมประชากรตางๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกลาวจะ
สงผลตอทั้งการจางงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานท่ีเปลี่ยนไป มีความตองการแรงงานที่มี
สมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนดวย
ระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ตองการทักษะระดับต่ำ กอใหเกิดความเสี่ยงตอความมั่นคงและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไมทันหรือขาดความรูและทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกา
ภิวัตนที่จะทำให เกิดการพัฒนาขยายความเปนเมือง วิถีชีวิตที่เปล่ียนไปอยางรวดเร็ว รวมทั้ งการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปจจัยทั้งหมดดงักลาวจะสงผลให
ปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของประเทศมีความซับซอนมากยิ่งขึ้น 

 จากปจจัยและแนวโนมที่คาดวาจะสงผลตอการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติตางๆขางตน 
เห็นไดวาบริบทและสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลง 
อยางรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซอนหลากหลายมิติ ซึ่งจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศอยาง
มาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจำเปนตองมียุทธศาสตรการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกดานการ
พัฒนาที่เกี่ยวของ มีความรวมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคสวนตางๆ ในรูปแบบของหุนสวนการพัฒนา
ที่เปนการดำเนินงานอยางบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวของซึ่งกันและกัน โดย
ประเทศไทยจำเปนตองมีทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ มีความรู สมรรถนะ และทักษะที่สอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ สามารถรูเทาทันและปรับตัวใหสามารถดำเนินชีวิตไดอยางมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง 
สรางรายได ทามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑและกติกาใหมๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะใน
โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วซึ่งจำเปนตองมีการพัฒนาระบบและปจจัยสงเสริมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ไปพรอมกัน ทั้งในสวนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝมือที่สอดคลองกันกับการ
พัฒนาของคนในแตละชวงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสรางพื้นฐาน รวมทั้งการใหความสำคัญกับการ
สงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใหประเทศไทยสามารถยกระดับเปนเจาของเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมกาวทันโลก จากการตอยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด ๔.๐ สงผลใหเกิดการสราง
หวงโซมูลคาทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชนจาก
การพัฒนา          ลดปญหาความเหลื่อมล้ำ และนำไปสูการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาค
สวน 

 นอกจากนี้ ประเทศไทยตองใหความสำคัญกับการสรางสมดุลความมั่นคงดานพลังงานและอาหาร 
การรักษาไวซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การสงเสริมการดำเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยาย
ความเปนเมืองที่เติบโตอยางตอเนื่องที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พรอมกับการมีขอกำหนดของรูปแบบและ
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กฎเกณฑที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใชพ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะท่ีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบ      
โลจิสติกส กฎหมาย ระบบภาษีตองมีกลยุทธการพัฒนาที่สามารถอำนวยความสะดวกและสงเสริมให
ประเทศมีศักยภาพการแขงขันที่สูงขึ้น และสามารถใชจุดแข็งในเรื่องตำแหนงที่ตั้งทางภูมิศาสตรของ
ประเทศใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งใหความสำคัญของการรวมกลุมความ
รวมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือกระชับและสรางสัมพันธไมตรี เสริมสราง
ความสัมพันธทางการทูต ซึ่งจะกอใหเกิดการสรางพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ 
โดยจำเปนตองสรางความพรอมในการที่จะยกระดบัมาตรฐานและมีการปฏิบติัใหเปนไปตามระเบียบกติกา
สากลในดานตางๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจำเปนตองเรงใหมีการปฏิรูประบบราชการและการเมือง
เพื่อใหเกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการสงเสริมคนในชาติใหยึดมั่นสถาบัน
หลักเปนศูนยรวมจิตใจเพื่อใหเกิดความรกัความสามัคคี และลดความขัดแยงภายในประเทศ โดยที่นโยบาย
การพัฒนาตางๆ จำเปนตองคำนึงถึงความสอดคลองกับโครงสรางและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่
อาจจะมีความแตกตางจากปจจุบันมากขึ้น 

 ดังนั้น ภายใตเงื่อนไขโครงสรางประชากร โครงสรางเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดลอม และปจจัยการพัฒนาตางๆ ที่เก่ียวของ สงผลใหประเทศไทยจำเปนตองมีการวางแผนการ
พัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อยางไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเปนเรื่องที่ตองใชระยะเวลาในการ
ดำเนินงานเพ่ือใหเกิดการปรับตัวซึ่งจะตองหย่ังรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาใหประเทศเจริญกาวหนาไปในอนาคตจึงจำเปนตองกำหนดวิสัยทัศนในระยะยาวที่
ตองบรรลุ พรอมทั้งแนวยุทธศาสตรหลักในดานตางๆ เพื่อเปนกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอยาง
บูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเดนของประเทศ และปรับปรุงแกไขจุดออนและ
จุดดอยตาง ๆ อยางเปนระบบ โดยยุทธศาสตรชาติจะเปนเปาหมายใหญในการขับเคล่ือนประเทศ และ
ถายทอดไปสูแผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือนำไปสูการปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร ภารกิจและพื้นท่ี ซึ่งรวมถึง
พ้ืนที่พิเศษตางๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อใหการพัฒนา
ประเทศสามารถดำเนินการไดอยางมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน 
 
๓. วิสัยทัศนประเทศไทย 
 “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของ 
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจำชาติวา “มั่นคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบตอผลประโยชน
แหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยูอยางม่ันคง และย่ังยืนของสถาบันหลักของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผน มีความมั่นคงทางสังคม
ทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรม
และความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวาง
ประเทศ และการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกันดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
 ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และ 
มีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง เชน ประเทศมีความ
มั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สถาบัน
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ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยมีความเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบ
การเมืองที่มั่นคงเปนกลไกที่นำไปสูการบริหารประเทศที่ตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความ
ปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน 
ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ 
ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 
 ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืนจนเขาสู
กลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมีสุขไดรับผลประโยชนจากการ
พัฒนาอยางเทาเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอยางทั่วถึงทุกภาคสวนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องคการสหประชาชาติ ไมมีประชาชนที่อยู ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเขมแข็ง 
ขณะเดียวกันตองมีความสามารถในการแขงขันกับประเทศตางๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให
สามารถสรางรายไดท้ังจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต
เพื่อใหสอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมี
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางแนนแฟนกับประเทศในภูมภิาคเอเชีย เปนจุดสำคัญของการเชื่อมโยง
ในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทำธุรกิจ เพ่ือใหเปนพลังในการพัฒนา 
นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณในทุนที่จะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่องไปได ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญาทุน
ทางการเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนให
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูบนหลักการใช การรักษาและการฟนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ
สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากขึ้นและสิ่งแวดลอมมี
คุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุงประโยชนสวนรวมอยางย่ังยืนและใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวน
ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และ
ยั่งยืน 
 โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนา
อยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ ย่ังยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและประโยชนสวนรวม โดยการประเมนิผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ  ประกอบดวย 

๑) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 
๔) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 
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๔. ประเด็นยุทธศาสตรชาติ 
 ๔.๑ ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 

 (๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
 (๒)การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความม่ันคง 

    (๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอ 
        ความม่ันคงของชาติ 
    (๔) การบูรณาการความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ  
        รวมถึงองคกรภาครัฐและท่ีมิใชภาครัฐ 

(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม 
๔.๒ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

(๑) การเกษตรสรางมูลคา 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 
(๓) สรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว 
๔.๔ โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูประกอบการยุคใหม 

๔.๓ ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
(๑) การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 

(๔) การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

    (๖) การสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนาและเสรมิสรางศกัยภาพ 
                                     ทรัพยากรมนุษย 
    (๗) การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

๔.๔ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) การลดความเหลื่อมล้ำ สรางความเปนธรรมในทุกมติิ 
(๒) การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสรางพลังทางสังคม 

    (๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนาการพ่ึงตนเองและ 
       การจัดการตนเอง 

๔.๕ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกบัสิ่งแวดลอม 
(๑) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ 

    (๔) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
       มุงเนนความเปนเมืองท่ีเติบโตอยางตอเนื่อง 

(๕) พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
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(๖) ยกระดับกระบวนทัศนเพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 
 
 
 

๔.๖ ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยาง  
     สะดวกรวดเร็ว โปรงใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมยีุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและ 
     เชื่อมโยงการ 
     พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวนมี 
     สวนรวมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครฐัเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก 
    มี ความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาท่ีจำเปน 
(๘)กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค 

 

๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ไดจัดทาข้ึนใน
ชวงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกลชิดกันมาก
ขึ้น โดยไดนอมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศตอเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูไดอยางม่ันคง เกิด
ภูมิคุมกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม สงผลใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาต ิ(สศช.) ไดจัดทาบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเปนแผน
หลักของการพัฒนาประเทศ และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น 
ไดใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน ทั้งในระดับกลุมอาชีพ ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อยางกวางขวางและตอเนื่อง เพื่อรวมกันกำหนดวิสัยทัศนและ ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งรวมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ เพ่ือมุงสู “ความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเปนจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเชื่อมตอ
กับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตรระยะยาวสูการปฏิบัติ โดยในแตละยุทธศาสตรของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไดกำหนดประเด็นการพัฒนา พรอมทั้งแผนงาน/โครงการสำคัญท่ีตองดาเนินการใหเห็น
ผลเปนรูปธรรมในชวง ๕ ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เพ่ือเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม ขณะเดียวกัน 
ยังไดกำหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือกากับใหการพัฒนาเปนไปอยาง
มีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพนำไปสูการพัฒนาเพื่อประโยชนสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย 
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๑. ภาพรวมการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่สำคัญในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดลอมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณและแนวโนมภายนอก  
๒.๒ สถานการณและแนวโนมภายใน  

๓. วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค  

   ๓.๒. เปาหมายรวม  
 

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตรในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๒ มีทั้ งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร โดยมี ๖ 

ยุทธศาสตร 
ตามกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และอีก ๔ ยุทธศาสตรที่เปนปจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศกัยภาพทุนมนุษย  
๔.๒ ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตรการเตบิโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  
 
๔.๕ ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่ง

คั่ง และย่ังยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  
๔.๘ ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตรความรวมมอืระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา  

๕. การขับเคลื่อนแผนพฒันาฯ ฉบับที่ ๑๒ สูการปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
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๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
   แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน 
 ๑. สภาพท่ัวไป  

  ๑.๑ ท่ีตั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยูระหวางละติจูด ๑๔◦๗' ถึง ๑๘◦๒๗' เหนือ และลอง
ติจูด ๑๐๐◦๕๔' ถึง ๑๐๕◦๓๗' ตะวันออก ตั้งอยูในตำแหนงศนูยกลางของอนุภูมิภาคลุมแมนาโขง โดยมีอาณา
เขตติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดานตะวันออกและดานเหนือ มีแมนาโขงเปนเสนก้ัน
พรมแดน และดานใต ติดตอราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก ก้ันพรมแดน  

๑.๒ พื้นท่ีและลักษณะภูมิประเทศ มีพ้ืนที่รวม ๑๐๕.๕๓ ลานไร ลักษณะภูมิประเทศเปนท่ีราบ
สูง มีความลาดเอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคลายกระทะ แบงเปน ๒ เขตใหญ ไดแก บริเวณแองที่ราบโคราช 
อยูบริเวณท่ีราบลุมแมนามูลและชี ลักษณะเปนที่ราบสูงสลับกับเนินเขา และบริเวณแองสกลนคร อยูทาง ตอน
เหนือของภาค ตั้งแตแนวเขาภูพานไปจนถึงแมนาโขง เทือกเขาที่แบงระหวางแองโคราชและแองสกลนคร ไดแก 
เทือกเขาภูพาน  

๑.๓ ภู มิอากาศ มีอากาศรอนชื้นสลับกับแลง แบงเปน ๓ ฤดู  คือ ฤดูรอน ชวงเดือน
กุมภาพันธ-พฤษภาคม อากาศจะรอนและแหงแลงมาก จังหวัดท่ีมีอุณหภูมิสูงสุด คือ อุดรธานี ฤดูฝน ชวงเดือน
พฤษภาคม-ตุลาคม ไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ทาใหมีฝนตกเปนบริเวณกวาง แตมีแนว
เทือกเขาดงพญาเย็นและสันกาแพง กั้นลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต สงผลใหพ้ืนที่แองโคราช ซึ่งเปนเขตเงา
ฝนจึงมีสภาพแหงแลงกวาแองสกลนคร จังหวัดที่ มีฝนตกมากท่ีสุด คือ นครพนม ฝนตกนอยที่สุด คือ 
นครราชสีมา ฤดูหนาว ชวงเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ อากาศหนาวเย็น ไดรับอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน จังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ำสุด คือ จังหวัดเลย  

๑.๔ การใชประโยชนท่ีดิน ในป ๒๕๕9 มีพ้ืนที่รวม ๑๐๕.๕๓ ลานไร จำแนกเปนพ้ืนท่ีปาไม 
๑๕.๖๖ ลานไร หรือรอยละ ๑๔.๙ พื้นท่ีทาการเกษตร ๖๓.๘7 ลานไร หรือรอยละ ๖๐.๕ และพ้ืนที่ใชประโยชน
อ่ืนๆ 26.02 ลานไร หรือรอยละ ๒๔.7 ของพ้ืนที่ภาค  

๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ  

  ๑.๕.๑ ดนิ สภาพดินเปนดินทรายไมอุมนา ทาใหขาดแคลนนา และขาดธาตุอาหาร ใต
ดินมีเกลือหิน ทาใหดินเค็ม จึงมีขอจากัดตอการใชที่ดินเพื่อการเกษตร  

๑.๕.๒ แหลงน้ำ มีลุมนาขนาดใหญ ๓ ลุมไดแก แมนาชี มีความยาวประมาณ ๗๖๕ 
กิโลเมตร ยาวที่สุดในประเทศไทย มีตนนาท่ีทิวเขาเพชรบูรณ และไหลไปรวมกับแมนามูลที่จังหวัดอุบลราชธานี 
แมนามูล มีความยาวประมาณ ๖๔๑ กิโลเมตร ตนนาอยูที่เทอืกเขาสันกาแพงแลวไหลลงสูแมนาโขงที่จังหวัด
อุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมีลานาสาขายอย ไดแก ลาปาว ลานาอูน ลานาสงคราม ลาเสียว ลานาเลย ลานาพอง 
และลาตะคอง รวมท้ังแหลงนาธรรมชาติขนาดใหญ ที่กระจายอยูในพื้นที ่เชน หนองหาร (สกลนคร) และ บึง
ละหาน (ชัยภูมิ) นอกจากนี้ยังมีแหลงนาบาดาล มีปริมาณนาในเกณฑเฉลี่ย ๕-๑๐ ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง ที่
ความลึกของบอประมาณ ๓๐ เมตร คณุภาพของนาบาดาลมีตั้งแตเค็มจัด กรอย และจืด เนื่องจากพ้ืนที่ในแอง
โคราชและแองสกลนครจะรองรับดวยหินเกลือ หากเจาะนาบาดาลลึกเกินไปอาจจะพบนาเค็ม  
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๑.๕.๓ ปาไม ในป ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ปาไม จานวน ๑๕.๖6 ลาน
ไร คิดเปนรอยละ ๑๔.9 ของพ้ืนที่ภาค หรือรอยละ ๑๕.๓ ของพ้ืนที่ปาไมทั้งประเทศ ซึ่งยังตำกวาคาเปาหมาย 
ในการรักษาสมดุลของระบบนเิวศท่ีจะตองมีพ้ืนที่ปาไมรอยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ สวนใหญมีลักษณะเปน ปาเบญจ
พรรณ  

 
 
 

๒. โครงขายคมนาคมขนสงและการบริการสาธารณูปโภค  
๒.๑ โครงขายถนน เชื่อมโยงกับโครงขายหลักของประเทศและเชื่อมโยงสูประเทศเพื่อน

บาน สปป.ลาว กัมพูชา และสามารถเช่ือมโยงไปยังเวียดนามและจีนตอนใต  
๒.๑.๑ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)  
๒.๑.๒ เสนทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก  
๒.๑.๓ เสนทางใหมเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ๒  

๒.๒ รถไฟ  
๒.๓ สนามบิน  
๒.๔ ดานชายแดน  

    ๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญท่ีอยูระหวางดำเนินการในภาค ไดแก 
รถไฟความเร็วสูง (ชวงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ชวงนครราชสีมา-หนองคาย) รถไฟทางคู (ชวงชุมทางถนนจิระ-
ขอนแกน ชวงขอนแกน-หนองคาย ชวงจิระ-อุบลราชธานี) ทางหลวงพิเศษระหวางเมืองและทางพิเศษ (ชวงบาง
ปะอิน-นครราชสีมา ชวงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ดานตะวันออก)  

๒.๖ บริการสาธารณูปโภค  
๒.๖.๑ ไฟฟา  
๒.๖.๒ ประปา  

๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได 
๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ  
๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา  
๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน  
 

๔. ประชากรและสังคม 
๔.๑ ประชากร  
จำนวนประชากรของภาคมากที่สุดของประเทศ ป ๒๕60 มีจานวนประชากร ๒๑.๙8 ลาน

คน หรือรอยละ ๓๓.2 ของประเทศ เพิ่มข้ึนจาก ๒๑.69 ลานคน ในป ๒๕๕5 และมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรในชวงป ๒๕๕5-๒๕๕0 โดยเฉลี่ยรอยละ ๐.๓1 ต่ำกวาประเทศที่มีอัตราการเพ่ิมเฉลี่ยรอยละ ๐.54 
โดยจังหวัดนครราชสีมา มีประชากรมากที่สุด ๒.58 ลานคน รองลงมา คือ จังหวัดอุบลราชธานี มีประชากร 
1.81 ลานคน และจังหวัดขอนแกน มีประชากร ๑.76 ลานคน คิดเปนรอยละ ๑๒.๐ ๘.๕ และ ๘.๒ ของ
ประชากรภาค ตามลาดับ  

 

๔.๒ แรงงาน  
แรงงานสวนใหญมีความรูระดับประถมศึกษา แรงงานระดับอาชีวะมีสัดสวนนอยมาก           

ในป ๒๕60 มีกาลังแรงงาน 9.63 ลานคน สวนใหญอยูในภาคเกษตร รอยละ 50.77 ของกาลังแรงงาน ของ
ภาค จานวนแรงงานที่มีความรูระดับประถมลดลง จากรอยละ 57.8 ในป ๒๕๕5 เปนรอยละ 56.48 ในป ๒๕
60 มีความรูระดับมัธยมตน เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 16.02 ในป ๒๕๕5 เปนรอยละ ๑๗.9 ในป ๒๕60 ระดับ
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มัธยมปลาย เพิ่มขึ้นจากรอยละ 11.87 ในป ๒๕๕5 เปนรอยละ ๑๑.96 ในป ๒๕60 แรงงานระดับอาชีวะ
เพิ่มข้ึนเล็กนอยจากรอยละ ๒.07 ในป ๒๕๕5 เปนรอยละ ๒.09 ในป ๒๕๖๐ ระดับอุดมศึกษา เพ่ิมข้ึนจากรอย
ละ 7.05 ในป ๒๕๕5 เปนรอยละ 9.56 ในป ๒๕60 

 
 
 
 
๔.๓ การศึกษา  

สถาบันการศึกษามีทุกระดับ โดยระดับอุดมศึกษามี ๕๓ แหง ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด 
แยกเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ ๓๖ แหง เอกชน ๑๐ แหง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๗ แหง ในจานวนนี้เปน
สถาบันวิจัย ๑๒ แหง ซึ่งมากที่สุดในประเทศ  

๔.๔ สาธารณสุข  

มีสถานบริการสาธารณสุขใหบริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ ในป 2560 มีจานวน
โรงพยาบาลรัฐบาล 323 แหง ไดแก โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๒๙1 แหง โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) 23 แหง 
โรงพยาบาลศนูย (รพศ.) 9 แหง และโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จานวน ๓,๔๗7 แหง  

๕. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และภัยพิบัติ  
๕.๑ สถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ทรัพยากรปาไมมีแนวโนมลดลง ในป ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นท่ีปาไม จานวน ๑๕.๖6 ลานไร คิด
เปนรอยละ ๑๔.9 ของพื้นที่ภาค หรือรอยละ ๑๕.๓ ของพ้ืนที่ปาไมท้ังประเทศ ในชวงป 2556-2560 มีอัตรา
การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาไมของภาคลดลงเฉลี่ยรอยละ 0.24 เนื่องจาก การบุกรุกพ้ืนท่ีปาไมเพ่ือการเกษตร
ที่เพ่ิมมากขึ้น โดยจังหวัดท่ีมีพื้นที่ปาไมตอพื้นที่จังหวัดมากท่ีสุดไดแก จังหวัดมุกดาหาร รองลงมาคือ จังหวัด
ชัยภูมิ จังหวัดเลย และจังหวัดอุบลราชธานี  

๕.๒ สถานการณดานภัยพิบัติ  

การเกิดไฟปามีแนวโนมเพิ่มข้ึน ในชวงป ๒๕๕6-๒๕60 มีจานวนการเกิดไฟปาเพิ่มข้ึนเฉลี่ย
รอยละ 8.8 โดยป ๒๕60 เกิดไฟไหมปา จำนวน 878 ครั้ง พื้นที่ถูกไฟไหม 9,687 ไร ลดลงจาก ป ๒๕๕6 ท่ีมี
จานวน 1,574 ครั้ง และจานวนพื้นที่ปาถูกไฟไหม 19,622 ไร ซึ่งเปนปท่ีเกิดไฟไหมปามากที่สุด โดยใน
ระหวางป ๒๕๕6-๒๕60 เกดิไฟไหมปาเฉลี่ย ๑,268.8 ครั้งตอป คิดเปนพ้ืนท่ีที่ถูกไฟไหมเฉลี่ย ๑๘,๗๔๑.๒ ไร
ตอป  

๖. สภาวะแวดลอม  
๖.๑ จุดแข็ง  
๖.๒ จุดออน  
๖.๓ โอกาส  
๖.๔ ภัยคุกคาม  

๗. ปญหาและประเด็นทาทาย 
๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปญหาพื้นฐานดานการขาดแคลนนา ดินคุณภาพต่ำ ประสบอุทกภัย
และ ภัยแลงซ้ำซาก คนมีปญหาท้ังในดานความยากจน และมีปญหาภาวะทุพโภชนาการ แตมีความพรอม ดาน
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสูความ 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จาเปนจะตองแกไขปญหาพื้นฐานควบคูไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใชความรู เทคโนโลยี 
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นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคในการเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคใหมีการเจริญเติบโต
ไดอยางเต็มศักยภาพ พรอมท้ังการแสวงหาโอกาสการนาความรู ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมา
ชวยขับเคลื่อน โดยการใชประโยชนจากโครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงขนาดใหญที่
เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงขายระบบการคมนาคมขนสงและพื้นท่ีเศรษฐกิจหลักของประเทศ  

 
 
รวมทั้งการใชประโยชนจากการเชื่อมโยงและขอตกลงกับประเทศเพื่อนบานในกลุม อนุภูมิภาค

ลุมแมนาโขงที่กาลังมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วมาเสริมสรางกิจกรรมการพัฒนาใหม ๆ ใหแกภาค เพื่อใหมี
อัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอตอการลดความเหลื่อมลากับพ้ืนที่สวนอื่นๆ ของประเทศได ในระยะยาว  

   ๘.๑ เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : พัฒนาอีสานสูมิติใหมใหเปน “ศูนยกลางเศรษฐกิจของอนุ
ภูมิภาค ลุมแมน้ำโขง”  

๘.๒ วัตถุประสงค  
๘.๒.๑ เพื่อแกปญหาปจจัยพื้นฐานดานนาและดิน ใหเอ้ือตอการประกอบอาชีพ การดารงชีพ 

และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
๘.๒.๒ เพ่ือดูแลชวยเหลือคนจน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง 

พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได  

๘.๒.๓ เพ่ือยกระดับการผลิตและการสรางมูลคาเพิ่มโดยใชความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
สนับสนุนใหการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไมต่ำกวาระดับประเทศ  

๘.๒.๔ เพื่อเชื่อมโยงหวงโซมูลคาของระบบเศรษฐกิจภาคเขากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

๘.๒.๕ เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนศูนยกลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุมแมนาโขง 
และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเปนศูนยกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

๘.๓ เปาหมาย  

๘.๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือขยายตัวเพ่ิมขึ้น  

๘.๓.๒ สัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือลดลง  

๘.๔ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย  

ตัวชี้วัด คาฐาน 
คาเปาหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 

อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

892,676  
ลานบาท  
(ป 2559)  

ขยายตัว  
ไมต่ำกวา  
รอยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไมต่ำกวา  
รอยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไมต่ำกวา  
รอยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไมต่ำกวา  
รอยละ 
3.5 

ขยายตัวเฉลี่ย  
รอยละ 3.5ตอ
ป  

สัมประสิทธิ์ความไม
เสมอภาค (Gini 
Coefficient)ในการ

0.446  
(ป 2560) 

ลดลงต่ำ
กวา 
0.446 

ลดลงตำ่
กวา 
0.446 

ลดลงต่ำ
กวา 
0.446 

ลดลงต่ำ
กวา 
0.446 

ลดลงตำ่กวา  
0.446 
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กระจายรายไดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

8.5.1 ยุทธศาสตรที่ ๑ บริหารจัดการน้ำใหเพียงพอตอการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพ
ชีวิตอยางย่ังยืน  

 
 

8.5.2 ยุทธศาสตรที่ ๒ แกปญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีรายไดนอยเพื่อ
ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  

 
8.5.3 ยุทธศาสตรที่  ๓ สรางความเขมแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคูกับ การ

แกปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
8.5.4 ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาการทองเที่ยวเชิงบูรณาการ  
8.5.5 ยุทธศาสตรที่ 5 ใชโอกาสจากการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงที่เชื่อมโยงพื้นที่

เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจใหมๆ ของภาค  

8.5.6 ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาความรวมมือและใชประโยชนจากขอตกลงกับประเทศ เพื่อน
บานในการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

 
 

  แผนพฒันากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนลาง 1 (นครราชสีมา 
ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร) ระยะ 5 ป พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) รอบป พ.ศ.2563 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ในฐานะฝายเลขานุการ 
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ไดแจงผลการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบาย
พัฒนาภาค ดานวิชาการ (อ.ก.บ.ภ. ดานวิชาการ) ในการประชุมครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันที่ 25กรกฎาคม 2561 
โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เปนประธาน มีมติเห็นชอบนโยบายหลักเกณฑ และวิธีการจัดทา
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนปฏิบัติราชการประจาปของจังหวัดและกลุม
จังหวัด ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธจันทรโอชา) เห็นชอบแนวทาง
การกาหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุมจังหวัด ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติที่
ประชุม อ.ก.บ.ภ. ดานวิชาการครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 และเห็นชอบแนวทางการกาหนดก
รอบการจัดสรรงบพัฒนากลุมจังหวัด ซึ่งแบงงบประมาณเปน 2 สวนสวนที่ 1 งบประมาณเพื่อการพัฒนาตาม
ศักยภาพความตองการของพื้นท่ี หรือประเด็นรวมของกลุมจังหวัดสวนที่ 2 งบประมาณเพ่ือการพัฒนาใน
ลักษณะ Cluster หรือสนองนโยบายสำคัญของรัฐบาลเชิงพื้นที่ 

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 จึงไดดาเนินการทบทวนแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ระหวางวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2561 โดยยึดยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 
นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทิศทางการ
พัฒนาภาคยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม แผนแมบทจากกระทรวงท่ีเก่ียวของ และ
มุ ง เนนการทางานแบบเครือขายรวมกันทุกภาคสวน  (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ
สถาบันการศึกษา) เพื่อรวมกันกำหนดทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัด ฯ ทั้งดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือใหแผนพัฒนากลุมจังหวัดฯ สามารถขับเคลื่อนไปไดดวยดีมี
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ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะเปนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของกลุมจังหวัด รวมทั้งเปนการ
แกไขปญหารวมกันของกลุมจังหวัด ใหเหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของกลุมจังหวัด และนาไปสูการกระตุน
ใหเกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสรางรายไดใหกลุมจังหวัด 

 
 
 

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ระยะ 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565)  
ฉบับทบทวน ป พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ ไดรบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบ 
บูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่  21 
ธันวาคม 2560 โดยสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้ 

 ตำแหนงทางยุทธศาสตร (Strategies Position) 
1) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย 
2) เปนแหลงผลิตผลิตภัณฑไหมระดับประเทศ 
3) เปนแหลงทองเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการทองเที่ยวอารยะธรรมขอม เชิงนิเวศน การ
กีฬาที่มีชื่อเสียง 
4) เปนประตูสูอีสาน และเชื่อมโยงการคาชายแดนกับประเทศเพื่อนบาน 

 
 เปาหมายการพัฒนา 

ศูนยกลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑไหม ทองเท่ียวอารยะธรรมขอม และสังคมเปนสุข 
   ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ 
   ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 

   ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวการทองเที่ยว และผลิตภัณฑ
ไหม 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาทองถ่ินมีความสัมพันธกับแผนพัฒนาจังหวัด  มีรายละเอียดดังนี้  

ตำแหนงทางยุทธศาสตร 
 ๑.  เปนศนูยกลางอุตสาหกรรม  การเกษตร  การทองเที่ยว  Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 
 ๒.  เปนศนูยกลางการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล  
ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดี 
 ๓.  เปนแหลงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ๔.  เปนศนูยกลางในการปองกันภัยคกุคาม และเสริมสรางความมั่นคง เพ่ือปองกันสถาบันหลักของชาติ 
 ๕.  เปนที่ตั้งของสวนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอยางย่ังยืน 
 
วิสัยทัศน  จังหวัดนครราชสีมา  ระยะ  ๔  ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
 
 
 

 

“โคราชเมืองนาอยู  มุงสูวัตกรรมใหม  เกษตร  อุตสาหกรรม  ปลอดภัย” 
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เปาประสงครวม 
 ๑.  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางดานเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา 
 ๒.  เพ่ือพัฒนาสังคมใหเปนเมืองนาอยู 
 ๓.  เพ่ือเพ่ิมพูนความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ  และลดมลพิษดานสิ่งแวดลอม 
 ๔.  เพ่ือเสริมสรางความมั่นคงในการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคาม และปองกันสถาบันหลักของ
ชาติ 
 ๕.  เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ประเด็นยุทธศาสตร 
 ๑.  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
 ๒.  ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู 
 ๓.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางย่ังยืน 
 ๔.  การเสรมิสรางความมั่นคงทุกมิติ  เพ่ือปองกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 
 ๕.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ตัวชี้วัด  และกลยุทธ 

ยุทธศาสตรที่ 
เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ 

ยุทธศาสตรที่ ๑  
การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการ
แขงขันเศรษฐกิจ 

๑.  เพื่อขยายอัตรา
การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

๑. อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของรายได
เฉลี่ยของครัวเรือนใน
จังหวัด (%) 
๒. อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของ
ผลิตภัณฑมวลรวม
จังหวัด (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. จำนวนครัวเรอืนที่
ไดรับการสงเสริมอาชีพ
ในพ้ืนที่(ครัวเรือน) 

๑. สงเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิม
รายไดลดรายจาย ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
๒. สงเสริมการสรางมูลคาสินคา 
และบริการภาคการเกษตรตนทาง 
กลางทางและปลายทาง 
๓. สงเสริมการสรางมูลคาสินคา
และบริการภาคนอกการเกษตรตน
ทาง กลางทางและปลายทาง 
๔. สนับสนุนการผลิตและสราง
ผลงานวัตกรรมการเกษตร
อุตสาหกรรมและอาหารปลอดภัย 
ท่ีสอดคลองกับการพัฒนาจังหวัด 
๕. สงเสริมการนำวัตกรรมการ
เกษตร อุตสาหกรรมและอาหาร
ปลอดภัย (Food Valley) มาเพิ่ม
ศักยภาพในการผลิต 
๖. สนับสนุนการสรางรายไดจาก
การทองเที่ยงและกีฬา 
๗. สนับสนุนการสรางอาชีพใน
ครัวเรอืนในชุมชนตางๆ โดยยึด
หลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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๒. เพื่อสราง
เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ 

๔. อัตราการวางงาน (%) 
๕. อัตราสวนหนี้เฉลี่ยตอ
รายไดเฉลี่ยของ
ครัวเรือน(เทา) 
๖. อัตราสวนการออม
เฉลี่ยตอรายไดเฉลี่ยของ
ครัวเรือน (%) 

๘.สรางโอกาสและพัฒนาฝมือ
ใหกับผูวางงาน 
๙. สงเสริมความเปนอยูตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๑๐. สงเสริมการออมของครวัเรือน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 
เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ 

 ๓. เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แขงขัน 

๗. ผลิตภาพแรงงาน 
(บาท/คน) 
 
 
๘. จำนวน
ผูประกอบการดาน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ิมขึ้น (ราย) 
 

๑๑. เพ่ิมทักษะความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญของแรงงาน เพื่อ
เพิ่มมูลคาผลผลิตของสินคาและ
บริการ 
๑๒.สนับสนุนการพัฒนา
ผูประกอบการฐานนวัตกรรม
(Innovative Entrepreneurship 
Development) และ
ผูประกอบการใหมทางธุรกิจ
เทคโนโลยี (Tech Startup)ของ
จังหวัด 
๑๓. สงเสริมการใหความรูดาน
โครงสรางพ้ืนฐานและโลจิสติกส 
กับหนวยงานภาครัฐภาคธุรกิจและ
เอกชน 
๑๔. เพ่ิมทักษะความสามารถและ
ความเชียวชาญของแรงงานดาน
การทองเที่ยวเพ่ือเพิ่มมูลคาสินคา
และบริการ 

ยุทธศาสตรที่ ๒ 
ยกระดับสังคม ให
เปนเมืองหนาอยู 

๑. เพ่ือลดความยากจน
และความเลื่อมล้ำ 

๑. รอยละของประชากร
ที่อยูใตเสนความยากจน  
๒. สัมประสิทธิ์การ
กระจายรายได (Gini 
Coefficient) 

๑. สงเสริมอาชีพเสริมเพื่อเพ่ิม
รายไดลดรายจาย 
 
๒. สงเสริมการกระจายรายไดอยาง
ท่ังถึง และไดรบัสิ่งอำนวยความ
สะดวกจากโครงสรางพื้นฐานของ
ภาครัฐ รวมทั้งระบบปองกันภัยที่
เอ้ือตอการกระจายเศรษฐกิจ 

๒. เพ่ือพัฒนาโครงขาย
ความคุมครองทาง
สังคม 

๓. รอยละผูอยูในระบบ
ประกันสังคมตอ
สำนักงานแรงงาน (%) 

๓. สงเสริมการเขาถึงระบบสังคม
และประกันสังคมในแรงงาน 
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๔. รอยละความ
ครอบคลุมของบัตร
ประกันสุขภาพของ
ประชาชน (%) 

๔. สงเสริมการจัดบรกิารสาธารณะ
สุขที่มคีุณภาพและสามารถบริการ
ไดอยางครอบคลุม 

๕. จำนวนศูนยชวยเหลือ
สัตวเรรอนในพ้ืนที่
จังหวัดนครราชสีมา  

๕. สงเสริมการใหความชวยเหลือ
สัตวเรรอนในพื้นท่ีจังหวัด
นครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 
เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวชี้วัด กลยุทธ 

 ๓. เพ่ือสรางความ
คุมกันใหกับสังคม 

๖. ระดับความสำคัญของ
หนวยงาน ที่จัดกิจกรรม
สงเสริมดานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม (ครั้ง) 
๗. รอยละของผูประสบปญหา
ทางสังคมที่ขอรับบริการไดรับ
บริการทางกฎหมาย (%) 

๖. สงเสริมใหสังคมมีภูมิคุมกันทาง
สังคม 
 
 
๗. สงเสริมและประชาสัมพันธให
ประชาชนที่ประสบปญหาทาง
สังคมขอรับบริการจากสวน
ราชการที่รับผิดชอบทางภารกิจที่
กฎหมายกำหนด 

๔. เพ่ือให
ประชาชน เขาถึง
โอกาสทาง
เศรษฐกิจและ
สังคม 

๘. อัตราสวนแพทยตอ
ประชาชน (แพทย/คน) (ป
๒๕๕๙ แพทย ๖๒๖ คน 
ประชากร ๒,๖๒๙,๙๗๙ คน) 
๙. อัตราสวนทันตะแพทยตอ
ประชากร (ทันตะแพทย/คน) 
 
๑๐. อัตราสวนพยาบาลตอ
ประชากร (พยาบาล/คน) 
 
๑๑. ประชาชนนักศึกษาและ
บุคลากรดานดิจิทัลไดรับ
ความรูและประโยชนจาก
เทคโนโลยีดิจิทัล (คน) 
๑๒. จำนวนปการศึกษาเฉลี่ย
ประชากรไทยอายุ ๑๕-๕๙ ป  
๑๓. อัตราการไดรับงานทำของ
บัณฑติที่จบภายใน ๑ ป (%) 
 
๑๔. อัครการวางงานของ
ประชากร (ป ๕๘) (%) 
 

๘. สงเสริมการใหมีการผลิตแพทย 
 
 
 
๙. สงเสริมใหมีการผลิตและพัฒนา
ทันตะแพทยเพ่ิมเพ่ือรองรับภาวะ
ผูสูงอายุของจังหวัด 
๑๐. สงเสริมใหมีการผลิตและ
พัฒนาบุคคลากรดานการบริการ
เพิ่มข้ึน 
๑๑. สงเสริมการสรางทักษะดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลแกประชาชน ทุก
สาขาอาชีพ 
 
๑๒. สงเสริมใหประชากรศึกษาใน
และนอกระบบ 
๑๓. สงเสริมสถาบันการศกึษาให
เปนแหลงเรียนรูแกประชากรในทุก
พ้ืนที่ ในทุกดาน 
๑๔. สงเสริมและแนะนำความ
ตองการแรงงานใหบัณฑิตที่จบใหม 
๑๕. สงเสริมใหมีตลาดนัดพบ
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๑๕. คาเฉลี่ยคะแนน O-net ม. 
๓ (คะแนน) 

แรงงาน เพื่อลดอัตราการวางงาน
ของประชาชน 
๑๖. สงเสริมการเรียนการสอนของ
ครูเพ่ือใหนักเรียน มีความรู
ความสามารถ ตามหลักสูตรท่ี
กำหนด 
 

ยุทธศาสตรที่ 
เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ 

ยุทธศาสตรที่ ๓  
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมให
มีความสมบูรณ
อยางยืน 

๑. เพื่ออนุรักษ
สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๑. อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
พ้ืนที่ปาไมในจังหวัด 
 
 
 
๒. ปรมิาณขยะในจังหวัด (ตัน) 
 
 
 
 
 
 
๓. การจัดการน้ำเสีย (จำนวน
ระบบ) 
๔. พื้นที่บรหิารจัดการน้ำเพ่ิมข้ึน 
(ไร) 
 
 
๕. ความยาวสะสมของเขื่อน
ปองกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง (เมตร) 
 
๖. รอยละสัดสวนของพ้ืนที่ระบบ
ปองกันน้ำทวมในพื้นที่ชุมชน (%) 

๑. ปลูกจิตสำนึกและให
ความรูประชาชนไดตะหนัก
ถึงคุณคาและทรัพยากรปาไม 
๒. การอนุรกัษและพื้นฟู ปา
ไม 
๓. การรณรงคใหประชาชน
และผูประกอบการสำนึก
รับผิดชอบตอสังคมเก่ียวกับ
การลดปริมาณขยะ 
๔. การจัดหาและเพ่ิม
ความสามารถ ในการกำจัด
ขยะ 
๕. สงเสริมให อปท. มีระบบ
จัดการน้ำเสีย 
๖. สงเสริมใหมีการบริหาร
จัดการน้ำทั้งในเขต
ชลประทานและนอกเขน
ชลประทาน 
๗. เพ่ิมสิ่งกอสรางเพื่อลด
การพังทลายของตลิ่งตาม
แมนำ้ลำคลองสายหลักของ
จังหวัด 
๘. พัฒนาระบบปองกันน้ำ
ทวมในพื้นที่ชุมชนเมือง 

๒. เพื่อใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพ 

๗. สัดสวนปริมาณการใชน้ำมัน
เชื้อเพลิงเพ่ือยานพาหนะตอ
ประชากร (ลิตร/คน) 
 
๘. สัดสวนปริมาณการใชไฟฟา
ภาคครัวเรือนตอประชากร (ลาน
กิโลวัตต/คน/ป) 

๙. รณรงคใหประชาชนลด
การใชยายพาหนะสวนตัว 
โดยเปลี่ยนมาใชรถสาธารณ
แทน 
๑๐. รณรงคใหประชาชน
ประหยัดพลังงานไฟฟา 
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๙. สัดสวนปริมาณการใชไฟฟาใน
ภาคท่ีไมใชครัวเรือนตอ GPP 
(กิโลวัตต-ชั่วโมง/ลานบาท) 
๑๐. สัดสวนปริมาณการใชนำมัน
เชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม ตอ 
GPP ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/
ลานบาท) 

๑๑. รณรงคใหประชาชน
ประหยัดพลังงานไฟฟา 
 
๑๒. รณรงคให
ผูประกอบการลดชั่วโมงการ
ผลิตลงในบางชวงเวลา 

 

ยุทธศาสตรที่ 
เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ 

ยุทธศาสตรที่ ๔ 
การเสริมสราง
ความม่ันคงทุกมิติ
เพื่อปกปองสถาบัน
หลักของชาติ และ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน 

๑. เสริมสรางความ
มั่นคงเพ่ือปกปอง
สถาบันหลักของชาติ 

๑. จำนวนตำบลที่เขารวม
กิจกรรมเสริมสรางความรู
ความเขาใจถึงความสำคัญของ
สถาบันหลัดของชาติ (ตำบล) 

๑. สรางความรูความเขาใจถึง
ความสำคัญของสถาบันหลัก
ของชาติใหประชนไดรับรู
รบัทราบ 
๒. สงเริม พัฒนาอาชีพตาม
แนวทางโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
๓. สงเสริมการเรียนรูหลักการ
ทรงงานและแนวทาง
พระราชดำริ 

๒. เปนศูนยบริหาร
จัดการเครือขาย
ปองกัน และแกไข
ปญหาดานความ
มั่นคงทุกมิติ 
 

๒. จำนวนตำบลที่เขารวม
โครงการ/กิจกรรมเครือขาย
การปองกันและแกไขปญหาทุก
มิติ (ตำบล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. จำนวนตำบลที่เขารวม
โครงการ/กิจกรรมเครือขาย
การปองกันและแกไขปญหาทุก
มิติ (ตำบล) (ตอ) 
 

๔. การปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด 
๕. การปองกันและแกไขปญหา
แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย
และการคามนุษย 
๖. การปองกันและแกไขปญหา
การบุกรุกทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
๗. การปองกันและแกไขปญหา
ภัยกอการรายและอาชญากรรม
ขามชาติ 
๘. การปองกันลการแกไข
ปญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม 
๙. การปองกันและการ
แกปญหาภัยพิบัติ 
๑๐. การปองกันและรักษา
ความสงบเรียบรอยภายใน
จังหวัด 
๑๑. สงเสริมและสรางเครือขาย 
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๓. เสริมสรางความ
ปรองดองและความ
สมานฉันทในชาติ 

๔. สรางการรับรูที่ถูกตอง 
(ตำบล) 
 
 
 
๕. สรางการมีสวนรวม (ตำบล) 

๑๒. สงเสริมการปองกันและ
แกไขปญหาสาธารณภัย 
สงเสริมการสรางความปองดอง
สมานฉันท ของประชาชน หรือ
นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัด 
๑๓. สงเสริมการมีสวนรวมของ
ทุกสวนภาค 

ยุทธศาสตรท่ี 
เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ 

ยุทธศาสตรที่ ๕ 
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

๑. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 

๑. รอยละของสถานพยาบาลที่
ไดรบัการรับรองคุณภาพ HA 
(%) 
๒. รอยละของครวัเรือนที่เขาถึง
น้ำประปา (%) 
๓. รอยละของครวัเรือนที่เขาถึง
ไฟฟา (%) 
๔. รอยละของประชากรที่
เขาถึงอินเตอรเน็ต (%) 
๕. จำนวนครั้งที่ใหบริการ
ภาครัฐรัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
เชิงรุก (ครั้ง) 
๖. รอยละความสำเรจ็ของการ
เบิกจายงบประมาณ (%) 
๗. รอยละของภาษีทองถิ่นที่
จัดเก็บรายได ไมรวมเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ (%) 

๑. เพ่ิมขีดความสามารถ
การใหบริการภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. เพ่ิมขีดความการจัดเก็บ
รายไดขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

๒. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การพัฒนาองคกร 

๘. รอยละความพึงพอใจของ
ประชาชนตอประสิทธิภาพการ
พัฒนาองคกร (%) 

๓. การพัฒนาบุคลากร 
๔. การปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 
๕. การปรับปรุงวัฒนธรรม
องคกร 
๖. การสรางความโปรงใส
ในองคกร 

รวม 
๕ ยุทธศาสตร 

รวม 
๑๕ เปาประสงค 
เชิงยุทธศาสตร 

รวม ๔๖ ตัวช้ีวัด รวม ๖๑ กลยุทธ 
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สรุป 
วิสัยทัศน  เปาประสงครวม  ประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ตัวช้ีวัด  และกลยุทธ 
 
 
 
 
 
 

เปาประสงค
รวม 

๑) เพ่ือเพ่ิม 
ศักยภาพดาน 
เศรษฐกิจของ 
จังหวัด 
นครราชสีมา 

๒) เพ่ือพัฒนา
สังคมใหเปนเมือง
นาอยู 

๓) เพื่อเพิ่มพูนความ
อุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และลดมลพิษดาน
สิ่งแวดลอม 

๔) เพ่ือเสริมสราง
ความมั่นคงในการ
ปองกันและแกไข
ปญหาภัยคุกคาม
และปกปองสถาบัน
หลักของชาติ 

๕) เพ่ือให
หนวยงานภาครัฐมี
สมรรถนะสูงอยางมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ประเด็น
ยุทธศาสตร 

๑) การพัฒนา
และเพ่ิม
ศักยภาพการ
แขงขัน
เศรษฐกิจ 

๒) ยกระดับสังคม
ใหเปนเมืองนาอยู 

๓) บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใหมี
ความสมบูรณอยาง
ยั่งยืน 

๔) การเสริมสราง
การม่ันคงทุกมิติ 
เพ่ือปกปองสถาบัน
หลักของชาติและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน 

๕) การพัฒนา
ระบบการบริหาร
บริหารจัดการ
ภาครฐั 

 
เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร 
 

๓ เปาประสงค ๔ เปาประสงค ๓ เปาประสงค ๓ เปาประสงค ๒ เปาประสงค 

 
ตัวชี้วัด 
 

๘ ตัวชี้วัด ๑๕ ตัวชี้วัด ๑๐ ตัวชี้วัด ๕ ตัวชี้วัด ๘ ตัวชี้วัด 

 
กลยุทธ 
 

๑๔ กลยุทธ ๑๖ กลยุทธ ๑๒ กลยุทธ ๑๓ กลยุทธ ๖ กลยุทธ 
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๑.๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
  การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของเทศบาลมีความสัมพันธกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  โดยมุงเนนพัฒนาดานเศรษฐกิจ เมืองนาอยู รักษา
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  ปกปองสถาบัน  พัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพ  สานตอแนวทาง
พระราชดำริ  ดานการศึกษา  การเกษตร พัฒนาสังคม  ดานการพัฒนาสาธารณสุข  ดานการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน ดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี  
ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  โดย
ปจจุบันมีรายละเอียดของยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ดังนี้ 

๑)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสานตอแนวทางพระราชดำริ 
๑.๑)  ประสานและบริหารจัดการน้ำ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เมื่อป 

๒๕๓๘ เพื่อแกไขและปองกันปญหาอุทกภัยอยางเปนระบบ 
๑.๒)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสรางแหลงน้ำ  สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร  เพื่อการ

อุปโภคและบริโภค  รวมท้ังวางโครงการเพ่ือแกไขปญหาน้ำทวมและน้ำแลง 
๑.๓)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
๒.๑)  สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๒.๒)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรดานการศึกษา ครู  นักเรียน  ใหเปนผูมีคุณภาพมีทักษะและ

ศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซยีน 
๒.๓)  สนับสนุนใหมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือและประกอบการศึกษา 

เปนเคร่ืองมือของชุมชนและประชาชนท่ัวไป 
๒.๔) สงเสรมิใหประชาชนไดเตรียมความพรอม และตระหนักถึงความสำคัญของการเขาสูประนะ

ชาคมอาเซียนในทุกดาน  
๒.๕)  สงเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

๓)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเกษตรกร 
๓.๑)  พัฒนา  ปรบัปรุงพันธุพืชและเมล็ดพันธุพืชที่ดีมีคุณภาพ  สงเสรมิใหเกิดเกษตรอุตสาหกรรม   

เกิดพันธุพืชใหมๆ ที่มีคุณภาพสูงข้ึน โดยขอความรวมมือและใหความรวมมอืกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
๓.๒)  ลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรงุผลิตผลใหมีคุณภาพ  มี

มาตรฐานสากลโดยการรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
๓.๓)  สงเสริมและพัฒนาเครือขายผูนำดานการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
๓.๔)  สงเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรปูสินคาทางการเกษตร และเพิ่มชองทางตลาด 
๓.๕)  สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือก  ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๖)  สงเสริมประชาชนในทองถ่ินใหมีการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ  เพ่ือการบริโภคเพ่ือจำหนวยและ

เพื่อการอนรุักษ  
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๔)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
๔.๑)  สงเสริมและพัฒนาบทบาทของผูนำชุมชน  คณะกรรมการหมูบานและชุมชนใหเขมแข็ง 
๔.๒)  สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
๔.๓)  สงเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  

ผูดอยโอกาส  ประชาชน และคุมครองสิทธิเสรภีาพของประชาชน 
 
 

๔.๔)  สงเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในทองถ่ิน   
๔.๕)  ปองกันและแกไขปญหาการเสพ  การผลิตและการจำหนายยาเสพตดิในทุกระดับ 

 ๔.๖)  ดำเนินการโครงการ เพ่ือใหบริการประชาชน และรับทราบปญหา  อุปสรรค และความ 
ตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี 

๔.๗)  สงเสริมและประกาศเกียรติคณุผูที่เปนแบบอยางที่ดี และสรางคุณประโยชนตอสังคม  
สรางชื่อเสียงใหกับจังหวัดนครราชสีมา  

 
๕)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 

๕.๑)  พัฒนาศกัยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม) 
 ๕.๒)  สงเสริมและสนับสนุนใหการรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ให มีคุณภาพและ

มาตรฐาน  
โดยรวมมือกัน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลและหนวยงานหรือองคกรท่ีเก่ียวของ 
 ๕.๓)  สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ใหมีสุขภาพแข็งแรง โดยใหการเรียนรู

การ 
ดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การปองกันโรค การใชยาอยางถูกตอง การรับประทานอาหารที่มีประโยชนและ
การเขารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบรกิารดานสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย 

๖)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
๖.๑)  สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานใหสอดคลองกับความ

จำเปนและความตองการของประชาชน 
๖.๒)  กอสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางทั่วถึง 
๖.๓)  ประสาน  สนับสนุน  รวมมือกับสวนราชการ  และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ  เพ่ือ

สนับสนุนเคร่ืองมือ  เครื่องจักรกล  ตลอดจนผูปฏิบัติงานท่ีมีความชำนาญในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
๖.๔)  ประสานในการแกไขปญหาความเดือนรอนของประชาชนในดานสาธารณูปโภค และสงเสริม

ใหประชาชนเขาใจในการใชและรักษาสาธารณูปโภคอยางคุมคา 
๖.๕)  ดำเนินการปรับปรุงระบบขนสงในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแกไขปญหาจราจร  ความ

ปลอดภัยและความเปนระเบียบในการใหบริการแกประชาชน 
๗)  ยุทธศาสตรดานการพฒันาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

๗.๑)  พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนทองถ่ิน 
โคราช โดยการอนุรักษสืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเที่ยว 

๗.๒)  พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียวเดิม สรางแหลงทองเที่ยวใหม  รวมทั้งกิจกรรมดานการ
ทองเที่ยว   

และสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ  กระตุนเศรษฐกิจ  และสรางรายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา
เพิ่มขึ้น 
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 ๗.๓)  สนับสนุนและสงเสริมความสามารถของผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว  และสรางเครอืขาย   
เพื่อพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการ  โดยการจับคูธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินคาและขยายตลาดสินคาท้ัง

ภายในประเทศ 
และตางประเทศ 

๗.๔)  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา  และจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ  รวมถึงการ
สราง 

ความเปนเลิศทางดานกีฬา 
 
 

๘)  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
๘.๑)  ปรับปรงุโครงสรางการบริหารงาน ใหรองรับการปฏิบัติภารกิจหนาที่ตามที่กฎหมายกำหนด

อยางมีประสิทธิภาพ  
๘.๒)  นำระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองคกร   
๘.๓)  สนับสนุนบุคลากรในสงักัด ใหไดรบัการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพ่ิมพูนความรู เพื่อ

ยกระดับประสิทธิภาพ การทำงานใหเกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและรวมมือกับ
ประชาคมอาเซียน 

๘.๔)  บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น รวมกันระหวางหนวยงานภาครฐั และเอกชนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน สรางประโยชนสูงสุด แกประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 

๘.๕)  เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามีสวนรวมในการกำหนดนโยบายและความตองการของ
ประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

๘.๖)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 

 ๙)  ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
๙.๑)  สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติตางๆ 
๙.๒)  สงเสริม  สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ  หนวยงาน  มูลนิธิการกุศลและองคกรที่
เก่ียวของ 

ในการเตรียมความพรอมในการปองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัย 
๙.๓)  สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกลองวงจรปดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ  โดย
สราง 

ความอบอุนใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
๙.๔)  สนับสนุนการฝกอบรมจัดตั้งและอบรมฟนฟูตำรวจบานและอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน  

(อปพร.)  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
๑๐)  ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๑๐.๑)  พัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ำ ลุมน้ำลำคลองและปาไมใหมีความ 
อุดมสมบูรณ 
 ๑๐.๒) รณรงคสรางจิตสำนึกเพ่ือปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชน

ทองถ่ิน 
ทุกระดับ   

๑๐.๓)  จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
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๑.๕  ไทยแลนด ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
 การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นตองมีความสัมพันธกับไทยแลนด ๔.๐  โดยใหความสำคัญกับการพัฒนา
ดานเทคโนโลยีกลุมอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการ
แพทย กลุมเครื่องมือ อุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลท่ีใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม  กลุม
ดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตท่ีเชื่อมตอและบังคับอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยีสมองกลฝง
ตัว กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการที่มมีูลคาสูง  โดยรายละเอียดไทยแลนด ๔.๐ มีดังนี้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศไทย ๔.๐ ถือเปนการพัฒนา เครื่องยนตเพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม (New 
Engines of Growth) ดวยการเปลี่ยนแปลง ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยู ๒ ดาน คือ 
ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ใหเปนความไดเปรียบในเชิงแขงขัน โดยการ
เติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แลวตอยอด
ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบเปน ๕ กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย ประกอบดวย 

๑ . กลุ ม อาห าร   เก ษต ร แ ละ เทค โน โลยี ชี วภ าพ  (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ  
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เปนตน 

๒. กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ 
เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย (Medtech) สปา (Spa) เปนตน 

๓. กลุมเค ร่ืองมือ อุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลท่ีใชระบบอิเล็กทรอนิกส
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุนยนต (Robotech) เปนตน 

๔. กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที่เชื่อมตอและบังคับอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐและ
เท ค โน โล ยี ส ม อ งก ลฝ ง ตั ว  (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อ าทิ  
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เทคโนโลยีการเงิน (Fintech) อุปกรณเชื่อมตอออนไลนโดยไมตองใชคน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-
มารเก็ตเพลส  
(E-Market place) อี-คอมเมิรซ (E-Commerce)  เปนตน 

๕. กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค  วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคาสูง (Creative, Culture & High 
Value Services) อาทิ  เทคโน โล ยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิ จ ไลฟ สไตล  (Lifestyle Business) 
เทคโนโลยีการทองเที่ยว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เปนตน 
 

2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ๒. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ๒.๑ วิสัยทัศน 

องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  ไดกำหนดวิสัยทัศน (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณในอุดม
คติ  ซึ่งเปนจุดมุงหมายความคาดหวังท่ีตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตขางหนา ซึ่งจะสามารถสะทอนถึงสภาพการณ
ของทองถ่ินในอนาคตอยางรอบดาน  ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ จึงไดกำหนด
วิสัยทัศน  คาดหวังท่ีจะใหเกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

“วิสยัทัศนการพัฒนา องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก คือ 
 
 
 
 
 
พันธกิจ 

1. กอสรางและปรบัปรุงระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภครวมถึงการบริการสาธารณะ
ตางๆ ภายในตำบลกุดจอก ใหไดรับมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของประชาชน 

2. ดูแลรักษาความสะอาดในหมูบานและตำบล จัดใหมีการดูแลรักษาสภาพแหลงน้ำ ถนน 
รวมถึงการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม 

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

รูรักสามัคคีและภูมปญญาทองถิ่น 
6. สงเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
7. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชน เรียนรูหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการมีสวน

รวม 
8. สงเสริมการพัฒนาอาชีพดานการเกษตร 

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 
1.  จัดใหมีระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและการบริการสาธารณะตาง ๆ เพ่ือตอบสนอง
ความตองการของประชาชน รองรับการยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
2.  จัดใหมีการดำเนินการพัฒนาหมูบาน/ชุมชน ทำความสะอาดในแตละหมูบาน ดูแลแหลงน้ำ 
ถนน และการอนุรักษธรรมชาติ 
3.  ประชาชนไดรบัการพัฒนาศักยภาพ เรียนรูหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถ่ิน 

“บานเมืองนาอยู  รูรักสามัคคี อยูอยางเศรษฐกิจพอเพียง”  



38 
 

4. ประชาชนไดรวมกันสงเสริมอนุรักษศาสนา ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 
5.  ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับการศึกษา โดยเทาเทยีมกัน 
6.  สงเสริมกิจกรรมดานกีฬา นันทนาการ 
7.  ประชาชนไดมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
8.  ประชาชนไดพัฒนา ดานอาชีพเกษตรกรรม  
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
 1. ยุทธศาสตรพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน และดูแล รักษา ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม 
 แนวทางการพัฒนา 

1.1 กอสราง ปรับปรุงหรือซอมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.2 สงเสริมการสรางจิตสำนึกและการมีสวนรวมดูแล รกัษา อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 
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 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 
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 ระบบสาธารณูปโภครวมถึงการบริการสาธารณะ

ตางๆ ภายในตำบลกุดจอก ใหไดรับมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของ
ประชาชน 

b. ดูแลรักษาความสะอาดในหมูบานและตำบล จัดใหมีการดูแลรักษาสภาพแหลงน้ำ 
ถนน รวมถึงการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม 
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2) เปาประสงค :   

2.1  จัดใหมีระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและการบริการสาธารณะตาง ๆ เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของประชาชน รองรับการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

2.2  จัดใหมีการดำเนินการพัฒนาหมูบาน/ชุมชน ทำความสะอาดในแตละหมูบาน ดูแล
แหลงน้ำ ถนน และการอนุรักษธรรมชาติ 

การทองเท่ียวเชิงนิเวศของตำบลกุดจอกสามารถสรางรายไดใหแกประชาชน 

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค 
2.1  จัดใหมีระบบคมนาคม ระบบ

สาธารณูปโภคและการบริการสาธารณะตาง ๆ เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของประชาชน รองรับการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

2.2  จัดใหมีการดำเนินการพัฒนาหมูบาน/
ชุมชน ทำความสะอาดในแตละหมูบาน ดูแลแหลง
น้ำ ถนน และการอนุรักษธรรมชาติ 

 

- เสนทางการคมนาคม ระบบสาธารณปูโภคและการ
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 ตัวชีว้ัดแนวทางการพัฒนา 
1. กอสราง ปรับปรุงหรือซอมแซมระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 

- ระบบสาธารณูปโภค  ปละ 1 แหง 

2. สงเสริมการสรางจิตสำนึกและการมีสวนรวมดูแล 
รักษา อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

- ประชาชนที่มีสวนเกี่ยวของกับรวมดูแล รักษา อนุรกัษ 
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปละ 1 
โครงการ/กิจกรรม 

4) หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
สำนักปลัด/กองชาง/กองคลัง 

5) ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพ่ือเปน

ศูนยกลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

4.1.2 ยุทธศาสตร (Strategy) ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

          1) พันธกิจ : สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
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2) เปาประสงค : ประชาชนไดรับการพัฒนาศักยภาพ เรียนรูหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมี
สวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค 
- ประชาชนไดรับการพัฒนาศักยภาพ เรียนรูหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 

- รายไดจากการจำหนายผลิตภัณฑชุมชนเพ่ิมขึ้นรอยละ 8 
- มีผลิตภัณฑชุมชนที่ใชทรัพยากรในทองถ่ินเพ่ิมขึ้นอยาง
นอย 2 ผลิตภัณฑ 
- มีรานจำหนายสินคาที่ระลึก/ผลิตภัณฑชุมชนใหแก
นักทองเที่ยว จำนวน 1 แหง 

3) แนวทางการพัฒนา 
 แนวทางที่ 1 สงเสริมและจัดใหมีระบบสังคมสงเคราะห ระบบสวัสดิการและพิทักษเด็ก 

เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ 
 แนวทางที่ 2 เสริมสรางสุขภาพและการปองกันโรค     

  แนวทางท่ี 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. เสรมิสรางสุขภาพและการปองกันโรค - มีโครงการกิจกรรมที่สงเสริมใหชุมชนมีสุขภาพที่ดี และ
เรียนรูการปองกันโรคภัยไขเจ็บ 

3. สงเสริมการรักษาความสงบเรยีบรอยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

- จำนวนอาชญากรรม และผูเสพยาเสพตดิลดลงรอยละ 
20 

4. จัดสวัสดกิารใหประชาชน เพ่ือหางไกลยาเสพติด - ประชาชน/เยาวชนไดนำความรู โทษภัยยาเสพติดและ
จัดกิจกรรมเพื่อใหชุมชนหางไกลยางเสพติด 

5. จัดระบบสวัสดิการภาคประชาชน - ประชาชนมีสวัสดิการในชุมชน 

 4) หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

สำนักปลัด/กองชาง/กองคลัง 
5) ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร 

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

 
4.1.3 ยุทธศาสตร (Strategy) ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา 

บำรุงการศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
1) พันธกิจ :  

  1.1 สงเสริมการศาสนา ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
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  1.2 พัฒนาระบบการศึกษา สงเสริมการเรียนรูเพ่ือการอนุรักษ สืบสานศิลปวัฒนธรรม   
       ประเพณี รูรักสามัคคีและภูมปญญาทองถิ่น 

1.3 สงเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 

1.4 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชน เรียนรูหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการมี
สวนรวม 

2) เปาประสงค :  
                             2.1 ประชาชนไดรวมกันสงเสริมอนุรกัษศาสนา ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม 

      2.2  ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับการศึกษา โดยเทาเทียมกัน 
      2.3  สงเสริมกิจกรรมดานกีฬา นันทนาการ 
      2.4  ประชาชนไดมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค 
     2.1  ประชาชนไดรวมกันสงเสริมอนุรักษศาสนา   
           ประพฤตปิฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 
     2.2  ประชาชนในพื้นที่ไดรับการศึกษา โดยเทา
เทียม      
     2.3  สงเสริมกิจกรรมดานกีฬา นันทนาการ 
     2.4  ประชาชนไดมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

- มีโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริม/อนุรักษศาสนาประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม  จำนวน 2 โครงการ/
กิจกรรม ตอป 
- ประชาชนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนขึ้นไป 
เพ่ิมขึ้นรอยละ 20 
- สงเสรมิใหประชาชนในพื้นที่ สนใจดานกีฬา นันทนาการ 
เพ่ิมขึ้นรอยละ 20 
- มีโครงการ/กิจกรรมสงเสริมคุณภาพชีวิต เพ่ิมขึ้นรอยละ 
20 

3) แนวทางการพัฒนา  
 3.1 สงเสริมและพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 
 3.2 สงเสริมบำรุงศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 3.3 จัดใหมีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา และนันทนาการ 
 3.4 สงเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย และการมีสวนรวมของประชาชน 

 
แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 

1. สงเสริมและพัฒนาระบบการจัดการศึกษา - ประชาชนจบการศึกษาระดับมัธยมศกึษาตอนตนขึ้นไป เพ่ิมข้ึน
รอยละ 20 

2. สงเสริมบำรุงศาสนา สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

- มีโครงการ/กิจกกรมเกี่ยวกับศาสนาเพ่ิมขึ้น 
- มีโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

3. จัดใหมีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา 
และนันทนาการ 

- สถานที่ประชุม การกีฬา และนันทนาการ มีทุกหมูบาน 

4. สงเสริมการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย และการมสีวนรวมของ
ประชาชน 

-  จำนวนประชาชนท่ีเขารวมการประชุมประชาคม หรือประชา
พิจารณ หรอืประชุมอ่ืนๆเพ่ิมขึ้นรอยละ 30 
 



42 
 

4) หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
สำนักปลัด/กองชาง/กองคลัง 

5) ความเช่ือมโยง 
ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 3  พัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวและผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือ

สรางและกระจายรายไดสูประชาชนในพื้นที่ 
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป: ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรัพยากร
มนุษย 
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป: ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

4.1.4 ยุทธศาสตร (Strategy) ยุทธศาสตรสงเสริมดานเศรษฐกิจและการพัฒนาอาชีพประชาชน 

          1) พันธกิจ : สงเสริมการพัฒนาอาชีพดานการเกษตร 

2) เปาประสงค  
   1. ประชาชนไดพัฒนา ดานอาชีพเกษตรกรรม 

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค 
1. ประชาชนไดพัฒนา ดานอาชีพเกษตรกรรม - มีการพัฒนาอีกชีพเกษตรกรรมในพ้ืนที่ มากยิ่งขึ้น  

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
กระจายรายไดสูประชาชนในพ้ืนที่ 
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป : ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
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สวนที่  2 
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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สวนที่ ๒สวนที่ ๒  
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

๑.  ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

 ๑.๑  แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กำหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติ
เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทำแผนตางๆให
สอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว โดยใหเปนไปตามท่ีกำหนด
ในกฎหมายวาดวยการจัดทำยุทธศาสตรชาติ และตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตรชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใชเม่ือวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ 
เพื่อรับผิดชอบในการจัดทำรางยุทธศาสตรชาติ กำหนดวิธีการการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำราง
ยุทธศาสตรชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งกำหนดมาตรการสงเสริมและ
สนับสนุนใหประชาชนทุกภาคสวนดำเนินการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

เพื่อให เปนไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดทำ ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดานตางๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบดวย คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดานการ
สรางความสามารถในการแขงขัน คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อ
รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำรางยุทธศาสตรชาติใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด 
ตลอดจนไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของอยางกวางขวางเพื่อ
ประกอบการพิจารณาจัดทำรางยุทธศาสตรชาติตามที่กฎหมายกำหนดแลว 

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตองนำไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน“ประเทศ
ไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ภายในชวงเวลาดังกลาว เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 
 

สถานการณ แนวโนม วิสัยทัศน และเปาหมายในการพัฒนาประเทศ 
๑. บทนำ 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑ เปนตนมาได
สงผลใหประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในดานเศรษฐกิจที่ประเทศไทยไดรับการยกระดับเปนประเทศใน
กลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลาง ในดานสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
สงผลใหประเทศไทยหลุดพนจากการเปนประเทศยากจน และในดานสิ่งแวดลอมที่ประเทศไทย              
มีขอไดเปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความทาทายตอการพัฒนาที่
สำคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในป ๒๕๖๐ ที่รอยละ ๓.๙ ถือวาอยูในระดับต่ำกวาศักยภาพ 
เมื่อเทียบกับรอยละ ๖.๐ ตอปในชวงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผานมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัว
ของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณเศรษฐกิจโลกที่ยังไมฟนตัวไดเต็มที่โครงสรางเศรษฐกิจไทยที่
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ยังไมสามารถขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมไดอยางเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการ
ผลิตในระดับต่ำ ขาดการนำเทคโนโลยีเขามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมี
ปญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไมสอดคลองกับความตองการในการขับเคล่ือนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกชวงวัยยังคงเปนปจจัยทาทายสำคัญตอ
การพัฒนาประเทศ แมวาการเขาถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสราง
พ้ืนฐานตางๆ และการคุมครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แตยังคงมีปญหา
เรื่องคุณภาพการใหบริการที่มมีาตรฐานแตกตางกันระหวางพ้ืนที่ ซึ่งเปนหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำใหประเทศ
ไทยยังคงมีปญหาความเหลื่อมล้ำในหลายมิติ ขณะที่ปญหาดานความยากจนยังคงเปนประเด็นทาทายใน
การยกระดับการพัฒนาประเทศใหประชาชนมีรายไดสูงขึ้นและแกปญหาความเหลื่อมล้ำอยางย่ังยืน 
ขณะเดียวกันการวางกลยุทธระยะยาวในการฟนฟู การใช และการรักษาทรพัยากรอยางบูรณาการเพ่ือการ
พัฒนาประเทศที่ผานมายังขาดความชัดเจน สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศยังมี
ปญหาการใชอยางสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปญหาดังกลาวขางตนมีสาเหตุสวนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การ
พัฒนาประเทศขาดความตอเนื่องและความยืดหยุนในการตอบสนองตอความตองการและปญหาของ
ประชาชน ขณะที่ความม่ันคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ตองเสริมสรางใหเกิดความเขมแข็ง ลด
ความขัดแยงทางความคิดและอุดมการณท่ีมีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ำ ความไมเสมอภาค การขาด
ความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนสงเสริมคนใน
ชาติใหยึดมั่นสถาบันหลักเปนศนูยรวมจิตใจใหเกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรท่ีมีสัดสวนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็ก
ที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จะเปนปจจัยเสี่ยงสำคัญที่จะทำใหการพัฒนาประเทศ
ในมิติตาง ๆ มีความทาทายมากขึ้น ทั้งในสวนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัด
สวัสดิการเพื่อดูแลผูสูงอายุท่ีเพ่ิมสูงข้ึน การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความ
มั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนซึ่งจะเปนประเด็นทาทายตอการขับเคลื่อน
ประเทศไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว 

 
๒. ปจจัยและแนวโนมท่ีคาดวาจะสงผลตอการพัฒนาประเทศ 

แมวาประเทศไทยจะมีตำแหนงที่ตั้งที่สามารถเปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเปนประตูสู
เอเชีย แตการท่ีมีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบานหลายประเทศ ทำใหปญหาดานเขตแดนกับประเทศเพ่ือน
บานยังคงเปนความทาทายดานความม่ันคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงตองใหความสำคัญกับปญหา
ดานความม่ันคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซอน ละเอียดออน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ท่ีอาจเปนประเด็นทา
ทายตอการสรางบรรยากาศความไววางใจระหวางรัฐกับประชาชนและระหวางประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึง
การสรางความสามัคคีของคนในชาติที่จะนำไปสูการแกปญหาความขัดแยงระหวางกลุมประชากรไทยที่มีแนวคิด
และความเชื่อที่แตกตางกันอยางยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอำนาจ 
ที่อาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูระบบหลายขั้วอำนาจ หรือเกิดการยายขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจสงผล
กระทบตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องคกรที่ไมใชรัฐ อาทิ องคการระหวางประเทศ 
และบรรษัทขามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการกำหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธและมาตรฐานสากล
ตางๆ ท้ังในดานความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุมเศรษฐกิจและการเปดเสรีในภูมิภาคที่นำไปสู
ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจกอใหเกิดความเสี่ยงดานอาชญากรรมขามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมท้ัง
ปญหายาเสพติด การคามนษุย และการลักลอบเขาเมือง 
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ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตนและความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่
ไดรับการพัฒนาอยางกาวกระโดดจะกอใหเกิดนวัตกรรมอยางพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ 
อินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ หุนยนตและโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม และ
เทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอยางแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีอยางกาวกระโดดเหลานี้ คาดวาจะเปนปจจัย
สนับสนุนหลักที่ชวยทำใหเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมท่ีจะกลับมาขยายตัวไดเขมแข็งข้ึน แนวโนม
สำคัญที่จำเปนตองมีการติดตามอยางใกลชิด อาทิการรวมกลุมทางการคาและการลงทุนท่ีจะมีความหลากหลาย
เพิ่มมากข้ึน การแขงขันที่คาดวาจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสรางความหลากหลายของสินคาและ
บริการที่ตอบโจทยรูปแบบชีวิตใหมๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดวาจะเขาสูการเปนสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในป ๒๕๗๔            
จะกอใหเกิดโอกาสใหมๆ ในการตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคสูงอายุที่จะมีสัดสวนเพ่ิมข้ึน
อยางตอเนื่อง รวมทั้งการคาดการณวาครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึน
ประชากรในประเทศไทยจะมีชวงอายุที่แตกตางกันและจะมีกลุมคนชวงอายุใหมๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะสงผลตอ
ทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกตางกัน ดังนั้น การเตรียมความพรอมของประชากรใหมีคุณภาพและการนำ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการผลิตและการบริการของประเทศจะเปนความทาทายสำคัญในระยะตอไป 

 ในขณะเดียวกัน โครงสรางประชากรที่เขาสูสังคมสูงวัย อาจทำใหเกิดความตองการแรงงาน
ตางชาติเพ่ิมมากขึ้นเพื่อทดแทนจำนวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปจจัยดานการเปดเสรีในภูมิภาคและ
ความกาวหนาของการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงในภูมิภาคจะทำใหการเคลื่อนยายแรงงานและการยาย
ถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น และเปนปจจัยสำคัญที่จะทำใหเกิดการเคลื่อนยายประชากรเขาออกประเทศเพ่ิม
มากขึ้น โดยเฉพาะในกลุมประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโนมในการเคลื่อนยายไปเรียนหรือทำงานในทั่ว
ทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การยายถิ่นสวนใหญมีวัตถุประสงคเพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีข้ึน จึง
อาจจะเปนไปไดที่ประเทศไทยจะยังคงเปนประเทศผูรับของประชากรจากประเทศเพื่อนบานขณะที่
ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการยายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่
ดีกวา อาจทำใหการแยงชิงแรงงานมีความรุนแรงมากข้ึน ซึ่งจะย่ิงทำใหเกิดความเสี่ยงตอการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 

 นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดวาจะมีความรุนแรงมากข้ึนท้ังใน
เชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กวางขวางมากขึ้น ซึ่งจะสรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน 
ระบบโครงสรางพ้ืนฐานที่จำเปน ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธตอเนื่องกับความมั่นคงดาน
อาหารและน้ำ ขณะที่ระบบนิเวศตางๆ มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง และมีความเปนไปไดคอนขางสูงในการ
สูญเสียความสามารถในการรองรับความตองการของมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพอยางไรก็ดี ระดับความ
รุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศตาง 
ๆ ดังกลาวที่แตละประเทศจะตองเผชิญจะมีความแตกตางกัน ทำใหการเปนสังคมสีเขียวการรักษาและ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการจะไดรับความสำคัญและความสนใจจาก
นานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสราง
สมดุลความมั่นคงดานพลังงานและอาหารมีแนวโนมที่จะมีความสำคญัเพิ่มมากขึ้นกฎระเบียบและขอตกลง
ดานสิ่งแวดลอมจะมีความเขมขนและเขมงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามขอตกลงระหวางประเทศตางๆ 
ที่สำคัญ เชน เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะไดรับการนำไปปฏิบัติอยาง
จริงจังมากย่ิงขึ้น 
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 แนวโนมเหลานี้จะกอใหเกิดความทาทายตอการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ท้ังในสวนของการจาง
งานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหมๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความ
เสี่ยงดานอ่ืนๆ ที่ซับซอนข้ึน อาชญากรรมไซเบอร รูปแบบการกอสงครามที่ใชเทคโนโลยี 
เปนเครื่องมือ การเคลื่อนยายอยางเสรีและรวดเร็วของผูคน เงนิทุน ขอมูลขาวสาร องคความรู เทคโนโลยี
และสินคาและบริการ การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณไดยากการ
เกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหมที่จะสงผลใหการเฝาระวังดานการสาธารณสุขในประเทศมี
ความสำคัญมากขึ้น อาจนำไปสูปญหาความเหลื่อมล้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได หากไมมีมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพในการปองกันและรองรับผลกระทบตางๆ ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน ซึ่งรวมถึงการเตรียมความ
พรอมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
โดยเฉพาะอยางยิ่งหากการเขาถึงเทคโนโลยี โครงสรางพ้ืนฐาน และองคความรูสมัยใหมมีระดับความ
แตกตางกันระหวางกลุมประชากรตางๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกลาวจะ
สงผลตอทั้งการจางงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานท่ีเปลี่ยนไป มีความตองการแรงงานที่มี
สมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนดวย
ระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ตองการทักษะระดับต่ำ กอใหเกิดความเสี่ยงตอความมั่นคงและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไมทันหรือขาดความรูและทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกา
ภิวัตนที่จะทำให เกิดการพัฒนาขยายความเปนเมือง วิถีชีวิตที่เปล่ียนไปอยางรวดเร็ว รวมทั้ งการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปจจัยทั้งหมดดงักลาวจะสงผลให
ปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของประเทศมีความซับซอนมากยิ่งขึ้น 

 จากปจจัยและแนวโนมที่คาดวาจะสงผลตอการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติตางๆขางตน 
เห็นไดวาบริบทและสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลง 
อยางรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซอนหลากหลายมิติ ซึ่งจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศอยาง
มาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจำเปนตองมียุทธศาสตรการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกดานการ
พัฒนาที่เกี่ยวของ มีความรวมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคสวนตางๆ ในรูปแบบของหุนสวนการพัฒนา
ที่เปนการดำเนินงานอยางบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวของซึ่งกันและกัน โดย
ประเทศไทยจำเปนตองมีทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ มีความรู สมรรถนะ และทักษะที่สอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ สามารถรูเทาทันและปรับตัวใหสามารถดำเนินชีวิตไดอยางมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง 
สรางรายได ทามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑและกติกาใหมๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะใน
โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วซึ่งจำเปนตองมีการพัฒนาระบบและปจจัยสงเสริมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ไปพรอมกัน ทั้งในสวนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝมือที่สอดคลองกันกับการ
พัฒนาของคนในแตละชวงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสรางพื้นฐาน รวมทั้งการใหความสำคัญกับการ
สงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใหประเทศไทยสามารถยกระดับเปนเจาของเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมกาวทันโลก จากการตอยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด ๔.๐ สงผลใหเกิดการสราง
หวงโซมูลคาทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชนจาก
การพัฒนา          ลดปญหาความเหลื่อมล้ำ และนำไปสูการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาค
สวน 

 นอกจากนี้ ประเทศไทยตองใหความสำคัญกับการสรางสมดุลความมั่นคงดานพลังงานและอาหาร 
การรักษาไวซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การสงเสริมการดำเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยาย
ความเปนเมืองที่เติบโตอยางตอเนื่องที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พรอมกับการมีขอกำหนดของรูปแบบและ
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กฎเกณฑที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใชพ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะท่ีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบ      
โลจิสติกส กฎหมาย ระบบภาษีตองมีกลยุทธการพัฒนาที่สามารถอำนวยความสะดวกและสงเสริมให
ประเทศมีศักยภาพการแขงขันที่สูงขึ้น และสามารถใชจุดแข็งในเรื่องตำแหนงที่ตั้งทางภูมิศาสตรของ
ประเทศใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งใหความสำคัญของการรวมกลุมความ
รวมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือกระชับและสรางสัมพันธไมตรี เสริมสราง
ความสัมพันธทางการทูต ซึ่งจะกอใหเกิดการสรางพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ 
โดยจำเปนตองสรางความพรอมในการที่จะยกระดบัมาตรฐานและมีการปฏิบติัใหเปนไปตามระเบียบกติกา
สากลในดานตางๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจำเปนตองเรงใหมีการปฏิรูประบบราชการและการเมือง
เพื่อใหเกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการสงเสริมคนในชาติใหยึดมั่นสถาบัน
หลักเปนศูนยรวมจิตใจเพื่อใหเกิดความรกัความสามัคคี และลดความขัดแยงภายในประเทศ โดยที่นโยบาย
การพัฒนาตางๆ จำเปนตองคำนึงถึงความสอดคลองกับโครงสรางและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่
อาจจะมีความแตกตางจากปจจุบันมากขึ้น 

 ดังนั้น ภายใตเงื่อนไขโครงสรางประชากร โครงสรางเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดลอม และปจจัยการพัฒนาตางๆ ที่เก่ียวของ สงผลใหประเทศไทยจำเปนตองมีการวางแผนการ
พัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อยางไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเปนเรื่องที่ตองใชระยะเวลาในการ
ดำเนินงานเพ่ือใหเกิดการปรับตัวซึ่งจะตองหย่ังรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาใหประเทศเจริญกาวหนาไปในอนาคตจึงจำเปนตองกำหนดวิสัยทัศนในระยะยาวที่
ตองบรรลุ พรอมทั้งแนวยุทธศาสตรหลักในดานตางๆ เพื่อเปนกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอยาง
บูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเดนของประเทศ และปรับปรุงแกไขจุดออนและ
จุดดอยตาง ๆ อยางเปนระบบ โดยยุทธศาสตรชาติจะเปนเปาหมายใหญในการขับเคล่ือนประเทศ และ
ถายทอดไปสูแผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือนำไปสูการปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร ภารกิจและพื้นท่ี ซึ่งรวมถึง
พ้ืนที่พิเศษตางๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อใหการพัฒนา
ประเทศสามารถดำเนินการไดอยางมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน 
 
๓. วิสัยทัศนประเทศไทย 
 “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของ 
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจำชาติวา “มั่นคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบตอผลประโยชน
แหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยูอยางม่ันคง และย่ังยืนของสถาบันหลักของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผน มีความมั่นคงทางสังคม
ทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรม
และความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวาง
ประเทศ และการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกันดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
 ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และ 
มีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง เชน ประเทศมีความ
มั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สถาบัน
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ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยมีความเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบ
การเมืองที่มั่นคงเปนกลไกที่นำไปสูการบริหารประเทศที่ตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความ
ปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน 
ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ 
ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 
 ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืนจนเขาสู
กลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมีสุขไดรับผลประโยชนจากการ
พัฒนาอยางเทาเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอยางทั่วถึงทุกภาคสวนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องคการสหประชาชาติ ไมมีประชาชนที่อยู ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเขมแข็ง 
ขณะเดียวกันตองมีความสามารถในการแขงขันกับประเทศตางๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให
สามารถสรางรายไดท้ังจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต
เพื่อใหสอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมี
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางแนนแฟนกับประเทศในภูมภิาคเอเชีย เปนจุดสำคัญของการเชื่อมโยง
ในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทำธุรกิจ เพ่ือใหเปนพลังในการพัฒนา 
นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณในทุนที่จะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่องไปได ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญาทุน
ทางการเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนให
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูบนหลักการใช การรักษาและการฟนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ
สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากขึ้นและสิ่งแวดลอมมี
คุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุงประโยชนสวนรวมอยางย่ังยืนและใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวน
ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และ
ยั่งยืน 
 โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนา
อยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ ย่ังยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและประโยชนสวนรวม โดยการประเมนิผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ  ประกอบดวย 

๑) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 
๔) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 
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๔. ประเด็นยุทธศาสตรชาติ 
 ๔.๑ ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 

 (๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
 (๒)การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความม่ันคง 

    (๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอ 
        ความม่ันคงของชาติ 
    (๔) การบูรณาการความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ  
        รวมถึงองคกรภาครัฐและท่ีมิใชภาครัฐ 

(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม 
๔.๒ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

(๑) การเกษตรสรางมูลคา 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 
(๓) สรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว 
๔.๔ โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูประกอบการยุคใหม 

๔.๓ ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
(๑) การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 

(๔) การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

    (๖) การสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนาและเสรมิสรางศกัยภาพ 
                                     ทรัพยากรมนุษย 
    (๗) การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

๔.๔ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) การลดความเหลื่อมล้ำ สรางความเปนธรรมในทุกมติิ 
(๒) การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสรางพลังทางสังคม 

    (๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนาการพ่ึงตนเองและ 
       การจัดการตนเอง 

๔.๕ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกบัสิ่งแวดลอม 
(๑) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ 

    (๔) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
       มุงเนนความเปนเมืองท่ีเติบโตอยางตอเนื่อง 

(๕) พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
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(๖) ยกระดับกระบวนทัศนเพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 
 
 
 

๔.๖ ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยาง  
     สะดวกรวดเร็ว โปรงใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมยีุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและ 
     เชื่อมโยงการ 
     พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวนมี 
     สวนรวมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครฐัเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก 
    มี ความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาท่ีจำเปน 
(๘)กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค 

 

๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ไดจัดทาข้ึนใน
ชวงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกลชิดกันมาก
ขึ้น โดยไดนอมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศตอเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูไดอยางม่ันคง เกิด
ภูมิคุมกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม สงผลใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาต ิ(สศช.) ไดจัดทาบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเปนแผน
หลักของการพัฒนาประเทศ และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น 
ไดใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน ทั้งในระดับกลุมอาชีพ ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อยางกวางขวางและตอเนื่อง เพื่อรวมกันกำหนดวิสัยทัศนและ ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งรวมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ เพ่ือมุงสู “ความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเปนจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเชื่อมตอ
กับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตรระยะยาวสูการปฏิบัติ โดยในแตละยุทธศาสตรของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไดกำหนดประเด็นการพัฒนา พรอมทั้งแผนงาน/โครงการสำคัญท่ีตองดาเนินการใหเห็น
ผลเปนรูปธรรมในชวง ๕ ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เพ่ือเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม ขณะเดียวกัน 
ยังไดกำหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือกากับใหการพัฒนาเปนไปอยาง
มีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพนำไปสูการพัฒนาเพื่อประโยชนสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย 
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๑. ภาพรวมการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่สำคัญในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดลอมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณและแนวโนมภายนอก  
๒.๒ สถานการณและแนวโนมภายใน  

๓. วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค  

   ๓.๒. เปาหมายรวม  
 

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตรในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๒ มีทั้ งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร โดยมี ๖ 

ยุทธศาสตร 
ตามกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และอีก ๔ ยุทธศาสตรที่เปนปจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศกัยภาพทุนมนุษย  
๔.๒ ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตรการเตบิโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  
 
๔.๕ ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่ง

คั่ง และย่ังยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  
๔.๘ ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตรความรวมมอืระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา  

๕. การขับเคลื่อนแผนพฒันาฯ ฉบับที่ ๑๒ สูการปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
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๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
   แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน 
 ๑. สภาพท่ัวไป  

  ๑.๑ ท่ีตั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยูระหวางละติจูด ๑๔◦๗' ถึง ๑๘◦๒๗' เหนือ และลอง
ติจูด ๑๐๐◦๕๔' ถึง ๑๐๕◦๓๗' ตะวันออก ตั้งอยูในตำแหนงศนูยกลางของอนุภูมิภาคลุมแมนาโขง โดยมีอาณา
เขตติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดานตะวันออกและดานเหนือ มีแมนาโขงเปนเสนก้ัน
พรมแดน และดานใต ติดตอราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก ก้ันพรมแดน  

๑.๒ พื้นท่ีและลักษณะภูมิประเทศ มีพ้ืนที่รวม ๑๐๕.๕๓ ลานไร ลักษณะภูมิประเทศเปนท่ีราบ
สูง มีความลาดเอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคลายกระทะ แบงเปน ๒ เขตใหญ ไดแก บริเวณแองที่ราบโคราช 
อยูบริเวณท่ีราบลุมแมนามูลและชี ลักษณะเปนที่ราบสูงสลับกับเนินเขา และบริเวณแองสกลนคร อยูทาง ตอน
เหนือของภาค ตั้งแตแนวเขาภูพานไปจนถึงแมนาโขง เทือกเขาที่แบงระหวางแองโคราชและแองสกลนคร ไดแก 
เทือกเขาภูพาน  

๑.๓ ภู มิอากาศ มีอากาศรอนชื้นสลับกับแลง แบงเปน ๓ ฤดู  คือ ฤดูรอน ชวงเดือน
กุมภาพันธ-พฤษภาคม อากาศจะรอนและแหงแลงมาก จังหวัดท่ีมีอุณหภูมิสูงสุด คือ อุดรธานี ฤดูฝน ชวงเดือน
พฤษภาคม-ตุลาคม ไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ทาใหมีฝนตกเปนบริเวณกวาง แตมีแนว
เทือกเขาดงพญาเย็นและสันกาแพง กั้นลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต สงผลใหพ้ืนที่แองโคราช ซึ่งเปนเขตเงา
ฝนจึงมีสภาพแหงแลงกวาแองสกลนคร จังหวัดที่ มีฝนตกมากท่ีสุด คือ นครพนม ฝนตกนอยที่สุด คือ 
นครราชสีมา ฤดูหนาว ชวงเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ อากาศหนาวเย็น ไดรับอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน จังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ำสุด คือ จังหวัดเลย  

๑.๔ การใชประโยชนท่ีดิน ในป ๒๕๕9 มีพ้ืนที่รวม ๑๐๕.๕๓ ลานไร จำแนกเปนพ้ืนท่ีปาไม 
๑๕.๖๖ ลานไร หรือรอยละ ๑๔.๙ พื้นท่ีทาการเกษตร ๖๓.๘7 ลานไร หรือรอยละ ๖๐.๕ และพ้ืนที่ใชประโยชน
อ่ืนๆ 26.02 ลานไร หรือรอยละ ๒๔.7 ของพ้ืนที่ภาค  

๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ  

  ๑.๕.๑ ดนิ สภาพดินเปนดินทรายไมอุมนา ทาใหขาดแคลนนา และขาดธาตุอาหาร ใต
ดินมีเกลือหิน ทาใหดินเค็ม จึงมีขอจากัดตอการใชที่ดินเพื่อการเกษตร  

๑.๕.๒ แหลงน้ำ มีลุมนาขนาดใหญ ๓ ลุมไดแก แมนาชี มีความยาวประมาณ ๗๖๕ 
กิโลเมตร ยาวที่สุดในประเทศไทย มีตนนาท่ีทิวเขาเพชรบูรณ และไหลไปรวมกับแมนามูลที่จังหวัดอุบลราชธานี 
แมนามูล มีความยาวประมาณ ๖๔๑ กิโลเมตร ตนนาอยูที่เทอืกเขาสันกาแพงแลวไหลลงสูแมนาโขงที่จังหวัด
อุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมีลานาสาขายอย ไดแก ลาปาว ลานาอูน ลานาสงคราม ลาเสียว ลานาเลย ลานาพอง 
และลาตะคอง รวมท้ังแหลงนาธรรมชาติขนาดใหญ ที่กระจายอยูในพื้นที ่เชน หนองหาร (สกลนคร) และ บึง
ละหาน (ชัยภูมิ) นอกจากนี้ยังมีแหลงนาบาดาล มีปริมาณนาในเกณฑเฉลี่ย ๕-๑๐ ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง ที่
ความลึกของบอประมาณ ๓๐ เมตร คณุภาพของนาบาดาลมีตั้งแตเค็มจัด กรอย และจืด เนื่องจากพ้ืนที่ในแอง
โคราชและแองสกลนครจะรองรับดวยหินเกลือ หากเจาะนาบาดาลลึกเกินไปอาจจะพบนาเค็ม  
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๑.๕.๓ ปาไม ในป ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ปาไม จานวน ๑๕.๖6 ลาน
ไร คิดเปนรอยละ ๑๔.9 ของพ้ืนที่ภาค หรือรอยละ ๑๕.๓ ของพ้ืนที่ปาไมทั้งประเทศ ซึ่งยังตำกวาคาเปาหมาย 
ในการรักษาสมดุลของระบบนเิวศท่ีจะตองมีพ้ืนที่ปาไมรอยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ สวนใหญมีลักษณะเปน ปาเบญจ
พรรณ  

 
 
 

๒. โครงขายคมนาคมขนสงและการบริการสาธารณูปโภค  
๒.๑ โครงขายถนน เชื่อมโยงกับโครงขายหลักของประเทศและเชื่อมโยงสูประเทศเพื่อน

บาน สปป.ลาว กัมพูชา และสามารถเช่ือมโยงไปยังเวียดนามและจีนตอนใต  
๒.๑.๑ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)  
๒.๑.๒ เสนทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก  
๒.๑.๓ เสนทางใหมเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ๒  

๒.๒ รถไฟ  
๒.๓ สนามบิน  
๒.๔ ดานชายแดน  

    ๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญท่ีอยูระหวางดำเนินการในภาค ไดแก 
รถไฟความเร็วสูง (ชวงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ชวงนครราชสีมา-หนองคาย) รถไฟทางคู (ชวงชุมทางถนนจิระ-
ขอนแกน ชวงขอนแกน-หนองคาย ชวงจิระ-อุบลราชธานี) ทางหลวงพิเศษระหวางเมืองและทางพิเศษ (ชวงบาง
ปะอิน-นครราชสีมา ชวงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ดานตะวันออก)  

๒.๖ บริการสาธารณูปโภค  
๒.๖.๑ ไฟฟา  
๒.๖.๒ ประปา  

๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได 
๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ  
๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา  
๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน  
 

๔. ประชากรและสังคม 
๔.๑ ประชากร  
จำนวนประชากรของภาคมากที่สุดของประเทศ ป ๒๕60 มีจานวนประชากร ๒๑.๙8 ลาน

คน หรือรอยละ ๓๓.2 ของประเทศ เพิ่มข้ึนจาก ๒๑.69 ลานคน ในป ๒๕๕5 และมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรในชวงป ๒๕๕5-๒๕๕0 โดยเฉลี่ยรอยละ ๐.๓1 ต่ำกวาประเทศที่มีอัตราการเพ่ิมเฉลี่ยรอยละ ๐.54 
โดยจังหวัดนครราชสีมา มีประชากรมากที่สุด ๒.58 ลานคน รองลงมา คือ จังหวัดอุบลราชธานี มีประชากร 
1.81 ลานคน และจังหวัดขอนแกน มีประชากร ๑.76 ลานคน คิดเปนรอยละ ๑๒.๐ ๘.๕ และ ๘.๒ ของ
ประชากรภาค ตามลาดับ  

 

๔.๒ แรงงาน  
แรงงานสวนใหญมีความรูระดับประถมศึกษา แรงงานระดับอาชีวะมีสัดสวนนอยมาก           

ในป ๒๕60 มีกาลังแรงงาน 9.63 ลานคน สวนใหญอยูในภาคเกษตร รอยละ 50.77 ของกาลังแรงงาน ของ
ภาค จานวนแรงงานที่มีความรูระดับประถมลดลง จากรอยละ 57.8 ในป ๒๕๕5 เปนรอยละ 56.48 ในป ๒๕
60 มีความรูระดับมัธยมตน เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 16.02 ในป ๒๕๕5 เปนรอยละ ๑๗.9 ในป ๒๕60 ระดับ
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มัธยมปลาย เพิ่มขึ้นจากรอยละ 11.87 ในป ๒๕๕5 เปนรอยละ ๑๑.96 ในป ๒๕60 แรงงานระดับอาชีวะ
เพิ่มข้ึนเล็กนอยจากรอยละ ๒.07 ในป ๒๕๕5 เปนรอยละ ๒.09 ในป ๒๕๖๐ ระดับอุดมศึกษา เพ่ิมข้ึนจากรอย
ละ 7.05 ในป ๒๕๕5 เปนรอยละ 9.56 ในป ๒๕60 

 
 
 
 
๔.๓ การศึกษา  

สถาบันการศึกษามีทุกระดับ โดยระดับอุดมศึกษามี ๕๓ แหง ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด 
แยกเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ ๓๖ แหง เอกชน ๑๐ แหง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๗ แหง ในจานวนนี้เปน
สถาบันวิจัย ๑๒ แหง ซึ่งมากที่สุดในประเทศ  

๔.๔ สาธารณสุข  

มีสถานบริการสาธารณสุขใหบริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ ในป 2560 มีจานวน
โรงพยาบาลรัฐบาล 323 แหง ไดแก โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๒๙1 แหง โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) 23 แหง 
โรงพยาบาลศนูย (รพศ.) 9 แหง และโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จานวน ๓,๔๗7 แหง  

๕. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และภัยพิบัติ  
๕.๑ สถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ทรัพยากรปาไมมีแนวโนมลดลง ในป ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นท่ีปาไม จานวน ๑๕.๖6 ลานไร คิด
เปนรอยละ ๑๔.9 ของพื้นที่ภาค หรือรอยละ ๑๕.๓ ของพ้ืนที่ปาไมท้ังประเทศ ในชวงป 2556-2560 มีอัตรา
การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาไมของภาคลดลงเฉลี่ยรอยละ 0.24 เนื่องจาก การบุกรุกพ้ืนท่ีปาไมเพ่ือการเกษตร
ที่เพ่ิมมากขึ้น โดยจังหวัดท่ีมีพื้นที่ปาไมตอพื้นที่จังหวัดมากท่ีสุดไดแก จังหวัดมุกดาหาร รองลงมาคือ จังหวัด
ชัยภูมิ จังหวัดเลย และจังหวัดอุบลราชธานี  

๕.๒ สถานการณดานภัยพิบัติ  

การเกิดไฟปามีแนวโนมเพิ่มข้ึน ในชวงป ๒๕๕6-๒๕60 มีจานวนการเกิดไฟปาเพิ่มข้ึนเฉลี่ย
รอยละ 8.8 โดยป ๒๕60 เกิดไฟไหมปา จำนวน 878 ครั้ง พื้นที่ถูกไฟไหม 9,687 ไร ลดลงจาก ป ๒๕๕6 ท่ีมี
จานวน 1,574 ครั้ง และจานวนพื้นที่ปาถูกไฟไหม 19,622 ไร ซึ่งเปนปท่ีเกิดไฟไหมปามากที่สุด โดยใน
ระหวางป ๒๕๕6-๒๕60 เกดิไฟไหมปาเฉลี่ย ๑,268.8 ครั้งตอป คิดเปนพ้ืนท่ีที่ถูกไฟไหมเฉลี่ย ๑๘,๗๔๑.๒ ไร
ตอป  

๖. สภาวะแวดลอม  
๖.๑ จุดแข็ง  
๖.๒ จุดออน  
๖.๓ โอกาส  
๖.๔ ภัยคุกคาม  

๗. ปญหาและประเด็นทาทาย 
๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปญหาพื้นฐานดานการขาดแคลนนา ดินคุณภาพต่ำ ประสบอุทกภัย
และ ภัยแลงซ้ำซาก คนมีปญหาท้ังในดานความยากจน และมีปญหาภาวะทุพโภชนาการ แตมีความพรอม ดาน
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสูความ 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จาเปนจะตองแกไขปญหาพื้นฐานควบคูไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใชความรู เทคโนโลยี 



23 
 

นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคในการเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคใหมีการเจริญเติบโต
ไดอยางเต็มศักยภาพ พรอมท้ังการแสวงหาโอกาสการนาความรู ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมา
ชวยขับเคลื่อน โดยการใชประโยชนจากโครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงขนาดใหญที่
เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงขายระบบการคมนาคมขนสงและพื้นท่ีเศรษฐกิจหลักของประเทศ  

 
 
รวมทั้งการใชประโยชนจากการเชื่อมโยงและขอตกลงกับประเทศเพื่อนบานในกลุม อนุภูมิภาค

ลุมแมนาโขงที่กาลังมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วมาเสริมสรางกิจกรรมการพัฒนาใหม ๆ ใหแกภาค เพื่อใหมี
อัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอตอการลดความเหลื่อมลากับพ้ืนที่สวนอื่นๆ ของประเทศได ในระยะยาว  

   ๘.๑ เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : พัฒนาอีสานสูมิติใหมใหเปน “ศูนยกลางเศรษฐกิจของอนุ
ภูมิภาค ลุมแมน้ำโขง”  

๘.๒ วัตถุประสงค  
๘.๒.๑ เพื่อแกปญหาปจจัยพื้นฐานดานนาและดิน ใหเอ้ือตอการประกอบอาชีพ การดารงชีพ 

และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
๘.๒.๒ เพ่ือดูแลชวยเหลือคนจน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง 

พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได  

๘.๒.๓ เพ่ือยกระดับการผลิตและการสรางมูลคาเพิ่มโดยใชความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
สนับสนุนใหการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไมต่ำกวาระดับประเทศ  

๘.๒.๔ เพื่อเชื่อมโยงหวงโซมูลคาของระบบเศรษฐกิจภาคเขากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

๘.๒.๕ เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนศูนยกลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุมแมนาโขง 
และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเปนศูนยกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

๘.๓ เปาหมาย  

๘.๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือขยายตัวเพ่ิมขึ้น  

๘.๓.๒ สัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือลดลง  

๘.๔ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย  

ตัวชี้วัด คาฐาน 
คาเปาหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 

อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

892,676  
ลานบาท  
(ป 2559)  

ขยายตัว  
ไมต่ำกวา  
รอยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไมต่ำกวา  
รอยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไมต่ำกวา  
รอยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไมต่ำกวา  
รอยละ 
3.5 

ขยายตัวเฉลี่ย  
รอยละ 3.5ตอ
ป  

สัมประสิทธิ์ความไม
เสมอภาค (Gini 
Coefficient)ในการ

0.446  
(ป 2560) 

ลดลงต่ำ
กวา 
0.446 

ลดลงตำ่
กวา 
0.446 

ลดลงต่ำ
กวา 
0.446 

ลดลงต่ำ
กวา 
0.446 

ลดลงตำ่กวา  
0.446 
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กระจายรายไดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

8.5.1 ยุทธศาสตรที่ ๑ บริหารจัดการน้ำใหเพียงพอตอการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพ
ชีวิตอยางย่ังยืน  

 
 

8.5.2 ยุทธศาสตรที่ ๒ แกปญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีรายไดนอยเพื่อ
ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  

 
8.5.3 ยุทธศาสตรที่  ๓ สรางความเขมแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคูกับ การ

แกปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
8.5.4 ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาการทองเที่ยวเชิงบูรณาการ  
8.5.5 ยุทธศาสตรที่ 5 ใชโอกาสจากการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงที่เชื่อมโยงพื้นที่

เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจใหมๆ ของภาค  

8.5.6 ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาความรวมมือและใชประโยชนจากขอตกลงกับประเทศ เพื่อน
บานในการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

 
 

  แผนพฒันากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนลาง 1 (นครราชสีมา 
ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร) ระยะ 5 ป พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) รอบป พ.ศ.2563 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ในฐานะฝายเลขานุการ 
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ไดแจงผลการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบาย
พัฒนาภาค ดานวิชาการ (อ.ก.บ.ภ. ดานวิชาการ) ในการประชุมครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันที่ 25กรกฎาคม 2561 
โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เปนประธาน มีมติเห็นชอบนโยบายหลักเกณฑ และวิธีการจัดทา
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนปฏิบัติราชการประจาปของจังหวัดและกลุม
จังหวัด ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธจันทรโอชา) เห็นชอบแนวทาง
การกาหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุมจังหวัด ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติที่
ประชุม อ.ก.บ.ภ. ดานวิชาการครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 และเห็นชอบแนวทางการกาหนดก
รอบการจัดสรรงบพัฒนากลุมจังหวัด ซึ่งแบงงบประมาณเปน 2 สวนสวนที่ 1 งบประมาณเพื่อการพัฒนาตาม
ศักยภาพความตองการของพื้นท่ี หรือประเด็นรวมของกลุมจังหวัดสวนที่ 2 งบประมาณเพ่ือการพัฒนาใน
ลักษณะ Cluster หรือสนองนโยบายสำคัญของรัฐบาลเชิงพื้นที่ 

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 จึงไดดาเนินการทบทวนแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ระหวางวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2561 โดยยึดยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 
นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทิศทางการ
พัฒนาภาคยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม แผนแมบทจากกระทรวงท่ีเก่ียวของ และ
มุ ง เนนการทางานแบบเครือขายรวมกันทุกภาคสวน  (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ
สถาบันการศึกษา) เพื่อรวมกันกำหนดทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัด ฯ ทั้งดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือใหแผนพัฒนากลุมจังหวัดฯ สามารถขับเคลื่อนไปไดดวยดีมี
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ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะเปนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของกลุมจังหวัด รวมทั้งเปนการ
แกไขปญหารวมกันของกลุมจังหวัด ใหเหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของกลุมจังหวัด และนาไปสูการกระตุน
ใหเกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสรางรายไดใหกลุมจังหวัด 

 
 
 

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ระยะ 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565)  
ฉบับทบทวน ป พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ ไดรบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบ 
บูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่  21 
ธันวาคม 2560 โดยสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้ 

 ตำแหนงทางยุทธศาสตร (Strategies Position) 
1) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย 
2) เปนแหลงผลิตผลิตภัณฑไหมระดับประเทศ 
3) เปนแหลงทองเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการทองเที่ยวอารยะธรรมขอม เชิงนิเวศน การ
กีฬาที่มีชื่อเสียง 
4) เปนประตูสูอีสาน และเชื่อมโยงการคาชายแดนกับประเทศเพื่อนบาน 

 
 เปาหมายการพัฒนา 

ศูนยกลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑไหม ทองเท่ียวอารยะธรรมขอม และสังคมเปนสุข 
   ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ 
   ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 

   ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวการทองเที่ยว และผลิตภัณฑ
ไหม 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาทองถ่ินมีความสัมพันธกับแผนพัฒนาจังหวัด  มีรายละเอียดดังนี้  

ตำแหนงทางยุทธศาสตร 
 ๑.  เปนศนูยกลางอุตสาหกรรม  การเกษตร  การทองเที่ยว  Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 
 ๒.  เปนศนูยกลางการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล  
ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดี 
 ๓.  เปนแหลงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ๔.  เปนศนูยกลางในการปองกันภัยคกุคาม และเสริมสรางความมั่นคง เพ่ือปองกันสถาบันหลักของชาติ 
 ๕.  เปนที่ตั้งของสวนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอยางย่ังยืน 
 
วิสัยทัศน  จังหวัดนครราชสีมา  ระยะ  ๔  ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
 
 
 

 

“โคราชเมืองนาอยู  มุงสูวัตกรรมใหม  เกษตร  อุตสาหกรรม  ปลอดภัย” 
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เปาประสงครวม 
 ๑.  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางดานเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา 
 ๒.  เพ่ือพัฒนาสังคมใหเปนเมืองนาอยู 
 ๓.  เพ่ือเพ่ิมพูนความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ  และลดมลพิษดานสิ่งแวดลอม 
 ๔.  เพ่ือเสริมสรางความมั่นคงในการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคาม และปองกันสถาบันหลักของ
ชาติ 
 ๕.  เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ประเด็นยุทธศาสตร 
 ๑.  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
 ๒.  ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู 
 ๓.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางย่ังยืน 
 ๔.  การเสรมิสรางความมั่นคงทุกมิติ  เพ่ือปองกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 
 ๕.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ตัวชี้วัด  และกลยุทธ 

ยุทธศาสตรที่ 
เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ 

ยุทธศาสตรที่ ๑  
การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการ
แขงขันเศรษฐกิจ 

๑.  เพื่อขยายอัตรา
การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

๑. อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของรายได
เฉลี่ยของครัวเรือนใน
จังหวัด (%) 
๒. อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของ
ผลิตภัณฑมวลรวม
จังหวัด (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. จำนวนครัวเรอืนที่
ไดรับการสงเสริมอาชีพ
ในพ้ืนที่(ครัวเรือน) 

๑. สงเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิม
รายไดลดรายจาย ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
๒. สงเสริมการสรางมูลคาสินคา 
และบริการภาคการเกษตรตนทาง 
กลางทางและปลายทาง 
๓. สงเสริมการสรางมูลคาสินคา
และบริการภาคนอกการเกษตรตน
ทาง กลางทางและปลายทาง 
๔. สนับสนุนการผลิตและสราง
ผลงานวัตกรรมการเกษตร
อุตสาหกรรมและอาหารปลอดภัย 
ท่ีสอดคลองกับการพัฒนาจังหวัด 
๕. สงเสริมการนำวัตกรรมการ
เกษตร อุตสาหกรรมและอาหาร
ปลอดภัย (Food Valley) มาเพิ่ม
ศักยภาพในการผลิต 
๖. สนับสนุนการสรางรายไดจาก
การทองเที่ยงและกีฬา 
๗. สนับสนุนการสรางอาชีพใน
ครัวเรอืนในชุมชนตางๆ โดยยึด
หลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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๒. เพื่อสราง
เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ 

๔. อัตราการวางงาน (%) 
๕. อัตราสวนหนี้เฉลี่ยตอ
รายไดเฉลี่ยของ
ครัวเรือน(เทา) 
๖. อัตราสวนการออม
เฉลี่ยตอรายไดเฉลี่ยของ
ครัวเรือน (%) 

๘.สรางโอกาสและพัฒนาฝมือ
ใหกับผูวางงาน 
๙. สงเสริมความเปนอยูตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๑๐. สงเสริมการออมของครวัเรือน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 
เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ 

 ๓. เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แขงขัน 

๗. ผลิตภาพแรงงาน 
(บาท/คน) 
 
 
๘. จำนวน
ผูประกอบการดาน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ิมขึ้น (ราย) 
 

๑๑. เพ่ิมทักษะความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญของแรงงาน เพื่อ
เพิ่มมูลคาผลผลิตของสินคาและ
บริการ 
๑๒.สนับสนุนการพัฒนา
ผูประกอบการฐานนวัตกรรม
(Innovative Entrepreneurship 
Development) และ
ผูประกอบการใหมทางธุรกิจ
เทคโนโลยี (Tech Startup)ของ
จังหวัด 
๑๓. สงเสริมการใหความรูดาน
โครงสรางพ้ืนฐานและโลจิสติกส 
กับหนวยงานภาครัฐภาคธุรกิจและ
เอกชน 
๑๔. เพ่ิมทักษะความสามารถและ
ความเชียวชาญของแรงงานดาน
การทองเที่ยวเพ่ือเพิ่มมูลคาสินคา
และบริการ 

ยุทธศาสตรที่ ๒ 
ยกระดับสังคม ให
เปนเมืองหนาอยู 

๑. เพ่ือลดความยากจน
และความเลื่อมล้ำ 

๑. รอยละของประชากร
ที่อยูใตเสนความยากจน  
๒. สัมประสิทธิ์การ
กระจายรายได (Gini 
Coefficient) 

๑. สงเสริมอาชีพเสริมเพื่อเพ่ิม
รายไดลดรายจาย 
 
๒. สงเสริมการกระจายรายไดอยาง
ท่ังถึง และไดรบัสิ่งอำนวยความ
สะดวกจากโครงสรางพื้นฐานของ
ภาครัฐ รวมทั้งระบบปองกันภัยที่
เอ้ือตอการกระจายเศรษฐกิจ 

๒. เพ่ือพัฒนาโครงขาย
ความคุมครองทาง
สังคม 

๓. รอยละผูอยูในระบบ
ประกันสังคมตอ
สำนักงานแรงงาน (%) 

๓. สงเสริมการเขาถึงระบบสังคม
และประกันสังคมในแรงงาน 
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๔. รอยละความ
ครอบคลุมของบัตร
ประกันสุขภาพของ
ประชาชน (%) 

๔. สงเสริมการจัดบรกิารสาธารณะ
สุขที่มคีุณภาพและสามารถบริการ
ไดอยางครอบคลุม 

๕. จำนวนศูนยชวยเหลือ
สัตวเรรอนในพ้ืนที่
จังหวัดนครราชสีมา  

๕. สงเสริมการใหความชวยเหลือ
สัตวเรรอนในพื้นท่ีจังหวัด
นครราชสีมา 

ยุทธศาสตรที่ 
เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวชี้วัด กลยุทธ 

 ๓. เพ่ือสรางความ
คุมกันใหกับสังคม 

๖. ระดับความสำคัญของ
หนวยงาน ที่จัดกิจกรรม
สงเสริมดานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม (ครั้ง) 
๗. รอยละของผูประสบปญหา
ทางสังคมที่ขอรับบริการไดรับ
บริการทางกฎหมาย (%) 

๖. สงเสริมใหสังคมมีภูมิคุมกันทาง
สังคม 
 
 
๗. สงเสริมและประชาสัมพันธให
ประชาชนที่ประสบปญหาทาง
สังคมขอรับบริการจากสวน
ราชการที่รับผิดชอบทางภารกิจที่
กฎหมายกำหนด 

๔. เพ่ือให
ประชาชน เขาถึง
โอกาสทาง
เศรษฐกิจและ
สังคม 

๘. อัตราสวนแพทยตอ
ประชาชน (แพทย/คน) (ป
๒๕๕๙ แพทย ๖๒๖ คน 
ประชากร ๒,๖๒๙,๙๗๙ คน) 
๙. อัตราสวนทันตะแพทยตอ
ประชากร (ทันตะแพทย/คน) 
 
๑๐. อัตราสวนพยาบาลตอ
ประชากร (พยาบาล/คน) 
 
๑๑. ประชาชนนักศึกษาและ
บุคลากรดานดิจิทัลไดรับ
ความรูและประโยชนจาก
เทคโนโลยีดิจิทัล (คน) 
๑๒. จำนวนปการศึกษาเฉลี่ย
ประชากรไทยอายุ ๑๕-๕๙ ป  
๑๓. อัตราการไดรับงานทำของ
บัณฑติที่จบภายใน ๑ ป (%) 
 
๑๔. อัครการวางงานของ
ประชากร (ป ๕๘) (%) 
 

๘. สงเสริมการใหมีการผลิตแพทย 
 
 
 
๙. สงเสริมใหมีการผลิตและพัฒนา
ทันตะแพทยเพ่ิมเพ่ือรองรับภาวะ
ผูสูงอายุของจังหวัด 
๑๐. สงเสริมใหมีการผลิตและ
พัฒนาบุคคลากรดานการบริการ
เพิ่มข้ึน 
๑๑. สงเสริมการสรางทักษะดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลแกประชาชน ทุก
สาขาอาชีพ 
 
๑๒. สงเสริมใหประชากรศึกษาใน
และนอกระบบ 
๑๓. สงเสริมสถาบันการศกึษาให
เปนแหลงเรียนรูแกประชากรในทุก
พ้ืนที่ ในทุกดาน 
๑๔. สงเสริมและแนะนำความ
ตองการแรงงานใหบัณฑิตที่จบใหม 
๑๕. สงเสริมใหมีตลาดนัดพบ



29 
 

 
 
๑๕. คาเฉลี่ยคะแนน O-net ม. 
๓ (คะแนน) 

แรงงาน เพื่อลดอัตราการวางงาน
ของประชาชน 
๑๖. สงเสริมการเรียนการสอนของ
ครูเพ่ือใหนักเรียน มีความรู
ความสามารถ ตามหลักสูตรท่ี
กำหนด 
 

ยุทธศาสตรที่ 
เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ 

ยุทธศาสตรที่ ๓  
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมให
มีความสมบูรณ
อยางยืน 

๑. เพื่ออนุรักษ
สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๑. อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
พ้ืนที่ปาไมในจังหวัด 
 
 
 
๒. ปรมิาณขยะในจังหวัด (ตัน) 
 
 
 
 
 
 
๓. การจัดการน้ำเสีย (จำนวน
ระบบ) 
๔. พื้นที่บรหิารจัดการน้ำเพ่ิมข้ึน 
(ไร) 
 
 
๕. ความยาวสะสมของเขื่อน
ปองกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง (เมตร) 
 
๖. รอยละสัดสวนของพ้ืนที่ระบบ
ปองกันน้ำทวมในพื้นที่ชุมชน (%) 

๑. ปลูกจิตสำนึกและให
ความรูประชาชนไดตะหนัก
ถึงคุณคาและทรัพยากรปาไม 
๒. การอนุรกัษและพื้นฟู ปา
ไม 
๓. การรณรงคใหประชาชน
และผูประกอบการสำนึก
รับผิดชอบตอสังคมเก่ียวกับ
การลดปริมาณขยะ 
๔. การจัดหาและเพ่ิม
ความสามารถ ในการกำจัด
ขยะ 
๕. สงเสริมให อปท. มีระบบ
จัดการน้ำเสีย 
๖. สงเสริมใหมีการบริหาร
จัดการน้ำทั้งในเขต
ชลประทานและนอกเขน
ชลประทาน 
๗. เพ่ิมสิ่งกอสรางเพื่อลด
การพังทลายของตลิ่งตาม
แมนำ้ลำคลองสายหลักของ
จังหวัด 
๘. พัฒนาระบบปองกันน้ำ
ทวมในพื้นที่ชุมชนเมือง 

๒. เพื่อใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพ 

๗. สัดสวนปริมาณการใชน้ำมัน
เชื้อเพลิงเพ่ือยานพาหนะตอ
ประชากร (ลิตร/คน) 
 
๘. สัดสวนปริมาณการใชไฟฟา
ภาคครัวเรือนตอประชากร (ลาน
กิโลวัตต/คน/ป) 

๙. รณรงคใหประชาชนลด
การใชยายพาหนะสวนตัว 
โดยเปลี่ยนมาใชรถสาธารณ
แทน 
๑๐. รณรงคใหประชาชน
ประหยัดพลังงานไฟฟา 
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๙. สัดสวนปริมาณการใชไฟฟาใน
ภาคท่ีไมใชครัวเรือนตอ GPP 
(กิโลวัตต-ชั่วโมง/ลานบาท) 
๑๐. สัดสวนปริมาณการใชนำมัน
เชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม ตอ 
GPP ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/
ลานบาท) 

๑๑. รณรงคใหประชาชน
ประหยัดพลังงานไฟฟา 
 
๑๒. รณรงคให
ผูประกอบการลดชั่วโมงการ
ผลิตลงในบางชวงเวลา 

 

ยุทธศาสตรที่ 
เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ 

ยุทธศาสตรที่ ๔ 
การเสริมสราง
ความม่ันคงทุกมิติ
เพื่อปกปองสถาบัน
หลักของชาติ และ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน 

๑. เสริมสรางความ
มั่นคงเพ่ือปกปอง
สถาบันหลักของชาติ 

๑. จำนวนตำบลที่เขารวม
กิจกรรมเสริมสรางความรู
ความเขาใจถึงความสำคัญของ
สถาบันหลัดของชาติ (ตำบล) 

๑. สรางความรูความเขาใจถึง
ความสำคัญของสถาบันหลัก
ของชาติใหประชนไดรับรู
รบัทราบ 
๒. สงเริม พัฒนาอาชีพตาม
แนวทางโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
๓. สงเสริมการเรียนรูหลักการ
ทรงงานและแนวทาง
พระราชดำริ 

๒. เปนศูนยบริหาร
จัดการเครือขาย
ปองกัน และแกไข
ปญหาดานความ
มั่นคงทุกมิติ 
 

๒. จำนวนตำบลที่เขารวม
โครงการ/กิจกรรมเครือขาย
การปองกันและแกไขปญหาทุก
มิติ (ตำบล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. จำนวนตำบลที่เขารวม
โครงการ/กิจกรรมเครือขาย
การปองกันและแกไขปญหาทุก
มิติ (ตำบล) (ตอ) 
 

๔. การปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด 
๕. การปองกันและแกไขปญหา
แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย
และการคามนุษย 
๖. การปองกันและแกไขปญหา
การบุกรุกทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
๗. การปองกันและแกไขปญหา
ภัยกอการรายและอาชญากรรม
ขามชาติ 
๘. การปองกันลการแกไข
ปญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม 
๙. การปองกันและการ
แกปญหาภัยพิบัติ 
๑๐. การปองกันและรักษา
ความสงบเรียบรอยภายใน
จังหวัด 
๑๑. สงเสริมและสรางเครือขาย 
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๓. เสริมสรางความ
ปรองดองและความ
สมานฉันทในชาติ 

๔. สรางการรับรูที่ถูกตอง 
(ตำบล) 
 
 
 
๕. สรางการมีสวนรวม (ตำบล) 

๑๒. สงเสริมการปองกันและ
แกไขปญหาสาธารณภัย 
สงเสริมการสรางความปองดอง
สมานฉันท ของประชาชน หรือ
นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัด 
๑๓. สงเสริมการมีสวนรวมของ
ทุกสวนภาค 

ยุทธศาสตรท่ี 
เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ 

ยุทธศาสตรที่ ๕ 
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

๑. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 

๑. รอยละของสถานพยาบาลที่
ไดรบัการรับรองคุณภาพ HA 
(%) 
๒. รอยละของครวัเรือนที่เขาถึง
น้ำประปา (%) 
๓. รอยละของครวัเรือนที่เขาถึง
ไฟฟา (%) 
๔. รอยละของประชากรที่
เขาถึงอินเตอรเน็ต (%) 
๕. จำนวนครั้งที่ใหบริการ
ภาครัฐรัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
เชิงรุก (ครั้ง) 
๖. รอยละความสำเรจ็ของการ
เบิกจายงบประมาณ (%) 
๗. รอยละของภาษีทองถิ่นที่
จัดเก็บรายได ไมรวมเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ (%) 

๑. เพ่ิมขีดความสามารถ
การใหบริการภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. เพ่ิมขีดความการจัดเก็บ
รายไดขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

๒. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การพัฒนาองคกร 

๘. รอยละความพึงพอใจของ
ประชาชนตอประสิทธิภาพการ
พัฒนาองคกร (%) 

๓. การพัฒนาบุคลากร 
๔. การปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 
๕. การปรับปรุงวัฒนธรรม
องคกร 
๖. การสรางความโปรงใส
ในองคกร 

รวม 
๕ ยุทธศาสตร 

รวม 
๑๕ เปาประสงค 
เชิงยุทธศาสตร 

รวม ๔๖ ตัวช้ีวัด รวม ๖๑ กลยุทธ 

 
 
 
 



32 
 

 
 
 
 
 
 
 

สรุป 
วิสัยทัศน  เปาประสงครวม  ประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ตัวช้ีวัด  และกลยุทธ 
 
 
 
 
 
 

เปาประสงค
รวม 

๑) เพ่ือเพ่ิม 
ศักยภาพดาน 
เศรษฐกิจของ 
จังหวัด 
นครราชสีมา 

๒) เพ่ือพัฒนา
สังคมใหเปนเมือง
นาอยู 

๓) เพื่อเพิ่มพูนความ
อุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และลดมลพิษดาน
สิ่งแวดลอม 

๔) เพ่ือเสริมสราง
ความมั่นคงในการ
ปองกันและแกไข
ปญหาภัยคุกคาม
และปกปองสถาบัน
หลักของชาติ 

๕) เพ่ือให
หนวยงานภาครัฐมี
สมรรถนะสูงอยางมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ประเด็น
ยุทธศาสตร 

๑) การพัฒนา
และเพ่ิม
ศักยภาพการ
แขงขัน
เศรษฐกิจ 

๒) ยกระดับสังคม
ใหเปนเมืองนาอยู 

๓) บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใหมี
ความสมบูรณอยาง
ยั่งยืน 

๔) การเสริมสราง
การม่ันคงทุกมิติ 
เพ่ือปกปองสถาบัน
หลักของชาติและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน 

๕) การพัฒนา
ระบบการบริหาร
บริหารจัดการ
ภาครฐั 

 
เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร 
 

๓ เปาประสงค ๔ เปาประสงค ๓ เปาประสงค ๓ เปาประสงค ๒ เปาประสงค 

 
ตัวชี้วัด 
 

๘ ตัวชี้วัด ๑๕ ตัวชี้วัด ๑๐ ตัวชี้วัด ๕ ตัวชี้วัด ๘ ตัวชี้วัด 

 
กลยุทธ 
 

๑๔ กลยุทธ ๑๖ กลยุทธ ๑๒ กลยุทธ ๑๓ กลยุทธ ๖ กลยุทธ 
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๑.๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
  การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของเทศบาลมีความสัมพันธกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  โดยมุงเนนพัฒนาดานเศรษฐกิจ เมืองนาอยู รักษา
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  ปกปองสถาบัน  พัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพ  สานตอแนวทาง
พระราชดำริ  ดานการศึกษา  การเกษตร พัฒนาสังคม  ดานการพัฒนาสาธารณสุข  ดานการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน ดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี  
ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  โดย
ปจจุบันมีรายละเอียดของยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ดังนี้ 

๑)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสานตอแนวทางพระราชดำริ 
๑.๑)  ประสานและบริหารจัดการน้ำ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เมื่อป 

๒๕๓๘ เพื่อแกไขและปองกันปญหาอุทกภัยอยางเปนระบบ 
๑.๒)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสรางแหลงน้ำ  สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร  เพื่อการ

อุปโภคและบริโภค  รวมท้ังวางโครงการเพ่ือแกไขปญหาน้ำทวมและน้ำแลง 
๑.๓)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
๒.๑)  สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๒.๒)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรดานการศึกษา ครู  นักเรียน  ใหเปนผูมีคุณภาพมีทักษะและ

ศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซยีน 
๒.๓)  สนับสนุนใหมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือและประกอบการศึกษา 

เปนเคร่ืองมือของชุมชนและประชาชนท่ัวไป 
๒.๔) สงเสรมิใหประชาชนไดเตรียมความพรอม และตระหนักถึงความสำคัญของการเขาสูประนะ

ชาคมอาเซียนในทุกดาน  
๒.๕)  สงเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

๓)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเกษตรกร 
๓.๑)  พัฒนา  ปรบัปรุงพันธุพืชและเมล็ดพันธุพืชที่ดีมีคุณภาพ  สงเสรมิใหเกิดเกษตรอุตสาหกรรม   

เกิดพันธุพืชใหมๆ ที่มีคุณภาพสูงข้ึน โดยขอความรวมมือและใหความรวมมอืกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
๓.๒)  ลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรงุผลิตผลใหมีคุณภาพ  มี

มาตรฐานสากลโดยการรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
๓.๓)  สงเสริมและพัฒนาเครือขายผูนำดานการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
๓.๔)  สงเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรปูสินคาทางการเกษตร และเพิ่มชองทางตลาด 
๓.๕)  สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือก  ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๖)  สงเสริมประชาชนในทองถ่ินใหมีการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ  เพ่ือการบริโภคเพ่ือจำหนวยและ

เพื่อการอนรุักษ  
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๔)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
๔.๑)  สงเสริมและพัฒนาบทบาทของผูนำชุมชน  คณะกรรมการหมูบานและชุมชนใหเขมแข็ง 
๔.๒)  สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
๔.๓)  สงเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  

ผูดอยโอกาส  ประชาชน และคุมครองสิทธิเสรภีาพของประชาชน 
 
 

๔.๔)  สงเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในทองถ่ิน   
๔.๕)  ปองกันและแกไขปญหาการเสพ  การผลิตและการจำหนายยาเสพตดิในทุกระดับ 

 ๔.๖)  ดำเนินการโครงการ เพ่ือใหบริการประชาชน และรับทราบปญหา  อุปสรรค และความ 
ตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี 

๔.๗)  สงเสริมและประกาศเกียรติคณุผูที่เปนแบบอยางที่ดี และสรางคุณประโยชนตอสังคม  
สรางชื่อเสียงใหกับจังหวัดนครราชสีมา  

 
๕)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 

๕.๑)  พัฒนาศกัยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม) 
 ๕.๒)  สงเสริมและสนับสนุนใหการรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ให มีคุณภาพและ

มาตรฐาน  
โดยรวมมือกัน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลและหนวยงานหรือองคกรท่ีเก่ียวของ 
 ๕.๓)  สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ใหมีสุขภาพแข็งแรง โดยใหการเรียนรู

การ 
ดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การปองกันโรค การใชยาอยางถูกตอง การรับประทานอาหารที่มีประโยชนและ
การเขารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบรกิารดานสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย 

๖)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
๖.๑)  สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานใหสอดคลองกับความ

จำเปนและความตองการของประชาชน 
๖.๒)  กอสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางทั่วถึง 
๖.๓)  ประสาน  สนับสนุน  รวมมือกับสวนราชการ  และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ  เพ่ือ

สนับสนุนเคร่ืองมือ  เครื่องจักรกล  ตลอดจนผูปฏิบัติงานท่ีมีความชำนาญในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
๖.๔)  ประสานในการแกไขปญหาความเดือนรอนของประชาชนในดานสาธารณูปโภค และสงเสริม

ใหประชาชนเขาใจในการใชและรักษาสาธารณูปโภคอยางคุมคา 
๖.๕)  ดำเนินการปรับปรุงระบบขนสงในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแกไขปญหาจราจร  ความ

ปลอดภัยและความเปนระเบียบในการใหบริการแกประชาชน 
๗)  ยุทธศาสตรดานการพฒันาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

๗.๑)  พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนทองถ่ิน 
โคราช โดยการอนุรักษสืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเที่ยว 

๗.๒)  พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียวเดิม สรางแหลงทองเที่ยวใหม  รวมทั้งกิจกรรมดานการ
ทองเที่ยว   

และสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ  กระตุนเศรษฐกิจ  และสรางรายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา
เพิ่มขึ้น 
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 ๗.๓)  สนับสนุนและสงเสริมความสามารถของผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว  และสรางเครอืขาย   
เพื่อพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการ  โดยการจับคูธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินคาและขยายตลาดสินคาท้ัง

ภายในประเทศ 
และตางประเทศ 

๗.๔)  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา  และจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ  รวมถึงการ
สราง 

ความเปนเลิศทางดานกีฬา 
 
 

๘)  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
๘.๑)  ปรับปรงุโครงสรางการบริหารงาน ใหรองรับการปฏิบัติภารกิจหนาที่ตามที่กฎหมายกำหนด

อยางมีประสิทธิภาพ  
๘.๒)  นำระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองคกร   
๘.๓)  สนับสนุนบุคลากรในสงักัด ใหไดรบัการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพ่ิมพูนความรู เพื่อ

ยกระดับประสิทธิภาพ การทำงานใหเกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและรวมมือกับ
ประชาคมอาเซียน 

๘.๔)  บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น รวมกันระหวางหนวยงานภาครฐั และเอกชนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน สรางประโยชนสูงสุด แกประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 

๘.๕)  เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามีสวนรวมในการกำหนดนโยบายและความตองการของ
ประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

๘.๖)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 

 ๙)  ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
๙.๑)  สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติตางๆ 
๙.๒)  สงเสริม  สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ  หนวยงาน  มูลนิธิการกุศลและองคกรที่
เก่ียวของ 

ในการเตรียมความพรอมในการปองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัย 
๙.๓)  สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกลองวงจรปดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ  โดย
สราง 

ความอบอุนใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
๙.๔)  สนับสนุนการฝกอบรมจัดตั้งและอบรมฟนฟูตำรวจบานและอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน  

(อปพร.)  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
๑๐)  ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๑๐.๑)  พัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ำ ลุมน้ำลำคลองและปาไมใหมีความ 
อุดมสมบูรณ 
 ๑๐.๒) รณรงคสรางจิตสำนึกเพ่ือปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชน

ทองถ่ิน 
ทุกระดับ   

๑๐.๓)  จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
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๑.๕  ไทยแลนด ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
 การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นตองมีความสัมพันธกับไทยแลนด ๔.๐  โดยใหความสำคัญกับการพัฒนา
ดานเทคโนโลยีกลุมอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการ
แพทย กลุมเครื่องมือ อุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลท่ีใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม  กลุม
ดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตท่ีเชื่อมตอและบังคับอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยีสมองกลฝง
ตัว กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการที่มมีูลคาสูง  โดยรายละเอียดไทยแลนด ๔.๐ มีดังนี้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศไทย ๔.๐ ถือเปนการพัฒนา เครื่องยนตเพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม (New 
Engines of Growth) ดวยการเปลี่ยนแปลง ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยู ๒ ดาน คือ 
ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ใหเปนความไดเปรียบในเชิงแขงขัน โดยการ
เติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แลวตอยอด
ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบเปน ๕ กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย ประกอบดวย 

๑ . กลุ ม อาห าร   เก ษต ร แ ละ เทค โน โลยี ชี วภ าพ  (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ  
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เปนตน 

๒. กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ 
เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย (Medtech) สปา (Spa) เปนตน 

๓. กลุมเค ร่ืองมือ อุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลท่ีใชระบบอิเล็กทรอนิกส
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุนยนต (Robotech) เปนตน 

๔. กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที่เชื่อมตอและบังคับอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐและ
เท ค โน โล ยี ส ม อ งก ลฝ ง ตั ว  (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อ าทิ  
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เทคโนโลยีการเงิน (Fintech) อุปกรณเชื่อมตอออนไลนโดยไมตองใชคน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-
มารเก็ตเพลส  
(E-Market place) อี-คอมเมิรซ (E-Commerce)  เปนตน 

๕. กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค  วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคาสูง (Creative, Culture & High 
Value Services) อาทิ  เทคโน โล ยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิ จ ไลฟ สไตล  (Lifestyle Business) 
เทคโนโลยีการทองเที่ยว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เปนตน 
 

2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ๒. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ๒.๑ วิสัยทัศน 

องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก  ไดกำหนดวิสัยทัศน (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณในอุดม
คติ  ซึ่งเปนจุดมุงหมายความคาดหวังท่ีตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตขางหนา ซึ่งจะสามารถสะทอนถึงสภาพการณ
ของทองถ่ินในอนาคตอยางรอบดาน  ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ จึงไดกำหนด
วิสัยทัศน  คาดหวังท่ีจะใหเกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

“วิสยัทัศนการพัฒนา องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก คือ 
 
 
 
 
 
พันธกิจ 

1. กอสรางและปรบัปรุงระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภครวมถึงการบริการสาธารณะ
ตางๆ ภายในตำบลกุดจอก ใหไดรับมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของประชาชน 

2. ดูแลรักษาความสะอาดในหมูบานและตำบล จัดใหมีการดูแลรักษาสภาพแหลงน้ำ ถนน 
รวมถึงการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม 

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

รูรักสามัคคีและภูมปญญาทองถิ่น 
6. สงเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
7. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชน เรียนรูหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการมีสวน

รวม 
8. สงเสริมการพัฒนาอาชีพดานการเกษตร 

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 
1.  จัดใหมีระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและการบริการสาธารณะตาง ๆ เพ่ือตอบสนอง
ความตองการของประชาชน รองรับการยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
2.  จัดใหมีการดำเนินการพัฒนาหมูบาน/ชุมชน ทำความสะอาดในแตละหมูบาน ดูแลแหลงน้ำ 
ถนน และการอนุรักษธรรมชาติ 
3.  ประชาชนไดรบัการพัฒนาศักยภาพ เรียนรูหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถ่ิน 

“บานเมืองนาอยู  รูรักสามัคคี อยูอยางเศรษฐกิจพอเพียง”  
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4. ประชาชนไดรวมกันสงเสริมอนุรักษศาสนา ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 
5.  ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับการศึกษา โดยเทาเทยีมกัน 
6.  สงเสริมกิจกรรมดานกีฬา นันทนาการ 
7.  ประชาชนไดมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
8.  ประชาชนไดพัฒนา ดานอาชีพเกษตรกรรม  
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
 1. ยุทธศาสตรพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน และดูแล รักษา ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม 
 แนวทางการพัฒนา 

1.1 กอสราง ปรับปรุงหรือซอมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.2 สงเสริมการสรางจิตสำนึกและการมีสวนรวมดูแล รกัษา อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 
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 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 
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 ระบบสาธารณูปโภครวมถึงการบริการสาธารณะ

ตางๆ ภายในตำบลกุดจอก ใหไดรับมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของ
ประชาชน 

b. ดูแลรักษาความสะอาดในหมูบานและตำบล จัดใหมีการดูแลรักษาสภาพแหลงน้ำ 
ถนน รวมถึงการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม 
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2) เปาประสงค :   

2.1  จัดใหมีระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและการบริการสาธารณะตาง ๆ เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของประชาชน รองรับการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

2.2  จัดใหมีการดำเนินการพัฒนาหมูบาน/ชุมชน ทำความสะอาดในแตละหมูบาน ดูแล
แหลงน้ำ ถนน และการอนุรักษธรรมชาติ 

การทองเท่ียวเชิงนิเวศของตำบลกุดจอกสามารถสรางรายไดใหแกประชาชน 

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค 
2.1  จัดใหมีระบบคมนาคม ระบบ

สาธารณูปโภคและการบริการสาธารณะตาง ๆ เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของประชาชน รองรับการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

2.2  จัดใหมีการดำเนินการพัฒนาหมูบาน/
ชุมชน ทำความสะอาดในแตละหมูบาน ดูแลแหลง
น้ำ ถนน และการอนุรักษธรรมชาติ 

 

- เสนทางการคมนาคม ระบบสาธารณปูโภคและการ
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 ตัวชีว้ัดแนวทางการพัฒนา 
1. กอสราง ปรับปรุงหรือซอมแซมระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 

- ระบบสาธารณูปโภค  ปละ 1 แหง 

2. สงเสริมการสรางจิตสำนึกและการมีสวนรวมดูแล 
รักษา อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

- ประชาชนที่มีสวนเกี่ยวของกับรวมดูแล รักษา อนุรกัษ 
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปละ 1 
โครงการ/กิจกรรม 

4) หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
สำนักปลัด/กองชาง/กองคลัง 

5) ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพ่ือเปน

ศูนยกลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

4.1.2 ยุทธศาสตร (Strategy) ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

          1) พันธกิจ : สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
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2) เปาประสงค : ประชาชนไดรับการพัฒนาศักยภาพ เรียนรูหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมี
สวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค 
- ประชาชนไดรับการพัฒนาศักยภาพ เรียนรูหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 

- รายไดจากการจำหนายผลิตภัณฑชุมชนเพ่ิมขึ้นรอยละ 8 
- มีผลิตภัณฑชุมชนที่ใชทรัพยากรในทองถ่ินเพ่ิมขึ้นอยาง
นอย 2 ผลิตภัณฑ 
- มีรานจำหนายสินคาที่ระลึก/ผลิตภัณฑชุมชนใหแก
นักทองเที่ยว จำนวน 1 แหง 

3) แนวทางการพัฒนา 
 แนวทางที่ 1 สงเสริมและจัดใหมีระบบสังคมสงเคราะห ระบบสวัสดิการและพิทักษเด็ก 

เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ 
 แนวทางที่ 2 เสริมสรางสุขภาพและการปองกันโรค     

  แนวทางท่ี 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. เสรมิสรางสุขภาพและการปองกันโรค - มีโครงการกิจกรรมที่สงเสริมใหชุมชนมีสุขภาพที่ดี และ
เรียนรูการปองกันโรคภัยไขเจ็บ 

3. สงเสริมการรักษาความสงบเรยีบรอยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

- จำนวนอาชญากรรม และผูเสพยาเสพตดิลดลงรอยละ 
20 

4. จัดสวัสดกิารใหประชาชน เพ่ือหางไกลยาเสพติด - ประชาชน/เยาวชนไดนำความรู โทษภัยยาเสพติดและ
จัดกิจกรรมเพื่อใหชุมชนหางไกลยางเสพติด 

5. จัดระบบสวัสดิการภาคประชาชน - ประชาชนมีสวัสดิการในชุมชน 

 4) หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

สำนักปลัด/กองชาง/กองคลัง 
5) ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร 

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

 
4.1.3 ยุทธศาสตร (Strategy) ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา 

บำรุงการศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
1) พันธกิจ :  

  1.1 สงเสริมการศาสนา ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
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  1.2 พัฒนาระบบการศึกษา สงเสริมการเรียนรูเพ่ือการอนุรักษ สืบสานศิลปวัฒนธรรม   
       ประเพณี รูรักสามัคคีและภูมปญญาทองถิ่น 

1.3 สงเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 

1.4 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชน เรียนรูหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการมี
สวนรวม 

2) เปาประสงค :  
                             2.1 ประชาชนไดรวมกันสงเสริมอนุรกัษศาสนา ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม 

      2.2  ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับการศึกษา โดยเทาเทียมกัน 
      2.3  สงเสริมกิจกรรมดานกีฬา นันทนาการ 
      2.4  ประชาชนไดมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค 
     2.1  ประชาชนไดรวมกันสงเสริมอนุรักษศาสนา   
           ประพฤตปิฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 
     2.2  ประชาชนในพื้นที่ไดรับการศึกษา โดยเทา
เทียม      
     2.3  สงเสริมกิจกรรมดานกีฬา นันทนาการ 
     2.4  ประชาชนไดมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

- มีโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริม/อนุรักษศาสนาประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม  จำนวน 2 โครงการ/
กิจกรรม ตอป 
- ประชาชนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนขึ้นไป 
เพ่ิมขึ้นรอยละ 20 
- สงเสรมิใหประชาชนในพื้นที่ สนใจดานกีฬา นันทนาการ 
เพ่ิมขึ้นรอยละ 20 
- มีโครงการ/กิจกรรมสงเสริมคุณภาพชีวิต เพ่ิมขึ้นรอยละ 
20 

3) แนวทางการพัฒนา  
 3.1 สงเสริมและพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 
 3.2 สงเสริมบำรุงศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 3.3 จัดใหมีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา และนันทนาการ 
 3.4 สงเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย และการมีสวนรวมของประชาชน 

 
แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 

1. สงเสริมและพัฒนาระบบการจัดการศึกษา - ประชาชนจบการศึกษาระดับมัธยมศกึษาตอนตนขึ้นไป เพ่ิมข้ึน
รอยละ 20 

2. สงเสริมบำรุงศาสนา สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

- มีโครงการ/กิจกกรมเกี่ยวกับศาสนาเพ่ิมขึ้น 
- มีโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

3. จัดใหมีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา 
และนันทนาการ 

- สถานที่ประชุม การกีฬา และนันทนาการ มีทุกหมูบาน 

4. สงเสริมการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย และการมสีวนรวมของ
ประชาชน 

-  จำนวนประชาชนท่ีเขารวมการประชุมประชาคม หรือประชา
พิจารณ หรอืประชุมอ่ืนๆเพ่ิมขึ้นรอยละ 30 
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4) หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
สำนักปลัด/กองชาง/กองคลัง 

5) ความเช่ือมโยง 
ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 3  พัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวและผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือ

สรางและกระจายรายไดสูประชาชนในพื้นที่ 
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป: ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรัพยากร
มนุษย 
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป: ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

4.1.4 ยุทธศาสตร (Strategy) ยุทธศาสตรสงเสริมดานเศรษฐกิจและการพัฒนาอาชีพประชาชน 

          1) พันธกิจ : สงเสริมการพัฒนาอาชีพดานการเกษตร 

2) เปาประสงค  
   1. ประชาชนไดพัฒนา ดานอาชีพเกษตรกรรม 

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค 
1. ประชาชนไดพัฒนา ดานอาชีพเกษตรกรรม - มีการพัฒนาอีกชีพเกษตรกรรมในพ้ืนที่ มากยิ่งขึ้น  

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
กระจายรายไดสูประชาชนในพ้ืนที่ 
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป : ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
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สวนที่ 3 
การนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

สวนที่ 3 
การนำแผนพฒันาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ 

 
๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน   

ที ่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

๑ ดานพัฒนาระบบโครงสราง
พื้นฐานและดูแลรักษา ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา องคการ
บริหารสวน
ตำบลกุด
จอก 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง 

การเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย สำนักปลดั 
บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา การการศึกษา 

๒ ดานสงเสริมและพัฒนา
สังคมคณุภาพชีวิตของ
ประชาชน 

บริการทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป สำนักปลดั 
อบต./กองคลัง 

 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

สำนักปลดั 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 

 แผนงานสาธารณสุข กองการศึกษา 
 แผนงานชุมชนเข็มแข็ง สำนักปลดั 

อบต. 
การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สำนักปลดั 

๓ ดานสงเสริมและพัฒนา
ระบบการศกึษา บำรุง
ศาสนา สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กอง
การศึกษา/
สำนักปลดั 

๔ ดานสงเสริมดานเศรษฐกิจ
และการพัฒนาอาชีพของ
ประชาชน 

การเศรษฐกิจ แผนงานพาณิชย กองสวัสดิการ 

รวม 4 ยุทธ 5 ดาน ๑๐ แผนงาน ๕ สำนัก/กอง  

 
 



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

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

กอสรางปรับปรุงดานโครงสรางพ้ืนฐาน และสงเสริมอนุรักษฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

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

     แผนงานการศกึษา 0 0 0 0 1 100,000.00 1 40,000.00 0 0 2 140,000.00

     แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 2 325,000.00 2 320,000.00 3 470,000.00 7 1,115,000.00

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 79 16,219,000.00 74 15,404,500.00 46 9,428,000.00 73 28,260,000.00 42 28,880,000.00 314 98,191,500.00

     แผนงานการเกษตร 0 0 0 0 3 70,000.00 3 70,000.00 4 270,000.00 10 410,000.00

สงเสริมและพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชน

     แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 320,000.00 3 240,000.00 6 755,000.00 11 848,000.00 13 1,043,000.00 35 3,206,000.00

     แผนงานงานรักษาความสงบภายใน 0 0 0 0 2 100,000.00 4 220,000.00 5 240,000.00 11 560,000.00

     แผนงานการศกึษา 0 0 0 0 6 3,156,512.00 7 3,522,000.00 23 4,276,000.00 36 10,954,512.00

     แผนงานสาธารณสุข 1 40,000.00 1 40,000.00 5 400,000.00 5 400,000.00 6 440,000.00 18 1,320,000.00

     แผนงานสังคมสงเคราะห 0 0 0 0 1 40,000.00 2 40,000.00 3 80,000.00 6 160,000.00

     แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 0 0 0 0 2 60,000.00 2 60,000.00 2 60,000.00 6 180,000.00

     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 100,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00 1 100,000.00 5 500,000.00

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

ดานสงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บํารุงศาสนา สืบสาน

วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

     แผนงานการศกึษา 0 0 0 0 2 50,000.00 3 90,000.00 6 210,000.00 11 350,000.00

     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 0 7 370,000.00 7 390,000.00 7 390,000.00 21 1,150,000.00

การสงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

     แผนงานสังคมสงเคราะห 0 0 0 0 1 20,000.00 0 0 1 20,000.00 2 40,000.00

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

     แผนงานการเกษตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวมทั้งสิ้น 83 16,679,000.00 79 15,784,500.00 85 14,974,512.00 121 34,360,000.00 116 36,479,000.00 484 118,277,012.00

แบบ ผ.01

บัญชีสรปุโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น พ .ศ. 2561 - 2565

อบต.กุดจอก บัวใหญ จ.นครราชสีมา

ยทุธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป



1

แบบ ผ.02

2561 2562 2563 2564 2565

2561 2562 2563 2564 2565

1 โครงการซอมแซม/

ทาสอีาคารเรียนฝ

หองนํ้าฝเคร่ืองเลน

สนามของศูนยพัฒนา

เด็กเลก็ทั้ง 4 ศูนย

ซอมแซม ปรับปรงุ

ตอเติมอาคารศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก ปู

กระเบื้อง/ทาส/ี

อาคารเรียน / ทาสี

เครื่องเลน สนาม

ของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กทั้ง 4 แหงใน

สังกัด อบต.กุดจอก 

ตามแบบ อบต.

กําหนด

ซอมแซม ปรับปรงุ

ตอเติมอาคารศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก ปู

กระเบื้อง/ทาส/ี

อาคารเรียน / ทาสี

เครื่องเลน สนาม

ของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กทั้ง 4 แหงใน

สังกัด อบต.กุดจอก 

ตามแบบ อบต.

กําหนด

100,000.00 40,000.00 รอยละ 80 ของ

อาคารสถานที่มี

ความปลอดภัย

เด็กเลก็ไดมีอาคาร

เรียนที่ปลอดภัยและ

นาอยูยิ่งขึ้น

สวนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

สงเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สํานักการศกึษา

2561 2562 2563 2564 2565

1 โครงการอุดหนุน

สํานักงานการไฟฟา

สวนภูมิภาคอําเภอ

บัวใหญ

อุดหนุนสาํนักงาน

การไฟฟาสวน

ภูมิภาคอําเภอบัวใหญ

ประชาชนทุก

ครัวเรือนมีไฟฟาใช

300,000.00 300,000.00 300,000.00 ประชาชนทุก

ครัวเรือนมีไฟฟาใช

ประชาชนทุก

ครัวเรือนมีไฟฟาใช

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

2 โครงการติดตั้งโคม

ไฟฟาแบบโซลาเซลล

 ภายในที่ทําการ

องคการบริหารสวน

ตําบลกุดจอก

เพื่อสองสวางในเวลา

กลางคืน

เพื่อดําเนินการตดิตั้ง

โคมไฟฟาแบบโซลา

เซลล

25,000.00 รอยละ 90 สํานักงาน

 อบต.กุดจอกมี

ความปลอดภัย

มีความปลอดภัยใน

การรกัษาทรัพยสิน

ทางราชการ

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

3 โครงการติดตั้งโคม

ไฟฟาแบบโซลาเซลล

 ภายในตําบลกุดจอก

เพื่อสองสวางในเวลา

กลางคืน

เพื่อดําเนินการตดิตั้ง

โคมไฟฟาแบบโซลา

เซลล

150,000.00 รอยละ 90 ชุมชนกุด

จอกมีความปลอดภัย

มีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรพัยสินใน

ชุมชน

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

4 โครงการจางเหมา

ออกแบบ เขียนแบบ

 รับรองแบบ 

โครงการกอสราง 

ฯลฯ

เพื่อจางเหมาการ

ออกแบบ เขียนแบบ

 รับรองแบบโครงการ

เพื่อจางเหมาการ

ออกแบบ เขียนแบบ

 รับรองแบบโครงการ

20,000.00 20,000.00 เพื่อจางเหมาการ

ออกแบบ เขียนแบบ

 รับรองแบบโครงการ

เพื่อจางเหมาการ

ออกแบบ เขียนแบบ

 รับรองแบบโครงการ

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

     แผนงาน : แผนงานบรหิารงานทั่วไป

     แผนงาน : แผนงานการศกึษา

     แผนงาน : แผนงานเคหะและชุมชน

ที่
โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณ
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะ

ไดรบั

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณ
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะ

ไดรบั

หนวยงาน

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

อบต.กุดจอก บัวใหญ จ.นครราชสีมา

ที่
โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณ
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะ

ไดรบั

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร : กอสรางปรับปรุงดานโครงสรางพื้นฐาน และสงเสริมอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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2561 2562 2563 2564 2565

1 โครงการกอสราง

ถนนหินคลกุ หมู 3 

(ซอยทิศเหนือ

หมูบาน)

เพื่อกอสรางถนนหิน

คลกุ ขนาดผิวจราจร

กวาง 3.50 เมตร 

ยาว 545.00 เมตร 

หนา 0.12 เมตร 

พรอมปรบัเกรด

เกลี่ยบดทับแนนให

เรียบรอย โดยมี

ปรมิาตรหินคลกุ 

297.00 ลบ.ม.

กอสรางถนนหินคลุก 200,000.00 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร

ถนนหินคลกุ หมู 3 สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

2 คาชดเชยคางาน

กอสรางตามสญัญา

แบบปรบัราคาได 

(คา K)

เพื่อจายเปน

คาชดเชยคากอสราง

ตามสัญญาแบบปรับ

ราคาไดใหแกผู

ประกอบอาชีพงาน

กอสราง

เพื่อจายเปน

คาชดเชยคากอสราง

ตามสัญญาแบบปรับ

ราคาไดใหแกผู

ประกอบอาชีพงาน

กอสราง

20,000.00 20,000.00 20,000.00 สามารถชดเชยคา

กอสรางตามสญัญา

แบบปรบัราคาได

ใหแกผูประกอบ

อาชีพงานกอสราง

คาชดเชยคากอสราง

ตามสัญญาแบบปรับ

ราคาไดใหแกผู

ประกอบอาชีพงาน

กอสราง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

3 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (คสล) บานคู

มะคา หมูที่ 10 

(สายบานคูมะคา-

หนองกระโดน)

เพื่อใหประชาชนได

มีถนนใชในการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

กอสรางถนน คสล.

ขนาดผิวจราจรกวาง

 5.00 เมตร ยาว 

80.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร ไหลทาง

ดินถมตามแบบ

มาตรฐานงานทาง

สําหรับ อปท. แผนที่

 ทถ-2-202-203(

รายละเอียดโครงการ

เปนไปตามแบบ 

อบต.กุดจอก กําหนด)

300,000.00 300,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

4 โครงการกอสราง

ถนน คอนกรตีเสริม

เหล็ก หมู 11 (สาย

ดอนหัน-กุดจอก)

เพื่อใหประชาชนได

มีถนนใชในการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

กอสรางถนน คสล.

ขนาดผิวจราจรกวาง

 4.00 เมตร ยาว 

105.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร ตาม

แบบมาตรฐานงาน

ทางสําหรบั อปท. 

แผนที่ ทถ-

2-202-203 

(รายละเอียด

โครงการเปนไปตาม

แบบอบต.กุดจอก 

กําหนด)

300,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

     แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ

ไดรบั

หนวยงาน

รับผิดชอบ
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5 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 13-หมู8 

(ถนนหัวฝาย 1)

เพื่อกอสรางถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู 13 ?หมู 8 (ถนน

หัวฝาย 1)

กอสรางถนน คสล.

ขนาดผิวจราจรกวาง

 4.50 เมตร ยาว 

95.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร ไหลทาง

ดินถมตามแบบ 

อบต.กุดจอกกําหนด

300,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

6 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 2 (สาย

รอบบาน)

เพื่อใหประชาชนได

มีถนนใชในการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

กอสรางถนน คสล. 

กวาง 4.00 เมตร 

ยาว 105 เมตร หนา

 0.15 เมตร (ตาม

แบบแปลนที่ อบต.

กําหนด) พิกัด N 

15.558419* E 

102.506625

300,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

7 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 4 (สาย

บานโสก-โคกเพ็ด)

กอสรางถนน คสล.

ขนาดผิวจราจรกวาง

 4.50 เมตร ยาว 

125.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร

(รายละเอียดตาม

แบบ อบต.กุดจอก 

กําหนด)

เพื่อกอสรางถนน 

คสล.บานโสก ถึง 

บานโคกเพ็ด

400,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

8 โครงการกอสราง

ถนน คอนกรตีเสริม

เหล็ก หมู 5 (ซอย

หนองนอย)

เพื่อใหประชาชนได

มีถนนใชในการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

กอสรางถนน คสล.

ขนาดผิวจราจรกวาง

 4.50 เมตร ยาว 

95.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร ตาม

แบบมาตรฐานงาน

ทางสําหรบั อปท.

300,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

9 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 6 (สาย

หนองปรือ - โนน

พลวง)

เพื่อใหประชาชนได

มีถนนใชในการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

กอสรางถนนคสล. 

กวาง 5.00 ม. ยาว 

54.00 ม. หนา 0.15

 ม. ไหลทางดินถม 

(รายละเอียดตาม

แบบ อบต.กุดจอก

กําหนด) ติดตั้งปาย

โครงการ 1 ปาย

200,000.00 200,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

10 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู 8 (ถนน

หนองขาม)

เพื่อการคมนาคมที่

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนน คสล.

ขนาดผิวจราจรกวาง

 5.00 เมตร ยาว 

85.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร แบบ

มาตรฐานงานทาง

สําหรับ อปท.

300,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง
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11 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู 9 (ซอย

สวนผัก)

เพื่อใหประชาชนได

มีถนนใชในการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

กอสรางถนน คสล.

ขนาดผิวจราจรกวาง

 3.00 เมตร ยาว 

46.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร ไหลทาง

ดินถม ตามแบบ

มาตรฐานงานทาง

สําหรับ อปท.

100,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

12 โครงการกอสราง

ถนนดิน หมู 1 (ซอย

รอบบาน)

เพื่อใหประชาชนได

มีถนนใชในการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

กอสรางถนนดิน

ขนาดผิวจราจรกวาง

 3.00 เมตร ยาว 

196.00 เมตร หนา

เฉลี่ย 1.35 เมตร 

วางทอระบายนํ้า 

คสล.ø0.30 เมตร 

จํานวน 2 จุดๆละ 5

 ทอน พรอมยาแนว

รอยตอใหเรียบรอย 

(รายละเอียด

โครงการตามแบบ 

อบต.กุดจอกกําหนด)

100,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

13 โครงการกอสราง

ถนนดิน หมู 7 ทิศ

เหนือ - โคกหนอง

ปรอื

เพื่อใหประชาชนได

มีถนนใชในการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

กอสรางถนนดิน

ขนาดผิวจราจรกวาง

 4.00 เมตร ยาว 

345.00 เมตร หนา

เฉลี่ย 1.30 เมตร 

พรอมปรบัเกลี่ยบอ

ทับแนนใหเรียบรอย 

โดยปริมาตรดนิถม 

3,100.00ลบ.ม วาง

ทอระบายนํ้า คสล.

ø0.30 เมตร จํานวน

 2 จุดๆละ 5 ทอน 

พรอมยาแนวรอยตอ

ใหเรียบรอย 

(รายละเอียด

โครงการตามแบบ 

อบต.กุดจอกกําหนด)

200,000.00 200,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

14 โครงการถนนดินหมู 

9 -ถนนทางหลวง 

202

กอสรางถนนดินหมู 

9 -ถนนทางหลวง 

202

กอสรางถนนดิน

ขนาดผิวจราจรกวาง

 4.00 เมตร ยาว 

300.00 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.80 เมตร 

(รายละเอียด

โครงการตามแบบ 

อบต.กุดจอกกําหนด)

100,000.00 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง
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15 โครงการกอสราง

ถนนหินคลกุ หมู 1 

(ซอยหลังโรงเรียน)

กอสรางถนนหินคลุก

 หมู 1

ชวงที่ 1 กอสราง

ถนนหินคลกุขนาด

ผิวจราจรกวาง 3.00 

เมตร ยาว 118.00 

เมตร หนา 0.12 

เมตร พรอมปรบั

เกลี่ยบดทับแนนให

เรียบรอย จุดเริ่มตน

 N 15.548667º E 

102.500403º สิ้นสุด

 N 15.549111º E 

102.502610º ชวงที่

 2 กอสรางถนนหิน

คลกุขนาดผิวจราจร

กวาง 4.00 เมตร 

ยาว 230.00 เมตร 

หนา 0.12 เมตร 

พรอมปรบัเกลี่ยบด

ทับแนนใหเรียบรอย

 จุดเริ่มตน N 

15.549191º E 

102.502593º สิ้นสุด

 N 15.550008º E 

102.503055º 

(รายละเอียด

โครงการเปนไปตาม

แบบอบต.กุดจอก 

กําหนด)

135,000.00 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

16 โครงการกอสราง

ถนนหินคลกุ หมู 12

 ถนนกุดจอก  (สาย

กุดจอก ถึง หนองหัว

ชาง)

กอสรางถนนหินคลุก

 หมู 12

กอสรางสรางถนน

หินคลุกบานกุดจอก 

ไปบานหนองหัวชาง 

ขนาดกวาง 3.50 

เมตร ยาว 545 เมตร

 หนา 0.12 เมตร

ตามแบบ อบต.กุด

จอกกําหนด

200,000.00 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

17 โครงการซอมแซม

ถนนหินคลกุ หมู 2 

(ซอยถนนเพ็ดนอย 3

 )

ซอมแซมถนนหิน

คลกุ หมู 2

ซอมแซมถนนหิน

คลกุขนาดผิวจราจร

กวาง 3.20 เมตร 

ยาว 270.00 เมตร 

หนา 0.12 เมตร 

พรอมปรบัเกลี่ย บด

ทับแนนใหเรียบรอย 

(รายละเอียด

โครงการเปนไปตาม

แบบ อบต.กุดจอก 

กําหนด)

90,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง
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18 โครงการติดตั้งโคม

ไฟฟาแบบโซลาเซลล

 ภายในองคการ

บรหิารสวนตําบลกุด

จอก

ติดตั้งโคมไฟฟาแบบ

โซลาเซลล ภายใน

องคการบริหารสวน

ตําบลกุดจอก

ติดตั้งไฟสองสวาง

พลังงานแสงอาทิตย

25,000.00 ลดคาใชจายในการใช

ไฟฟา

ลดคาใชจายในการใช

ไฟฟา

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

19 โครงการวางทอ

ระบายนํ้าหนองหวา

 หมู 9

วางทอระบายนํ้า

หนองหวา หมู 9

วางทอระบายนํ้า 

คสล. Ø 0.60 เมตร 

พรอมบอพัก คสล.

(รายละเอียด

โครงการเปนไปตาม

แบบ อบต.กุดจอก 

กําหนด)

77,000.00 เพื่อเปนการระบายนํ้า ระบายนํ้าออกจะ

สระนํ้าในหมูบาน

กรณีที่นํ้าเต็ม

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

20 โครงการซอมแซม

ถนนหินคลกุ หมู 13 

(เรียบลาํหวยโสก

ขี้หนู)

ซอมแซมถนนหิน

คลกุ หมู 13

ซอมสรางถนนหิน

คลกุขนาดผิวจราจร

กวาง 3.00 เมตร 

ยาว 310.00 เมตร 

หนา 0.12 เมตร

(รายละเอียด

โครงการเปนไปตาม

แบบ อบต.กุดจอก 

กําหนด)

100,000.00 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

21 โครงการซอมแซม

ถนนหินคลกุ หมู 14 

(เสนทางสามแยกปา

ชาบานโสก-บานโนน

แดง)

ซอมแซมถนนหิน

คลกุ หมู 14

ซอมแซมถนนหิน

คลกุขนาดผิวจราจร

กวาง 3.50 เมตร 

ยาว 800.00 เมตร 

หนา 0.12 เมตร 

พรอมปรบัเกลี่ยบด

ทับแนนใหเรียบรอย

 ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธ

โครงการ จํานวน 1 

ปาย (รายละเอียด

โครงการเปนไปตาม

แบบ อบต.กุดจอก 

กําหนด)

247,000.00 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

22 โครงการซอมแซม

ถนนหินคลกุ หมู 5 

(คุมโนนไพรวัลย)

ซอมแซมถนนหิน

คลกุ หมู 5

ซอมแซมถนนหิน

คลกุขนาดผิวจราจร

กวาง 3.00 เมตร 

ยาว 240.00 เมตร 

หนา 0.12 เมตร 

พรอมปรบัเกลี่ยบด

ทับแนนใหเรียบรอย 

(รายละเอียด

โครงการเปนไปตาม

แบบ อบต.กุดจอก 

กําหนด)

74,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง
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23 โครงการซอมแซม 

ปรบัปรุง ตอเติม

อาคารกอสราง

หลังคามุงกระเบื้อง 

ปูพื้นกระเบื้อง 

ประตูหนาตาง ทาสี

ใหม ตอเติมสนาม

เด็กเลน ของศนูย

พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 

ศูนย

ซอมแซม ปรับปรงุ

ตอเติมอาคารศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก ปู

กระเบื้อง/ทาส/ี

อาคารเรียน / ทาสี

เครื่องเลน สนาม

ของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กทั้ง 4 แหงใน

สังกัด อบต.กุดจอก 

ตามแบบ อบต.

กําหนด

ซอมแซม ปรับปรงุ

ตอเติมอาคารศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก ปู

กระเบื้อง/ทาส/ี

อาคารเรียน / ทาสี

เครื่องเลน สนาม

ของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กทั้ง 4 แหงใน

สังกัด อบต.กุดจอก 

ตามแบบ อบต.

กําหนด

200,000.00 รอยละ 80 ของ

อาคารสถานที่มี

ความปลอดภัย

เด็กเลก็ไดมีอาคาร

เรียนที่ปลอดภัยและ

นาอยูยิ่งขึ้น

สวนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

สงเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สํานักการศกึษา

24 โครงการปรับปรุง

ภูมิทัศนบรเิวณรอบ

นอกอาคารของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 

ศูนย

เพื่อจัดภูมิทัศน

สภาพแวดลอมของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ภายนอกอาคารใหดู

สวยงามเอื้อตอการ

เรียนรูของเด็ก

ปรบัปรุง

สภาพแวดลอม

ภายนอกของศนูย

พัฒนาเด็กเล็กใหดู

สวยงาม นาอยู นาดู 

เหมาะแกการพัฒนา

เด็ก

40,000.00 รอยละ80ความพึง

พอใจสภาพแวดลอม

ของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กดูสวยงามนาอยู

สภาพแวดลอม

ภายนอกของศนูย

พัฒนาเด็กเล็ก ดู

สวยงาม นาอยู นาดู 

เหมาะแกการพัฒนา

เด็ก

สวนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

สงเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สํานักการศกึษา

25 โครงการกอสราง/

ปรบัปรุง/ตอเติม

หองนํ้า อางลางหนา

แปรงฟน ศูนยพัฒนา

เด็กเลก็ในสังกัด

เพื่อใหเด็กไดมี

หองนํ้าใชอยาง

เพียงพอและอยูใน

สภาพ ที่ดี

กอสราง/ปรบัปรุง/

ตอเสริมหองนํ้าอาง

ลางหนาแปรงฟน

ศพด. 4 ศูนย

200,000.00 รอยละ80ความพึง

พอใจสภาพแวดลอม

ของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก ไดมาตรฐาน

หองจัดกิจกรรมดูนา

อยู

เด็กมีหองน้ํา ที่

แปรงฟนใชอยาง

เพียงพอและอยูใน

สภาพที่ดี

สวนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

สงเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สํานักการศกึษา

26 โครงการกอสราง

โครงหลังคาเหลก็ มุง

ใยสังเคระหกันแดด

(สแลน)สนามเด็กเลน

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ในสังกัด

เพื่อใหเด็กไดเลน

เครื่องเลนโดยไมรอน

โครงหลังคาสนาม 

เด็กเลน (ตาม อบต.

กําหนด )

200,000.00 รัอยละ80จํานวน

สนามเด็กกลางแจง

มีหลงัคาบังแดดบังฝน

เด็กสามารถทํา

กิจกรรมกลางแจงได

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

27 โครงการกอสราง

ระบบประปาบาดาล

 บานออยชาง หมู 7

เพื่อกอสรางระบบ

ประปาผิวดินทรง

แชมเปญ ตามแบบ 

อบต.กุดจอก กําหนด

กอสรางระบบ

ประปาผิวดินทรง

แชมเปญ ขนาด 15 

ลบ.ม.และประสาน

ทอระหวางระบบให

เรียบรอย พรอม

เจาะบอบาดาลขนาด

 Ø 150 มม.ขนาด

ความลึกไมนอยกวา 

42.50 เมตรพรอม

ทอกรุ Ø 6

500,000.00 รอยละ80 ประชาชน

ในพื้นที่มีแหลงน้ํา

อุปโภค บริโภค

พอเพียง

ประชาชนในพื้นที่มี

แหลงน้ําอุปโภค 

บรโิภคพอเพียง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง
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28 โครงการวางทอ 

คสล.รับนํ้าเขาสระ

หนองนอย หมู 1

เพื่อรับนํ้าเขาสระ

หนองนอย หมู 1

วางทอ คสล.รับนํ้า

เขาสระหนองนอย

ขนาด Ø 0.60 เมตร

 ยาว 400.00 เมตร 

(รายละเอียดตาม

แบบ อบต.กุดจอก 

กําหนด)

400,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมีนํ้า

ใชอยางทั่วถึง

หนองนอย มีปรมิาณ

 นํ้าเพิ่มข้ึน เพียงพอ

ตอการใชอุปโภค

บรโิภค

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

29 โครงการกอสราง

ถนนดินรอบหมูบาน

 หมู 2

เพื่อกอสราง ถนนดิน

รอบหมูบาน หมู 2

กอสรางถนนดิน

ขนาดผิวจราจรกวาง

 4.00 เมตร ยาว 

400.00 เมตร หนา 

0.60 เมตร 

(รายละเอียดตาม

แบบ อบต.กุดจอก 

กําหนด)

100,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

30 โครงการกอสราง

ถนน คสล.ทิศ

ตะวันออกวัดบาน

โคกเพ็ด ม.3

เพื่อกอสรางถนน 

คสล.ทิศตะวันออก

วัดบานโคกเพ็ด

กอสรางถนน คสล.

ขนาดผิวจราจรกวาง

 3.00 เมตรยาว 

80.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

(รายละเอียดตาม

แบบ อบต.กุดจอก 

กําหนด)

150,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

31 โครงการกอสราง

ถนน คสล.ซอยบาน

นางปน หมู 3

เพื่อกอสรางถนน 

คสล.ซอยบานนาง

ปน หมู 3

กอสรางถนน คสล.

ขนาดผิวจราจรกวาง

 3.00 เมตรยาว 

43.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

(รายละเอียดตาม

แบบ อบต.กุดจอก 

กําหนด)

80,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

32 โครงการกอสราง

ถนนหินคลกุ หมู 3 

(ซอยทิศเหนือ

หมูบาน )

เพื่อกอสรางถนนหิน

คลกุสายทิศเหนือ

หมูบาน หมู 3

กอสรางถนนหินคลุก

ขนาดผิวจราจรกวาง

 3.50 เมตร ยาว 

545.00 เมตร หนา 

0.12 เมตร พรอม

ปรบัเกรดเกลี่ยบด

ทับแนนใหเรียบรอย 

โดยมีปรมิาณหินคลุก

 297 ลบ.ม.

(รายละเอียดตาม

แบบ อบต.กุดจอก 

กําหนด)

200,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

33 โครงการกอสราง

ฝายนํ้าลนลําหวย

โสกขี้หนู หมู 4

เพื่อกอสรางฝายนํ้า

ลนลําหวยโสกขี้หนู 

หมู 4

กอสรางฝายนํ้าลน

หวยโสกขี้หนูขนาด

กวาง 15.00 เมตร 

สูง 1.50 เมตร 

(รายละเอียดตาม

แบบ อบต.กุดจอก 

กําหนด)

500,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบาน

ประชาชนมีนํ้า

สําหรับอุปโภค

บรโิภค ทํา

การเกษตร และ

เลี้ยงสตัว

ประชาชนมีนํ้า

สําหรับอุปโภค

บรโิภค ทํา

การเกษตร และ

เลี้ยงสตัว

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง
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34 โครงการขุดลอกสระ

วัดบานโสก หมู 4

เพื่อขุดลอกสระวัด

บานโสก หมู 4

ขุดลอกสระวัดบาน

โสกขนาดกวาง 

30.00 เมตร ยาว 

50.00 เมตร ลึก 

3.00 เมตร 

(รายละเอียดตาม

แบบ อบต.กุดจอก 

กําหนด)

250,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบาน

ประชาชนมีนํ้า

สําหรับอุปโภค

บรโิภค ทํา

การเกษตร และ

เลี้ยงสตัว

ประชาชนมีนํ้า

สําหรับอุปโภค

บรโิภค ทํา

การเกษตร และ

เลี้ยงสตัว

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

35 โครงการกอสราง

ถนนคสล. บานหนอง

เซียงโข -บานหนอง

ปรอื หมู 6

เพื่อกอสรางถนนค

สล. บานหนองเซียง

โข -บานหนองปรอื 

หมู 6

กอสรางถนน คสล.

ขนาดผิวจราจรกวาง

 4.00 เมตร ยาว 

137.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร

(รายละเอียดตาม

แบบ อบต.กุดจอก 

กําหนด)

300,000.00 300,000.00 300,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

36 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก(คสล.) บาน

หนองเซยีงโข ม. 5 

(ทิศตะวันตกหมูบาน)

เพื่อกอสรางถนน 

คสล.ทิศตะวันตก

เฉียงใต หมู 5

กอสรางถนน คสล.

ขนาดผิวจราจรกวาง

 4.50 เมตร ยาว 

78.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร

(รายละเอียดตาม

แบบ อบต.กุดจอก 

กําหนด)

650,000.00 300,000.00 260,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

37 โครงการซอมแซม

ถนนหินคลกุคุมโนน

ไพรวัลยหมู 5 ถึง 

บานโคกเพ็ดหมู 3

เพื่อซอมแซมถนน

หินคลุกคุมโนนไพร

วัลยหมู 5 ถึง บาน

โคกเพ็ดหมู 3

ซอมแซมถนนหิน

คลกุ.ขนาดผิวจราจร

กวาง 4.00 เมตร 

ยาว 1,250.00 เมตร

 หนา 0.10 เมตร 

(รายละเอียดตาม

แบบ อบต.กุดจอก 

กําหนด)

400,000.00 400,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

38 โครงการกอสราง

ถนนหินคลกุสาย

ศาลปูตา -บานสาม

เมือง หมู 5

เพื่อกอสรางถนนหิน

คลกุสายศาลปูตา -

บานสามเมือง หมู 5

กอสรางถนน คสล.

ขนาดผิวจราจรกวาง

 4.50 เมตร ยาว 

600.00 เมตร หนา 

0.10 เมตร

(รายละเอียดตาม

แบบ อบต.กุดจอก 

กําหนด)

150,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

39 โครงการวางทอ 

คสล.รับนํ้าเขาหนอง

เซียงโข หมู 5

เพื่อวางทอ คสล.รับ

นํ้าเขาหนองเซยีงโข 

หมู 5

วางทอ คสล.Ø 0.60 

เมตร ยาว 135.00 

เมตร (รายละเอียด

ตามแบบ อบต.กุด

จอก กําหนด)

300,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบาน

ประชาชนมีนํ้า

สําหรับอุปโภคบริโภค

ประชาชนมีนํ้า

สําหรับอุปโภค

บรโิภค ทํา

การเกษตร และ

เลี้ยงสตัว

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง
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40 โครงการกอสราง

ถนน คสล.บาน

หนองปรือ ถึง สาม

แยกบานหนองเซียงโข

เพื่อกอสรางถนน 

คสล.บานหนองปรอื

 ? สามแยกบาน

หนองเซยีงโข

กอสรางถนน คสล.

ขนาดกวาง 5.00 

เมตร ยาว 1,300.00 

เมตร หนา 0.15 

เมตร(รายละเอียด

ตามแบบ อบต.กุด

จอก กําหนด)

200,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

41 โครงการกอสราง

ถนน คสล.สายหนา

วัดออยชาง หมู 7

เพื่อกอสรางถนน 

คสล.สายหนาวัด

ออยชาง หมู 7

กอสรางถนน คสล.

ขนาดกวาง 4.00 

เมตรยาว 133.00 

เมตร หนา 0.15 

เมตร (รายละเอียด

ตามแบบ อบต.กุด

จอก กําหนด)

300,000.00 300,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

42 โครงการกอสราง

ถนนดินสายทิศ

เหนือหมูบาน หมู 7

เพื่อกอสรางถนนดิน

สายทิศเหนือหมูบาน

 หมู 7

กอสรางถนนดิน

ขนาดกวาง 4.00 

เมตร ยาว 500.00 

เมตร หนา 0.60 

เมตร(รายละเอียด

ตามแบบ อบต.กุด

จอก กําหนด)

100,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

43 โครงการกอสราง

ถนนหินคลกุทิศ

เหนือหมูบาน หมู 7

เพื่อกอสรางถนนหิน

คลกุทิศเหนือหมูบาน

 หมู 7

กอสรางถนนหินคลุก

ขนาดกวาง 4.50 

เมตรยาว 285.00 

เมตร หนา 0.12 

เมตร(รายละเอียด

ตามแบบ อบต.กุด

จอก กําหนด)

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

44 โครงการกอสราง

ถนน คสล.ซอยสวน

นางสไีพร แปนนอก

เพื่อกอสรางถนน 

คสล.ซอยสวนนางสี

ไพร แปนนอก

กอสรางถนน คสล.

ขนาดกวาง 3.00 

เมตร ยาว 95.00 

เมตร หนา 0.15 

เมตร(รายละเอียด

ตามแบบ อบต.กุด

จอก กําหนด)

150,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

45 โครงการกอสราง

ถนน คสล.ซอยบาน 

นางณภิา คิดการ

เพื่อกอสรางถนน 

คสล.ซอยบาน นาง

ณภิา คิดการ

กอสรางถนน คสล.

ขนาดกวาง 4.00 

เมตรยาว 91.00 

เมตร หนา 0.15 

เมตร(รายละเอียด

ตามแบบ อบต.กุด

จอก กําหนด)

200,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

46 โครงการขยายเขต

ไฟฟาภายในหมูบาน

 หมู 8

เพื่อการขยายเขต

ไฟฟาภายในหมูบาน

 หมู ๘

ขยายเขตไฟฟา

ภายในหมูบาน

(รายละเอียดตาม

แบบ อบต.กุดจอก 

กําหนด)

200,000.00 100,000.00 ประชาชนรอยละ 

๑๐๐ ของหมูบานมี

ไฟฟาใช

ประชาชนมีไฟฟาใช

ทั่วถึงทุกครวัเรือน

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง
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47 โครงการกอสราง

ถนน คสล.ทิศเหนือ

หมูบานหมู9

เพื่อกอสรางถนน 

คสล.ทิศเหนือ

หมูบาน หมู 9

กอสรางถนน คสล.

ขนาดกวาง 4.00 

เมตร ยาว 91.00 

เมตร หนา 0.15 

เมตร(รายละเอียด

ตามแบบ อบต.กุด

จอก กําหนด)

200,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

48 โครงการพัฒนา

ปรบัปรุงแหลงกัก

เก็บนํ้าหนองนอย 

บานงิ้วใหม หมู 1

เพื่อพัฒนาปรับปรุง

แหลงกักเก็บนํ้า

หนองนอย บานงิ้ว

ใหม หมู 1

เพื่อพัฒนาปรับปรุง

แหลงกักเก็บนํ้า

หนองนอย บานงิ้ว

ใหม หมู 1 พื้นที่ 873

 ตร.ม. ลึกเฉลี่ย 4.00

 เมตร ลาดเอียง 1;1

 พรอมตกแตงให

เรียบรอย

139,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบาน

ประชาชนมีนํ้า

สําหรับอุปโภคบริโภค

ประชาชนในพื้นที่มี

แหลงน้ําอุปโภค 

บรโิภคพอเพียง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

49 โครงการกอสราง

ถนน คสล.คุมบาน

หนองกระโดน หมู 9

เพื่อกอสรางถนน 

คสล.คุมบานหนอง

กระโดน หมู 9

กอสรางถนน คสล.

ขนาดกวาง 5.00 

เมตรยาว 84.00 

เมตร หนา 0.15 

เมตร(รายละเอียด

ตามแบบ อบต.กุด

จอก กําหนด)

300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

50 โครงการวางทอ 

คสล.รับนํ้าลงหนอง

ระเลิงเสว หมู 9

เพื่อวางทอ คสล.รับ

นํ้าลงหนองระเลงิเสว

 หมู 9

วางทอ คสล.Ø 0.60 

เมตร ยาว 150.00 

เมตร (รายละเอียด

ตามแบบ อบต.กุด

จอก กําหนด)

250,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมีนํ้า

ใชอยางทั่วถึง

หนองนอย มีปรมิาณ

 นํ้าเพิ่มข้ึน เพียงพอ

ตอการใชอุปโภค

บรโิภค

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

51 โครงการพัฒนา

ปรบัปรุงแหลงกัก

เก็บนํ้าหนองปรือ หมู

 6

เพื่อปรับปรุงแหลง 

กักเก็บนํ้าหนองปรือ

 หมู 6

ปรบัปรุงแหลงกัก

เก็บนํ้าหนองปรือ หมู

 6 ขนาดพื้นที่ 2,288

 ตร.ม. ลึกเฉลี่ย 3.00

 เมตร ลาดเอียง 1:1

 พรอมตกแตง ให

เรียบรอย

328,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ประชาชนมี

แหลงน้ํากักเพียงพอ

ตอการอุปโภคบริโภค

ประชาชนในพื้นที่มี

แหลงน้ําอุปโภค 

บรโิภคพอเพียง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

52 โครงการขยายเขต

ไฟฟาภายในหมูบาน

 หมู 9

เพื่อขยายเขตไฟฟา

ภายในหมูบาน หมู 9

ขยายเขตไฟฟา

ภายในหมูบาน หมู 

9(รายละเอียดตาม

แบบ อบต.กุดจอก 

กําหนด)

200,000.00 ประชาชนรอยละ 

๑๐๐ ของหมูบานมี

ไฟฟาใช

ประชาชนมีไฟฟาใช

ทั่วถึงทุกครวัเรือน

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

53 โครงการกอสราง

ถนน คสล.ซอยสระ

สี่เหล่ียม -บานนาง

บัวลอย หมู 10

เพื่อกอกอสรางถนน

 คสล.ซอยสระ

สี่เหล่ียม -บานนาง

บัวลอย หมู 10

กอสรางถนน คสล.

ขนาดกวาง 4.00 

เมตร ยาว 45.00 

เมตร หนา 0.15 

เมตร(รายละเอียด

ตามแบบ อบต.กุด

จอก กําหนด)

100,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง
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54 โครงการกอสราง

ถนนดินเสนรอบ

หนองคมูะคา หมู 10

เพื่อกอสรางถนนดิน

เสนรอบหนองคู

มะคา หมู 10

กอสรางถนนดิน

ขนาดกวาง 4.00 

เมตร ยาว 500.00 

เมตร หนา 0.50 

เมตร (รายละเอียด

ตามแบบ อบต.กุด

จอก กําหนด)

150,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

55 โครงการกอสราง

ถนน คสล.คุมหนอง

ไขนํ้าสายกลางบาน

คูมะคา หมู 10

เพื่อกอสรางถนน 

คสล.คุมหนองไขนํ้า

สายกลางบานคูมะคา

 หมู ๑๐

กอสรางถนน คสล.

ขนาดกวาง 4.50 

เมตร ยาว 300.00 

เมตร หนา 0.15 

เมตร(รายละเอียด

ตามแบบ อบต.กุด

จอก กําหนด)

300,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

56 โครงการซอมแซม

ถนนหินคลกุสายหนา

 โรงเรียนบานดอน

แรง - วัดปาโคกบุ

ลาว หมู 10

เพื่อกอซอมแซม

ถนนหินคลกุสายหนา

 โรงเรียนบานดอน

แรง - วัดปาโคกบุ

ลาว หมู 10

ซอมแซมถนนหิน

คลกุขนาดกวาง 4.00

 เมตร ยาว 320.00 

เมตร หนา 0.10 

เมตร(รายละเอียด

ตามแบบ อบต.กุด

จอก กําหนด)

100,000.00 100,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

57 โครงการกอสราง

ถนนหินคลกุทางทิศ

ใตศาลปูตา หมู 10

เพื่อกอสรางถนนหิน

คลกุทางทิศใตศาลปู

ตา หมู 10

กอสรางถนนหินคลุก

ขนาดกวาง 4.00 

เมตร ยาว 320 เมตร

 หนา 0.10 เมตร

(รายละเอียดตาม

แบบ อบต.กุดจอก 

กําหนด)

100,000.00 100,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

58 โครงการกอสราง

ถนน คสล.สายบาน

นางวิภาดา -บานกุด

จอก หมู 11

เพื่อกอสรางถนน 

คสล.สายบานนาง

วิภาดา -บานกุดจอก

 หมู 11

กอสรางถนน คสล.

ขนาดกวาง 4.00 

เมตรยาว 91.00 

เมตร หนา 0.15 

เมตร(รายละเอียด

ตามแบบ อบต.กุด

จอก กําหนด)

200,000.00 200,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

59 โครงการกอสราง

ถนนหินคลกุสาย

ตะวันออกวัดบาน

ดอนหัน

เพื่อกอสรางถนนหิน

คลกุสายตะวันออก

วัดบานดอนหัน

กอสรางถนนหินคลุก

 ขนาดกวาง 4.00 

เมตร ยาว 320.00 

เมตร หนา 0.10 

เมตร (รายละเอียด

ตามแบบ อบต.กุด

จอก กําหนด)

100,000.00 100,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

60 โครงการกอสราง

ถนนหินคลกุสาย

ตะวันออกวัดบาน

ดอนหัน -หนองถ่ัว

แปบ หมู 11

เพื่อกอสรางถนนหิน

คลกุสายตะวันออก

วัดบานดอนหัน -

หนองถ่ัวแปบ หมู 11

กอสรางถนนหินคลุก

 ขนาดกวาง 4.00 

เมตร ยาว 320.00 

เมตร หนา 0.10 

เมตร(รายละเอียด

ตามแบบ อบต.กุด

จอก กําหนด)

100,000.00 100,000.00 100,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง
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61 โครงการกอสราง

ถนนหินคลกุสายปา

ชา -โคกหลุมหิน หมู

 11

เพื่อกอสรางถนนหิน

คลกุสายปาชา -โคก

หลุมหิน หมู 11

กอสรางถนนหินคลุก

 ขนาดกวาง 4.00 

เมตร ยาว 500.00 

เมตร หนา 0.10 

เมตร (รายละเอียด

ตามแบบ อบต.กุด

จอก กําหนด)

120,000.00 100,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

62 โครงการกอสราง

ถนนหินคลกุ บาน

ดอนหัน หมู 11 (ทิศ

เหนือหมูบาน)

เพื่อกอสรางถนนหิน

คลกุ บานดอนหัน 

หมู 11 (ทิศเหนือ

หมูบาน)

กอสรางถนนหิน

คลกุพรอมปรับเกรด

เกลี่ยบดทับแนน 

ขนาด 3.70 เมตร 

ยาว 500 เมตร หนา

 0.12 เมตร

180,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

63 โครงการติดตั้งโคม

ไฟฟาสาธารณะ หมู 

11

เพื่อติดตั้งโคมไฟฟา

สาธารณะ หมู 11

ติดตั้งโคมไฟ

สาธารณะ

(รายละเอียดตาม

แบบ อบต.กุดจอก 

กําหนด)

20,000.00 50,000.00 ประชาชนรอยละ 

๗๐ ไดรับความ

สะดวกในการใช

บรกิาร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก 

ปลอดภัย

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

64 โครงการกอสราง

ถนน คสล.ซอยบาน

นายวสันต หมู 11

เพื่อกอสรางถนน 

คสล.ซอยบานนาย

วสันต หมู 11

กอสรางถนน คสล.

ขนาดกวาง 3.00 

เมตร ยาว 60.00 

เมตร หนา 0.15 

เมตร(รายละเอียด

ตามแบบ อบต.กุด

จอก กําหนด)

100,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

65 โครงการกอสราง

ถนน คสล.สายบาน

กุดจอก หมู12 ถึง 

บานดอนหันหมู 11

เพื่อกอสรางถนน 

คสล.สายบานกุดจอก

 ถึง บานดอนหัน หมู

 ๑๑

กอสรางถนน คสล.

ขนาดกวาง 4.00 

เมตร ยาว 132.00 

เมตร หนา 0.15 

เมตรตามแบบ

มาตรฐานงานทาง

สําหรับ อปท. แผนที่

 ทถ-2-202-203 

(รายละเอียดตาม

แบบ อบต.กุดจอก 

กําหนด)

200,000.00 200,000.00 380,000.00 ประชาชนรอยละ 

๗๐ ไดรับความ

สะดวกในการใช

บรกิาร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก 

ปลอดภัย

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

66 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (คสล.) บาน

กุดจอก หมู 12 

(สายบานกุดจอก-

บานดอนฆาเสอื)

เพื่อกอสรางถนน 

คสล.สายศาลา

กลางบาน ถึง บาน

ดอนฆาเสอื หมู 12 

ต.บัวใหญ

กอสรางถนน คสล.

ขนาดกวาง 3.00 

เมตร ยาว 44.00 

เมตร หนา 0.15 

เมตร(รายละเอียด

ตามแบบ อบต.กุด

จอก กําหนด)

150,000.00 100,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

67 โครงการขุดลอกลํา

หวยกุดจอก หมู 12

เพื่อขุดลอกลําหวย

กุดจอก หมู 12

ขนาดปากกวาง 

28.00 ม. ยาว 85.00

 ม. ลึก 2.50 ม. 

พรอมขุดขนปรับ

ตกแตงคนัดินให

เรียบรอย ติดตั้งปาย

โครงการ 1 ปาย

200,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบาน

ประชาชนมีนํ้า

สําหรับอุปโภค

บรโิภค ทําการเกษตร

ประชาชนมีนํ้า

สําหรับอุปโภค

บรโิภค ทํา

การเกษตร และ

เลี้ยงสตัว

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง
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68 โครงการกอสราง

ถนน คสล.สายบาน

นางลาํพูน หมู 13

เพื่อกอสรางถนน 

คสล.สายบานนาง

ลําพูน หมู 13

กอสรางถนน คสล.

ขนาดกวาง 3.00 

เมตร ยาว 120.00 

เมตร หนา 0.15 

เมตร(รายละเอียด

ตามแบบ อบต.กุด

จอก กําหนด)

200,000.00 400,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

69 โครงการกอสราง

ถนน คสล. บาน

ออยชาง หมูที่ 7 

(สายบานออยชาง - 

ต.บัวลาย อ.บัวลาย)

เพื่อกอสรางถนน 

คสล. บานออยชาง 

หมูที่ 7 (สายบาน

ออยชาง - ต.บัวลาย

 อ.บัวลาย)

เพื่อกอสรางถนน 

คสล. บานออยชาง 

หมูที่ 7 (สายบาน

ออยชาง - ต.บัวลาย

 อ.บัวลาย) ขนาดผิว

จราจร กวาง 5.00 ม.

 ยาว 1,300 ม. หนา

 0.15 ม. ไหลทาง

ดินถม

5,000,000.00 รอยละ80ความพึง

พอใจของประชาชน

ที่เขาใชบริการ

ประชาชนอํานวย

ความสะดวกในการ

เดินทาง 1 จุด

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

70 โครงการขยายเขต

ไฟฟาภายในหมูบาน

 หมู 13

เพื่อขยายเขตไฟฟา

ภายในหมูบาน หมู 

13

ขยายเขตไฟฟา

ภายใน รายละเอียด

ตามแบบ อบต.กุด

จอก กําหนด)

200,000.00 100,000.00 ประชาชนรอยละ 

๑๐๐ ของหมูบานมี

ไฟฟาใช

ประชาชนมีไฟฟาใช

ทั่วถึงทุกครวัเรือน

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

71 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (คสล.) บานงิ้ว

ใหม หมู 1 (ซอยหลัง

โรงเรียน ถึง วัดงิ้ว

ใหม)

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

(คสล.) บานงิ้วใหม 

หมู 1 (ซอยหลัง

โรงเรียน ถึง วัดงิ้ว

ใหม)

กอสรางถนน คสล. 

ขนาดกวาง 4.50 

เมตร ยาว 59 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

(รายละเอียด

โครงการตามแบบ 

อบต.กุดจอก กําหนด)

495,000.00 200,000.00 200,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

72 โครงการกอสราง

ถนนดิน กลาง

หมูบาน บานเพ็ด

นอย หมู 2

เพื่อกอสรางถนนดิน

 กลางหมูบาน 

บานเพ็ดนอย หมู 2

กอสรางถนนดิน 

กลางหมูบาน ขนาด

กวาง 4.00 เมตร 

ยาว 290.00 เมตร 

หนา 0.60 เมตร ราย

ระเอียดโครงการ

ตามแบบ อบต.

กําหนด

55,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

73 โครงการกอสราง

ถนน ค.ส.ล. บานโสก

 ถึง บานงิ้วใหม

เพื่อกอสรางถนน ค.

ส.ล. บานโสก ถึง 

บานงิ้วใหม

ขนาดกวาง 5.00 

เมตร ยาว 200.00 

เมตร หนา 0.15 

เมตร รายระเอียด

โครงการตามแบบ 

อบต.กําหนด

550,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง
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74 โครงการซอมแซม

ถนนหินคลกุ บาน

หนองเซยีงโข หมู 5 

ถึง บานโนนแดง หมู

 14

เพื่อซอมแซมถนน

หินคลุก บานหนอง

เซียงโข หมู 5 ถึง 

บานโนนแดง หมู 14

ซอมแซมถนนหิน

คลกุ บานหนองเซยีง

โข หมู 5 ถึง บาน

โนนแดง หมู 14

ขนาดกวาง 4.00 

เมตร ยาว 1,250.00 

เมตร หนา 0.10 

เมตร วางทอ ค.ส.ล.

 ø 0.40 เมตร 

จํานวน 2 จุดตาม

แบบ อบต.กุดจอก

กําหนด

300,000.00 200,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

75 โครงการกอสราง

ถนนดิน บาน

ออยชาง หมู 7 

(บานออยชาง ถึง 

โคกหนองปรือ)

เพื่อกอสรางถนนดิน

 บานออยชาง หมู 7 

(บานออยชาง ถึง 

โคกหนองปรือ)

กลางบาน ? วัดบาน

ออยชางขนาดกวาง 

5.00 เมตร ยาว 

195.00 เมตร หนา 

0.15 เมตรตามแบบ

 อบต.กุดจอก

กําหนดกอสรางถนน

 ค.ส.ล. สี่แยก

200,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

76 โครงการกอสรางราง

นํ้า ค.ส.ล. สี่แยก

กลางบาน ถึง วัด

บานออยชาง

เพื่อกอสรางรางนํ้า 

ค.ส.ล. สี่แยก

กลางบาน ถึง วัด

บานออยชาง

กอสรางรางนํ้า ค.

ส.ล. สี่แยกกลางบาน

 ถึง วัดบานออยชาง

 ขนาดกวาง 0.50 

เมตร ยาว 195.00 

เมตร ลึก 0.60 เมตร

แบบ อบต.กุดจอก

กําหนด

300,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

77 โครงการกอสราง

ถนนดินทิศใต ถึง ลํา

หวยทราย หมู 7

เพื่อกอสรางถนนดิน

ทิศใต ถึง ลําหวย

ทราย

กอสรางถนนดินทิศ

ใต ถึง ลําหวยทราย

ขนาดกวาง 5.00 

เมตร ยาว 370.00 

เมตร หนา 0.80 

เมตร ตามแบบ 

อบต.กุดจอกกําหนด

120,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

78 โครงการกอสราง

ถนนดิน ทิศตะวันตก

 ถึง โคกหนองปรือ

นอย

เพื่อกอสรางถนนดิน

 ทิศตะวันตก ถึง 

โคกหนองปรือนอย

กอสรางถนนดิน ทิศ

ตะวันตก ถึง โคก

หนองปรือนอย 

ขนาดกวาง 5.00 

เมตร ยาว 250.00 

เมตร หนา ชวงที่ 1 

ยาว 100.00 เมตร 

หนา 0.50 เมตร 

ชวงที่ 2 ยาว 150.00

 เมตร หนา 1.50 

เมตรตามแบบ อบต.

กุดจอกกําหนด

100,000.00 100,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง
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79 โครงการขุดลอก

คลองอีสานเขียว หมู

 9

เพื่อขุดลอกคลอง

อีสานเขียว หมู 9

ขุดลอกคลองอีสาน

เขียว หมู 9 ตามแบบ

 อบต.กุดจอกกําหนด

100,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

80 โครงการกอสราง

ถนนดิน ไปถนน202

 หมู 9

เพื่อกอสรางถนนดิน

ไปถนน202 หมู 9

กอสรางถนนดินไป

ถนน202 หมู 9 

ขนาดกวาง 5.00 

เมตร ยาว 400.00 

เมตร หนาชวงที่ 1 

ยาว 200.00 เมตร 

หนา 0.80 เมตร 

ชวงที่ 2 ยาว 200.00

 เมตร หนา 1.50 

เมตร ตามแบบ 

อบต.กุดจอกกําหนด

100,000.00 100,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

81 โครงการซอมแซม

ถนนหินคลกุ บาน

ดอนแรง หมู 9 (สาย

บานดอนแรง ถึง 

หลังโรงเรยีนบาน

ดอนแรง

เพื่อซอมแซมถนน

หินคลุก บานดอน

แรง หมู 9 (สายบาน

ดอนแรง ถึง หลัง

โรงเรียนบานดอนแรง)

ซอมแซมถนนหิน

คลกุ บานดอนแรง 

หมู 9 (สายบานดอน

แรง - หลังโรงเรยีน

บานดอนแรง) ขนาด

ผิวจราจรกวาง 4.00 

เมตร ยาว 550.00 

เมตร หนา 0.12 

เมตร พรอมปรบัเกรด

200,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

82 โครงการกอสราง

ถนนดินรอบโคกบุลาว

เพื่อกอสรางถนนดิน

รอบโคกบุลาว

กอสรางถนนดินรอบ

โคกบุลาวขนาดกวาง

 5.00 เมตร ยาว 

1,000.00 เมตร หนา

 0.80 เมตร ตาม

แบบ อบต.กุดจอก

กําหนด

260,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

83 โครงการวางทอ

ระบายนํ้าเสยีจาก 

บานนางเบา ถึง 

บานนางสมุาลี หมู 12

เพื่อวางทอระบายนํ้า

เสียจาก บานนางเบา

 ถึง บานนางสุมาลี

วางทอระบายนํ้าเสยี

จาก บานนางเบา ถึง

 บานนางสมุาลี วาง

ทอขนาด ø 0.40 

เมตร ยาว 380.00 

เมตร พรอมบอพัก 

ค.ส.ล.ตามแบบ 

อบต.กุดจอกกําหนด

280,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ มีชองทาง

ระบายนํ้าเสยี

มีชองทางระบายนํ้า

เสียในหมูบาน

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

84 โครงการวางทอสง

นํ้าลงสระสี่เหลี่ยม 

หมู 10

เพื่อวางทอสงนํ้าลง

สระสี่เหลี่ยม

วางทอสงนํ้าลงสระ

สี่เหล่ียม ขนาด  .

60 เมตร ยาว 300 

เมตร ตามแบบ 

อบต.กุดจอกกําหนด

300,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมีนํ้า

ใชอยางเพียงพอ

ประชาชนหมูบานมี

นํ้าใชอยางเพียงพอ

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง
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85 โครงการกอสราง

ถนน คสล. บานคู

มะคา ไป คุมหนอง

กระโดน

เพื่อกอสรางถนน ค.

ส.ล. บานคูมะคา ไป

 คุมหนองกระโดน

กอสรางถนน ค.ส.ล.

 บานคูมะคา ไป คุม

หนองกระโดนขนาด

กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 200.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

ตามแบบ อบต.กุด

จอกกําหนด

200,000.00 400,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

86 โครงการกอสราง

ถนน คสล.บานนาง

สํารวย บานดอนหัน

 หมู 11

เพื่อกอสรางถนน

ค.ส.ล.บานบานนาง

สํารวย บานดอนหัน

 หมู 11

กอสรางถนน ค.ส.ล.

บานนางสาํราญ 

บานดอนหัน หมู 11

 ขนาดกวาง 4.00 

เมตร ยาว 150.00 

เมตร หนา 0.15 

เมตรตามแบบ อบต.

กุดจอกกําหนด

330,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

87 โครงการกอสราง

ถนน ค.ส.ล. สาม

แยกไปบานฐิติพร 

หมู 12

เพื่อกอสรางถนน ค.

ส.ล. สามแยกไป

บานฐิติพร หมู 12

กอสรางถนน ค.ส.ล.

 สามแยกไปบานฐิติ

พร หมู 12 ขนาด

กวาง 2.90 เมตร 

ยาว 150.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตรตาม

แบบ อบต.กุดจอก

กําหนด

200,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

88 โครงการกอสราง

ถนน ค.ส.ล. หนา

บานนางละอองไป

ถึงบานนางช่ืน ม.12

เพื่อกอสรางถนน ค.

ส.ล. หนาบานนาง

ละอองไปถึงบาน

นางชื่น

กอสรางถนน ค.ส.ล.

 หนาบานนางละออง

ไปถึงบานนางช่ืน 

ขนาดกวาง 4.50 

เมตร ยาว 198.00 

เมตร หนา 0.15 

เมตรตามแบบ อบต.

กุดจอกกําหนด

490,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

89 โครงการกอสราง

ถนน ค.ส.ล. สี่แยก

บานนางบาง หมู 12

เพื่อกอสรางถนน ค.

ส.ล. สี่แยกบานนาง

บาง หมู 12

กอสรางถนน ค.ส.ล.

 สี่แยกบานนางบาง 

หมู 12 ขนาดกวาง 

5.00 เมตร ยาว 

150.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร ตามแบบ

 อบต.กุดจอกกําหนด

412,500.00 200,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

90 โครงการกอสราง

ถนนหินคลกุรอบ

โคกหลุมหิน หมู 12

เพื่อกอสรางถนนหิน

คลกุรอบโคกหลุมหิน

 หมู 12

กอสรางถนนหินคลุก

รอบโคกหลุมหิน หมู

 12 ขนาดกวาง 2 

เมตร ยาว 1,500 

เมตร หนา 0.10 

เมตร ตามแบบ 

อบต.กุดจอกกําหนด

200,000.00 200,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง
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91 โครงการกอสราง

ถนนหินคลกุ ซอย

บานนายสนธยา หมู

 12

เพื่อกอสรางถนนหิน

คลกุ ซอยบานนาย

สนธยา

กอสรางถนนหินคลุก

 ซอยบานนายสนธยา

 ขนาดกวาง 4.00 

เมตร ยาว 320.00 

เมตร หนา 0.10 

เมตร ตามแบบ 

อบต.กุดจอกกําหนด

100,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

92 โครงการกอสราง

ถนนดิน ซอยบานไก

นอย หมู 13

เพื่อกอสรางถนนดิน

 ซอยบานไกนอย

กอสรางถนนดิน 

ซอยบานไกนอย

ขนาดกวาง 3.50 

เมตร ยาว 120.00 

เมตร หนา 0.50 

เมตร ตามแบบ 

อบต.กุดจอกกําหนด

20,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

93 โครงการกอสราง

ถนนหินคลกุ หมู 12

 ถนนกุดจอก 4 

(สายกุดจอกถึง 

หนองหัวชาง)

เพื่อซอมแซมถนน

หินคลุก หมู 12บาน

กุดจอก ถึง บาน

หนองหัวชาง

กอสรางสรางถนน

หินคลุกบานกุดจอก 

ไปบานหนองหัวชาง 

ขนาดกวาง 3.50 

เมตร ยาว 545 เมตร

 หนา 0.12 เมตร

ตามแบบ อบต.กุด

จอกกําหนด

480,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

94 โครงการกอสราง

ถนนดิน บานโสก หมู

 4 (สายรอบปาชา

บานโสก)

เพื่อกอสรางถนนดิน

 บานโสก

กอสรางถนนดิน 

บานโสก หมู 4 

พรอมปรบัเกรด

เกลี่ยบดทับแนน ให

เรียบรอย ขนาด 

กวาง 4.00 เมตร 

ยาว 253 เมตร สูง

เฉลี่ย 1 เมตร

123,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

95 โครงการกอสราง

ถนนหินคลกุ บาน

กุดจอก หมู 12 

(สายบานกุดจอก - 

บานดอนฆาเสอื ต.

บัวใหญ)

เพื่อกอสรางถนนหิน

คลกุ บานกุดจอก 

หมู 12 (สายบานกุด

จอก - บานดอนฆา

เสือ ต.บัวใหญ)

กอสรางถนนหินคลุก

 บานกุดจอก หมู 12 

(สายบานกุดจอก - 

บานดอนฆาเสอื ต.

บัวใหญ)

160,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

96 โครงการกอสราง

ฝายนํ้าลนคลองโสก

ขี้หนู ตรงบานนาย

หลอด หมู 13

เพื่อกอสรางฝายนํ้า

ลนคลองโสกขี้หนู 

ตรงบานนายหลอด 

หมู 13

ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 15 เมตร สูง 

1.50 เมตร ตามแบบ

 อบต.กุดจอกกําหนด

400,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจและ

สามารถมีนํ้าใช

เพียงพอ

ประชาชนมีนํ้าใช 

อุปโภคบริโภคอยาง

เพียงพอ

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

97 โครงการกอสราง

ถนนหินคลกุ จาก

ฝายเกา ถึง บานงิ้ว

ใหม

เพื่อกอสรางถนนหิน

คลกุ จากฝายเกา ถึง

 บานงิ้วใหม

กอสรางถนนหินคลุก

 จากฝายเกา ถึง 

บานงิ้วใหมขนาด

กวาง 3.00 เมตร 

ยาว 400.00 เมตร 

หนา 0.10 เมตร 

ตามแบบ อบต.กุด

จอกกําหนด

72,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง
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98 โครงการกอสราง

ถนน คอนกรตีเสริม

เหล็ก หมู 13 ถึง หมู

 8 (ถนนหัวฝาย 1)

เพื่อกอสรางถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู 13 ?หมู 8 (ถนน

หัวฝาย 1)

กอสรางถนน คสล.

ขนาดผิวจราจรกวาง

 4.50 เมตร ยาว 

95.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร ไหลทาง

ดินถมตามแบบ 

อบต.กุดจอกกําหนด

473,000.00 400,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

99 โครงการกอสราง

ถนน คสล. บานนาง

แฉลม ถึง บานหัว

ฝาย หมู 13

เพื่อกอสรางกอสราง

ถนน คสล. บานนาง

แฉลม ถึง บานหัว

ฝาย หมู 13

กอสรางถนน คสล. 

บานนางแฉลม ถึง 

บานหัวฝาย หมู 13

ขนาดกวาง 3.00 

เมตร ยาว 57.00 

เมตร หนา 0.15 

เมตรตามแบบ อบต.

กุดจอกกําหนด

100,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

100 โครงการซอมแซม

ถนนหินคลกุพรอม

ปรบัเกรดเกลี่ยบด

ทับแนนใหเรียบรอย

 สายทางบานหัว

ฝาย-บานดอนแปะ 

บานหัวฝาย หมู 13

ซอมแซมถนนหิน

คลกุพรอมปรับเกรด

เกลี่ยบดทับแนนให

เรียบรอย สายทาง

บานหัวฝาย-บาน

ดอนแปะ บานหัว

ฝาย หมู 13

ซอมแซมถนนหิน

คลกุพรอมปรับเกรด

เกลี่ยบดทับแนนให

เรียบรอย สายทาง

บานหัวฝาย-บาน

ดอนแปะ บานหัว

ฝาย หมู 13 ตําบล

กุดจอก อําเภอบัว

ใหญ จังหวัด

นครราชสีมา ชวงที่ 1

 ขนาดผิวจราจรกวาง

 4.00 ม. ยาว 

1,100.00 ม. หนา

เฉลี่ย 0.12 ม. ชวงที่

 2 ขนาดผิวจราจร

กวาง 4.00 ม. ยาว 

100.00 ม. หนาเฉล่ีย

 0.12 ม.

500,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

101 โครงการกอสราง

สรางรั้วราวเหล็กกั้น

หนองหัวฝาย

เพื่อกอสรางสรางรั้ว

ราวเหลก็กั้นหนอง

หัวฝาย

กอสรางสรางรั้วราว

เหล็กกั้นหนองหัว

ฝาย ขนาด ยาว 900

 เมตร สูง 1.50 เมตร

 ตามแบบ อบต.กุด

จอกกําหนด

385,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

โครงการ

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัย

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

102 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ดานทิศ

ตะวันตกหมูบาน หมู

 13

เพื่อกอสรางถนน ค.

ส.ล. ดานทิศ

ตะวันตกหมูบาน หมู

 13

กอสรางถนน ค.ส.ล.

 ดานทิศตะวันตก

หมูบาน หมู 13 

ขนาดกวาง 3.50 

เมตร ยาว 200.00 

เมตร หนา 0.15 

เมตรตามแบบ อบต.

กุดจอกกําหนด

385,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง
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103 โครงการปรับปรุง

ซอมแซมถนนดิน 

บานดอนแปะ หมู 8 

(ซอยนาลุงใบ)

เพื่อเสรมิถนนดิน 

บานดอนแปะ หมู 8 

(ซอยนาลุงใบ)

เสรมิถนนดิน บาน

ดอนแปะ หมู 8 

(ซอยนาลุงใบ) 

ขนาดกวาง 4.00 

เมตร ยาว 230 เมตร

 สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร

60,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัย

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

104 โครงการกอสราง

ถนน คสล.รอบสระ

หนองนอย หมู 1

เพื่อกอสรางถนน 

คสล.รอบสระหนอง

นอย หมู 1

กอสรางถนน คสล.

รอบสระหนองนอย 

ขนาดกวาง 4.00 

เมตร ยาว100 เมตร

 หนา 0.15 เมตร 

รายละเอียดตามแบบ

 อบต.กุดจอกกําหนด

250,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

105 โครงการกอสราง

ถนน คสล. บานกุด

จอก หมูที่ 12 (สาย

บานกุดจอก - บาน

หนองหัวชาง )

เพื่อกอสราง คสล. 

บานกุดจอก หมูที่ 

12 (สายบานกุดจอก

 - บานหนองหัวชาง )

เพื่อกอสราง ถนน 

คสล.บานกุดจอก หมู

 12 (สายบานกุด

จอก - บานหนองหัว

ชาง) ผิวจราจร กวาง

 5.00 ม. ยาว 1,700

 ม. หนา 0.15 ม. 

ไหลทางดินถม

6,500,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

106 โครงการกอสราง

ถนนหินคลกุพรอม

ปรบัเกรดเกลี่ยบด

ทับแนนใหเรียบรอย

 สายทางบานโคก

เพ็ด-บานสามเมือง 

บานโคกเพ็ด หมู 3

เพื่อกอสรางถนนหิน

คลกุ บานโคกเพ็ด 

เชื่อมตําบลสามเมือง

กอสรางถนนหิน

คลกุพรอมปรับเกรด

เกลี่ยบดทับแนนให

เรียบรอย สายทาง

บานโคกเพ็ด-บาน

สามเมือง ขนาดผิว

จราจรกวาง 4.00 ม.

 ยาว 1,200.00 ม. 

หนาเฉล่ีย 0.12 ม. 

รายละเอียดตามแบบ

 อบต.กุดจอกกําหนด

250,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

107 โครงการกอสราง

ถนน คสล. บาน

หนองปรือ หมูที่ 6

กอสรางถนน คสล.

บานหนองปรอื หมู 6

กอสรางถนน คสล.

บานหนองปรอื หมู 6

 ผิวจราจร กวาง 

5.00 ม. ยาว 

2,100.00 ม. หนา 

0.15 ม. ไหลทางดิน

ถม

8,000,000.00 รอยละ80ความพึง

พอใจของประชาชน

ที่เขาใชบริการ

ประชาชนอํานวย

ความสะดวกในการ

เดินทาง 1 จุด

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง
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108 โครงการซอมแซม

ถนนหินคลกุ ซอย

ตรงขามบัวใหญแกส

 ถึง หนองถ่ัวแปบ-

ศาลปูตาบานกุดจอก

เพื่อซอมแซมถนน

หินคลุก ซอยตรง

ขามบัวใหญแกส ?

หนองถ่ัวแปบ-ศาลปู

ตาบานกุดจอก

ซอมแซมถนนหิน

คลกุ ซอยตรงขามบัว

ใหญแกส ?หนองถ่ัว

แปบ-ศาลปูตาบาน

กุดจอก ขนาดกวาง 

4.00 เมตร ยาว 430 

เมตร หนา 0.12 

เมตร รายละเอียด

ตามแบบอบต.กุด

จอกกําหนด

200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

109 โครงการขยายถนน

หินคลุก บานดอน

แปะ หมู 8 ถึงบาน

โนนแดง หมู 14

เพื่อขยายถนนหิน

คลกุ บานดอนแปะ 

หมู 8 ถึงบานโนน

แดง หมู 14

ขยายถนนหินคลุก 

บานดอนแปะ หมู 8

 ถึงบานโนนแดง หมู

 14 ขนาดกวาง 5.00

 เมตร ยาว 300 

เมตร หนา 0.10 

เมตร รายละเอียด

ตามแบบ อบต.กุด

จอกกําหนด

100,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

110 โครงการซอมแซม

ถนนหินคลกุหลังชาง

ฤดูหนาฝนภายใน

ตําบลกุดจอก

เพื่อซอมแซมถนน

หินคลุกภายในตําบล

กุดจอก

ซอมแซมถนนหิน

คลกุหลังชางฤดูหนา

ฝนภายในตําบลกุด

จอก รายละเอียด

ตามแบบอบต.กุด

จอกกําหนด

300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

111 โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้า คศล.หนา

บานนางสไีพร ถึง

คลองเหมือง หมู 8

เพื่อกอสรางราง

ระบายนํ้า คศล.หนา

บานนางสไีพร ถึง

คลองเหมือง ยาว 

150 เมตร หมู 8

กอสรางรางระบาย

นํ้า คศล.หนาบาน

นางสไีพร ถึงคลอง

เหมือง ยาว 150 

เมตร หมู 8 

รายละเอียดตามแบบ

 อบต.กุดจอกกําหนด

300,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

112 โครงการกอสราง

ถนน คสล.ซอย คุม

เกษตรพอเพียง หมู 8

เพื่อกอสรางถนน 

คสล.ซอย คุมเกษตร

พอเพียง หมู 8

กอสรางถนน คสล.

ซอย คุมเกษตร

พอเพียง หมู 8 

ขนาดกวาง 4.50 

เมตร ยาว 150 เมตร

 หนา 0.15 เมตร 

รายละเอียดตาม

แบบอบต.กุดจอก

กําหนด

400,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง
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113 โครงการพัฒนา

ปรบัปรุงแหลงกัก

เก็บนํ้าหนองคูมะคา

 บานคูมะคา หมู 10

เพื่อปรับปรุงแหลง

กักเก็บนํ้าหนองคู

มะคา บานคูมะคา 

หมู 10

ขุดรื้อคันคูกลาง 

กวางเฉลี่ย 3 เมตร 

ยาว 210 เมตร ลึก

เฉลี่ย 1.50 เมตร 

จุดที่ 1 ขุดลอกคัน

ดินขนาดกวาง 40 

เมตร ยาว 50 เมตร 

ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร 

จุดที่ 2 ขุดตัดคันคู 

ดานทิศตะวันออก

และทิศใต ขยาด

กวางเฉลี่ย 1 เมตร 

ยาว 340 เมตร ลึก

เฉลี่ย 3.00 เมตร 

พรอมตกแตงให

เรียบรอย

311,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ประชาชนมี

แหลงน้ํากักเพียงพอ

ตอการอุปโภคบริโภค

ประชาชนมีแหลงนํ้า

กักเพียงพอตอการ

อุปโภคบริโภค

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

114 โครงการกอสราง

ถนน คสล.ซอยบาน

นายหวัง ไพรงาม

เพื่อกอสรางถนน 

คสล.ซอย คุมเกษตร

พอเพียง หมู 8

กอสรางถนน คสล.

ซอยบานนายหวัง 

ไพรงาม ขนาดกวาง 

3.00 เมตร ยาว 130 

เมตร หนา 0.15 

เมตรรายละเอียด

ตามแบบอบต.กุด

จอกกําหนด

250,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

115 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ซอยนาง

นิภา ถึงบานนางสม

พร หมู 8

เพื่อกอสรางถนน 

คสล. ซอนนางนิภา 

ถึงบานนางสมพร หมู

 8

กอสรางถนน คสล. 

ซอนนางนิภา ถึง

บานนางสมพร หมู 8

 ขนาดกวาง 5.00 

เมตร ยาว 120 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

รายละเอียดตามแบบ

 อบต.กุดจอกกําหนด

350,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

116 โครงการปรับปรุง

อาคารสาํนักงานหลัง

เกา

เพื่อปรับปรุงอาคาร

สํานักงานหลังเกา

ปรบัปรุงอาคาร

สํานักงานหลังเกา 

ตามแบบ อบต.กุด

จอกกําหนด

200,000.00 มีสถานที่บรกิารดี

ยิ่งขึ้น

มีสถานที่บรกิาร

ประชาชนที่ดี

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

117 โครงการหนาบาน

นามอง

สงเสริมใหชุมชน

บรหิารจัดการขยะ

แตละครอบครัว

ชุมชนปราศจากขยะ

 มีการบริหารจัดการ

ขยะแตละครอบครวั

50,000.00 50,000.00 20,000.00 ประชาชน รอยละ 

80 มีการบรหิารใน

แตละครอบครัว

ชุมชน สะอาด 

ปราศจากขยะ

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

118 อุดหนุนสาํนักงาน

ไฟฟาสวนภูมิภาค

อําเภอบัวใหญ

เพื่อขยายเขตไฟฟา

รองรบั

สาธารณูปโภคหรือ

แกปญหาความ

เดือดรอนของ

ประชาชน หมูที่ 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14

ขยายเขตไฟฟาใน

ตําบลกุดจอก

200,000.00 ประชาชนมีไฟฟาใช

ครอบคลุมทั่วถึงมาก

ยิ่งขึ้น

มีระบบไฟฟารองรบั

สาธารณูปโภคหรือ

บรกิารประชาชน

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง
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119 โครงการกอสราง

ถนน คสล. หมูที่ 8 

บานดอนแปะ (ซอย

หลังวัดดอนแรง)

เพื่อใหประชาชนได

มีถนนใชในการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

กอสรางถนน คสล. 

กวาง 3.50 เมตร 

ยาว 45 เมตร หนา 

0.15 เมตร (ตาม

แบบแปลนที่ อบต.

กําหนด) พิกัด N 

5.569204* E 

102.476491*

100,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

120 โครงการกอสราง

ถนน คสล. หมูที่ 8 

บานดอนแปะ (ซอย

หลังฉางขาว)

เพื่อใหประชาชนได

มีถนนใชในการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

กอสรางถนน คสล. 

กวาง 2.80 เมตร 

ยาว 65 เมตร หนา 

0.15 เมตร (ตาม

แบบแปลนที่ อบต.

กําหนด) พิกัด N 

15.573062* E 

102.477958

100,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

121 โครงการกอสราง

ถนน คสล. หมูที่ 10

 บานคูมะคา (ซอย

คุมหนองใขนํ้า)

เพื่อใหประชาชนได

มีถนนใชในการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

กอสรางถนน คสล. 

กวาง 4.00 เมตร 

ยาว 182 เมตร หนา

 0.15 เมตร (ตาม

แบบแปลนที่ อบต.

กําหนด) พิกัด N 

15.565556* E 

102.468283

400,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

122 โครงการกอสราง

ถนน คสล. หมูที่ 12

 บานกุดจอก (ซอย

ทางเชื่อมลําหวยกุด

จอก)

เพื่อใหประชาชนได

มีถนนใชในการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

กอสรางถนน คสล. 

กวาง 4.00 เมตร 

ยาว 46 เมตร หนา 

0.15 เมตร (ตาม

แบบแปลนที่ อบต.

กําหนด) พิกัด N 

15.550752* E 

102.456262*

100,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

123 โครงการซอมสราง

ถนน คสล. หมูที่ 4 

บานโสก (ซอยรอบ

บาน)

เพื่อใหประชาชนได

มีถนนใชในการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

กอสรางถนน คสล. 

จุดที่ 1 กวาง 4.00 

เมตร ยาว 36 เมตร 

หนา 0.10 เมตร จุด

ที่ 2 กวาง 5.00 

เมตร ยาว 30 เมตร 

หนา 0.10 เมตร 

(ตามแบบแปลนที่ 

อบต.กําหนด) พิกัด 

N 15.572005* E 

102.499844

100,000.00 100,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง
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124 โครงการกอสราง

ถนนหินคลกุ หมูที่2 

บานเพ็คนอย (ซอย

ถนนเรียบลาํหวย)

เพื่อใหประชาชนได

มีถนนใชในการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

กอสรางถนน หิน

คลกุ กวาง 3.50 

เมตร ยาว 345 เมตร

 หนา 0.10 เมตร 

(ตามแบบแปลนที่ 

อบต.กําหนด) พิกัด 

N 15.568244* E 

102.505921

100,000.00 100,000.00 ถนน คสล. ยาว345 

เมตร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

125 โครงการกอสราง

ถนนดิน หมูที่ 10 

บานคูมะคา (ตรงไป

โคกบุลาว)

เพื่อใหประชาชนได

มีถนนใชในการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

กอสรางถนนดิน 

กวาง 4.00 เมตร 

ยาว 450 เมตร หนา

 0.80 เมตร (ตาม

แบบแปลนที่ อบต.

กําหนด) พิกัด N 

15.577947* E 

102.474447

100,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

126 โครงการกอสราง

ถนนดิน หมูที่ 7 

บานออยชาง (ซอย

ทิศเหนือหมูบาน)

เพื่อใหประชาชนได

มีถนนใชในการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

กอสรางถนนดิน 

กวาง 4.50 เมตร 

ยาว 450 เมตร หนา

 0.80 เมตร (ตาม

แบบแปลนที่ อบต.

กําหนด) พิกัด N 

15.613830* E 

102.495512

100,000.00 100,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

127 โครงการซอม สราง

ถนนลาดยาง หมูที่7

 บานออยชาง

เพื่อใหประชาชนได

มีถนนใชในการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

ซอมสราง

ถนนลาดยาง กวาง 

5.30 เมตร ยาว 375 

เมตร ผิวจราจร 

Asphaltic 

Concrete (AC) 

หนา 5 ซม. (ตาม

แบบแปลนที่ อบต.

กําหนด)

400,000.00 500,000.00 500,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

128 โครงการซอม สราง

ถนน คสล. หมูที่1 

บานงิ้วใหม

เพื่อใหประชาชนได

มีถนนใชในการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

ซอมสรางถนน คสล.

 กวาง 3.00 เมตร 

ยาว 51 เมตร หนา 

0.10 เมจร (ตาม

แบบแปลนที่ อบต.

กําหนด) พิกัด N 

15.551619* E 

102.497987*

53,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

129 โครงการกอสราง

ถนนหินคลกุ หมูที่ 3

 บานโคกเพ็ด (ซอย

โนภูดิน)

เพื่อใหประชาชนได

มีถนนใชในการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

กอสรางถนนหินคลุก

 กวาง 3.00 เมตร 

ยาว 400 เมตร หนา

 0.10 เมตร (ตาม

แบบแปลนที่ อบต.

กําหนด) พิกัด N 

15.572385* E 

102.512359

100,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง
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130 โครงการซอมสราง

ถนน คสล. หมู 1 - 

หมู 4

เพื่อใหประชาชนได

มีถนนใชในการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

ซอมสรางถนน คสล.

ขนาดผิวจราจรกวาง

 4.50 เมตร ยาว 

195.00 เมตร หนา 

0.10 เมตร 

(รายละเอียด

โครงการเปนไปตาม

แบบอบต.กุดจอก 

กําหนด)

410,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

131 โครงการกอสราง

ถนน คสล. หมู 2 

(ซอยรอบบาน)

เพื่อใหประชาชนได

มีถนนใชในการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

กอสรางถนน คสล.

ขนาดผิวจราจรกวาง

 4.00 เมตร ยาว 

72.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร ตาม

แบบมาตรฐานงาน

ทางสําหรบั อปท. 

แผนที่ ทถ-

2-202-203 

(รายละเอียด

โครงการเปนไปตาม

แบบอบต.กุดจอก 

กําหนด)

200,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

132 โครงการกอสราง

ถนน คสล. หมู 3 

(คุมนอย)

เพื่อใหประชาชนได

มีถนนใชในการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

กอสรางถนน คสล.

ขนาดผิวจราจรกวาง

 4.00 เมตร ยาว 

72.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร ตาม

แบบมาตรฐานงาน

ทางสําหรบั อปท. 

แผนที่ ทถ-

2-202-203 

(รายละเอียด

โครงการเปนไปตาม

แบบอบต.กุดจอก 

กําหนด)

200,000.00 200,000.00 200,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

133 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ม.4 - ม.3

เพื่อใหประชาชนได

มีถนนใชในการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

กอสรางถนน คสล.

ขนาดผิวจราจรกวาง

 4.50 เมตร ยาว 

95.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร ตาม

แบบมาตรฐานงาน

ทางสําหรบั อปท. 

แผนที่ ทถ-

2-202-203 

(รายละเอียด

โครงการเปนไปตาม

แบบอบต.กุดจอก 

กําหนด)

200,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง
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134 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ม.5 

(ซอยหลังโรงเรียน)

เพื่อใหประชาชนได

มีถนนใชในการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

กอสรางถนน คสล. 

ขนาดผิวจราจรกวาง

 4.00 เมตร ยาว 

72.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร ตาม

แบบมาตรฐานงาน

ทางสําหรบั อปท. 

แผนที่ ทถ-

2-202-203 

(รายละเอียด

โครงการเปนไปตาม

แบบอบต.กุดจอก 

กําหนด)

200,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

135 โครงการกอสราง

ถนนหินคลกุ บาน

หนองปรือ หมู 6 

(สายบานหนองปรือ

 - บานโนนพลวง)

เพื่อใหประชาชนได

มีถนนใชในการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

กอสรางถนน หิน

คลกุพรอมปรับเกรด

เกลี่ยบดทับแนนให

เรียบรอย ขนาดกวาง

 3.50 เมตร ยาว 800

 เมตร หนา 0.12 

เมตร

300,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

136 โครงการกอสราง

ถนน คสล. หมู 7 

(ซอยหลังวัด

เพื่อใหประชาชนได

มีถนนใชในการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

กอสรางถนน คสล.

ขนาดผิวจราจรกวาง

 4.00 เมตร ยาว 

72.00 หนา 0.15 

เมตร ตามแบบ

มาตรฐานงานทาง

สําหรับ อปท. แผนที่

 ทถ-2-202-203 

(รายละเอียด

โครงการเปนไปตาม

แบบอบต.กุดจอก 

กําหนด)

200,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

137 โครงการกอสราง

ถนน คสล. หมู 8 

ทางทิศเหนือ (ซอย

หนองขาม)

เพื่อใหประชาชนได

มีถนนใชในการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

กอสรางถนน คสล.

ขนาดผิวจราจรกวาง

 5.00 เมตร ยาว 

50.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร ตาม

แบบมาตรฐานงาน

ทางสําหรบั อปท. 

แผนที่ ทถ-

2-202-203 

(รายละเอียด

โครงการเปนไปตาม

แบบอบต.กุดจอก 

กําหนด)

300,000.00 181,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง
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138 โครงการกอสราง

ถนน คสล.หมู 13 

(ซอยบานนางแฉลม) 

(ตอเนื่องจากป 

งบประมาณ 2561)

เพื่อใหประชาชนได

มีถนนใชในการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

กอสรางถนน คสล.

ขนาดผิวจราจรกวาง

 3.00 เมตร ยาว 

170.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร ตาม

แบบมาตรฐานงาน

ทางสําหรบั อปท. 

แผนที่ ทถ-

2-202-203 

(รายละเอียด

โครงการเปนไปตาม

แบบอบต.กุดจอก 

กําหนด)

357,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

139 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (คสล.) บาน

โนนแดง หมู 14 ( 

บานโนนแดง- บาน

ดอนแปะ)

เพื่อใหประชาชนได

มีถนนใชในการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

กอสรางถนน คสล.

ขนาดผิวจราจรกวาง

 4.50 เมตร ยาว 

59.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร ตาม

แบบมาตรฐานงาน

ทางสําหรบั อปท. 

แผนที่ ทถ-

2-202-203 

(รายละเอียด

โครงการเปนไปตาม

แบบอบต.กุดจอก 

กําหนด)

300,000.00 300,000.00 200,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

140 โครงการกอสราง

ถนนดิน หมู 10 สาย

รอบหนองคูมะคา

เพื่อใหประชาชนได

มีถนนใชในการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

กอสรางถนนดิน 

ขนาดกวาง 4.00 

เมตร ยาว 320.00 

เมตร หนา 0.90 

เมตร วางทอระบาย

นํ้า คสล. Ø 0.30 

เมตร จํานวน 2 

จุดๆละ 6 ทอน 

พรอมยาแนวรอยตอ

ใหเรียบรอย 

(รายละเอียด

โครงการเปนไปตาม

แบบ อบต.กุดจอก 

กําหนด)

100,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง
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141 โครงการกอสราง

ถนนดิน หมู 11 ทิศ

เหนือของหมูบาน

เพื่อใหประชาชนได

มีถนนใชในการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

กอสรางถนนดิน 

ขนาดกวาง 4.00 

เมตร ยาว 400.00 

เมตร หนา 0.70 

เมตร วางทอระบาย

นํ้า คสล. Ø 0.30 

เมตร จํานวน 2 

จุดๆละ 6 ทอน 

พรอมยาแนวรอยตอ

ใหเรียบรอย พรอม

ยาแนวรอยตอให

เรียบรอย 

(รายละเอียด

โครงการเปนไปตาม

แบบ อบต.กุดจอก 

กําหนด)

100,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

142 โครงการกอสราง

ถนนดิน หมู 6

เพื่อใหประชาชนได

มีถนนใชในการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

ชวงที่ 1 กอสราง

ถนนดิน ขนาดกวาง 

4.00 เมตร หนา 

1.30 เมตร ยาว 

320.00 เมตร ชวงที่ 

2 กอสรางถนนดิน 

ขนาดกวาง 4.00 

เมตร หนา 1.30 

เมตร ยาว 130.00

เมตร วางทอระบาย

นํ้า คสล. Ø 0.30 

เมตร จํานวน 3 จุดๆ

ละ 6 ทอน พรอมยา

แนวรอยตอให

เรียบรอย 

(รายละเอียด

โครงการเปนไปตาม

แบบ อบต.กุดจอก 

กําหนด)

200,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

143 โครงการกอสราง

ถนนดิน หมู 12 - ต.

โนนประดู

เพื่อใหประชาชนได

มีถนนใชในการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

กอสรางถนนดิน 

ขนาดกวาง 4.00 

เมตร ยาว 400.00 

เมตร หนา 0.70 

เมตร วางทอระบาย

นํ้า คสล. Ø 0.30 

เมตร จํานวน 2 

จุดๆละ 6 ทอน 

พรอมยาแนวรอยตอ

ใหเรียบรอย 

(รายละเอียด

โครงการเปนไปตาม

แบบ อบต.กุดจอก 

กําหนด)

100,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง
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144 โครงการขุดลอกสระ

วัดเกา หมู 3

เพื่อใหประชาชนได

มีถนนใชในการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

ขุดลอกสระวัดเกา 

ขนาดกวาง 22.00 

เมตร ทิศตะวันตก

ยาว 106.00 เมตร 

ทิศตะวันออกยาว 

79.00 เมตร ลึก 

2.30 เมตร ปรมิาตร

ดินขุด 5,150.00 

ลบ.ม. (รายละเอียด

โครงการเปนไปตาม

แบบ อบต.กุดจอก 

กําหนด)

200,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

145 โครงการซอมแซม

ถนนหินคลกุสาย

โคกปาชา - บานโสก

 ม.4

เพื่อใหประชาชนได

มีถนนใชในการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

ซอมแซมถนนหิน

คลกุ ขนาดผิวจราจร

กวาง 4.00 เมตร 

ยาว 320.00 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร

 ปรมิาตรหินคลุกไม

นอยกวา 165.00 

ลบ.ม. (รายละเอียด

โครงการเปนไปตาม

แบบ อบต.กุดจอก 

กําหนด)

100,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

146 โครงการกอสราง

ถนน คสล.หมูที่ 12 

(ซอยบานนางสําริด 

ชางเหล็ก)

เพื่อใหประชาชนได

มีถนนใชในการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

กอสรางถนน คสล.ก

วาง 3.50 เมตร ยาว

 61.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

(รายละเอียด

โครงการตามแบบ 

อบต.กุดจอกกําหนด)

150,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

147 โครงการซอมแซม

ถนนหิน สายทาง

บานหนองเชียงโข - 

บานหนองปรอื

กอสรางถนนหิน 

สายทางบานหนอง

เชียงโข - บานหนอง

ปรอื

ซอมแซมถนนหิน

คลกุพรอมปรับเกรด

เกลี่ยบดทับแนนให

เรียบรอย สายทาง

บานหนองเซียงโข -

บานหนองปรอื 

ขนาดผิวจราจรกวาง

 4.00 ม. ยาว 

1,100.00 ม. หนา

เฉลี่ย 0.12 ม.

460,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

148 โครงการตอเติม

อาคารเก็บขยะ

อันตราย

เพื่อใชในการเก็บ

ขยะมีพิษ

ทิศเหนือกวาง 4.50 

เมตร ทิศใตกวาง 

2.00 เมตร ทิศ

ตะวันตกยาว 12.00 

เมตร (รายละเอียด

โครงการตามแบบ 

อบต.กุดจอกกําหนด)

40,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 มีสถานที่เก็บขยะมี

พิษ

ประชาชนมีสถานที่

เก็บขยะมีพิษ

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง
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149 โครงการปรับปรุง

อาคารสาํนักงาน 

อาคารหอประชุม 

โรงจอดรถภายใน 

อบต.กุดจอก

เพื่อปรับปรุงอาคาร

สํานักงานไวบริการ

ประชาชน

ปรบัปรุงอาคาร

สํานักงาน อาคาร

หอประชุม โรงจอด

รถ (รายละเอียด

โครงการตามแบบ 

อบต.กุดจอกกําหนด)

85,000.00 200,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

ติดตอราชการ

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

150 กอสรางปายบอก

ทางเขา อบต.กุดจอก

เพื่อบอกสถานที่ กอสรางปายเหล็ก

บอกทางเขา อบต.

กุดจอก จํานวน 3 

ปาย

12,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

มีปายบอกสถานที่ 

อบต.

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

151 โครงการปรับปรุง

ภูมิทัศน อบต.กุดจอก

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน

 อบต.กุดจอก

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน

 อบต.กุดจอก

50,000.00 100,000.00 อบต.กุดจอก มีภูมิ

ทัศนสิ่งแวดลอมที่ดี

ขึ้น

อบต.กุดจอก มีภูมิ

ทัศนสิ่งแวดลอมที่ดี

ขึ้น

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

152 โครงการกอสราง

สถานที่เก็บส่ิงปฏิบัติ

กูล

เพื่อเปนสถานที่เก็บ

และบําบัดส่ิงปฎิกูล

เพื่อกอสรางสถานี

เก็บและบําบัดส่ิง

ปฏิกูล

200,000.00 ตําบลกุดจอกมี

สถานที่เก็บและ

บําบัดส่ิงปฏิกูล

มีสถานที่เก็บและ

บําบัดส่ิงปฏิกูล

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

153 โครงการกอสราง

ถนน คสล. หมู 3 

(สายบานโคกเพ็ด ถึง

 บานโสก)

เพื่อใหประชาชนได

มีถนนใชในการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

กอสรางถนน คสล.

ขนาดผิวจราจรกวาง

 4.50 เมตร ยาว 

95.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร ไหลทาง

ดินถม พรอมปาย

ประชาสัมพันธ

โครงการ จํานวน 1 

ปาย (รายละเอียด

โครงการเปนไปตาม

แบบอบต.กุดจอก 

กําหนด)

300,000.00 300,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง
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154 โครงการซอมสราง

ถนน คสล.หมู 4 

(สายรอบบาน)

เพื่อใหประชาชนได

มีถนนใชในการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

ชวงที่ 1 กอสราง

ถนน คสล.ขนาดผิว

จราจรกวาง 4.00 

เมตร ยาว 36.00 

เมตร หนา 0.10 

เมตร ไหลทางดินถม

 จุดเริ่มตน N 

15.571993º E 

102.499974º สิ้นสุด

 N 15.571913º E 

102.500279º ชวงที่

 2 กอสรางถนน 

คสล.ขนาดผิวจราจร

กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 14.00 เมตร 

หนา 0.10 เมตร 

ไหลทางดินถม 

จุดเริ่มตน N 

15.571862º E 

102.500278º สิ้นสุด

 N 15.571714º E 

102.500238º(

รายละเอียดโครงการ

เปนไปตามแบบ

อบต.กุดจอก กําหนด)

100,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

155 โครงการกอสราง

ถนน คอนกรตีเสริม

เหล็ก หมู 5 (ซอย

หนองนอย)

เพื่อใหประชาชนได

มีถนนใชในการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

กอสรางถนน คสล.

ขนาดผิวจราจรกวาง

 4.50 เมตร ยาว 

95.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร ไหลทาง

ดินถม ตามแบบ

มาตรฐานงานทาง

สําหรับ อปท. แผนที่

 ทถ-2-202-203 

(รายละเอียด

โครงการเปนไปตาม

แบบอบต.กุดจอก 

กําหนด)

300,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง
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156 โครงการกอสราง

ถนน คสล. หมู 14 

ถนนโนนแดง 1 

(เชื่อมหมู 8)

เพื่อใหประชาชนได

มีถนนใชในการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

กอสรางถนน คสล.

ขนาดผิวจราจรกวาง

 4.50 เมตร ยาว 

95.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร ไหลทาง

ดินถม พรอมปาย

ประชาสัมพันธ

โครงการ จํานวน 1 

ปาย (รายละเอียด

โครงการเปนไปตาม

แบบอบต.กุดจอก 

กําหนด)

300,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

157 โครงการกอสราง

ถนนหินคลกุ หมู 1 

(ซอยหลังโรงเรียน)

เพื่อใหประชาชนได

มีถนนใชในการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

ชวงที่ 1 กอสราง

ถนนหินคลกุขนาด

ผิวจราจรกวาง 3.00 

เมตร ยาว 118.00 

เมตร หนา 0.12 

เมตร พรอมปรบั

เกลี่ยบดทับแนนให

เรียบรอย จุดเริ่มตน

 N 15.548667º E 

102.500403º สิ้นสุด

 N 15.549111º E 

102.502610º ชวงที่

 2 กอสรางถนนหิน

คลกุขนาดผิวจราจร

กวาง 4.00 เมตร 

ยาว 230.00 เมตร 

หนา 0.12 เมตร 

พรอมปรบัเกลี่ยบด

ทับแนนใหเรียบรอย

 จุดเริ่มตน N 

15.549191º E 

102.502593º สิ้นสุด

 N 15.550008º E 

102.503055º 

(รายละเอียด

โครงการเปนไปตาม

แบบอบต.กุดจอก 

กําหนด)

135,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง
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158 โครงการซอมแซม

ถนนหินคลกุ หมู 2 

(ซอยถนนเพ็ดนอย 3

 )

เพื่อใหประชาชนได

มีถนนใชในการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

ซอมแซมถนนหิน

คลกุขนาดผิวจราจร

กวาง 3.20 เมตร 

ยาว 270.00 เมตร 

หนา 0.12 เมตร 

พรอมปรบัเกลี่ย บด

ทับแนนใหเรียบรอย 

(รายละเอียด

โครงการเปนไปตาม

แบบ อบต.กุดจอก 

กําหนด)

90,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

159 โครงการซอมแซม

ถนนหินคลกุ หมู 5 

(คุมโนนไพรวัลย)

เพื่อใหประชาชนได

มีถนนใชในการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

กอสรางถนนหินคลุก

ขนาดผิวจราจรกวาง

 3.00 เมตร ยาว 

240.00 เมตร หนา 

0.12 เมตร พรอม

ปรบัเกลี่ยบดทับแนน

ใหเรียบรอย 

(รายละเอียด

โครงการเปนไปตาม

แบบ อบต.กุดจอก 

กําหนด)

74,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

160 โครงการกอสราง

ถนนหินคลกุ หมู 9 

(คุมสวนผัก)

เพื่อใหประชาชนได

มีถนนใชในการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

กอสรางถนนหินคลุก

ขนาดผิวจราจรกวาง

 4.00 เมตร ยาว 

350.00 เมตร หนา 

0.12 เมตร พรอม

ปรบัเกลี่ยบดทับแนน

ใหเรียบรอย วางทอ

ระบายนํ้า คสล.

ø0.60 เมตร จํานวน

 1 จุด 12 ทอน 

พรอมยาแนวรอยตอ

ใหเรียบรอย ติดตั้ง

ปายประชาสัมพันธ

โครงการ จํานวน 1 

ปาย (รายละเอียด

โครงการเปนไปตาม

แบบ อบต.กุดจอก 

กําหนด)

200,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง
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161 โครงการซอมแซม

ถนนหินคลกุ หมู 12

 สายศาลปูตา ถึง 

โคกกุดจอก

เพื่อใหประชาชนได

มีถนนใชในการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

ซอมแซมถนนหิน

คลกุขนาดผิวจราจร

กวาง 3.50 เมตร 

ยาว 650.00 เมตร 

หนา 0.10 เมตร 

พรอมปรบัเกลี่ยบด

ทับแนนใหเรียบรอย

 ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธ

โครงการ จํานวน 1 

ปาย (รายละเอียด

โครงการเปนไปตาม

แบบ อบต.กุดจอก 

กําหนด)

200,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

162 โครงการซอมแซม

ถนนหินคลกุ หมู 14 

(เสนทางสามแยกปา

ขาบานโสก-บานโนน

แดง)

เพื่อใหประชาชนได

มีถนนใชในการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

ซอมแซมถนนหิน

คลกุขนาดผิวจราจร

กวาง 3.50 เมตร 

ยาว 800.00 เมตร 

หนา 0.12 เมตร 

พรอมปรบัเกลี่ยบด

ทับแนนใหเรียบรอย

 ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธ

โครงการ จํานวน 1 

ปาย (รายละเอียด

โครงการเปนไปตาม

แบบ อบต.กุดจอก 

กําหนด)

247,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

163 โครงการกอสราง

ถนนดิน หมู 1 (ซ.

รอบบาน)

เพื่อใหประชาชนได

มีถนนใชในการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

กอสรางถนนดิน

ขนาดผิวจราจรกวาง

 3.00 เมตร ยาว 

196.00 เมตร หนา

เฉลี่ย 1.35 เมตร 

วางทอระบายนํ้า 

คสล.ø0.30 เมตร 

จํานวน 2 จุดๆละ 5

 ทอน พรอมยาแนว

รอยตอใหเรียบรอย 

(รายละเอียด

โครงการตามแบบ 

อบต.กุดจอกกําหนด)

100,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

164 โครงการกอสราง

ถนนดิน หมู 7 (ทิศ

เหนือหมูบาน-โคก

หนองปรือ)

เพื่อใหประชาชนได

มีถนนใชในการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

กอสรางถนนดิน

ขนาดผิวจราจรกวาง

 4.00 เมตร ยาว 

345.00 เมตร หนา

เฉลี่ย 1.30 เมตร 

(รายละเอียด

โครงการตามแบบ 

อบต.กุดจอกกําหนด)

200,000.00 200,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง
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165 โครงการกอสราง

ถนนดิน หมู 8 (ซ.ปา

จรุงศรี)

เพื่อใหประชาชนได

มีถนนใชในการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

ชวงที่ 1 กอสราง

ถนนดินขนาดผิว

จราจรกวาง 5.00 

เมตร ยาว 300.00 

เมตร หนาเฉลี่ยไม

นอยกวา 1.50 เมตร

 ชวงที่ 2 กอสราง

ถนนดินขนาดผิว

จราจรกวาง 4.00 

เมตร ยาว 150.00 

เมตร หนาเฉลี่ยไม

นอยกวา 1.00 เมตร

 ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธ

โครงการ จํานวน 1 

ปาย จุดเริ่มตน N 

15.569957º E 

(รายละเอียด

โครงการตามแบบ 

อบต.กุดจอกกําหนด)

200,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

166 โครงการกอสราง

ถนนดิน (สายถนน

เรียบหนองใหญ) 

บานดอนแรง หมู 9

เพื่อใหประชาชนได

มีถนนใชในการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

กอสรางถนนดิน

พรอมปรบัเกรด

เกลี่ยบดทับแนนให

เรียบรอย ขนาดผิว

จราจร กวาว 4.50 

เมตร ยาว 350 หนา

เฉลี่ย 1.00 เมตร 

ปรมิาตรดินถม 

2,300 ลบ.ม ติดตั้ง

ปายโครงการ 1 ปาย

200,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

167 โครงการขุดลอกสระ

นํ้าประปา หมู 6

เพื่อใหประชาชนได

มีถนนใชในการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

ขุดลอกสระประปา

ขนาดกวาง 67.00 

เมตร ยาว 82.00 

เมตร ลึก 1.00 เมตร

 พรอมวางทอ คสล.

ø0.60 เมตร จํานวน

 7 ทอน พรอมยา

แนวรอยตอให

เรียบรอย ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธ

โครงการ จํานวน 1 

ปาย (รายละเอียด

โครงการตามแบบ 

อบต.กุดจอกกําหนด)

200,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง
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168 โครงการขุดลอกสระ

วัดเกา หมู 3

เพื่อประชาชนใน

ชุมชนมีแหลงนํ้า

พอเพียงตอการ

อุปโภคบริโภค

ขุดลอกสระวัดเกา 

โดยทางทิศใตกวาง 

29.00 เมตร ทิศ

เหนือกวาง 26.00 

เมตร ทิศตะวันตก

ยาว 78.00 เมตร 

ทิศตะวันออกยาว 

99.00 เมตร ลึก 

1.30 เมตร ติดตั้ง

ปายประชาสัมพันธ

โครงการ จํานวน 1 

ปาย

200,000.00 ประชาชนรอยละ 80

 มีแหลงน้ําเพื่อการ

อุปโภค บริโภค

ประชาชนไดรับ

ประโยชนจากการ

ขุดลอกสระวัด

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

169 โครงการกอสราง

ถนน คสล. หมู 8 

ซอยหลังวัด

เพื่อใหประชาชนได

มีถนนใชในการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

กอสรางถนน คสล.

ขนาดผิวจราจรกวาง

 3.50 เมตร ยาว 

45.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร ไหลทาง

ดินถม พรอมปาย

ประชาสัมพันธ

โครงการ จํานวน 1 

ปาย จุดเริ่มตน N 

15.568676º E 

102.477289º 

จุดส้ินสุด N 

15.568221º E 

102.477144º 

(รายละเอียด

โครงการตามแบบ 

อบต.กุดจอกกําหนด)

130,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

170 โครงการกอสราง

ถนน คสล.หมูที่ 1 

ขางหนองสระไผ

เพื่อใหประชาชนได

มีถนนใชในการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

กอสรางถนน คสล. 

ขนาดผิวจราจรกวาง

 3.50 เมตร ยาว 

80.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร ไหลทาง

ดินถมตามแบบ

มาตรฐานงานทาง

สําหรับ อปท. แผนที่

 ทถ-2-202-203 

(รายละเอียด

โครงการเปนไปตาม

แบบอบต.กุดจอก 

กําหนด)

200,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง
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171 โครงการกอสราง

ถนน หินคลุก หมู8 

ซอยคลองเหมือง

บานนางจรุงศรี

เพื่อใหประชาชนได

มีถนนใชในการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

กอสรางถนนหินคลุก

ขนาดผิวจราจรกวาง

 4.00 เมตร ยาว 

350.00 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.12 เมตร 

(รายละเอียด

โครงการตามแบบ 

อบต.กุดจอกกําหนด)

150,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

172 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู 9 (ซอย

สวนผัก)

เพื่อใหประชาชนได

มีถนนใชในการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

กอสรางถนน คสล.

ขนาดผิวจราจรกวาง

 3.00 เมตร ยาว 

46.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร ไหลทาง

ดินถม ตามแบบ

มาตรฐานงานทาง

สําหรับ อปท. แผนที่

 ทถ-2-202-203 

(รายละเอียด

โครงการเปนไปตาม

แบบ อบต.กุดจอก 

กําหนด)

100,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

173 โครงการวางทอ

ระบายนํ้าหนองหวา

 หมู 9

เพื่อวางทอระบาย

นํ้าเช่ือมหนองใหญ-

หนองหวา หมู 9

วางทอระบายนํ้า 

คสล. Ø 0.60 เมตร 

พรอมบอพัก คสล.

(รายละเอียด

โครงการเปนไปตาม

แบบ อบต.กุดจอก 

กําหนด)

77,000.00 มีปริมาณน้ําเชื่อมแต

ระหวาง หนองใหญ

กับหนองหวา

มีปริมาณน้ําเพียงพอ

ตอการอุปโภคบริโภค

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

174 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กหมู 10 (คู

มะคา-คุมหนอง

กระโดน)

เพื่อใหประชาชนได

มีถนนใชในการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

กอสรางถนน คสล.

ขนาดผิวจราจรกวาง

 5.00 เมตร ยาว 

84.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร ไหลทาง

ดินถมตามแบบ

มาตรฐานงานทาง

สําหรับ อปท. แผนที่

 ทถ-2-202-203(

รายละเอียดโครงการ

เปนไปตามแบบ 

อบต.กุดจอก กําหนด)

300,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง
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175 โครงการกซอมสราง

ถนนหินคลกุ หมู 10

 ซอนบานนายพงษ

เพื่อใหประชาชนได

มีถนนใชในการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

กอสรางถนนหินคลุก

ขนาดผิวจราจรกวาง

 3.50 เมตร ยาว 

545.00 เมตร หนา 

0.12 เมตร 

(รายละเอียด

โครงการเปนไปตาม

แบบ อบต.กุดจอก 

กําหนด)

200,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

176 โครงการซอมแซม

ถนนหินคลกุ หมู 13 

(เรียบลาํหวยโสก

ขี้หนู)

เพื่อใหประชาชนได

มีถนนใชในการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

ซอมสรางถนนหิน

คลกุขนาดผิวจราจร

กวาง 3.00 เมตร 

ยาว 310.00 เมตร 

หนา 0.12 เมตร

(รายละเอียด

โครงการเปนไปตาม

แบบ อบต.กุดจอก 

กําหนด)

100,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

177 โครงการกอสราง

ระบบประปา บานงิ้ว

ใหม ม.1

เพื่อประชาชนไดมี

ถังกับเก็บนํ้าไวเพื่อ

อุปโภคบริโภค

โครงการกอสราง

ระบบประปาผิวดิน 

ทรงแชมเปญ ขนาด 

15 ลบ.ม. พรอม

ประสานทอระหวาง

ระบบใหเรยีบรอย

400,000.00 ประชาชนไดมีถัง

ประปา เพื่อใชใน

การจัดการน้ําเพื่อ

อุปโภค บริโภค

มีถังประปาในการ

อุปโภคบริโภค

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

178 โครงการกอสราง

ถนนหินคลกุหนอง

นอย หมู1

เพื่อกอสรางถนนหิน

คลกุหนองนอย หมู 1

เพื่อกอสรางถนนหิน

คลกุ หนองนอย หมู 

1 ขนาด กวาง 4 

เมตร ยาว 300 เมตร

 หนา 0.12 เมตร 

(รายละเอียด

โครงการเปนไปตาม

แบบ อบต.กุดจอก 

กําหนด)

150,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

179 โครงการกอสราง

ฝายนํ้าลนลําหวย

โสกขี้หนู

เพื่อกอสรางฝายนํ้า

ลนลําหวยโสกขี้หนู

กอสรางฝายนํ้าลน

ลําหวยโสกขี้หนู 

กวาง 16 เมตร สูง 

1.5 เมตร 

(รายละเอียด

โครงการเปนไปตาม

แบบ อบต.กุดจอก 

กําหนด)

500,000.00 ประชาชนมีนํ้าไวใช

ยามขาดแคลน

ประชาชนมีนํ้าใช

ยามขาดแคลน

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

180 โครงการกอสราง

ถนนหินคลกุทิศ

ตะวันออกหมูบาน 

หมู 2

เพื่อการคมนาคมที่

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนหินคลุก

ขนาดผิวจราจรกวาง

 3.00 เมตร ยาว 

400.00 เมตร หนา 

0.12 เมตร

(รายละเอียด

โครงการเปนไปตาม

แบบ อบต.กุดจอก 

กําหนด)

100,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง
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181 โครงการวางทอลอด

 คสล.ทิศตะวันตก

หมูบาน หมุ 2

เพื่อกอสรางทอลอด

 คสล.ทิศตะวันตกหมู

 2

กอสรางทอลอด 

คสล. จํานวน 6 ทอม

 ขนาด 0.60 เมตร 

พรอมยาแนว 

(รายละเอียด

โครงการเปนไปตาม

แบบ อบต.กุดจอก 

กําหนด)

20,000.00 เพื่อลดแรงดนันํ้าไม

กอใหเกิดความ

เสียหายตอเสนทาง

เพื่อลดแรงดนันํ้าไม

กอใหเกิดความ

เสียหายตอเสนทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

182 โครงการซอมแซม

ถนน คสล. กลาง

หมูบาน หมู3

เพื่อการคมนาคมที่

สะดวกรวดเร็ว

เพื่อซอมแซมถนน 

คสล. กลางหมูบาน 

หมู 3 ขนาด กวาง 4 

เมตร ยาว 200 เมตร

 หนา 0.10 เมตร

250,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

183 โครงการกอสราง

ถนน คสล.คุมนอย 

หมู 3

เพื่อการคมนาคมที่

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนน คสล.

ขนาดผิวจราจรกวาง

 3.20 เมตร ยาว 

80.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร

200,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

184 โครงการกอสราง

ลานพื้นปูนและจัดหา

เครื่องออกกําลังการ

เพื่อสุขภาพทุกกลุม

วัย หมู 3

เพื่อกอสรางลานพื้น

ปูนและจัดหาเครื่อง

ออกกําลังกายหมู 3

กอสรางลานพื้นปูน

และจัดหาเครื่อง

ออกกําลังกายเพื่อ

สุขภาพทุกกลุมวัย 

หมู 3 (รายละเอียด

โครงการเปนไปตาม

แบบ อบต.กุดจอก 

กําหนด)

250,000.00 รอยละ 80ประชน

ในพื้นที่ไดออกกําลัง

กาย

สุขภาพในชุมขนดีข้ึน สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

185 โครงการกอสราง

ฝายนํ้าลน คลองโสก

ขี้หนู 2 จุด หมู 4

เพื่อกักเก็บนํ้า กอสรางฝายนํ้าลน

ขนาดกวาง 17.00 

เมตร สูง 1.50 เมตร

500,000.00 รอยละ 80 มีนํ้ากัก

เก็บไวใชเพื่อ

การเกษตร

ชุมชนมีนํ้าใชใน

การเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

186 โครงการขยายเขตทอ

เมนสงนํ้าประปา หมู

 5

เพื่อบริการระบบ

ประปาใหทั่วถึงทุก

พื้นที่

ขยายทอเมนประปา

 pvc Ø 2? ชั้น 8.5 

ระยะทาง 2,500 

เมตร

150,000.00 รอยละ 80ประชน

ในพื้นที่ไดใชนํ้าทุก

ครัวเรือน

ประชาชนในพื้นที่ได

ใชนํ้าประปาไดทั่วถึง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

187 โครงการกอสราง

ถนน คสล.ขาง

โรงเรียนออยชาง หมู

 5 ถึง คุมโนนไพรวัลย

เพื่อการคมนาคมที่

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนน คสล.

ขนาดผิวจราจรกวาง

 4.00 เมตร ยาว 

105.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร

300,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

188 โครงการกอสราง

ถนน คสล. รอบสระ

หนองปรือ หมู 6

เพื่อการคมนาคมที่

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนน คสล.

ขนาดผิวจราจรกวาง

 3.50 เมตร ยาว 

200.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร

500,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง
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189 โครงการซอมแซม

ถนนหินคลกุ บานคู

มะคา หมู 10

เพื่อการคมนาคมที่

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนน หิน

คลกุ ชวงที่ 1 ขนาด

 กวาง 3.50 เมตร 

ยาว 170 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.12 เมตร 

ชวงที่ 2 ขนาดผิด

จราจรกวาง 3.50 

เมตร ยาว 100 เมตร

 หนาวเฉลี่ย 0.12 

เมตร ชวงที่ 3 ขนาด

ผิวจราจรกวาง 3.50 

เมตร ยาว 110 เมตร

 หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร

135,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

190 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู 8 (ถนน

หนองขาม)

เพื่อการคมนาคมที่

สะดวกรวดเร็ว

ซอมสรางถนน คสล.

ขนาดผิวจราจรกวาง

 5.00 เมตร ยาว 

85.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร

300,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

191 โครงการซอมสราง

ถนน คสล.คุมผูชวย

บุญตา หมู 8

เพื่อการคมนาคมที่

สะดวกรวดเร็ว

ซอมสรางถนน คสล.

ขนาดผิวจราจรกวาง

 3.50 เมตร ยาว 

200.00 เมตร หนา 

0.10 เมตร

350,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

192 โครงการถนนดินหมู 

9 -ถนนทางหลาง 

202

เพื่อกอสรางถนนดิน

หมู 9- ถนนทางหลาง

 202

กอสรางถนนดิน

ขนาดผิวจราจรกวาง

 4.00 เมตร ยาว 

300.00 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.80 เมตร 

(รายละเอียด

โครงการตามแบบ 

อบต.กุดจอกกําหนด)

100,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

193 โครงการกอสรางลาน

 คสล อเนกประสงค

 บานดอนแรง หมู 9

กอสรางลานพื้นปูน

ออกกําลังกาย หมู 9

กอสรางพื้นปูนและ

จัดหาเครื่องออก

กําลัง หมู 9 บาน

ดอนแรง 

(รายละเอียด

โครงการตามแบบ 

อบต.กุดจอกกําหนด)

200,000.00 ประชาในพื้นที่ไดมี

สถานที่พักพักผอน

หยอนใจและออก

กําลังกาย

ประชาชนมีสขุภาพ

รางกายแข็งแรง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

194 โครงการกอสราง

ถนนหินคลกุหลังบัว

ใหญแกส หมุ10

เพื่อกอสรางถนนหิน

คลกุหลังบัวใหญแกส

 หมู 10

เพื่อกอสรางถนนหิน

คลกุ ขนาด กวาง 

3.50 เมตร ยาว 

1000 เมตร หนา 

0.12 เมตร 

(รายละเอียด

โครงการตามแบบ 

อบต.กุดจอกกําหนด)

300,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง
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195 โครงการซอมแซม

ถนนหินคลกุ เสนทาง

 บานคูมะคา ถึง 

บานหนองพะเนียด 

ต.บัวใหญ อ.บัวใหญ

 จ.นครราชสีมา

เพื่อซอมแซมถนน

หินคลุก

ซอมแซมถนนหิน

คลกุพรอมปรับเกรด

เกลี่ยบดทับแนนให

เรียบรอย ชวงที่ 1 

ขนาดผิวจราจรกวาง

 4.00 ม. ยาว 

650.00 ม. หนาเฉล่ีย

 0.12 ม. ชวงที่ 2 

ขนาดผิวจราจรกวาง

 4.00 ม. ยาว 

410.00 ม. หนาเฉล่ีย

 0.12 ม ชวงที่ 3 

ขนาดผิวจราจรกวาง

 4.00 ม. ยาว 

140.00 ม. หนาเฉล่ีย

 0.12 ม

500,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม 

และการขนสง

ผลผลติทางการเกษตร

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

196 โครงการกอสราง

ถนนหินคลกุบาน

นายหวา

เพื่อการคมนาคมที่

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนหินคลุก

ขนาดผิวจราจรกวาง

 3.00 เมตร ยาว 

300.00 เมตร หนา 

0.12 เมตร

100,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

197 โครงการซอมแซม

ถนนหินคลกุ บานคู

มะคา หมู 10 (ซอย

ทางข้ึนโคกบุลาว)

เพื่อการคมนาคมที่

สะดวกรวดเร็ว

ขนาดผิวจราจรกวาง

 3.20 ม. ยาว 

475.00 ม. หนาเฉล่ีย

 0.10 ม. พรอมปรบั

เกรด เกลี่ยบดทับ

แนนใหเรียบรอย 

ปรมิาตรหินคลกุ 

197.00 ลบ.ม. 

ติดตั้งปายโครงการ 1

 ปาย

135,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

198 โครงการวางทอรับ

นํ้าเขาหนองทั่วแปบ

 บานดอนหัน หมู 11

เพื่อกักเก็บนํ้าไวใน

ยามขาดแคลน

วางทอ คสล.รับนํ้า

เขาหนองถั่วแปบ 

ขนาดทอ เสนผาน

ศูนยกลาง 0.60 

เมตร ยาว 17.00 

เมตร (รายละเอียด

โครงการตามแบบ 

อบต.กุดจอก กําหนด)

25,000.00 รอยละ 80 หนองถ่ัว

แปบมีปริมาณนํ้าที่

กักเก็บไวใชยามขาด

แคลน

หนองถ่ัวแปบมี

ปรมิาณนํ้าที่กักเก็บ

ไวใชยามขาดแคลน

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

199 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (คสล.) บาน

ดอนหัน หมู 11 

(สายถนน202 -บาน

 ดอนหัน)

เพื่อการคมนาคมที่

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนคสล. 

กวาง 5.00 ม. ยาว 

54.00 ม. หนา 0.15

 ม. ไหลทางดินถม 

(รายละเอียด

โครงการตามแบบ 

อบต.กุดจอก กําหนด)

200,000.00 300,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง
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200 โครงการขุดลอกลํา

หวย หมู 12

เพื่อกักเก็บนํ้า ขุดลอกขนาดกวาง 

19.00 เมตร ยาว 

250.00 เมตร ลึก 

1.00 เมตร

250,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมีนํ้า

ใชพอเพียง มีแหลง

กักเก็บนํ้า

ประชาชนในพื้นที่ 

ไดมีที่กักเก็บนํ้า มีนํ้า

ใชทางการเกษตร

อยางพอเพียง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

201 โครงการกอสราง

ถนน คสล.หมู 12 

ถนนกุดจอก 7 (ซอย

บานยายเกตุ)

เพื่อการคมนาคมที่

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนน คสล. 

ขนาดผิวจราจรกวาง

 4.50 เมตร ยาว 

95.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร

300,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

202 โครงการกอสราง

ถนน คสล.บานโนน

แดง หมู 14 ถนน

โนนแดง 5 (เชื่อม

บานหนองเซียงโข)

เพื่อการคมนาคมที่

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนน คสล.

ขนาดผิวจราจรกวาง

 4.00 เมตร ยาว 

105.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร

300,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

203 โครงการกอสราง

ถนนหินคลกุ สาย

ทางบานออยชาง ถึง

 บานหนองแสง ต.

บัวลาย

กอสรางถนนหินคลุก กอสรางถนน หิน

คลกุ ขนาดผิวจราจร

กวาง 4.00 ม. ยาว 

1,200.00 ม. หนา

เฉลี่ย 0.12 ม.

500,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

204 โครงการขุดเจาะบอ

บาดาล หมู 9 คุม

หนองกระโดน

เพื่อขุดเจาะบอ

บาดาล หมู 9 บาน

ดอนแรงคุมหนอง

กระโดน

โครงการขุดเจาะบอ

บาดาล หมู 9 คุม

หนองกระโดน ขนาด

 4 นิ้ว พรอมติดตั้ง

ระบบประปาถัง

เหล็กทรงแชมเปญ 

ขนาดความสูง 12 

เมตร และติดตั้ง

ระบบสูบนํ้าและ

ระบบควบคมุไฟฟา

และประสานไฟฟา

ระหวางระบบให

เรียบรอย ติดตั้งปาย

โครงการ 1 ปาย

290,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ในพื้นที่ไดมีนํ้า

อุปโภค

ประชาชนในพื้นที่ได

มีนํ้าอุปโภค บริโภค

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

205 โครงการกอสราง

ถนนดิน หมู 12 

ถนนกุดจอก 9

เพื่อการคมนาคมที่

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนนดิน

ขนาดผิวจราจรกวาง

 4.00 เมตร ยาว 

300.00 เมตร หนา 

0.70 เมตร

100,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

206 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (คสล.) บาน

หัวฝาย ม.13 (บาน

หัวฝาย ถึง บานโสก)

เพื่อการคมนาคมที่

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนน คสล.

ขนาดผิวจราจรกวาง

 3.2 เมตร ยาว 

83.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร

200,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับความสะดวก

ในการมาใชบริการ

ทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว

ในการคมนาคม

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

207 โครงการกอสรางรั้ว

กั้นสระนํ้า หมู 13

เพื่อสรางความ

ปลอดภัยใหกับชุมชน

กอสรางรั้วกั้นรอบ

สระนํ้า

200,000.00 ประชาชนในพื้นที่ 

รอยละ 80 มีความ

ปลอดภัย

ประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง
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208 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (คสล.) บาน

ดอนหัน หมู 11 

(ซอยบานนางวิภาดา)

เพื่อสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

(คสล.) บานดอนหัน

 หมู 11 (ซอยบาน

นางวิภาดา)

กอสรางถนน คสล. 

ขนาดกวาง 3.10 

เมตร หนา 0.15 

เมตร ยาว 35.00 

เมตร พรอมลงไหล

ทางดนิถม หรือมี

พื้นที่ถนน คสล.ไม

นอยกวา 108.50 

ตร.ม.

80,000.00 รอยละ80ความพึง

พอใจของประชาชน

ที่เขาใชบริการ

ประชาชนอํานวย

ความสะดวกในการ

เดินทาง 1 จุด

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

209 โครงการกอสราง

ถนน คสล.บาน

หนองปรือ หมู 6 

(สายบานหนองปรือ

 - บานโนนพลวง)

เพื่อกอสรางถนน 

คสล.บานหนองปรอื

 หมู 6 (สายบาน

หนองปรือ - บาน

โนนพลวง)

กอสรางถนน กวาง 5

 เมตร ยาง 54 เมตร

 หนา 0.15 เมตร 

ไหลทางดินถม

200,000.00 ประชาชนรอยละ 80

 สัญจรไปมาสะดวก

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวก

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

210 โครงการซอมแซม

ถนนหินคลกุ 

บานเพ็ดนอย หมู 2 

(สายทิศเหนือหมูบาน)

ซอมแซมถนนหิน

คลกุ บานเพ็ดนอย 

หมู 2 (สายทิศเหนือ

หมูบาน)

- ชวงที่ 1ขนาดผิว

จราจร กวาง 3.00 ม.

 ยาว 225.00 ม. 

หนา 0.12 ม. ถนน

หินคลุกพรอมปรบั 

เกรดเกลี่ยบดทับ

แนนใหเรียบรอย - 

ชวงที่ 2ขนาดผิว

จราจร กวาง 3.00 ม.

 ยาว 415.00 ม. 

หนา 0.12 ม. ถนน

หินคลุกพรอมปรบั 

เกรดเกลี่ยบดทับ

แนนใหเรียบรอย - 

ติดตั้งปายโครงการ 1

 ปาย (รายละเอียด

โครงการตามแบบ 

อบต.กุดจอกกําหนด)

210,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

211 โครงการปรับปรุง

ซอมแซมถนนดิน

บานคูมะคา หมู 10 (

 คูมะคา 12 สาย

บานนายสายนต ทุด

ปอ )

ปรบัปรุงซอมแซม

ถนนดินบานคูมะคา 

หมู 10 ( คูมะคา 12

 สายบานนายสายนต

 ทุดปอ )

- เสรมิถนนดิน

พรอมปรบัเกรด

เกลี่ยบดทับแนนให

เรียบรอยขนาด กวาง

 4.00 ม . ยาว 

700.00 ม. สูงเฉลี่ย 

0.60 ม. - ติดตั้งปาย

โครงการ 1 ปาย 

(รายละเอียด

โครงการตามแบบ 

อบต.กุดจอกกําหนด)

200,000.00 รอยละ80ความพึง

พอใจของประชาชน

ที่เขาใชบริการ

ประชาชนอํานวย

ความสะดวกในการ

เดินทาง 1 จุด

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง
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212 โครงการซอมแซม

ถนนหินคลกุ 

บานเพ็ดนอย หมู 2 

(สายทิศเหนือหมูบาน)

เพื่อซอมแซมถนน

หินคลุก บานเพ็ด

นอย หมู 2 (สายทิศ

เหนือหมูบาน)

ซอมแซมถนนหิน

คลกุ บานเพ็ดนอย 

หมู 2 (สายทิศเหนือ

หมูบาน) 

รายละเอียด

โครงการดังนี้ - ชวงที่

 1ขนาดผิวจราจร 

กวาง 3.00 ม. ยาว 

225.00 ม. หนา 

0.12 ม. ถนนหิน

คลกุพรอมปรับ เกรด

เกลี่ยบดทับแนนให

เรียบรอย - ชวงที่ 2

ขนาดผิวจราจร กวาง

 3.00 ม. ยาว 

445.00 ม. หนา 

0.12 ม. ถนนหิน

คลกุพรอมปรับ เกรด

เกลี่ยบดทับแนนให

เรียบรอย - ติดตั้ง

ปายโครงการ 1 ปาย

 (รายละเอียด

โครงการตามแบบ 

อบต.กุดจอกกําหนด)

210,000.00 รอยละ80ความพึง

พอใจของประชาชน

ที่เขาใชบริการ

ประชาชนอํานวย

ความสะดวกในการ

เดินทาง 1 จุด

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

2561 2562 2563 2564 2565

1 โครงการเกษตร

ผสมผสาน

เพื่อเปนคาใชจาย

ตามโครงการเกษตร

ผสมผสาน

เพื่อเปนคาใชจาย

ตามโครงการเกษตร

ผสมผสาน

20,000.00 20,000.00 20,000.00 ลดตนทุนการผลิต ประชาชนไดเรียนรู

เกษตรผสมผสาน

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลดั อบต.

2 โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

อนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ

เพื่อเปนคาใชจาย

ตามโครงการ

อนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริสมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

40,000.00 40,000.00 40,000.00 อนุรักษและเรยีนรู

พันธุกรรมพืชในชุมชน

อนุรักษและเรยีนรู

พันธุกรรมพืชในชุมชน

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลดั อบต.

3 โครงการอนุรักษ

ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

อนุรักษ

ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

เพื่ออนุรักษ

ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

10,000.00 10,000.00 10,000.00 มีส่ิงแวดลอมที่ดี พื้นที่มีสิ่งแวดลอมที่

ดีขึ้น

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลดั อบต.

4 โครงการขุดลอก

หนองสระไผ หมู 11

เพื่อขุดลอกหนอง

สระไผ หมู 11

ขุดลอกหนองสระไผ

 หมู 11

200,000.00 ประชาชในพื้นที่มี

แหลงน้ําพอเพียง

ประชาชในพื้นที่มี

แหลงน้ําพอเพียง

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

     แผนงาน : แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ

ไดรบั

หนวยงาน

รับผิดชอบ
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2561 2562 2563 2564 2565

1 โครงการบริหาร

จัดการศูนย

ปฏิบัติการรวมใน

การชวยเหลือ

ประชาชนของ

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน

เพื่อสนับสนนุ

งบประมาณศนูย

ชวยเหลือประชาชน

ตามอํานาจหนาที่

ระดับอําเภอ

เพื่ออุดหนุน

งบประมาณใหกับ 

อปท.ที่เปนศูนย

ชวยเหลือประชาชน

ตามอํานาจหนาที่

ระดับอําเภอบัวใหญ

15,000.00 20,000.00 20,000.00 จํานวนผูที่ไดรับ

ความชวยเหลอื

ประชาชนไดรับการ

ชวยเหลือเยียวยาใน

กรณีที่เกิดภัยพิบัติ

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลดั อบต.

2 โครงการสงเสริม

คุณธรรมจริยธรรม

และการรักษาวินัย

ของพนักงาน

เจาหนาที่

เพื่อสงเสริมให

ความรูระเบียบวินัย 

ของพนักงาน

เจาหนาที่ในการ

ปฏิบัติงาน

คณะผูบรหิาร 

สมาชิกสภา อบต.

พนักงานสวนตําบล 

ลูกจางประจํา และ

พนักงาน อบต.กุด

จอก

20,000.00 20,000.00 20,000.00 ผูเขารวมโครงการ

รอยละ 90 ไดรบั

ความรูและนํามาใช

ประโยชนชุมชนได

อยางย่ังยื่น

ผูเขารวมกับการ

อบรมไดความรูใน

เรื่องวินัยการ

ปฏิบัติงานและ

สามารถนําไปเปน

แนวทางในการ

ปฏิบัติงาน

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลดั อบต.

3 โครงการดําเนินการ

จัดการเลือกตั้ง

ผูบริหารและสมาชิก

สภาทองถ่ิน

เพื่อใหมีการ

ดําเนินการเลือกตั้ง

นายกฯและสมาชิก

สภา อบต.กุดจอก

ดําเนินการเลือกตั้ง

นายกและสมาชิก

สภา อบต.กุดจอก

300,000.00 300,000.00 300,000.00 ประชาชนในพื้นที่ 

ตําบลกุดจอก 

ออกมาใชสิทธ์ิ รอย

ละ 80%

สามารถดําเนินการ

เลือกตั้ง อบต.กุดจอก

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลดั อบต.

4 โครงการประชุมรับ

ฟงความคิดเห็นของ

ประชาชนเกี่ยวกับ

การจัดทําขอบัญญัติ

และแผนพัฒนา

ทองถ่ิน

จัดประชุมประชาคม

ระดับหมูบาน ตําบล

เพื่อรับฟงความ

คิดเห็นในการจัดทํา

แผน /ขอบัญญัติ

ประชมุประชาคม

ระดับหมูบาน ตําบล

เพื่อรับฟงความ

คิดเห็นในการจัดทํา

แผน /ขอบัญญัติ

20,000.00 20,000.00 20,000.00 รอยละ 80 

เปอรเซน็ตที่

ประชาชนมีสวนรวม

ในการจัดทําแผน 

ขอบัญญัติ

ประชาชน มีความ

พึงพอใจในการสวน

รวมในการ จัดทํา

แผน ขอบัญญัติ

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลดั อบต.

5 โครงการจางเหมา

บรกิาร งานบันทึก

ขอมูล งานอนุรกัษ

พันธุกรรมพืชและ

งานอื่น ๆที่ไดรับ

มอบหมาย

เพื่อชวยบันทึกขอมูล

ในระบบงานอนุรกัษ

พันธุกรรมพืช

เพื่อใหฐานขอมูล

สําเร็จลุลวงเร็วขึ้น

120,000.00 ปรมิาณงานที่สําเรจ็

ลุลวง

งานสาํเร็จลลุวงเร็ว

ยิ่งขึ้น

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลดั อบต.

6 โครงการเผยแพร

ความรูดานกฏหมาย

ใหแกประชาชน

เพื่อใหประชาชนใน

พิ้นที่ ไดรบัรู

กฏหมายเบื้องตน

ประชาชน ในตําบล

กุดจอก

15,000.00 ผูเขารวมโครงการ 

รอยละ 90 ไดรบั

ความรูเกี่ยวกับ

กฏหมาย

ผูเขารวมโครงการ

เขาใจเกี่ยวกับขอ

กฏหมาย

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลดั อบต.

7 โครงการจัดทําแผน

ที่ภาษีและทะเบียน

ภาษี สํารวจสิ่งปลูก

สราง

เพื่อพัฒนาการ

จัดเก็บใหมีรายได

เพิ่มขึ้น

มีขอมูลผูตองชําระ

ภาษีถูกตองครบถวน 

เพื่อที่จะเก็บรายได 

เพิ่มขึ้น

100,000.00 รอยละ ๙0ของการ

จัดการจัดเก็บภาษี

ไดครบถวน

เพิ่มประสิทธิภาพใน

การจัดเก็บภาษีรายได

สวนการคลัง, กอง

คลงั, สํานักคลัง

8 โครงการพัฒนา

ประสทิธิภาพการ

จัดเก็บรายได

ใหประชาชนไดรูถึง

หนาที่ของผูเสียภาษี

 และการอํานวย

ความสะดวกในการ

ชําระภาษี

ประชาชน เขาใจ

และสามารถจัดเก็บ

รายไดถูกตอง

ครบถวน

100,000.00 100,000.00 รอยละ80 ประชาชน

เขาใจแบบการ

จัดเก็บภาษีมากข้ึน

เก็บภาษีไดครบถวน

ทุกประเภท และไม

มีภาษีคางชําระ

สวนการคลัง, กอง

คลงั, สํานักคลัง

ยุทธศาสตร : สงเสริมและพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชน

     แผนงาน : แผนงานบรหิารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ

ไดรบั

หนวยงาน

รับผิดชอบ
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9 โครงการพัฒนา

ศักยภาพผูนําชุมชน 

ผูบริหาร สมาชิกสภา

 อบต. พนักงานสวน

ตําบล ลูกจางประจํา

 พนักงานจาง ตาม

แนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ

เพื่อศึกษาดูงานตาม

แนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดําริ

ผูนําชุมชน ผูบริหาร 

สมาชิกสภา อบต. 

พนักงานสวนตําบล 

ลูกจางประจํา 

พนักงานจาง

300,000.00 300,000.00 300,000.00 ผูเขารวมโครงการ

รอยละ 90 ไดรบั

ความรูและนํามาใช

ประโยชนชุมชนได

อยางยังยื่น

ผูเขารวมกับการ

อบรมไดความรูใน

เรื่องวินัยการ

ปฏิบัติงานและ

สามารถนําไปเปน

แนวทางในการ

ปฏิบัติงาน

สวนการคลัง, กอง

คลงั, สํานักคลัง

10 โครงการทัศนศกึษา

ดูงาน ณ พิพิธภัณฑ

ตานโกงของ

สํานักงาน ปปช

เพื่อปลูกจิตสาํนึก

ใหกับบุคลากรใน

หนวยงานในการ

รวมกันปองกันและ

ตอตานคอรัปชั่น

ขาราชการ พนักงาน 

เจาหนาที่ ผูบรหิาร 

และสมาชิก

100,000.00 ผูเขารวมโครงการ 

รอยละ 80 มี

จิตสํานึกใหกับ

บุคลากรใน

หนวยงานในการ

รวมกันปองกันและ

ตอตานการทุจรติ

คอรัปช่ัน

บุคลากรภายใน

หนวยงานมีจิตสํานึก

 และเกิดการเรยีนรู

ในการปองกันการ

ทุจริต

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลดั อบต.

11 โครงการดําเนินการ

จัดการเลือกตั้ง

ผูบริหารและสมาชิก

สภาทองถ่ิน

เพื่อใหมีการ

ดําเนินการเลือกตั้ง

นายกฯและสมาชิก

สภา อบต.กุดจอก

ดําเนินการเลือกตั้ง

นายกและสมาชิก

สภา อบต.กุดจอก

300,000.00 ประชาชนในพื้นที่ 

ตําบลกุดจอก 

ออกมาใชสิทธ์ิ รอย

ละ 80%

สามารถดําเนินการ

เลือกตั้ง อบต.กุดจอก

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลดั อบต.

12 โครงประชุมรบัฟง

ความคิดเห็นของ

ประชาชนเกี่ยวกับ

การจัดทําขอบัญญัติ

และแผนพัฒนา

ทองถ่ิน

จัดประชุมประชาคม

ระดับหมูบาน ตําบล

เพื่อรับฟงความ

คิดเห็นในการจัดทํา

แผน /ขอบัญญัติ

ประชมุประชาคม

ระดับหมูบาน ตําบล

เพื่อรับฟงความ

คิดเห็นในการจัดทํา

แผน /ขอบัญญัติ

20,000.00 รอยละ 80 

เปอรเซน็ตที่

ประชาชนมีสวนรวม

ในการจัดทําแผน 

ขอบัญญัติ

ประชาชน มีความ

พึงพอใจในการสวน

รวมในการ จัดทํา

แผน ขอบัญญัติ

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลดั อบต.

13 โครงการจิตอาสาเรา

ทําความดีดวยหัวใจ

เพื่อสงเสริมให

ประชาชนมีความรัก

ความสามัคค ีรูจัก

เสียสละ และมีจิต

อาสา

กิจกรรมทําความ

สะอาด พัฒนาแหลง

นํ้า คูคลอง การ

ชวยเหลือประชาชน

ที่ขาดคนดูแล 

ผูสูงอายุ ผูพิการ

40,000.00 40,000.00 40,000.00 จํานวนผูเขารวม

กิจกรรม

ประชาชนมีความรัก

ความสามัคค ีรูจัก

เสียสละ และมีจิต

อาสา

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลดั อบต.
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14 โครงการอบรมให

ความรูเกี่ยวกับ

อํานาจหนาที่ผุ

บรหิารและสมาชิก

องคการบริหารสวน

ตําบล

เพื่อจัดอบรมให

ความรูเกี่ยวกับ 

อํานาจหนาที่ของผุ

บรหิารและสมาชิก

องคการบริหารสวน

ตําบล

ผูบริหาร และ

สมาชิกสภาองคการ

บรหิารสวนตําบล

20,000.00 20,000.00 รอยละ 90 ผุเขารวม

โครงการไดรับความรู

ผูบริหารและสมาชิก

สภาองคการบริหาร

สวนตําบลไดรบั

ความรูความเขาใจ

ในอํานาจหนาที่

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลดั อบต.

15 โครงการอบรมการ

ปองกันการทุจริต

และสรางความ

โปรงใสในการปฏิบัติ

ราชการของเจาหนาที่

อบรมการปองกัน

การทุจรติและสราง

ความโปรงใสในการ

ปฏิบัติราชการของ

เจาหนาที่

พนักงาน เจาหนาที่

ในองคการบรหิาร

สวนตําบล

20,000.00 20,000.00 รอยละ 90 ผุเขารวม

โครงการไดรับความรู

พนักงานเจาหนาที่

ไดรบัความรูมี

จิตสํานึกในการ

ปฏิบัติหนาที่อยาง

โปรงใส

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลดั อบต.

16 โครงการใหความรู

ทางกฏหมายแก

ประชาชน

เพื่อจัดการอบรมให

ความรูทางกฏหมาย

แกประชาชน

ประชาชนไดรับ

ความรูทางกฏหมาย

10,000.00 10,000.00 รอยละ 80 

ประชาชนไดรับ

ความรู ทางกฏหมาย

ประชาชนไดรับ

ความรูทางกฏหมาย

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลดั อบต.

17 โครงการ

ประชาสัมพันธการ

จัดเก็บภาษีและ

คาธรรมเนียม

เพื่อประชาสัมพันธ

การจัดเก็บภาษีและ

คาธรรมเนียม ใน

ตําบลของแตละป

ผูเสียภาษีและ

คาธรรมเนียมได 

รับทราบถึงขั้นตอน

กระบวนการเสยีภาษี

10,000.00 10,000.00 สามารถเก็บภาษี

และคาธรรมเนียมได

เต็มประสิทธิภาพ

ประชาชนมีความรู

ความเขาใจในการ

เสียภาษีและ

คาธรรมเนียม

สวนการคลัง, กอง

คลงั, สํานักคลัง

18 โครงการอบรม

บุคลิกภาพบุคลากร

เกี่ยวกับการพูดในที่

ชุมชน

เพื่อพัฒนาการพูด

ในที่ชุมชนใหแก 

พนักงานสวนตําบล

พนักงาน เจาหนาที่

ในองคการบรหิาร

สวนตําบล

20,000.00 ผูเขารวมอบรม มี

ทักษะในการพูดในที่

ชุมชน เพิ่มมากขึ้น

ผูเขารวมอบรม มี

ทักษะในการพูดในที่

ชุมชน เพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลดั อบต.

19 โครงการอบรมให

ความรูเกี่ยวกับการ

ใชไฟฟาในครัวเรือน

เพื่ออบรมให

ประชาชนมีความรู

เบื้องตน ในการใช

ไฟฟา ในครัวเรอืน

ประชาชนในตําบล

กุดจอก

20,000.00 ประชาชนไดเขาใจ

ในการใชไฟฟาอยาง

ถูกตองและปลอดภัย

ประชาชนไดเขาใจ

ในการใชไฟฟาอยาง

ถูกตองและปลอดภัย

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลดั อบต.

20 โครงการออกสาํรวจ

ขอมูลงานภาษีที่ดิน

และสิ่งกอสราง

เพื่อออกสํารวจภาษี เพิ่มประสิทธิภาพใน

การจัดเก็บภาษี

108,000.00 108,000.00 ทองถ่ินมีรายได

เพิ่มขึ้น

ทองถ่ินมีรายได

เพิ่มขึ้น

สวนการคลัง, กอง

คลงั, สํานักคลัง

2561 2562 2563 2564 2565

1 โครงการรณรงค

ปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนชวง

เทศกาลปใหม และ

สงกรานต

เพื่อบริการประชาชน

ในการสัญจรชวง

เทศกาลปองกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนน

ชวงเทศกาลปใหม

ตั้งจุดบริการ

ประชาชนอํานวย

ความสะดวกในการ

เดินทาง 1 จุด

20,000.00 20,000.00 20,000.00 รอยละ80ความพึง

พอใจของประชาชน

ที่เขาใชบริการ

ประชาชนอํานวย

ความสะดวกในการ

เดินทาง 1 จุด

พื้นที่ตําบลกุดจอกไม

เกิดอุบัติเหตุ 

เนื่องจากไดตั้งจุด

บรกิารประชาชน

อํานวยความสะดวก

ในการเดินทาง 1 จุด

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลดั อบต.

2 โครงการอบรมให

ความรูความ

ปลอดภัยจากการใช

ไฟฟาในครัวเรือน

เบื้องตน

เพื่อใหเกิดความรู

ความเขาใจในการใช

อุปกรณไฟฟาใน

ครัวเรือน

ประชาชนในตําบล

กุดจอก

20,000.00 ผูเขารวมโครงการ

รอยละ 90 มีความรู

ในการใชไฟฟา

เบื้องตนในครัวเรือน

ประชาชนปลอดภัย

จากการใชอุปกรณ

ไฟฟาในครัวเรือน

กองปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

     แผนงาน : แผนงานงานรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ

ไดรบั

หนวยงาน

รับผิดชอบ
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3 โครงการฝกอบรม

และทบทวน

อาสาสมัครปองกัน

ฝายผลเรอืน (อปพร.)

เพื่อให อปพร.มี

ความพรอมในการ

ใหบริการประชาชน

ในการสัญจรชวง

เทศกาลและการ

บรกิารในการจัด

กิจกรรมตาง ๆ

ฝกอบรม/จัดตั้งใหม

ในการปฏิบัติงานของ

 อปพร.

50,000.00 50,000.00 รอยละ80ความพึง

พอใจของอปพร.ที่

เขารวมกิจกรรม

อปพร.มีความพรอม

ในการปฏิบัติหนาที่

ในการจัดกิจกรรม

และใหบริการ

ประชาชนชวง

เทศกาลตาง ๆ

กองปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

4 โครงการฝกอบรม

ชุดปฏิบัติการจิต

อาสาภัยพิบัติประจํา

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน

เพื่อจัดอบรมจิต

อาสาภัยพิบัติ

ดําเนินการจัด

กิจกรรมจิตอาสาภัย

พิบัติ

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

ประชาชน มีความ

ในดานการปองกัน

ภัยพิบัติเบื้องตน

ประชาชน มีความ

ในดานการปองกัน

ภัยพิบัติเบื้องตน

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลดั อบต.

5 โครงการติดตั้งกลอง

วงจรปด ภายใน

ตําบลกุดจอก

เพื่อติดตั้งกลองวงจร

ปด ในภายในตําบล

กุดจอก

ประชาชนมีความ

ปลอดภัย ในชีวิต

และทรพัยสิน

100,000.00 100,000.00 รอยละ 70 

ประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

มีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรพัยสิน

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลดั อบต.

2561 2562 2563 2564 2565

1 โครงการสนบัสนุน

คาใชจายการบรหิาร

สถานศึกษา (คา

พัฒนาการจัด

การศึกษา)

โครงการสนบัสนุน

คาใชจายการบรหิาร

สถานศึกษา (คา

พัฒนาการจัด

การศึกษา)

เพื่อจายเปนคา

สนับสนุนคาใชจาย

ในการจัดการศกึษา

สําหรับศูนยพัฒนา

เด็กเลก็

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

มีการศึกษาที่ดี

เด็กปฐมวัยใน

ทองถ่ินมีอุปกรณการ

เรียนเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอน

สวนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

สงเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สํานักการศกึษา

2 โครงการสนบัสนุน

คาใชจายการบรหิาร

สถานศึกษา (คาเงิน

รายหัวนักเรียน)

เพื่อจายเปนคา

สนับสนุนคาใชจาย

ในการจัดการศกึษา

สําหรับศูนยพัฒนา

เด็กเลก็

คาหนังสอื คา

อุปกรณการเรียน คา

เครื่องแบบนักเรยีน 

คากิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน

320,100.00 230,000.00 230,000.00 รอยละ 90 ของเด็ก

มีการศึกษาที่ดี

เด็กปฐมวัยใน

ทองถ่ินมีอุปกรณการ

เรียนเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอน

สวนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

สงเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สํานักการศกึษา

3 โครงการสนบัสนุน

คาใชจายการบรหิาร

สถานศึกษา(อาหาร

กลางวัน) โรงเรียน

สังกัด สพฐ จํานวน 4

 แหง

เพื่อใหนักเรียนไดรับ

ประทานอาหารทุก

คนและสารอาหาร

ครบถวน

จัดสรรเงนิอุดหนุน

อาหารกลางวันใหกับ

โรงเรียนในเขตพื้นที่ 

4 โรงเรียน

1,330,000.00 1,412,000.00 1,412,000.00 รอยละของเด็ก

นักเรียนมีสุขภาพ

อนามัยที่แข็งแรง

และมีสตปิญญาดี

นักเรียนมีสุขภาพ

อนามัยที่แข็งแรง

และมีสตปิญญาดี

สวนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

สงเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สํานักการศกึษา

     แผนงาน : แผนงานการศกึษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ

ไดรบั

หนวยงาน

รับผิดชอบ
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4 โครงการสนบัสนุน

คาใชจายการบรหิาร

สถานศึกษา 

(คาอาหารกลางวัน)

เพื่อใหนักเรียนไดรับ

ประทานอาหารทุก

คนและสารอาหาร

ครบถวน

จางเหมาประกอบ

อาหารกลางวันศูนย

พัฒนาเด็กเล็กตําบล

กุดจอกทั้ง 4 ศูนย

553,700.00 750,000.00 750,000.00 รอยละ100ของเด็ก

เล็กมีสขุภาพอนามัย

ที่แข็งแรงและ

สติปญญาดี

เด็กเลก็มีสุขภาพ

อนามัยที่แข็งแรง

และสติปญญาดี

สวนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

สงเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สํานักการศกึษา

5 โครงการจัดซื้อ 

อาหารเสรมิ(นม)

ใหกับศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กทั้ง 4 ศูนย

เพื่อใหนักเรียนไดดื่ม

นมทุกคนและ

สงเสริมสุขภาพให

แข็งแรง

จัดซ้ืออาหารเสริม

(นม)ใหกับศูนย

พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 

ศูนย

216,532.00 300,000.00 รอยละ100ของเด็ก 

เด็กเลก็มีสุขภาพ

อนามัยที่แข็งแรง

เด็กเลก็มีสุขภาพ

อนามัยที่แข็งแรง

และสติปญญาดี

สวนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

สงเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สํานักการศกึษา

6 โครงการจัดอาหาร

เสรมิ(นม)โรงเรียนใน

เขตพื้นที่ตําบล ทั้ง 4

 โรงเรียน

เพื่อใหนักเรียนไดดื่ม

 นมทุกคนและ

สงเสริมสุขภาพให

แข็งแรง

จัดซ้ืออาหารเสริม

(นม)ใหกับโรงเรียนใน

เขตพื้นที่ทั้ง 4 

โรงเรียน

636,180.00 700,000.00 700,000.00 รอยละ100ของเด็ก

เล็กมีสขุภาพอนามัย

ที่แข็งแรงและ

สติปญญาดี

นักเรียนมีสุขภาพ

อนามัยที่แข็งแรง

และสติปญญาดี

สวนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

สงเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สํานักการศกึษา

7 โครงการสงเสริมการ

เรียนรูเด็กปฐมวัย 

ทองถ่ินไทย ผานการ

เลน

เพื่อดําเนินการสราง

สนามเด็กเลน สราง

ปญญา เพื่อสงเสริม

ใหเด็กปฐมวัยใน

ทองถ่ินมีพัฒนาการ

สมบูรณ ตามวัย 

ผานการเลนสนาม

เด็กเลนสรางปญญา

ตามนโยบายของ

กรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น

ผูเรียนที่มี อายุ 1-5 

ป จํานวน 100 คน

100,000.00 รอยละ100ของเด็ก 

เด็กเลก็มีสุขภาพ

อนามัยที่แข็งแรง

และสติปญญาดี

เด็กปฐมวัยใน

ทองถ่ินมีพัฒนาการ

สมบูรณ ตามวัย 

ผานการเลนสนาม

เด็กสรางปญญา

สวนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

สงเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สํานักการศกึษา

8 โครงการติดตั้งแอร

คอนดิชั่นในหองเรียน

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

 ทั้ง 4 ศูนย

เพื่อใหเด็กไดมี

สิ่งแวดลอมที่ดี

เหมาะแกการเรียนรู

ของเด็กในศุนยทั้ง 4

 ศูนย

ติดตั้งแอรคอนดิช่ัน

ในหองเรียนหองจัด

กิจกรรม ศุนยพัฒนา

เด็กเลก็

100,000.00 รอยละ 80 ความพึง

พอใจของเด็กมี

พัฒนาการที่ดีมี

สภาพแวดลอมที่เอื้อ

ตอการเรียนรู

เด็กไดมีสิ่งแวดลอม

ที่ดีเหมาะสมแกการ

พัฒนาการ เอื้อตอ

การเรียนรูของเด็กอยู

ใน ศพด.อยางมี

ความสุข

สวนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

สงเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สํานักการศกึษา
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9 โครงการสนบัสนุน

คาจัดการเรียนการ

สอนของ ศูนยพัฒนา

เด็กเลก็ ทั้ง 4 แหง

เพื่อจายเปนคา

จัดการเรียนการ

สอน/รายหัว

เพื่อจายเปนคา

จัดการเรียนการสอน

รายหัว

200,000.00 200,000.00 รอยละ80เด็กไดรับ

การสนับสนุนการ

เรียนการสอนที่

เหมาะสม

เด็กมีพัฒนาการที่ดี

เหมาะสมตามวัย

สวนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

สงเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สํานักการศกึษา

10 โครงการอื่นๆตาม

นโยบาย

เพื่อรองรบัการ

กระจายอํานาจ

จัดกิจกรมเพื่อ

เสรมิสรางพัฒนาการ

เด็กทั้ง 4 ศูนย

100,000.00 รอยละ80โครงการ

เด็กมีพัฒนาการที่ดี

เหมาะสมตามวัย

เด็กมีพัฒนาการที่ดี

เหมาะสมตามวัย

สวนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

สงเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สํานักการศกึษา

11 โครงการฝกอบรม

เชิงปฏิบัติการการ

ปองกันอัคคภัียใน

สถานศึกษา

เพื่อเพิ่มศักยภาพใน

การทํางานใหแก

บุคลากรทางการ

ศึกษาครูผูดูแลเด็ก

ในการปองกัน

อัคคภีัยในสถานศึกษา

บุคลากรทางการ

ศึกษาครู/ผูดูแลเด็ก

มีความรูและมีความ

 สามารถในการ

ปองกันภัยใน

สถานศึกษา

30,000.00 รอยละ100บุคลากร

ทางการศึกษา ครู

ผูดูแลเด็กมี

ความสามารถในการ

ปองกันภัยใน

สถานศึกษา

บุคลากรทางการ

ศึกษา ครผููดูแลเด็ก

มีความสามารถใน

การปองกันภัยใน

สถานศึกษา

สวนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

สงเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สํานักการศกึษา

12 โครงการจัดซื้อพัด

ลมติดผนังใน

หองเรียน หองจัด

กิจกรรมการ

พัฒนาการเดก็ใน

ศพด. ในสังกัด

เพื่อใหเด็กไดมี

สิ่งแวดลอมที่ดี

เหมาะแกการ

พัฒนาการ เอื้อตอ

การเรียนรูของเด็ก 

อยูในศพด.อยางมี

ความสุข

ติดตั้งพัดลมใน

หองเรียนหองจัด

กิจกรรมเด็กในศพด. 

ในสังกัดพรอมติดตั้ง

20,000.00 รอยละ80ความพึง

พอใจของเด็กมี

พัฒนาการที่ดีจาก

สภาพแวดลอมที่ 

เอื้อตอการเรยีนรูของ

เด็ก

เด็กไดมีสิ่งแวดลอม

ที่ดีเหมาะแกการ

พัฒนาการ เอื้อตอ

การเรียนรูของเด็ก 

อยูในศพด.อยางมี

ความสุข

สวนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

สงเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สํานักการศกึษา

13 โครงการจัดทําและ

ปรบัปรุงหลักสูตร

การศึกษา

เพื่อจัดทําและ

ปรบัปรุงหลักสูตร

การศึกษาให

เหมาะสมกับ

สถานการณปจจุบัน

และตรงตามบรบิท

ของพื้นที่

ไดหลกัสูตรที่

เหมาะสมกับการ

พัฒนาการเดก็ใหมีมี

ศักยภาพตามวัย

8,000.00 รอยละ80ความพึง

พอใจในหลกัสตูร

การพัฒนาการเด็ก

ไดหลกัสูตรที่

เหมาะสมกับการ

พัฒนาการเดก็ใหมีมี

ศักยภาพตามวัย

สวนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

สงเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สํานักการศกึษา

14 โครงการจัดกิจกรรม

พัฒนาเด็กทั้ง 4 

ดานตรงตาม

มาตรฐานและ

หลักสูตร

เพื่อจัดกิจกรรมการ

พัฒนาการเดก็ใหมี

พัฒนาการที่ดีทั้ง 4 

ดานไดตามมาตรฐาน

จัดกิจกรรมที่

เหมาะสมกับเด็ก

ตามวัยและเต็ม

ศักยภาพของเด็ก

10,000.00 รอยละ100ความพึง

พอใจในกิจกรรม

เพื่อพัฒนาการเด็ก

จัดกิจกรรมที่

เหมาะสมกับเด็ก

ตามวัยและเต็ม

ศักยภาพของเด็ก

สวนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

สงเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สํานักการศกึษา
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15 โครงการใหความรู

สงเสริมแหลงเรียนรู

ในทองถ่ินและ หลกั

เศรษฐกิจพอเพียง

สําหรับเด็กปฐมวัย

เพื่อไดมีแหลงเรยีนรู

ที่หลากหลาย และมี

ความรักและ

ภาคภูมิใจในทองถ่ิน

เด็กไดมีแหลงเรยีนรู

ที่หลากหลายและ

บูรณาการแหลง

เรียนรูในทองถ่ินให

เกิดคณุคา

10,000.00 รอยละ80แหลง

เรียนรูที่ใชใน

การศึกษาและบูรณา

การใชในการ

ถายทอดสูเด็กเยาวชน

เด็กไดมีแหลงเรยีนรู

ที่หลากหลายและ

บูรณาการแหลง

เรียนรูในทองถ่ินให

เกิดคณุคา

สวนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

สงเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สํานักการศกึษา

16 โครงการสงเสริม

ประเพณแีละภูมิ

ปญญาทองถิ่น

เพื่ออนุรักษ สงเสริม

ประเพณแีละภูมิ

ปญญาทองถิ่นโดย

เด็กปฐมวัย

เด็กไดรวมกันอนุรักษ

 สงเสริมประเพณี

และภูมิปญญา

ทองถ่ินและมีความ

รักในประเพณี

วัฒนธรรมทองถ่ิน

8,000.00 รอยละ80ความพึง

พอใจในการที่เด็กได

รวมกันอนุรักษ 

สงเสริมประเพณี

และภูมิปญญาทองถิ่น

เด็กไดรวมกันอนุรักษ

 สงเสริมประเพณี

และภูมิปญญา

ทองถ่ินและมีความ

รักในประเพณี

วัฒนธรรมทองถ่ิน

สวนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

สงเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สํานักการศกึษา

17 โครงการวันสําคัญ

ตางๆ

เพื่อจัดกิจกรรมวัน

สําคัญสําคัญตางๆให

เด็กไดเรยีนรูและ

เห็นความสําคัญ

จัดกิจกรรมวันสําคัญ

สําคัญตางๆใหเด็กได

เรียนรูและเห็น

ความสําคัญ

12,000.00 รอยละ80ความพึง

พอใจที่เด็กไดเรียนรู

และเห็นความสําคัญ

วันสําคัญตาง ๆ

จัดกิจกรรมวันสําคัญ

สําคัญตางๆใหเด็กได

เรียนรูและเห็น

ความสําคัญ

สวนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

สงเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สํานักการศกึษา

18 โครงการสงเสริม

กีฬาและนันทนาการ

สําหรับเด็กปฐมวัย

เพื่อสงเสริมกีฬาและ

นันทนาการสําหรับ

เด็กปฐมวัย

จัดกิจกรรมสงเสริม

กีฬาและนันทนาการ

สําหรับเด็กปฐมวัย

12,000.00 รอยละ100โครงการ

เด็กมีพัฒนาการที่ดี

เหมาะสมตามวัย

จัดกิจกรรมสงเสริม

กีฬาและนันทนาการ

สําหรับเด็กปฐมวัย

สวนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

สงเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สํานักการศกึษา

19 โครงการประเมิน

และแสดงผลงานทาง

วิชาการของเด็กและ

ครู

เพื่อเปนการรายงาน

ผลการจัดการเรยีน

การสอนของครูและ

แสดงผลงานของเด็ก

ที่ผานการพัฒนา

จากศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก

จัดกิจกรรม เพื่อ

รายงานผลการ

จัดการเรียนการสอน

ของครแูละแสดงผล

งานของเด็กที่ผาน

การพัฒนาจากศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

12,000.00 รอยละ100ความพึง

พอใจผลการจัดการ

เรียนการสอนของครู

และแสดงผลงานของ

เด็กที่ผานการพัฒนา

จากศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก

จัดกิจกรรม เพื่อ

รายงานผลการ

จัดการเรียนการสอน

ของครแูละแสดงผล

งานของเด็กที่ผาน

การพัฒนาจากศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

สวนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

สงเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สํานักการศกึษา

20 โครงการประชุม

ผูปกครอง,

คณะกรรมการแผน, 

คณะกรรมการ

บรหิารศนูยเด็กเล็ก 

ฯลฯ

เพื่อรายงานผลการ

ดําเนินงานของศนูย

พัฒนาเด็กเล็ก

ผูปกครองเด็ก,

คณะกรรมการแผน, 

คณะกรรมการ

บรหิารศนูยเด็กเล็ก 

ฯลฯ

10,000.00 รอยละ80ความพึง

พอใจของผูมีสวน

เกี่ยวของไดมีสวน

รวมในการ

ดําเนินงานศูนยฯ

ผูปกครองรบัทราบ

เรื่องการดําเนินงาน

ของ ศพด.ทั้ง 4 ศูนย

สวนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

สงเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สํานักการศกึษา
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21 โครงการสาร

สัมพันธ/โครงการ

เยี่ยมบาน

เพื่อติดตามและ

รวมมือกันระหวาง

บานศูนยในการ

พัฒนาการเดก็ได

อยางถูกทาง

ผูปกครอง ครแูละ

เด็กไดมีสวนรวมใน

การสงเสริมการ

พัฒนาการเดก็

10,000.00 รอยละ90ความพึง

พอใจของผูปกครอง 

ครูและเด็กไดมีสวน

รวมในการสงเสริม

การพัฒนาการเด็ก

ผูปกครอง ครแูละ

เด็กไดมีสวนรวมใน

การสงเสริมการ

พัฒนาการเดก็

สวนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

สงเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สํานักการศกึษา

22 โครงการแลกเปลี่ยน

เรียนรูการผลิตสื่อ

และนวัตกรรมใหมๆ

ทางดานเทคโนโลยี

ดานการศึกษา

เพื่อจัดกิจกรรม

แลกเปล่ียนเรียนรู

การผลิตสื่อและ

นวัตกรรมใหมๆ

ทางดานเทคโนโลยี

ดานการศึกษาใน

เครือขาย

จัดกิจกรรม

แลกเปล่ียนเรียนรู

การผลิตสื่อและ

นวัตกรรมใหมๆ

ทางดานเทคโนโลยี

ดานการศึกษาใน

เครือขาย

12,000.00 รอยละ80ความพีง

พอใจในกิจกรรมการ

แลกเปล่ียนเรียนรูส่ือ

ของเครอืขาย

มีการจัดกิจกรรม

แลกเปล่ียนเรียนรู

การผลิตสื่อและ

นวัตกรรมใหมๆ

ทางดานเทคโนโลยี

ดานการศึกษาใน

เครือขาย

สวนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

สงเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สํานักการศกึษา

23 โครงการสนบัสนุน

คาใชจายการจัด

การศึกษา

สําหรับศุูนยพัฒนา

เด็กเลก็

เพื่อเปนคาใชจาย

เกี่ยวกับการ

พัฒนาการจัด

การศึกษาศูนยพัฒนา

เด็กเลก็ สังกัด

องคการบริหารสวน

ตําบลกุดจอก 4 

แหง โดยดําเนินการ

เบิกหักผลักสงเขา

บัญชีเงนิฝากธนาคาร

ในนามของ

สถานศึกษา

เพื่อเปนคาใชจาย

เกี่ยวกับการ

พัฒนาการจัด

การศึกษาศูนยพัฒนา

เด็กเลก็ สังกัด

องคการบริหารสวน

ตําบลกุดจอก 4 

แหง โดยดําเนินการ

เบิกหักผลักสงเขา

บัญชีเงนิฝากธนาคาร

ในนามของ

สถานศึกษา

130,000.00 130,000.00 เพื่อเปนคาใชจาย

เกี่ยวกับการ

พัฒนาการจัด

การศึกษาศูนยพัฒนา

เด็กเลก็ สังกัด

องคการบริหารสวน

ตําบลกุดจอก 4 

แหง โดยดําเนินการ

เบิกหักผลักสงเขา

บัญชีเงนิฝากธนาคาร

ในนามของ

สถานศึกษา

สถานศึกษามีการ

จัดการที่ดี

สวนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

สงเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สํานักการศกึษา

2561 2562 2563 2564 2565

1 โครงการรณรงค

ปองกันและควบคุม

โรคไขเลือดออก

เพื่อปองกันและ

ควบคุมโรค

ไขเลือดออก สําหรับ

ประชาชน ตําบลกุด

จอก

อบรมใหความรูการ

ปองกันและควบคุม

โรค และจัดหา สาร

ควบคุมโรค

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

 ไดรับการปองกัน

และควบคุมโรค

ไขเลือดออก

ประชาชนไดรับการ

ปองกันและควบคุม

โรคไขเลือดออก

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลดั อบต.

2 โครงการรณรงค

สงเสริมการลด

ปรมิาณขยะและคัด

แยกขยะ

เพื่อสงเสริมใหเด็ก

และเยาวชน 

ประชาชน คัดแยก

ขยะไดถูกตอง

เด็กและเยาวชน 

สามารถคัดแยกขยะ

เพื่องายตอการทําลาย

20,000.00 20,000.00 20,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 สามารถคัดแยกขยะ

ไดถูกตอง

เด็กและเยาวชน

ประชาชนสามารถ

คัดแยกขยะไดถูกตอง

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลดั อบต.

3 โครงการสตัวปลอด

โรคคนปลอดภัย

เพื่อปองกันและ

ควบคุมโรคพิษสุนัขบา

อบรมใหความรูการ

ปองกันและควบคุม

โรคพิษสขุนัขบา 

สํารวจและขึ้น

ทะเบียนสัตวและ

จัดหาวัสดุ(วัคซีน)ใน

การปองกันและ

ควบคุมโรคพิษสุนัขบา

40,000.00 40,000.00 40,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับการปองกัน

และควบคุมโรคพิษ

สุนัขบา

ประชาชนไดรับการ

ปองกันและควบคุม

โรคพิษพิษสุนัขบา

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลดั อบต.

     แผนงาน : แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ

ไดรบั

หนวยงาน

รับผิดชอบ
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4 โครงการอุดหนุน 

สําหรับการ

ดําเนินงานตาม

แนวทางโครงการ

พระราชดําริ ดาน

สาธารณสุข

เพื่อสนับสนนุให

ชุมชน/หมูบาน แหง

ละ 20,000 บาท

การพัฒนาศักยภาพ

ดานสาธารณสุขของ

คนในหมูบาน - การ

แกไขปญหา

สาธารณสุขของ

หมูบาน - การ

จัดบริการสุขภาพ

เบื้องตนโดยศูนย

สาธารณสุขมูลฐาน

ชุมชน (ศสมช.) 3.2)

 สนับสนุนกิจกรรม

รณรงคสุขบัญญัติ 

3.3) จัดกิจกรรม

กลุมทางสังคมใน

ทองถ่ิน

280,000.00 280,000.00 280,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 ไดรับการแกไข

ปญหาดาน

สาธารณสุขของ

หมูบาน

ประชาชนไดรับการ

จัดบริการสุขภาพ

เบื้องตนโดยศูนย

สาธารณสุขมูลฐาน

ชุมชน (ศสมช.)

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลดั อบต.

5 โครงการรณรงค

สงเสริมการลด

ปรมิาณขยะและคัด

แยกขยะ

เพื่อสงเสริมใหเด็ก

และเย04400าวชน 

ประชาชน คัดแยก

ขยะไดถูกตอง

เด็กและเยาวชน 

สามารถคัดแยกขยะ

เพื่องายตอการทําลาย

20,000.00 20,000.00 20,000.00 ประชาชนรอยละ 90

 สามารถคัดแยกขยะ

ไดถูกตอง

เด็กและเยาวชน

ประชาชนสามารถ

คัดแยกขยะไดถูกตอง

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลดั อบต.

6 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการใหความรู

ในการปองกัน

โรคติดตอ

เพื่อจัดทําโครงการ

ปองกันและแกไข

ปญหาโรคติดตอ

ประชาชนในพื้นที่

สามารถปองตนเอง

จากโรคติดตอ

40,000.00 รอยละ 80 

ประชาชนปลอดภัย

จากโรคติดตอ

ประชาชนปลอดภัย

จากโรคติดตอ

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลดั อบต.

2561 2562 2563 2564 2565

1 โครงการโรงเรียน

ผูสูงอายุตําบลกุดจอก

เพื่อจัดกิจกรรม

นันทนาการใหกับ

ผูสูงอายุภายใน

ตําบลกุดจอก

เพื่อสงเสริมผูสูงอายุ

ตําบลกุดจอก

40,000.00 40,000.00 ผูสูงอายุรอยละ 90 

ไดรวมกิจกรรม

นันทนาการ

ผูสูงอายุมีสุขภาพ

กายและจิตใจที่ดี

สวนสวัสดิการสังคม,

 กองสวัสดิการสังคม,

 สํานักสวัสดิการสังคม

2 โครงการสงเสริม

และพัฒนาสตรี

เพื่อสงเสริมอาชีพ

สตรใีนชมุชน

สตรใีนชมุชนมี

รายไดชวงวางงาน

20,000.00 20,000.00 รอยละ 80 สตรมีี

รายไดเพิ่มข้ึน

ชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้น สวนสวัสดกิารสังคม,

 กองสวัสดิการสังคม,

 สํานักสวัสดิการสังคม

3 โครงการสงเสริม

และพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการและ

ผูดูแลคนพิการ

เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการและ

ผูดูแลคนพิการ

อบรมใหความรู

เกี่ยวกับดูแลสขุภาพ

คนพิการ

20,000.00 20,000.00 รอยละ 80 คุณภาพ

ชีวิตผูพิการที่ดีขึ้น

คุณภาพชีวิตผูพิการ

ที่ดีข้ึน

สวนสวัสดิการสังคม,

 กองสวัสดิการสังคม,

 สํานักสวัสดิการสังคม

2561 2562 2563 2564 2565

1 โครงการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด

เพื่อใหความรูในการ

ปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด

เด็ก เยาวชน 

ประชาชน 100 คน

20,000.00 20,000.00 20,000.00 -จํานวนผูเขารวม

อบรมและความพึง

พอใจ -จํานวน

หมูบานปลอดยาเสพ

ติด

1. ผูเขาอบรมไดรบั

ความรูและมีสวน

รวมในการปองกัน

และแกไขปญหายา

เสพติด 2. ทุก

หมูบานตําบลกุด

จอกปลอดจากยา

เสพติด

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลดั อบต.

     แผนงาน : แผนงานสังคมสงเคราะห

     แผนงาน : แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ

ไดรบั

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ

ไดรบั

หนวยงาน

รับผิดชอบ
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2561 2562 2563 2564 2565

1 โครงการแขงขันกีฬา

ตานยาเสพติด

เพื่อเด็กเยาวชน 

ประชาชนไดใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน

 หางไกลยาเสพติด 

มีสุขภาพดี เกิดความ

รักสามัคคี

เด็กเยาวชน 

ประชาชนไดใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน

 หางไกลยาเสพติด 

มีสุขภาพดี เกิดความ

รักสามัคคี

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

พอใจของประชาชน 

เด็กเยาวชนได รวม

กิจกรรมแขงขันกีฬา

ตานยาเสพติด

เพื่อเด็กเยาวชน 

ประชาชนไดใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน

 หางไกลยาเสพติด 

มีสุขภาพดี เกิดความ

รักสามัคคี

สวนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

สงเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สํานักการศกึษา

2561 2562 2563 2564 2565

2561 2562 2563 2564 2565

1 โครงการวันเด็ก เพื่อใหเด็ก เยาวชน

เกิดความรกัความ

สามัคคแีละกลาคิด

กลาแสดงออก

เพื่อเปนคาใชจาย

ตามโครงการ เชน 

คาตกแตงสถานที่ 

นํ้าดื่ม วัสดุ อุปกรณ

 ฯลฯ

40,000.00 50,000.00 50,000.00 รอยละ90ของเด็ก มี

ความสุขกลาคิดกลา

แสดงออก

เด็กเกิดความรกั

สามัคคกีลาคิด กลา

แสดงออก

สวนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

สงเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สํานักการศกึษา

2 โครงการสงเสริม

วัฒนธรรมการอาน

เพื่อสรางสงัคมแหง

การเรียนรูของ

ประชาชนในทองถ่ิน

เพื่อการสบืสาน

ประเพณี

ศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาประเพณี

ทองถ่ิน

จัดกิจกรรมโดยมี

ประชาชนเขารวม

กิจกรรมเพื่อการสืบ

สานประเพณีทองถ่ิน

10,000.00 20,000.00 20,000.00 รอยละ80ความพึง

พอใจของ ผูบริหาร 

ผูนําประชาชนได

รวมกิจกรรม

ผูบริหาร ผูนํา

ประชาชนไดรวม

กิจกรรมเพื่อการสืบ

สานประเพณีทองถ่ิน

สวนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

สงเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สํานักการศกึษา

3 โครงการประชุม

คณะกรรมการ

การศึกษาทองถ่ิน

และการจัดทํา

แผนพัฒนา

การศึกษาทองถ่ิน

เพื่อชี้แจงและหา

แนวทางในการ

พัฒนาการศกึษา

ของทองถ่ินและรวม

จัดทําแผนพัฒนา

การศึกษาทองถ่ิน

คณะกรรมการ

ศึกษาทองถิ่น

ประสานความ

รวมมือในการพัฒนา

การศึกษาของ

ทองถ่ิน เพื่อเด็ก 

เยาวชนและ

ประชาชน

20,000.00 รอยละ80ความพึง

พอใจของ

คณะกรรมการ ที่มี

สวนรวมในการ

พัฒนาการศกึษา

ทองถ่ิน

คณะกรรมการ

การศึกษาทองถ่ินได

แสดงความคิดเห็น

และรับรูขาวสารการ

ดําเนินงานดาน

การศึกษา

สวนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

สงเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สํานักการศกึษา

     แผนงาน : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

     แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตร : ดานสงเสริมและพัฒนาระบบการศกึษา บํารุงศาสนา สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน

     แผนงาน : แผนงานการศกึษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ

ไดรบั

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ

ไดรบั

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ

ไดรบั

หนวยงาน

รับผิดชอบ
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4 โครงการปฐมนิเทศ

ผูปกครองเด็กศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อชี้แจงแนว

ทางการดําเนินงาน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ใหกับผูปกครอง 

ประชาชน ชุมชน

และประสานความ

รวมมือในการพัฒนา

เด็ก

ผูปกครอง ประชาชน

 ชุมชนและประสาน

ความรวมมือในการ

พัฒนาเด็กปฐมวัย

และเขาใจใน

หลักการพัฒนาการ

เด็ก

20,000.00 รอยละ80ความพึง

พอใจของผูปกครอง

ของเด็ก ที่มีสวนรวม

และเขาใจการ

พัฒนาการเดก็

ผูปกครองไดแสดง

ความคิดเห็นและ

รับรูขาวสารการ

ดําเนินงานของศนูย

พัฒนาเด็กเล็ก

สวนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

สงเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สํานักการศกึษา

5 โครงการพัฒนา

บุคลากรทางการ

ศึกษาใหเขารับการ

อบรม สัมมนา

ตางๆ/ศึกษาดูงาน

เพื่อเพิ่มศักยภาพใน

การทํางานใหแก

บุคลากรทางการ

ศึกษาครูผูดูแลเด็ก

อบรมสัมมนาตางๆ 

และศึกษาดูงาน

80,000.00 รอยละ80บุคลากร

ทางการศึกษา ครู

ผูดูแลเด็ก ไดรับการ

อบรมและศึกษาดู

งานอยางนอย ปละ 

2 ครั้ง

บุคลากรทางการ

ศึกษา ครผููดูแลเด็ก

มีศกัยภาพในการ

ทํางาน

สวนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

สงเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สํานักการศกึษา

6 โครงการฝกอบรม

การจัดทํา 

แผนพัฒนา

การศึกษา/การ

บรหิารงบประมาณ

สถานศึกษาสําหรับ

ครูและผูดูแลเด็ก

เพื่อเพิ่มศักยภาพใน

การทํางานใหแก

บุคลากรทางการ

ศึกษาครูผูดูแลเด็ก

สามารถจัดทํา

แผนพัฒนาการศกึษา

 /ระบบงานการเงนิ 

บัญชีพัสดุ

สถานศึกษาไดอยาง

ถูกตอง

20,000.00 20,000.00 รอยละ100บุคลากร

ทางการศึกษา ครู

ผูดูแลเด็ก จัดทํา

แผนพัฒนาการศกึษา

 แผนพัฒนา

สถานศึกษาไดอยาง

ถูกตอง

จัดทําแผนพัฒนา

การศึกษา 

ระบบงานการเงนิ 

บัญชีพัสดุ

สถานศึกษาไดอยาง

ถูกตอง

สวนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

สงเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สํานักการศกึษา

2561 2562 2563 2564 2565

1 โครงการอบรม

คุณธรรมจริยธรรม

เด็กและเยาวชน

พนักงาน ขาราชการ

และประชาชน

เพื่อการสงเสริม

คุณธรรมเด็กและ

เยาวชนใหอยูใน

สังคมไดอยางมี

ความสุข

จัดกิจกรรมฝกอบรม

เด็กและเยาวชนโดย

ใชหลักธรรมคําสอน

แนวทางปฏิบัติบัติ

เพื่อการดํารงชีวิต

อยางมีสุข

80,000.00 80,000.00 80,000.00 รอยละ90ความพึง

พอใจของ เด็ก

เยาวชนไดรวม

กิจกรรม

เด็กและเยาวชนใน

เขตพื้นที่ตําบลกุด

จอกเขารวมกิจกรรม

ฝกอบรมเด็กและ

เยาวชนโดยใช

หลักธรรมคําสอน

ตามเปาหมาย

สวนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

สงเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สํานักการศกึษา

2 โครงการสบืสาน 

ประเพณี

ศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถิ่น

เพื่อการสบืสาน

ประเพณี

ศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาประเพณี

ทองถ่ิน

จัดกิจกรรมโดยมี

ประชาชนเขารวม

กิจกรรมเพื่อการสืบ

สานประเพณีทองถ่ิน

50,000.00 50,000.00 50,000.00 รอยละ80ความพึง

พอใจของ ผูบริหาร 

ผูนําประชาชนได

รวมกิจกรรม

ผูบริหาร ผูนํา

ประชาชนไดรวม

กิจกรรมเพื่อการสืบ

สานประเพณีทองถ่ิน

สวนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

สงเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สํานักการศกึษา

     แผนงาน : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ

ไดรบั

หนวยงาน

รับผิดชอบ
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3 โครงการวันสําคัญ

ทางพระพุทธศาสนา

และกิจกรรมตางๆ

เพื่อสงเสริมและ

ทํานุบํารุงศาสนา

และภูมิปญญา

ประเพณทีองถิ่น

จัดกิจกรรมโดยมี

ประชาชนเขารวม

กิจกรรมเพื่อการสืบ

สานประเพณีทองถ่ิน

60,000.00 60,000.00 60,000.00 รอยละ80ความพึง

พอใจของ ผูบริหาร 

ผูนําประชาชนได

รวมกิจกรรม

ผูบริหาร ผูนํา

ประชาชนไดรวม

กิจกรรมเพื่อการ

ทํานุบํารุงศาสนา

และสืบสาน

ประเพณทีองถิ่น

สวนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

สงเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สํานักการศกึษา

4 โครงการประเพณี

งานประเพณีบัวไหม

บัวใหญ

เพื่อใหชาวอําเภอบัว

ใหญ สงเสริม

วัฒนธรรมให

ประชาชนไดมี

กิจกรรมรวมกัน

ประชาชนตําบลกุด

จอกไดทํากิจกรรม

รวมกันกับอําเภอบัว

ใหญ

60,000.00 80,000.00 80,000.00 รอยละ 80 ของ

ประชาชนอําเภอบัว

ใหญไดมีกิจกรรมบัว

ไหมบัวใหญรวมกัน

ประชาชนไดรวม

กิจกรรมบัวไหมบัว

ใหญ

สวนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

สงเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สํานักการศกึษา

5 อุดหนุนงบประมาณ

งานรัฐพิธี ราชพิธี

อําเภอบัวใหญ

เพื่ออดหนุนการจัด

กิจกรรมเกี่ยวกับ

การประกอบพิธีและ

งานราชพิธี

จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ

การประกอบพิธีและ

งานราชพิธี ของชาว

อําเภอบัวใหญ

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

อําเภอบัวใหญพอใจ

ตอการจัดกิจกรรม

ประชาชนชาว

อําเภอบัวใหญได

รวมกันจัดกิจกรรม 

รัฐพิธี ราชพิธีอําเภอ

บัวใหญ

สวนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

สงเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สํานักการศกึษา

6 โครงการแขงขันกีฬา

ทองถ่ินสัมพันธ

เพื่อเด็กเยาวชน 

ประชาชนไดใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน

 หางไกลยาเสพติด 

มีสุขภาพดี เกิดความ

รักสามัคคี

เด็กเยาวชน 

ประชาชนไดใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน

 หางไกลยาเสพติด 

มีสุขภาพดี เกิดความ

รักสามัคคี

20,000.00 20,000.00 20,000.00 รอยละ90ความพึง

พอใจของประชาชน 

เด็กเยาวชนได รวม

กิจกรรมแขงขันกีฬา

ตานยาเสพติด

เพื่อเด็กเยาวชน 

ประชาชนไดใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน

 หางไกลยาเสพติด 

มีสุขภาพดี เกิดความ

รักสามัคคี

สวนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

สงเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สํานักการศกึษา

7 โครงการจัดหา

อุปกรณกีฬา

สนับสนุนการเลน

กีฬาของประชาชน

เพื่อจัดหาอุปกรณ

กีฬาใชเปนสื่อ

อุปกรณในการ

สงเสริมใหประชาชน

ไดออกกําลังกาย ใช

เวลาวางใหเกิด

ประโยชนสงผลตอ

สุขภาพรางกาย

แข็งแรง

มีอุปกรณกีฬาสําหรับ

เลนกีฬาและฝกซอม

กีฬา ในทุกหมูบาน 

ประชาชนใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน 

หางไกลยาเสพติด

90,000.00 90,000.00 90,000.00 รอยละ80ความพึง

พอใจของประชาชน 

เด็กเยาวชนไดมี

อุปกรณกีฬาสาํหรบั

เลนกีฬาและฝกซอม

กีฬา

มีอุปกรณกีฬาสําหรับ

เลนกีฬาและฝกซอม

กีฬา ในทุกหมูบาน 

ประชาชนใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน 

หางไกลยาเสพติด

สวนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

สงเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สํานักการศกึษา

2561 2562 2563 2564 2565

1 โครงการสรางงาน

สรางรายไดใหชุมชน

เพื่อใหความรู

เกี่ยวกับการ

ประกอบอาชีพแก

ประชาชน

จํานวน ผูเขารวมรบั

การอบรม ไมนอย

กวา 60 คน

20,000.00 20,000.00 จํานวนรอยละ 80 

ของประชาชน

กลุมเปาหมาย ไดรับ

ความรูจากการอบรม

ประชาชนไดรับการ

พัฒนาอาชีพ

สวนสวัสดิการสังคม,

 กองสวัสดิการสังคม,

 สํานักสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร : การสงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

     แผนงาน : แผนงานสังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณ

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ

ไดรบั

หนวยงาน

รับผิดชอบ
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2561 2562 2563 2564 2565

2561 2562 2563 2564 2565

-

     แผนงาน : แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

     แผนงาน : แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ

ไดรบั

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ

ไดรบั

หนวยงาน

รับผิดชอบ
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แบบ ผ.02/1

2561 2562 2563 2564 2565

2561 2562 2563 2564 2565

2561 2562 2563 2564 2565

2561 2562 2563 2564 2565

1 โครงการกอสราง 

ถนน คสล.บานหัว

ฝาย หมู 13 - บาน

โสก หมู 4

เพื่อกอสราง ถนน 

คสล.บานหัวฝาย 

หมู 13 - บานโสก 

หมู 4

กอสราง ถนน 

คสล.ขนาดกวาง 4 

เมตร ยาว 114 

เมตร หนา 0.15 

เมตร (วางทอ 

คสล.ยาว ขนาด 

เสนผานศูนยกลาง

 0.40 เมตร 

จํานวน 5 ทอน 

(รายละเอียดตาม

แบบ อบต.กุดจอก

กําหนด)

349,000.00 รอยละ80ความพึง

พอใจของ

ประชาชนที่เขาใช

บรกิารประชาชน

อํานวยความ

สะดวกในการ

เดินทาง 1 จุด

ผูเขารวมโครงการ

รอยละ 90 ไดรบั

ความรูและ

นํามาใชประโยชน

ชุมชนไดอยางยังยื่น

สวนโยธา, กอง

โยธา, กองชาง, 

กองชางสุขาภิบาล,

 กองประปา, 

สํานักชาง, สํานัก

การชาง

2 โครงการกอสราง

ระบบประปาพรอม

เจาะบอบาดาล หมู

 2

เพื่อกอสรางระบบ

ประปาผิวดินทรง

แชมเปญ ขนาด 15

 ลบ.ม.ตามแบบ 

อบต.กุดจอก

กําหนด

กอสรางระบบ

ประปาผิวดินทรง

แชมเปญ ขนาด 15

 ลบ.ม.และ

ประสานทอ

ระหวางระบบให

เรียบรอย พรอม

เจาะบอบาดาล

ขนาด Ø 150 มม.

ขนาดความลึกไม

นอยกวา 42.50 

เมตรพรอมทอกรุ 

Ø 6

500,000.00 รอยละ80ของ 

ประชาชนในพื้นที่

มีนํ้าใชเพียงพอ

ประชาชนในพื้นที่

มีนํ้าใชเพียงพอ

สวนโยธา, กอง

โยธา, กองชาง, 

กองชางสุขาภิบาล,

 กองประปา, 

สํานักชาง, สํานัก

การชาง

ผลที่คาดวาจะ

ไดรบั

หนวยงาน

รับผิดชอบ

     แผนงาน : แผนงานการศกึษา

     แผนงาน : แผนงานเคหะและชุมชน

     แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่
โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณ
ตัวชี้วัด

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณ
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะ

ไดรบั

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่
โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณ
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะ

ไดรบั

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

อบต.กุดจอก บัวใหญ จ.นครราชสีมา

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร : กอสรางปรับปรุงดานโครงสรางพื้นฐาน และสงเสริมอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     แผนงาน : แผนงานบรหิารงานทั่วไป

ที่
โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณ
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะ

ไดรบั



2

3 โครงการกอสราง

ระบบประปา

บาดาล บานโคก

เพ็ด หมู 3

กอสรางระบบ

ประปาผิวดินทรง

แชมเปญ ตามแบบ

 อบต.กุดจอก 

กําหนด

กอสรางระบบ

ประปาผิวดินทรง

แชมเปญ ขนาด 15

 ลบ.ม.และ

ประสานทอ

ระหวางระบบให

เรียบรอย พรอม

เจาะบอบาดาล

ขนาด Ø 150 มม.

ขนาดความลึกไม

นอยกวา 42.50 

เมตรพรอมทอกรุ 

Ø 6

500,000.00 รอยละ80 

ประชาชนในพื้นที่

มีแหลงนํ้าอุปโภค 

บรโิภคพอเพียง

ประชาชนในพื้นที่

มีแหลงนํ้าอุปโภค 

บรโิภคพอเพียง

สวนโยธา, กอง

โยธา, กองชาง, 

กองชางสุขาภิบาล,

 กองประปา, 

สํานักชาง, สํานัก

การชาง

4 โครงการกอสราง

ถนน คอนกรตี

เสรมิเหล็ก หมู 9 

(สายบานหนอง

กระโดน - บาน

หนองพะเนียด)

เพื่อกอสรางถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็ก

 หมู 9 (สายบาน

หนองกระโดน - 

บานหนองพะเนียด)

กอสรางถนน คสล.

 ขนาดกวาง 5.00 

เมตร ยาว 133 

เมตร หนา 0.15 

เมตร (รายละเอียด

โครงการตามแบบ

 อบต.กุดจอก 

กําหนด)

500,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบานมี

ความพึงพอใจกับ

เสนทาง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กอง

โยธา, กองชาง, 

กองชางสุขาภิบาล,

 กองประปา, 

สํานักชาง, สํานัก

การชาง

5 โครงการกอสราง

ระบบประปา

บาดาล บานดอน

แรง หมู 9

กอสรางระบบ

ประปาผิวดินทรง

แชมเปญ ตามแบบ

 อบต.กุดจอก 

กําหนด

กอสรางระบบ

ประปาผิวดินทรง

แชมเปญ ขนาด 15

 ลบ.ม.และ

ประสานทอ

ระหวางระบบให

เรียบรอย พรอม

เจาะบอบาดาล

ขนาด Ø 150 มม.

ขนาดความลึกไม

นอยกวา 42.50 

เมตรพรอมทอกรุ 

Ø 6

500,000.00 รอยละ80 

ประชาชนในพื้นที่

มีแหลงนํ้าอุปโภค 

บรโิภคพอเพียง

ประชาชนในพื้นที่

มีแหลงนํ้าอุปโภค 

บรโิภคพอเพียง

สวนโยธา, กอง

โยธา, กองชาง, 

กองชางสุขาภิบาล,

 กองประปา, 

สํานักชาง, สํานัก

การชาง

6 โครงการกอสราง

ระบบประปา

บาดาล บานหัว

ฝาย หมู 13

กอสรางระบบ

ประปาผิวดินทรง

แชมเปญ ตามแบบ

 อบต.กุดจอก 

กําหนด

กอสรางระบบ

ประปาผิวดินทรง

แชมเปญ ขนาด 15

 ลบ.ม.และ

ประสานทอ

ระหวางระบบให

เรียบรอย พรอม

เจาะบอบาดาล

ขนาด Ø 150 มม.

ขนาดความลึกไม

นอยกวา 42.50 

เมตรพรอมทอกรุ 

Ø 6

500,000.00 รอยละ80 

ประชาชนในพื้นที่

มีแหลงนํ้าอุปโภค 

บรโิภคพอเพียง

ประชาชนในพื้นที่

มีแหลงนํ้าอุปโภค 

บรโิภคพอเพียง

สวนโยธา, กอง

โยธา, กองชาง, 

กองชางสุขาภิบาล,

 กองประปา, 

สํานักชาง, สํานัก

การชาง
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7 โครงการกอสราง

ระบบประปา

บาดาล บานโนน

แดง หมู 14

กอสรางระบบ

ประปาผิวดินทรง

แชมเปญ ตามแบบ

 อบต.กุดจอก 

กําหนด

กอสรางระบบ

ประปาผิวดินทรง

แชมเปญ ขนาด 15

 ลบ.ม.และ

ประสานทอ

ระหวางระบบให

เรียบรอย พรอม

เจาะบอบาดาล

ขนาด Ø 150 มม.

ขนาดความลึกไม

นอยกวา 42.50 

เมตรพรอมทอกรุ 

Ø 6

500,000.00 รอยละ80 

ประชาชนในพื้นที่

มีแหลงนํ้าอุปโภค 

บรโิภคพอเพียง

ประชาชนในพื้นที่

มีแหลงนํ้าอุปโภค 

บรโิภคพอเพียง

สวนโยธา, กอง

โยธา, กองชาง, 

กองชางสุขาภิบาล,

 กองประปา, 

สํานักชาง, สํานัก

การชาง

8 โครงการกอสราง

ถนน คสล.บาน

หนองปรือหมู 6 - 

บานโนนพลวง 

ตําบลบัวใหญ

เพื่อกอสรางถนน 

คสล.บานหนอง

ปรอืหมู 6 - บาน

โนนพลวง ตําบล

บัวใหญ

กอสรางถนน คสล.

 ขนาดกวาง 5.00 

เมตร ยาว 133 

เมตร หนา 0.15 

เมตร (รายละเอียด

โครงการตามแบบ

 อบต.กุดจอก 

กําหนด)

200,000.00 500,000.00 ประชาชนรอยละ 

๑๐๐ ของหมูบาน

มีไฟฟาใช

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กอง

โยธา, กองชาง, 

กองชางสุขาภิบาล,

 กองประปา, 

สํานักชาง, สํานัก

การชาง

9 โครงการขยาย

แหลงเก็กเก็บนํ้า

เพื่อการเกษตร หมู

 1 หนองนอย หมู 

6 หนองปรือ หมู 

10 คูมะคา

เพื่อขยายแหลงเก็ก

เก็บนํ้าเพื่อ

การเกษตร หมู 1 

หนองนอย หมู 6 

หนองปรือ หมู 10

 คูมะคา

ขยายแหลงเก็ก

เก็บนํ้าเพื่อ

การเกษตร หมู 1 

หนองนอย หมู 6 

หนองปรือ หมู 10

 คูมะคา ตามแบบ

 อบต.กุดจอก

กําหนด

1,500,000.00 ประชาชนรอยละ 

๙๐ ของหมูบาน

ประชาชนมีนํ้า

สําหรับอุปโภค

บรโิภค ทํา

การเกษตร

ประชาชนมีนํ้า

สําหรับอุปโภค

บรโิภค ทํา

การเกษตร และ

เลี้ยงสตัว

สวนโยธา, กอง

โยธา, กองชาง, 

กองชางสุขาภิบาล,

 กองประปา, 

สํานักชาง, สํานัก

การชาง

10 โครงการกอสราง

ถนน คสล.บานคู

มะคา หมู 10 - 

คุมหนองกระโดน 

หมู 9

เพื่อกอสรางถนน 

คสล.บานคูมะคา 

หมู 10 - คุมหนอง

กระโดน หมู 9

กอสรางถนน คสล.

 ขนาดกวาง 5.00 

เมตร ยาว 133 

เมตร หนา 0.15 

เมตร (รายละเอียด

โครงการตามแบบ

 อบต.กุดจอก 

กําหนด)

200,000.00 200,000.00 500,000.00 รอยละ80ความพึง

พอใจของ

ประชาชนที่เขาใช

บรกิารประชาชน

อํานวยความ

สะดวกในการ

เดินทาง 1 จุด

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กอง

โยธา, กองชาง, 

กองชางสุขาภิบาล,

 กองประปา, 

สํานักชาง, สํานัก

การชาง

11 โครงการกอสราง

ถนน คสล.สาย

บานนางเกตุ ถึง 

บานนางชื่น หมู 12

เพื่อกอสรางถนน 

คสล.สายบานนาง

เกตุ ถึง บานนาง

ชื่น หมู 12

กอสรางถนน คสล.

 ขนาดกวาง 5.00 

เมตร ยาว 133 

เมตร หนา 0.15 

เมตร (รายละเอียด

โครงการตามแบบ

 อบต.กุดจอก 

กําหนด)

450,000.00 200,000.00 500,000.00 ประชาชนรอยละ 

๗๐ ไดรับความ

สะดวกในการใช

บรกิาร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก 

ปลอดภัย

สวนโยธา, กอง

โยธา, กองชาง, 

กองชางสุขาภิบาล,

 กองประปา, 

สํานักชาง, สํานัก

การชาง



4

12 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (คสล.) บาน

ดอนแรง หมู 9 

(คุมสวนผัก )

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

 (คสล.) บานดอน

แรง หมู 9 (คุม

สวนผัก บานนาง

ดอน)

กอสรางถนน คสล.

 ขนาดกวาง 5.00 

เมตร ยาว 133 

เมตร หนา 0.15 

เมตร (รายละเอียด

โครงการตามแบบ

 อบต.กุดจอก 

กําหนด)

500,000.00 ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสญัจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กอง

โยธา, กองชาง, 

กองชางสุขาภิบาล,

 กองประปา, 

สํานักชาง, สํานัก

การชาง

13 โครงการกอสราง

ระบบประปา

บาดาล บานโสก 

หมู 4

กอสรางระบบ

ประปาผิวดินทรง

แชมเปญ ตามแบบ

 อบต.กุดจอก 

กําหนด

กอสรางระบบ

ประปาผิวดินทรง

แชมเปญ ขนาด 15

 ลบ.ม.และ

ประสานทอ

ระหวางระบบให

เรียบรอย พรอม

เจาะบอบาดาล

ขนาด Ø 150 มม.

ขนาดความลึกไม

นอยกวา 42.50 

เมตรพรอมทอกรุ 

Ø 6

500,000.00 รอยละ80 

ประชาชนในพื้นที่

มีแหลงนํ้าอุปโภค 

บรโิภคพอเพียง

ประชาชนในพื้นที่

มีแหลงนํ้าอุปโภค 

บรโิภคพอเพียง

สวนโยธา, กอง

โยธา, กองชาง, 

กองชางสุขาภิบาล,

 กองประปา, 

สํานักชาง, สํานัก

การชาง

14 โครงการกอสราง

ระบบประปา

บาดาล บานหนอง

เชียงโข หมู 5

กอสรางระบบ

ประปาผิวดินทรง

แชมเปญ ตามแบบ

 อบต.กุดจอก 

กําหนด

กอสรางระบบ

ประปาผิวดินทรง

แชมเปญ ขนาด 15

 ลบ.ม.และ

ประสานทอ

ระหวางระบบให

เรียบรอย พรอม

เจาะบอบาดาล

ขนาด Ø 150 มม.

ขนาดความลึกไม

นอยกวา 42.50 

500,000.00 รอยละ80 

ประชาชนในพื้นที่

มีแหลงนํ้าอุปโภค 

บรโิภคพอเพียง

ประชาชนในพื้นที่

มีแหลงนํ้าอุปโภค 

บรโิภคพอเพียง

สวนโยธา, กอง

โยธา, กองชาง, 

กองชางสุขาภิบาล,

 กองประปา, 

สํานักชาง, สํานัก

การชาง

15 โครงการกอสราง

ถนน คอนกรตี

เสรมิเหล็ก หมู 2 

(สายรอบบาน)

เพื่อใหประชาชน

ไดมีถนนใชในการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

กอสรางถนน คสล.

 ขนาดกวาง 5.00 

เมตร ยาว 133 

เมตร หนา 0.15 

เมตร (รายละเอียด

โครงการตามแบบ

 อบต.กุดจอก 

กําหนด)

200,000.00 500,000.00 ประชาชนรอยละ 

90 ไดรบัความ

สะดวกในการมา

ใชบริการทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

รวดเร็วในการ

คมนาคม และการ

ขนสงผลผลิต

ทางการเกษตร

สวนโยธา, กอง

โยธา, กองชาง, 

กองชางสุขาภิบาล,

 กองประปา, 

สํานักชาง, สํานัก

การชาง

16 โครงการกอสราง

ถนนลาดยาง 

บานเพ็ดนอย หมู 

2 ถึงบานโคกเพ็ด 

หมู 3

เพื่อใหประชาชน

ไดมีถนนใชในการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

ซอมสราง

ถนนลาดยางขนาด

ผิวจราจรกวาง 

6.00 เมตร ยาว 

215.00 เมตร 

(รายละเอียด

โครงการเปนไป

ตามแบบ อบต.กุด

จอก กําหนด)

500,000.00 ประชาชนรอยละ 

90 ไดรบัความ

สะดวกในการมา

ใชบริการทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

รวดเร็วในการ

คมนาคม และการ

ขนสงผลผลิต

ทางการเกษตร

สวนโยธา, กอง

โยธา, กองชาง, 

กองชางสุขาภิบาล,

 กองประปา, 

สํานักชาง, สํานัก

การชาง
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17 โครงการกอสราง

ถนน คสล. หมู 3 

(ซอยรอบบาน)

เพื่อใหประชาชน

ไดมีถนนใชในการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

กอสรางถนน คสล.

 ขนาดกวาง 5.00 

เมตร ยาว 133 

เมตร หนา 0.15 

เมตร (รายละเอียด

โครงการตามแบบ

 อบต.กุดจอก 

กําหนด)

500,000.00 ประชาชนรอยละ 

90 ไดรบัความ

สะดวกในการมา

ใชบริการทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

รวดเร็วในการ

คมนาคม และการ

ขนสงผลผลิต

ทางการเกษตร

สวนโยธา, กอง

โยธา, กองชาง, 

กองชางสุขาภิบาล,

 กองประปา, 

สํานักชาง, สํานัก

การชาง

18 โครงการกอสราง

ถนน คอนกรตี

เสรมิเหล็ก หมู 4 

(สายบานโสก ถึง 

บานโคกเพ็ด)

เพื่อใหประชาชน

ไดมีถนนใชในการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

กอสรางถนน คสล.

 ขนาดกวาง 5.00 

เมตร ยาว 133 

เมตร หนา 0.15 

เมตร (รายละเอียด

โครงการตามแบบ

 อบต.กุดจอก 

กําหนด)

500,000.00 ประชาชนรอยละ 

90 ไดรบัความ

สะดวกในการมา

ใชบริการทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

รวดเร็วในการ

คมนาคม และการ

ขนสงผลผลิต

ทางการเกษตร

สวนโยธา, กอง

โยธา, กองชาง, 

กองชางสุขาภิบาล,

 กองประปา, 

สํานักชาง, สํานัก

การชาง

19 โครงการกอสราง

ถนน คสล.หมู 7 

ถนนออยชาง ถึง 

หนองแสง (ทาง

เชื่อมบานหนอง

แสง)

เพื่อใหประชาชน

ไดมีถนนใชในการ

คมนาคมไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งข้ึน

กอสรางถนน คสล.

 ขนาดกวาง 5.00 

เมตร ยาว 133 

เมตร หนา 0.15 

เมตร (รายละเอียด

โครงการตามแบบ

 อบต.กุดจอก 

กําหนด)

500,000.00 ประชาชนรอยละ 

90 ไดรบัความ

สะดวกในการมา

ใชบริการทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

รวดเร็วในการ

คมนาคม และการ

ขนสงผลผลิต

ทางการเกษตร

สวนโยธา, กอง

โยธา, กองชาง, 

กองชางสุขาภิบาล,

 กองประปา, 

สํานักชาง, สํานัก

การชาง

20 โครงการซอมแซม

ถนนหินคลกุ สาย

ทางบานหนองเชียง

โข - บานโคกเพ็ด

กอสรางถนนหิน 

สายทางบานหนอง

เชียงโข - บานโคก

เพ็ด

ซอมแซมถนนหิน

คลกุพรอมปรับ

เกรดเกลี่ยบดทับ

แนนใหเรียบรอย 

สายทางบานหนอง

เซียงโข -บานโคก

เพ็ด บานหนอง

เซียงโข หมู 5 

ตําบลกุดจอก 

อําเภอบัวใหญ 

จังหวัด

นครราชสีมา 

ขนาดผิวจราจร

กวาง 4.00 ม. ยาว

 1,200.00 ม. หนา

เฉลี่ย 0.12 ม.

500,000.00 ประชาชนรอยละ 

90 ไดรบัความ

สะดวกในการมา

ใชบริการทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

รวดเร็วในการ

คมนาคม

สวนโยธา, กอง

โยธา, กองชาง, 

กองชางสุขาภิบาล,

 กองประปา, 

สํานักชาง, สํานัก

การชาง
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21 โครงการกอสราง

ถนน คสล.บาน

โนนแดง หมู 14 - 

บานดอนแปะ หมู 8

เพื่อเปนทาง

ระบายนํ้าปองกัน

การขังในชุมชน

กอสรางถนน คสล.

 ขนาดกวาง 5.00 

เมตร ยาว 133 

เมตร หนา 0.15 

เมตร (รายละเอียด

โครงการตามแบบ

 อบต.กุดจอก 

กําหนด)

500,000.00 ประชาชนรอยละ 

70 ลดปญหานํ้า

ทวมขังในชุมชน

ลดปญหานํ้าทวม

ขังในชุมชน

สวนโยธา, กอง

โยธา, กองชาง, 

กองชางสุขาภิบาล,

 กองประปา, 

สํานักชาง, สํานัก

การชาง

22 โครงการขุดลอก

หนองไทร หมู 3

เพื่อกักเก็บนํ้า ขุดลอกขนาดลึก 

4.00 เมตร ทิศ

เหนือยาว 260.00 

เมตร ทิศใตยาว 

150.00 เมตร ทิศ

ตะวันออกยาว 

200.00 เมตร ทิศ

ตะวันตกยาว 

130.00 เมตร

3,500,000.00 ประชาชนมีที่กัก

เก็บนํ้า

ประชาชนมี

สถานที่กักเก็บนํ้า

สวนโยธา, กอง

โยธา, กองชาง, 

กองชางสุขาภิบาล,

 กองประปา, 

สํานักชาง, สํานัก

การชาง

23 โครงการกอสราง

ฝายนํ้าลนลําหวย

ทราย หมู 7 

จํานวน 3 จุด

เพื่อกักเก็บนํ้า กอสรางฝายนํ้าลน

ขนาดกวาง 17.00 

เมตร สูง 1.50 เมตร

500,000.00 ประชาชนรอยละ 

90 ไดรบัความ

สะดวกในการสัญจร

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

รวดเร็วในการ

คมนาคม

สวนโยธา, กอง

โยธา, กองชาง, 

กองชางสุขาภิบาล,

 กองประปา, 

สํานักชาง, สํานัก

การชาง

24 โครงการกอสราง

ถนน คสล.คุม

หนองไขนํ้า หมู 10

เพื่อการกอสราง

ถนน คสล.คุม

หนองไขนํ้าหมู 10

กอสรางถนน คสล.

 ขนาดกวาง 5.00 

เมตร ยาว 133 

เมตร หนา 0.15 

เมตร (รายละเอียด

โครงการตามแบบ

 อบต.กุดจอก 

กําหนด)

500,000.00 ประชาชนรอยละ 

90 ไดรบัความ

สะดวกในการมา

ใชบริการทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

รวดเร็วในการ

คมนาคม และการ

ขนสงผลผลิต

ทางการเกษตร

สวนโยธา, กอง

โยธา, กองชาง, 

กองชางสุขาภิบาล,

 กองประปา, 

สํานักชาง, สํานัก

การชาง

25 โครงการกอสราง

ถนน คสล.บาน

ดอนหัน สาย ถนน

 202 ปมแก็ส - 

คุมหนองถั่วแปบ

เพื่อการคมนาคมที่

สะดวกรวดเร็ว

กอสรางถนน คสล.

 ขนาดกวาง 5.00 

เมตร ยาว 133 

เมตร หนา 0.15 

เมตร

500,000.00 ประชาชนรอยละ 

90 ไดรบัความ

สะดวกในการมา

ใชบริการทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

รวดเร็วในการ

คมนาคม

สวนโยธา, กอง

โยธา, กองชาง, 

กองชางสุขาภิบาล,

 กองประปา, 

สํานักชาง, สํานัก

การชาง

26 โครงการซอมแซม

ถนนหินคลกุพรอม

ปรบัเกรดเกลี่ยบด

ทับแนนให

เรียบรอย สายทาง

บานกุดจอก-บาน

หนองหัวชาง

ซอมแซมถนนหิน

คลกุพรอมปรับ

เกรดเกลี่ย

ซอมแซมขนาดผิว

จราจรกวาง 4.00 

ม. ยาว 1,200.00 

ม. หนาเฉล่ีย 0.12

 ม.

500,000.00 ประชาชนรอยละ 

90 ไดรบัความ

สะดวกในการมา

ใชบริการทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

รวดเร็วในการ

คมนาคม

สวนโยธา, กอง

โยธา, กองชาง, 

กองชางสุขาภิบาล,

 กองประปา, 

สํานักชาง, สํานัก

การชาง
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27 โครงการกอสราง

ถนนหิน สายทาง

บานออยชาง ถึง 

บานปาหวาย ต.

บัวลาย

กอสรางถนนหิน

คลกุ

กอสรางถนน หิน

คลกุ ขนาดผิว

จราจรกวาง 4.00 

ม. ยาว 1,200.00 

ม. หนาเฉล่ีย 0.12

 ม.

500,000.00 ประชาชนรอยละ 

90 ไดรบัความ

สะดวกในการมา

ใชบริการทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

รวดเร็วในการ

คมนาคม

สวนโยธา, กอง

โยธา, กองชาง, 

กองชางสุขาภิบาล,

 กองประปา, 

สํานักชาง, สํานัก

การชาง

28 โครงการซอมแซม

ถนนหินคลกุ สาย

ทางบานโนนแดง-

บานบานหนอง

เซียงโข

เพื่อซอมแซมถนน

หินคลุก สายทาง

บานโนนแดง-บาน

บานหนองเซียงโข

กอสรางถนน คสล.

ขนาดผิวจราจร 

ขนาดผิวจราจร

กวาง 4.00 ม. ยาว

 1,200.00 ม. หนา

เฉลี่ย 0.12 ม.

500,000.00 ประชาชนรอยละ 

90 ไดรบัความ

สะดวกในการมา

ใชบริการทาง อบต.

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

รวดเร็วในการ

คมนาคม และการ

ขนสงผลผลิต

ทางการเกษตร

สวนโยธา, กอง

โยธา, กองชาง, 

กองชางสุขาภิบาล,

 กองประปา, 

สํานักชาง, สํานัก

การชาง

29 โครงการกอสราง

ถนน คสล. บานงิ้ว

ใหม ซอยหลัง

โรงเรียนวัดบานงิ้ว

ใหม หมู 1

กอสรางถนน คสล.

 บานงิ้วใหม ซอย

หลังโรงเรยีนวัด

บานงิ้วใหม หมู 1

ชวงที่ 1 กอสราง

ถนน คสล. ขนาด

กวาง 4.50 เมตร 

ยาว 130 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

ชวงที่ 2 ขนาด

กวาง 3.00 เมตร 

ยาว 30 เมตร หนา

 0.15 เมตร 

(รายละเอียด

โครงการตามแบบ

 อบต.กุดจอก 

กําหนด)

500,000.00 รอยละ80ความพึง

พอใจของ

ประชาชนที่เขาใช

บรกิารประชาชน

อํานวยความ

สะดวกในการ

เดินทาง 1 จุด

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

เดินทาง

สวนโยธา, กอง

โยธา, กองชาง, 

กองชางสุขาภิบาล,

 กองประปา, 

สํานักชาง, สํานัก

การชาง

30 โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (คสล.) บาน

ดอนหัน หมู 11 

(สายถนน202 -

บาน ดอนหัน)

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

 (คสล.) บานดอน

หัน หมู 11 (สาย

ถนน202 -บาน 

ดอนหัน)

กอสรางถนน คสล.

 ขนาดกวาง 5.00 

เมตร ยาว 133 

เมตร หนา 0.15 

เมตร (รายละเอียด

โครงการตามแบบ

 อบต.กุดจอก 

กําหนด)

500,000.00 รอยละ80ความพึง

พอใจของ

ประชาชนที่เขาใช

บรกิารประชาชน

อํานวยความ

สะดวกในการ

เดินทาง 1 จุด

ประชาชนไดความ

สะดวกในการ

สัญจรไปมา

สวนโยธา, กอง

โยธา, กองชาง, 

กองชางสุขาภิบาล,

 กองประปา, 

สํานักชาง, สํานัก

การชาง

2561 2562 2563 2564 2565

2561 2562 2563 2564 2565

2561 2562 2563 2564 2565

2561 2562 2563 2564 2565

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

     แผนงาน : แผนงานการเกษตร

ยุทธศาสตร : สงเสริมและพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชน

     แผนงาน : แผนงานบรหิารงานทั่วไป

     แผนงาน : แผนงานงานรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ

ไดรบั

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

     แผนงาน : แผนงานการศกึษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ

ไดรบั

ที่ หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ

ไดรบั

หนวยงาน

รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ

ไดรบั
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2561 2562 2563 2564 2565

2561 2562 2563 2564 2565

2561 2562 2563 2564 2565

2561 2562 2563 2564 2565

2561 2562 2563 2564 2565

2561 2562 2563 2564 2565

2561 2562 2563 2564 2565

2561 2562 2563 2564 2565

2561 2562 2563 2564 2565

2561 2562 2563 2564 2565

     แผนงาน : แผนงานการเกษตร

ยุทธศาสตร : ดานสงเสริมและพัฒนาระบบการศกึษา บํารุงศาสนา สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน

     แผนงาน : แผนงานการศกึษา

     แผนงาน : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตร : การสงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

     แผนงาน : แผนงานสังคมสงเคราะห

     แผนงาน : แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ

ไดรบั

ผลที่คาดวาจะ

ไดรบั

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรบั

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวาจะ

ไดรบั

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด

     แผนงาน : แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ

ไดรบั

หนวยงาน

รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ

ไดรบั

ที่

     แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ หนวยงาน

รับผิดชอบ

วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ

ไดรบั

     แผนงาน : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

     แผนงาน : แผนงานสังคมสงเคราะห

     แผนงาน : แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ

ไดรบั

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ผลที่คาดวาจะ

ไดรบั

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ

ไดรบั

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ที่



แบบ ผ.03

เปาหมาย
ประเภท

โครงการ

(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ)
2561 2562 2563 2564 2565

1
แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป
ครุภัณฑสาํนักงาน

จัดซ้ือเครื่องดูดฝุน 

ขนาดไมนอยกวา 

1200 วัตต 20 ลิตร

0 0 3,500.00 0 0

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลดั อบต.

-

2
แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป
ครุภัณฑสาํนักงาน

เพื่อจัดซื้อ โตะพับ

หนาเมลามีนสขีาว 

โครงขาเหลก็พับได

ผลิตจากเหล็กแปบ 

1.2 นิ้ว เหล็กหนา 

1 มม.  ชุบโครเมี่ยม

จํานวน 4 ตัว

0 0 6,000.00 0 0

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลดั อบต.

-

3
แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป
ครุภัณฑสาํนักงาน

เพื่อจัดซื้อเครื่องพัด

ลมตั้งพื้น

อุตสาหกรรม  ขนาด

ใบพัด : 25

0 0 12,000.00 0 0

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลดั อบต.

-

4
แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป
ครุภัณฑสาํนักงาน

เพื่อจัดซื้อพัดลมติด

ผนังอุตสาหกรรม  

ขนาด : 24 นิ้ว ส ี: 

ฟา ใบ : เหล็ก การ

ปรบัความเย็น : 

สวิตซกด ปรบัการ

สาย : สวิตซปุมกด 

มาตรฐานมอก.

934-2533 ระดับ

ความเย็น : 3 ระดับ 

ขนาดกลอง : 32 x 

71 x 77(CM.) น

0 0 24,000.00 0 0

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลดั อบต.

-

5
แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป
ครุภัณฑการเกษตร

เพื่อจัดซื้อเครื่องพน

หมอกควัน 

(รายละเอียดตาม

มาตราฐาน 

ครุภัณฑ 2561 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 

2561-2565 ลําดับ

ที ่4 หนา 18 

จํานวน 1 เครื่อง

0 0 59,000.00 0 0

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลดั อบต.

-

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น พ .ศ. 2561 - 2565

อบต.กุดจอก บัวใหญ จ.นครราชสีมา

ที่ แผนงาน ประเภท

งบประมาณและเวลาที่ผานมา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



6
แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

เพื่อจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร

โนตบุก สําหรับงาน

ประมวลผล แบบที ่

1  (จอแสดงภาพ

ขนาดไมนอยกวา 

19 นิ้ว)ตาม

หลักเกณฑราคา

กลางและ

คุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ

คอมพิวเตอรฉบับ

เดือนมีนาคม 2562 

จํานวน 1 เครื่อง

0 0 22,000.00 22,000.00 0

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลดั อบต.

-

7
แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ

เลเซอรหรือ LED 

ขาวดํา (18 หนา/

นาที)  จํานวน 1 

เครื่อง

0 0 2,600.00 0 0

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลดั อบต.

-

8
แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป
ครุภัณฑสาํนักงาน

เพื่อจัดซื้อเกาอื้

สํานักงาน  พนักพิง

และที่นั่งข้ึนโครง

เหล็กและไมบุ

ฟองนํ้าหุมหนังเทียม

 ที่วางแขนผลิตจาก

พลาสติกขึ้นรูป (PP)

 ขาพลาสติก (PP) 

5 แฉก ลอพลาสติก

คู (PP) สีดํา 

สามารถหมุนเกาอี้ได

รอบตัว

0 0 4,500.00 4,500.00 4,500.00
สวนการคลัง, กอง

คลงั, สํานักคลัง
-

9
แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป
ครุภัณฑสาํนักงาน

เพื่อจัดซื้อ ตูเหล็ก

เก็บเอกสารแบบ 

2  บานเปด จํานวน 

3 หลัง

0 0 16,500.00 16,500.00 16,500.00
สวนการคลัง, กอง

คลงั, สํานักคลัง
-

10 แผนงานการศกึษา
ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

เพื่อจัดซื้อ

เครื่องพิมพแบบฉีด

หมึกพรอมติดตั้งถัง

หมึกพิมพ (Ink 

Tank Printer) 

จํานวน 1 เครื่อง

0 0 4,300.00 0 0

สวนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

สงเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สํานักการศกึษา

-

11 แผนงานการศกึษา
ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ

เลเซอร ขาวดํา 

ชนิด Network  

จํานวน 1 เครื่อง

0 0 8,900.00 0 0

สวนการศึกษา, กอง

การศึกษา, กอง

สงเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม, กอง

การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม, 

สํานักการศกึษา

-



12
แผนงานเคหะ

และชุมชน
ครุภัณฑสาํนักงาน

เพื่อจัดซื้อ

เครื่องปรับอากาศ  

ขนาด 24,000 บีทียู 

จํานวน  4  เครื่อง  

พรอมติดตั้ง

0 0 200,000.00 0 0

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

-

13
แผนงานเคหะ

และชุมชน

ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

จัดซ้ือเครื่องพิมพ

แบบฉีดหมึกพรอม

ติดตั้งถังหมึกพิมพ 

(InK Tank Printer)

0 0 4,300.00 0 0

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

-

14

แผนงานงาน

รักษาความสงบ

ภายใน

ครุภัณฑ

ยานพาหนะและ

ขนสง

รถดับเพลงิ แบบ

เอนกประสงคขนาด 

4,000 ลิตร

0 0 0 2,000,000.00 2,000,000.00

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลดั อบต.

-

15
แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป
ครุภัณฑสาํนักงาน

เพื่อจัดซื้อ ตูเหล็ก

เก็บเอกสารแบบ 

2  บานเปด จํานวน 

3 หลัง

0 0 0 16,500.00 16,500.00

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลดั อบต.

-

16
แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป
ครุภัณฑสาํนักงาน

จัดซ้ือแทนยืน

บรรยาย (โพเดี้ยม) 

จํานวน 1 ตัว 

คุณลักษณะ 1 แทน

ยืนบรรยาย ขนาด

ไมนอยกวา 

65x50x110 CM 

(กวางxยาวxสูง) 2 

ติดตราสัญลกัษณ 

อบต.กุดจอก (เปน

ครุภัณฑนอกบัญชี

มาตร

0 0 0 14,000.00 0

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลดั อบต.

-

17
แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

จัดซือเครื่อง

คอมพิวเตอร All In

 One ตาม

มาตราฐานครุภัณฑ 

คอมพิวเตอรกําหนด

0 0 0 23,000.00 0
สวนการคลัง, กอง

คลงั, สํานักคลัง
-

18
แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ

เลเซอร ขาวดํา 

ชนิด Network  

จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 8,900.00 0
สวนการคลัง, กอง

คลงั, สํานักคลัง
-

19
แผนงานเคหะ

และชุมชน
ครุภัณฑกอสราง

เพื่อจัดซื้อเครื่องตบ

ดิน
0 0 0 21,000.00 0

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

-

20
แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป

ครุภัณฑโฆษณา

และเผยแพร

จัดซ้ือเครื่อง

มัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร

0 0 0 14,100.00 0

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลดั อบต.

-



21
แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ

 Multifunction 

แบบฉีดหมึกพรอม

ติดตั้งถังหมึกพิมพ 

(Ink Tank Printer)

0 0 0 8,000.00 0

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลดั อบต.

-

22
แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

เพื่อจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร All In

 One สํานักงาน

0 0 0 0 17,000.00

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลดั อบต.

-

23
แผนงาน

การเกษตร
ครุภัณฑการเกษตร

เพื่อจัดซื้อเครื่องพน

ยา เครื่องพนยาชนิด

แบตเตอรี่ จํานวน 2 

เครื่อง

0 0 0 5,000.00 5,000.00

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลดั อบต.

-

24
แผนงานเคหะ

และชุมชน

ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

เพื่อจัดซื้อ 

เครื่องพิมพแบบฉีด

หมึก (Inkjet 

Printer) สําหรับ

กระดาษขนาด A3

0 0 0 6,300.00 0

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

-

25
แผนงานสังคม

สงเคราะห

ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

เพื่อจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอรโนตบุก

 สําหรับงานสํานักงาน

0 0 0 16,000.00 0

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

-

26
แผนงานเคหะ

และชุมชน
ครุภัณฑสาํรวจ

จัดซ้ือเทปวัด

ระยะทางสแตนเลส
0 0 0 5,000.00 0

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

-

27
แผนงานเคหะ

และชุมชน
ครุภัณฑสาํรวจ เพื่อจัดซื้อลอวัดระยะ 0 0 0 12,000.00 0

สวนโยธา, กองโยธา,

 กองชาง, กองชาง

สุขาภิบาล, กอง

ประปา, สํานักชาง, 

สํานักการชาง

-

28
แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป

ครุภัณฑโฆษณา

และเผยแพร

เพื่อจัดซื้อกลอง

วงจรปด จํานวน 8 

ตัว เครื่องสํารองไฟ 

อุปกรณติดตั้ง พรอม

0 0 0 66,000.00 0

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลดั อบต.

-




